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  مقدمه - 1
و هاي سـنتي  ارزشي و در ادبيات هر سرزمين نمودار بخش مهمي از ميراث فرهنگقصه 
هـا در  قصـه  تـرين انـواع   از مهم 1هاي جادويي يا پريانقصه. شناختي هر جامعه استروان

- ايهـاي اسـطوره  هـا بـا وجـود پشـتوانه    اين قصه .ميان حجم انبوه آثار ادبي جهان است
گويند و راه يعني نهاد، خود و فراخود سخن مي ،از هر سه بخش دستگاه رواني ،ايافسانه

هاي پريـان  ها و افسانهاسطوره» بتلهايم«به اعتقاد . دهندهماهنگ كردن آنها را نشان مي
اين نمادها . محتويات ناخودآگاه است ةگويند كه نمايندبا زبان اشارات و نمادها سخن مي

كنند روان خطور مي ةبردنام ةيعني هر سه جنب ،زمان به ذهن خودآگاه و ناخودآگاه ما هم
گـاه و ناآگـاه   هاي پريان حاصل محتواي مشترك ضـمير آ از اين رو قصه .)65 :تابتلهايم، بي(

روانشناسيك آنها در بسـتري  ها و شناخت كاركرد به بررسي سمبل است كه براي تحليل،
  . نداست نيازمندكه ضمير آگاه به آنها شكل داده

گيرند و در دارند و در ناخودآگاه شكل ميفرامكاني  - فضايي فرازماني ،هاي پريانقصه
، زيگموند معاصر ةشناس برجست آراي دو روان توان از طريقمي .شوندياها بازآفريني ميؤر

وامـدار نگـرش    يـا كـه  ؤشناسـي و نمادشناسـي ر  و با نشـانه  ،فرويد و كارل گوستاو يونگ
يـا  ؤها را ماننـد ر فرويد اين قصه. ها را تحليل كردشناسان است، قصه اين روان ةكاوان روان

. اي دارندكنندهداند كه در تجربيات زيستي بشر نقش تعييناي ميهاي وازدهانعكاس كام
دسـت گشـته و   بـه هـا دسـت  آن در جريان نسـل يايي است كه روايت ؤاز نظر او افسانه ر

آميز را  هاي افسانهفردي و قصه ةهاي برنيامديا را واكنش كامؤوي ر«. است عموميت يافته
شور جنسي و موضوع آن  ،محور افسانه. كندقومي قلمداد مي ةرفتمحصول آرزوهاي برباد
و ناخوشي كه انسـان   او بر اين نكته اصرار دارد كه خاطرات خوش. روابط خانوادگي است

صـورت خـارجي پيـدا كـرده و      2خود دارد، به وساطت مكانيسم فراافكني ةاز افراد خانواد
از آنجا كـه يونـگ    .)30 :1389برفر، ( »آفريند اي مانند غول، ديو و پري ميموجودات افسانه

كار دارد، بـه  شناسـي سـرو  هـاي زبـان  اسـت و بـا نمادهـا بـيش از نشـانه      3محـور  اسطوره
در . هــاي پريــان توجــه خــاص دارد شــناختي قصــهپژوهــي و روان رويكردهــاي اســطوره

                                                 
1. fairy tales 
2. projection 
3. myth centric 
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تـري از روان را نيـز در   هـاي ژرف اليـه  ،فردي ةشناسي او ناخودآگاهي گذشته از الي روان
يونگ زبان . داندافراد بشر مي ةگيرد كه وي آنها را فصل مشترك و ميراث رواني همبرمي

هـايي  هـا و انگـاره  ساختار امروزين ذهن بازشناسي كرده و به قالباين روان آغازين را در 
  ناميـده  1الگـو  هاي روانِ پيش از تاريخ مـا هسـتند كـه كهـن    او اندامة رسد كه به گفتمي
 ،هاي پريانها و ميراث كهن آنها در قصهزمان سمبلجهان بي .)46: 1386ياوري، (شوند مي

آشـكار   ةرسـانند؛ يونـگ آنهـا را سـوي     آگاهي مـي  ةمحتويات ضمير ناخودآگاه را به مرحل
 ةهـاي ادبـي و هنـري را زمينـ    ياهاي عميق و آفـرينش ؤالگوهاي ناآشكار دانسته و ر كهن

هاي هنري و اي از آفرينشاز اين رو حجم گسترده. آوردشمار مي تجلّي و بازيافتن آنها به
نمـاد،   ةسـخنان يونـگ دربـار   . هاي جادويي از ناخودآگاه جمعي بشر حكايـت دارنـد  قصه
يـك   ةكنـد كـه رمـز نماينـد    تايپ و ناخودآگاه جمعي نيز اين مطلب را تأييـد مـي   آركي

ويژه بخش ناآگـاه آن كـه    به ،مضمون ناشناخته بوده و وجود و پيدايي آن بستگي به روان
   .)235: ب1386پورنامداريان، (است، دارد  هاي فراموش شدهمكان تجربه

هاي هنري يا و آفرينشؤهاي ازلي در ربر نمادهاي اساطيري و صورتبا تمركز يونگ 
هاي پريان اشاره كرد كه پيام آن به صـورت  توان به وجود نظم و نظامي در اغلب قصهمي

در حقيقت حركـت قهرمـان قصـه    . شودها تكثير ميشونده در اين قصهاي تكرارمايه درون
فراينـد  «اي بـه نـام   بـا گذرانـدن مرحلـه    يدن به غايتي است كـه براي رس ،در قالب سفر

 ةيونگ اين فرايند را داراي سيري تدريجي دانسته كه در نيم«. گرددمحقق مي 2»فرديت
» فرديـت «در اين مرحله  .)124: 1388فوردهام، (» يابددوم زندگاني فرد توسعه و تحول مي

اين فراينـد كـه رشـد روانـي      ةدر نتيج. كندتغيير پيدا ميشود و ميقهرمان داستان آزاد 
 كــه ودشــ مــيقهرمــان را بــه دنبــال دارد، شــخص بــه يــك واحــد روانــي كُلــي تبــديل 

فردانيـت را محـل اتحـاد و يگـانگي     «توان با توجه به آراي يونگ مي. ناشدني است تقسيم
زيـرا فرانمـود    ،هـايي در پـي دارد   آگاهي و ناآگاهي دانست كه تحقق آن الجرم دشـواري 

مورنـو،  (» كندبر آن اعمال مي 4است در برابر قهر و استياليي كه خويشتن 3شوريدگي من
1388 :24(.   

                                                 
1. archetype 
2. the process of individuation 
3. ego 
4. self 
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شناسـي يونـگ از آن بـا     درحقيقت اين سير و سفر فرازماني و فرامكـاني كـه در روان  
شود، نوعي حركت جادويي اسـت كـه   عنوان فرايند فرديت يا سفر به ناخودآگاه تعبير مي

هايي است كه در مراحل گوناگون ايـن  نمونه ني از كهنمعيتحقق آن شناخت شمار  ةالزم
هـاي پريـان    هـا و داسـتان  گونه در اسطوره هاي ازلي هماناين نمونه. آيندفرايند پديد مي

از ايـن  . شـوند پردازي روان نشان داده مي ياها و محصوالت خيالؤشوند كه در رظاهر مي
زن ناشـناس   ة، چهر)سايه(روح  ةشدسركوبهاي منفي و رو قهرمان موظف است با رويه

يگانگي آگـاهي و   ةو نماد اصيل خويشتن كه عرص )پير دانا(ازلي  ة، راهنماي فرزان)آنيما(
  .ناخودآگاهي است، آشنا گردد

، سـير  )1389( قهرمان هزارچهرهجوزف كمپبل از شاگردان مكتب يونگ نيز در كتاب 
دعوت به آغاز سـفر، امـدادهاي   ( عزيمت. كندتحول قهرمان را در چند مرحله تحليل مي
هـا، مالقـات بـا    آزمـون  ةجـاد ( ، آيين تشرف)غيبي، عبور از نخستين آستان، شكم نهنگ

هـاي مختلـف   فصـل ) امتناع از بازگشت، فرار جـادويي ( و بازگشت) خدابانو، آشتي با پدر
يونـگ،  تركيبـي نظريـات    ةدر تحليـل حاضـر از شـيو   . دهندكتاب كمپبل را تشكيل مي

  بهـره   )1(»حمـام بـادگرد  «بـراي تحليـل داسـتان    ) از شـاگردان كمپبـل  ( كمپبل و ووگلر
تـر  كاوانـه كـم  هاي عاميانه از منظر نقد روانپيش از اين داستانگفتني است كه  .ايمبرده

هـايي هسـتند كـه    جملـه قصـه  شـب از هاي هزار و يكداستان. اندمورد توجه قرار گرفته
بـراي  ( خصوص نقد روانكاوي قابل ذكر است هبدان از منظرهاي مختلف برويكرد منتقدان 

  هـاي عاميانـه بـا ايـن گـرايش بررسـي       اما تاكنون ديگـر قصـه   ،)1384اسحاقيان، . نمونه، نك
ترين آنهـا بـا رويكـرد    ست كه يكي از جذاباباري رسد اين نخستيننظر مي هاند و بنشده
  .شودشناسي اسطوره تحليل مي روان

  
  ها و داستان حمام بادگردنامهحاتم - 2

بخشـي   ،هاي حاتم استسرگذشت و ماجراجويي ةهاي بلندي دربارها كه روايتنامهحاتم
 بسـيار بااهميـت  هـا  در گذشته ايـن روايـت  . استكتوب فارسي هاي سنتي و ماز داستان

شده و در خالل هاي فراواني از داستان حاتم در سطح وسيعي پراكنده نسخه زيرا ،اند بوده
اگرچه قهرمان داستان از فرهنـگ عـرب    .اند اين گسترش، با يكديگر اختالفاتي پيدا كرده

داسـتان   ةامـا ترجمـ   ادبيات جاهلي و اسالمي جايگـاه خاصـي دارد،   ةبرخاسته و در حوز
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 هـاي  گسترش آن در سـرزمين  ةو دامن رب رسوخ نكردفرهنگ و زبان ع ةگاه به حوز هيچ
قـاره و آسـياي    يعني شبه اسالمي، تنها به بخشي كه زير نفوذ فرهنگ فارسي قرار داشت،

اين روايت كه شامل هفـت سـير حـاتم بـراي      در .)21: 1386اسماعيلي، ( ميانه محدود ماند
اسـت، قهرمـان در جريـان گـذر از     » حسن بانو«گشايي از هفت راز نمادين نزد ملكه گره

مهـره،   ليك، پس از ديدار مرد روحاني و طلسم چشمه، آوردن شـاه اتفاقاتي رازآلود و سمب
كرد، گشودن طلسم سـام احمـر و راز مـرد راسـتگو،     كشف راز مردي كه از بدي منع مي

دريافت راز كوه ندا، آگاهي يافتن به راز مرواريـد و آوردن آن در فراينـدي كـه ريشـه در     
راز حمام بادگرد بـه سـفر آيينـي خـود     ي دارد، با كشف ختشناروان - ايباورهاي اسطوره

بسياري از مفاهيم نمادين در اين داستان همچون محوريت سفر، مركزيت . دهدپايان مي
خاص اعداد سه و هفت، جدال با نمودهاي حيواني نفس، شـناخت و دريافـت امـدادهاي    

پـردازي پـيش از خـود    هاي سـنت قصـه  از پشتوانه ،غيبي و اصالت بازگشت به خويشتن
. اسـت  كار بـرده شـده   رفته شده و در چارچوب روايي خود به صورت تضمين يا تلميح بهگ

اي كـه تمـامي   و در شـبكه  تك اين عناصر را گسـترش داد  سراييِ فارسي تك هنر داستان
  .دبيان كراند، الگوييِ آن در هم تنيده هاي كهننمادها و موقعيت

عناصـر خيـالين و شـگفتي    به دليل  نامهحاتمتوان گفت مي ،با توجه به آنچه گذشت
هـاي مربـوط بـه    قصه ةدر حوز ،آلود هاي وهم، پري، طلسم، سحر و سرزمينهمچون جن

قهرمان داستان در جستجوي پيگيري كـه خـود داوطلـب انجـام آن      .گيردپريان قرار مي
  بـه نمـايش    را اي هـاي ويـژه  واكـنش  وكنـد  ي را تجربـه مـي  هاي گونـاگون است، وضعيت

 ها ترجمان بينشي است كه راوي داستان سـعي در انتقـال آن دارد  اين واكنش .گذاردمي
گرايي و شناخت گوهر حقيقـي وجـود را    انسان ةنامه و قهرمان آن انديشحاتم .)37: همان(

وار انسان در اين روايت همچون جزئـي از نظـام راز  . كننددر نهاد مخاطب خود تقويت مي
  .دهدهاي متعدد قرار مي ن، خود را در معرض ارزيابيآفرينش براي شناخت خويشت

هـاي  عنوان آخرين مرحله از سفر حـاتم، روايتـي از قصـه    به ،»حمام بادگرد«داستان 
ويـژه   بـه  ،كاوي تحليلي يونگهاي روانفرهنگ كالسيك فارسي است كه با ايده پريان در

هـاي  وجـود سـرنمون  . و سفر قهرمان جوزف كمپبل قابل بررسـي اسـت   ،فردانيت فرايند
ها و معنـايي كـه آنهـا در سـير اسـرارآميز      نمونه عنوان مخزن كهن مطرح در ناخودآگاه به
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ـ كنند، داستان را از ظرفيـت روان توليد مي) محات(قهرمان  تـوجهي برخـوردار    قابـل  ةكاوان
  .استكرده
  

  خالصة داستان - 3
درخواسـت   زيبـارو  ةهفت شرط از سوي ملك ،بانو شاهزاده منير و ملكه حسنبراي ازدواج 

. كشف راز حمام بادگرد است ،پس از تحقق شش شرط ،آخرين درخواست ملكه .شودمي
   ،قهرمـان داسـتان  حـاتم،   آن را بـه  ،آيـد برنمي اين كارانجام  ةچون شاهزاده خود از عهد

 ةند كه او را از عواقب خواسـت بيميپيرمردي را  ،يحاتم پس از گذشت از بيابان. سپاردمي
كند راهـش  ورزد و پيرمرد به او توصيه ميراه اصرار مي ةحاتم بر ادام. سازدملكه آگاه مي

اي پـر از  شـود كـه دامنـه   قهرمـان بـا كـوهي مواجـه مـي     .  را از سمت راست ادامه دهـد 
اي گـذر از آن بـه دهكـده   آن سوي درختان بيابان است و حاتم بـا  . هاي سرو دارد درخت

هيـأت   بـه كـه هـر سـال     جاستهيواليي در آن. ندا د كه اهالي آن در حال عزاداريرسمي
فال  ةامسال نيز قرع ؛آوردبه ازدواج خود درمي زيباترين دختر دهكده را و ديآميآدمي در

ين از زيركي و از طريق طلسمي كه در منازل پيش حاتم با. است به نام دختر پادشاه افتاده
بـا   ،كنـد و بـدين ترتيـب   اي ميو را درون بشكهو اجادوي هيوال را باطل  ،ه بودزني گرفت

پادشــاه بــراي . نمايــدســوگواري مــردم را بــه ســرور تبــديل مــي ،نجــات دختــر پادشــاه
حـاتم بـا فرامـوش     .دهدمي بها به اوواريد و دو الماس گراندو مر گزاري دو ياقوت، سپاس

 .رسـد به بياباني مـي رود و ميو از كوهي باال ا. رود مياز سمت چپ  ،پيرمرد ةكردن توصي
 همچـون پلنـگ،   ،با گروهي از حيوانـات  آيد وميروز سرگرداني از آن بيرون  پس از چند

شـود و  حاتم ظاهر مي در اين هنگام پيرمرد براي بار دوم بر. شودرو مي به روباه و شغال رو
حاتم اين كار را . همراه دارد به سمت حيوانات پرتاب كندكه به را گويد طلسمي به او مي

سـبز و سـرخ    زمين به چهـار رنـگ زرد، سـياه،    با زمين،كند و در حين تماس طلسم مي
  . كنندتكه مي حيوانات يكديگر را تكه ،در هنگام سرخ شدن زمين. آيددرمي

لـزات پـاي او را   هـاي ف تراشـه . دهـد دارد و به راه خود ادامه مـي حاتم طلسم را برمي
هـاي  بار با گروهـي از عقـرب   اما اين ،افتدمي بندد و به راهاو پايش را مي. كنندزخمي مي

فهمد بايد رفتـار پيشـين    شود و در سومين ظهور پيرمرد است كه ميپيكر مواجه مي غول
هـا  شدن زمين عقـرب  نيز با سرخ بار اين. را تكرار كند يعني افكندن طلسم بر زمين ،خود
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اين . رسدمي» قطان« پس از گذراندن اين مرحله حاتم به شهر. برنديكديگر را از بين مي
تـا كسـي بـه     اسـت حصار كشيده دارد كه گرداگرد شهر را» حارث«شهر پادشاهي به نام 

. كنـد هاي قيمتي را كه به همراه دارد به او هديه مي حاتم سنگ. حمام بادگرد وارد نشود
امـا وقتـي بـه     ،آن بود كه حاتم قصد ازدواج با دخترش را در سـر دارد  ةپادشاه در انديش

ورزد و حاتم اصـرار مـي  . دارداو را از رفتن به حمام بازمي ،بردمي اصلي او پي ةنيت و انگيز
شكل و روز به شيئي گنبديآنها پس از هفت . افتدبا گروهي از سپاهيان حارث به راه مي

 ،كه محافظ حمام اسـت » سامان«با لشكر شخصي به نام  در همان زمان عجيب برخورده،
. دهـد پادشاه را به سـامان نشـان مـي    ةناماجازهبراي ورود به حمام حاتم . شوندمواجه مي

ا ابرهاي آسمان بـاال رفتـه   كه ت- بر سردر آن » كيومرث«با طلسم قهرمان در هنگام ورود 
كيـومرث   شـده در زمـان شـاه    طلسم مكانِاين «: د كه بر آن نوشته بودشورو مي روبه - بود

كس به هر.  اي باقي خواهد ماندعنوان نشانه هاي طوالني بهاست و براي مدتساخته شده
 و سرنوشـت او حسـرت، وحشـت،    اهـد يافـت  نخو ون آن گرفتار شـود، هرگـز نجـات   افس

 شـدن سـپاهيان و درِ  در اين هنگام حاتم متوجـه ناپديد  .»گرسنگي و تشنگي خواهد بود
  او گمـان  . آيـد رو مرد جواني بـا آينـه بـه اسـتقبالش مـي     بهشود، اما از روبزرگ حمام مي

د تـا تـن   خواهخواهد و او نيز از حاتم مياز او لنگ مي. كند كه اين مرد آرايشگر استمي
بـا  . ريزدو مرد دو بار ظرف آب گرمي بر سر او مي ودش ميبرهنه حاتم . خود را پاك سازد

پـس از  . شـود پيچد و هوا تاريـك مـي  وحشتناكي در حمام ميسوم صداي  ةن كاسريخت
بيند و تنهـا  اما حاتم اثري از حمام و مرد جوان نمي ،نهدچند لحظه هوا رو به روشني مي

آب و  ودشـ  ميجا از آب پر  همهناگهان . س حمام استگنبد مقو ،ماند چيزي كه باقي مي
. دياب اما راهي نمي ،ي را پيدا كندخروج د تا درِدويحاتم به هر سو م. دآيهمچنان باال مي

خـود را  حـاتم  كـه  حالي در . شود شنا كندگيرد و او مجبور ميمي بدن او را فرا ةآب هم
 شـود و مي نگي كه ميان گنبد بود كشيدهدستش به سمت س ،سازدبراي مرگ آماده مي

چـد و حـاتم خـود را در    پيماننـدي مـي  ناگهان صداي مهيـب و تندر . كندآن را لمس مي
   .چيز وجود ندارد هيچ يابد كه در آنميبياباني باز

  ســد كــه بــاغ بزرگــي اطــراف آن را ربــه قصــري مــي روز اتم پــس از ســه شــبانهحــ
خـورد  قدر از آنهـا مـي  اما حاتم هررد، دا فراوان ةاين باغ درختان گل و ميو .استگرفتهفرا

آنهـا را در   بينـد كـه  سـنگي مـي   ةچند مجسم شود واو به كاخ نزديك مي. دوشسير نمي



٤٠   

 

  

  
 

دكتر مريم حسيني و نسرين شكيبي ممتاز      
  
 1391زمستان   ، 22  شمارة            

در كمال حيـرت  . دها را بپرسيابد تا راز مجسمهكس را نميهيچ. اطراف كاخ چيده بودند
يابـد كـه    بيند و درمياي بر باالي آن ميكتيبه ورودي كاخ شده، متوجه درِ ،و سرگرداني

 ،طـوطي را هـدف قـرار ندهـد     ،اگر با تير و كماني كه در ميان كاخ بر تخت طال قرار دارد
كيـومرث در هنگـام    الماسي را كه شاه او بايد. كندهاي ديگر را پيدا ميسرنوشت مجسمه

تيـر و   .يابد تا از سنگ شـدن نجـات يابـد   ببود  كردهشكار پيدا كرده و در اين كاخ تعبيه 
اما  د،رس ميدر اولين و دومين پرتاب تير به هدف ن. كندزه مي  و آن را به يابد ميكمان را 

طـوطي   و خوردميتير در پرتاب سوم به هدف  ،با جمع شدن قواي دروني و تمركز كافي
 خيزد و رعد و بـرق شـديدي  در اين هنگام ابري همچون گرد و غبار برمي. روداز بين مي

جـاي   حـاتم بـه   شود وميچيز ناپديد  همه ،پس از آرام شدن هوا. سازدزمين را تاريك مي
الماس  حاتم. شوندهاي سنگي زنده ميمجسمه ةهم. ندبي مي با و درخشانييآنها الماس ز

حاتم نيـز بـه شـهر     كند وملكه با شاهزاده منير ازدواج مي. رساند بانو مي را به ملكه حسن
  .گردد ميخود، يمن، باز

  
  طلب و آغاز سفر  - 4

هـا و   سير مراحلي كه بخشي از آنها ريشه در اسطوره ،هاي مربوط به مناسك گذردر آيين
حمام بادگرد قهرمان با  ةدر قص. د، براي قهرمان اصلي داستان ضروري استنها دارافسانه

. يابـد به ناخودآگـاه خـود دسـت مـي     ي اين مراحل در قالب سفري نمادينگذراندن تمام
  هـاي پريـان رخ   شـبيه بـه آن در قصـه    هـاي سفري كه در اين داستان براي وي و نمونـه 

بلكـه   ،دهد، سفري نيست كه با مختصات مكاني و امكانات طبيعي تحقـق پيـدا كنـد   مي
هـاي  يابي به جنبـه ش در درون خويش براي دستوااست كه قهرمان با هدف ك فرايندي

. خـويش دسـت يابـد   » خويشـتن «تا به هدف غـايي يـا    شودآن وارد مي  درپنهان ضمير 
، با جستجو در جهان خارج، هاي نمادين مختلفي داردجنبهز طريق اين سفر كه ن اقهرما

كـه   قهرمان آنچنان» عزيمت«. يابدبه هويت، آگاهي و در نهايت استقالل رواني دست مي
با پاسخ مثبت به دعوت بـراي   ،كندبررسي مي چهرهقهرمان هزاردر كتاب  جوزف كمپبل
او و  يـرد گ ميقدرت انجامِ عملِ مثبت در قهرمان شكل  ،با اين پذيرش. شودسفر آغاز مي

خروج  .كندعبور مي 1»نخستين آستان«از  ،با كمك نيروهاي حمايتگر و امدادهاي غيبي
                                                 
1. the first threshold 
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كه در داستان حاتم همان حمام بادگرد است، قهرمـان را   1»شكم نهنگ«آميز از موفقيت
هاي مختلف،  گذراندن آزمون. رساندمي 2»فآيين تشرّ«دوم سير خويش يعني  ةبه مرحل

قهرمان را در آخرين مرحله كه  ،»سايه«هاي متعدد و شناخت جنبه» خدابانو«مالقات با 
بازگشـت، راز دو جهـان را   او با عبور از آسـتان  . دهدقرار مي ،بازگشت است ةهمان مرحل

 . گرددبا رهايي و آزادي به زندگي بازمي دريافته،

دهد، به بررسي يك سـير  كه براي سفر قهرمان ارائه ميدر حقيقت كمپبل در الگويي 
بـدين ترتيـب كـه    . يابـد تحقـق مـي   3پردازد كه در آيين گذاراي مياسطوره ةماجراجويان

هاي ماوراءطبيعه آغـاز  كشد و سفري به قلمرو شگفتيقهرمان از زندگي روزمره دست مي
. يابـد پيروزي قطعي دسـت مـي   شود و بهرو ميي شگفت روبهيدر آنجا با نيرواو . كندمي

مراحل سفر قهرمان را بـه دوازده مرحلـه تعمـيم     سفر نويسندهدر كتاب  كريستوفر ووگلر
اسـاس الگـوي وي، قهرمـان در    بر. اسـت  داده كه الگوي اصلي آن را از آراي كمپبل گرفته

بـه   او در آغـاز . شودكند، معرفي ميدنياي عادي، جايي كه دعوت به ماجرا را دريافت مي
اما از طرف يك پير يا اسـتاد دانـا    ،پردازدميل است و در مواردي به رد دعوت مي سفر بي

قهرمان بـا عبـور از نخسـتين آسـتانه، وارد دنيـاي      . گيردمورد ارشاد و راهنمايي قرار مي
  او پـس از  . گـردد رو مـي ها، متحدان و دشـمنان روبـه  شود كه در آن با آزموناي ميويژه
  هـاي بسـياري از   كنـد و آزمـايش  ترين غار، از دومـين آسـتانه عبـور مـي    به ژرفيابي راه

پـاداش خـود   قهرمان نهم از مراحل ووگلر است،  ةكه مرحل ،در اين مرحله. گذراندسر مي
بـدين  . گيردآورد و در مسير بازگشت به دنياي عادي مورد تعقيب قرار ميرا به چنگ مي

گذرانـد  كند و نوعي تجديد حيات را از سر مـي  بور ميترتيب قهرمان از سومين آستانه ع
بازگشـت اسـت،    ةپاياني كه مرحل ةاو در مرحل. پذيرد كه از رهگذر آن نوعي دگرگوني مي

  .)49: 1387 ووگلر،(هاي ارزشمندي براي ديگران به همراه دارد تجربه
ناخودآگـاه محتويـات   هاي پريان نيز مانند بسياري ديگر از قصهة حمام بادگرد قص در

 ةياهـا دربردارنـد  ؤتمـامي ايـن ر  . سـازد يا نمايـان مـي  ؤاسرارآميز ر ةخود را از طريق شيو
توانـد ايـن   فعال است كه مـي  ياها و تخيالتؤزيرا تنها جهان ر ،مفاهيمي نمادين هستند

                                                 
1. the belly of the whale 
2. initiation 
3. rites of passage 
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ها را كـه در يـك فضـاي انتزاعـي سـيال قـرار دارنـد، بـا توجـه بـه مركزيـت            قبيل قصه
توان اذعـان كـرد كـه جسـتجوي     از اين رو مي. هاي يونگي در خود پرورش دهدالگو كهن

عنوان سفر به ةجويي نمادين است كه در آن مسألو جست ،حاتم براي يافتن حمام بادگرد
اين سـفر  . نمايدچيز فضاي سمبليك قصه را تقويت ميالگوي جهاني پيش از هريك كهن

و بنـا   1آنيما رود، پس از مالقات قهرمان بامي شمارزعم كمپبل يك سفر جادويي بهكه به
  .گيردبه درخواست او صورت مي

 
  ديدار با آنيما - 1- 4

اي كـه خواهـان وصـال    شـاهزاده  قصه و موارد مشابه آن، سفر بايد توسـط با توجه به اين 
در اثر يك  ين داستان شاهزاده و قهرمان يك هويت دارند واما در ا ،ملكه است انجام شود

كنـد و روان جسـتجوگر و    مـي عمـل   شـاهزاده جـاي   حاتم بـه  اي،انگاري اسطورهذاتهم
باورهاي اسـاطيري بـه صـورت     ةدر حوزپنداري ذاتاين هم. نمايدرا ظاهر مي مضطرب او

ـ   به. است قهرمانان دوقلو تصور شده پسـران خورشـيد    هزعم يونگ اگرچه دوقلوهـا بـه مثاب
آنها در شكم مـادر  . و شخصيتي واحد دارند اند بشري اند، در اصل موجوداتي انگاشته شده

 وابستگي آنها به يكديگر زيـاد  .انداند و به هنگام تولد از يكديگر جدا گشتهخود يكي بوده
طبيعـت انسـاني    ةاين دو كودك بيانگر دو چهر. اما الزم است كه دوباره يكي شوند ،است

نمايد و در داسـتان مـورد   ن ابتكار مياست كه بردبار، ماليم و بدو »Flesh«يكي  .هستند
شخصيت حاتم با معنـاي   ةاست كه نمايانند »Stump«اوست و ديگري  ةپادشاه جلو ،نظر

   )2(.)168: 1389، هندرسن( استپويايي و آمادگي براي عصيانگري 
  رو روبـه  ،قهرمان در سير داستان با سه پادشاه كه هركدام زنـي در كنـار خـود دارنـد    

هـا نيـز بخشـي از آنيمـاي او بـه      حاتم باشد، اين زن منير خودشاهزاده اگرپس . شودمي
بلكـه بيشـتر آرزويـي     ،سپردن مكاني نيسـت بديهي است اين سفر تنها راه. روندشمار مي

  يـد  هـاي واقعـي سـفر تأك   هـا و تجربـه  است در جهت اكتشاف و تغييري كـه بـر حركـت   
نفس كشيدن و بيانگر اشتياق ارضا «ي از به نظر يونگ اين قبيل سفرها تصوير. بخشدمي

جوي آن همچنـان ادامـه   تاي است كه به هدف مورد نظـر خـويش نرسـيده و جسـ    نشده
هاي ديگر آن قصه جنبه ةحضور آنيما در اين داستان كه در ادام .)480: 1389سرلو، ( »دارد

                                                 
1. anima 
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. دهـد نشان مـي شود، وجدان فعال حاتم را براي رويارويي با خويش بر خواننده آشكار مي
دارد، در » خـود «جان كه براي يونگ راهبر آدمي به بهشتي است كه در درون  اين مادينه

سـتاري،  (راهنماي انسان و صورت متعالي هستيِ اوسـت   ةحقيقت ساحت آسماني و فرشت
ـ   .)289: 1368 كنـد كـه در   حـاتم جسـتجوي چيـزي را بـراي او ايجـاب مـي       ةعنصر زنان
 ،ارتبـاط آنيمـا بـا ناخودآگـاه    . شـود هاي جهان واقع يافت مـي رزشاندازي فراتر از ا چشم

او در آثار هرمسي و موضـوع  . نمايداي از آثار ادبي تبيين ميحضور او را در حجم گسترده
طباع تام در عالم اسالم از قرن سوم هجري نقش بسزايي داشته و از سوي ديگر موضـوع  

. كنـد دئناي زرتشـتي بيـان مـي    ةوجود فرشتحقيقت ملكوتي و انانيت آسماني فرد را در 
اسارت تن، با  واقع همان نفس يا منِ ملكوتي شخص است كه نفس رهاشده ازاين دئنا در
داند كـه  مرد مي 1يونگ نيز او را سيماي دروني .)51: ب1386پورنامداريان، (كند او ديدار مي
تصويري ابدي از ايـن زن   او در درون هر فردي. هاي محكمِ وابسته به بقاستداراي ارزش

   .)69: 1381 و نوربادي، هال( )3(شودطور ناآگاهانه بر مرد قهرمان ظاهر ميهبيند كه بمي
  
  ديدار با پير دانا - 2- 4

هاي پريـان رو   به سمتي كه در بسياري از قصه آميز حاتمسفر مخاطره ،با درخواست آنيما
سـير   ،كه پيش از ايـن نيـز اشـاره شـد    طور  همان. شودبه سرزمين ظلمات دارد، آغاز مي

شود، معنادار جستجوي حاتم با ديدار پيرمردي كه به قصد راهنمايي بر قهرمان ظاهر مي
قهرمـان بـا    ،اي استكه يكي از مراحل مهم در سفرهاي اسطوره ،در اين مرحله. گرددمي

ند فرديت در آن هاي مختلف فرايگذارد كه آزمونيايي قدم ميؤگذر از بيابان به دنيايي ر
در اين گذر كـه در حقيقـت سـفر جـادويي حـاتم بـه ناخودآگـاه بـراي         . گرددمحقق مي
كنـد،  از او يـاد مـي   2است، حضور پيري كه يونگ با عنوان پير خرد »خويشتن«شناخت 
اي تصوير مـرد پيـر از حكمتـي نفوذناپـذير و تجربـه     « .كنندهمؤثر و تعييناست حضوري 

ياي افراد ممكن است به صـورت يـك پيـامبر،    ؤاو در ر. استناشي شدهآور طوالني و درد
نماد نياز به تكميل خود  ،ديدن يك حكيم پير. پاپ، دانشمند، فيلسوف يا يك زاير درآيد

ايـن  پيـر    .)91 /1 :1378، و گـابران  شـواليه ( »با حكمت قديم يا تحقـق خـرد پنهـان اسـت    
                                                 
1. inward face 
2. the wise old man 
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رازآميـز اسـت، تجسـمي از خـرد پيـر انسـاني و       هـاي   مددرسان كه نمادي از اصل دانش
در سـه   ،پيـر خـرد در فراينـد فرديـت حـاتم سـه بـار       . رودشمار مي ناخودآگاه جمعي به
هـاي خـود مسـير شـناخت قهرمـان را      بر او ظاهر شده و با راهنمايي ،موقعيت سمبليك

دعـوت   پاسـخ وي در قبـول   ،حضور او در زندگاني معنوي و رواني حـاتم . سازدهموار مي
زعـم كمپبـل ايـن    بـه  )4(.اسـت آنيما و توجه به نداي درون خود بـراي كشـف راز حمـام    

شخصيت، نشانگر قدرت محافظ و مهربان سرنوشـت و نويـد آرامـش بهشـتي اسـت كـه       
   .)77: 1389كمپبل، (است  ر تجربه كردهقهرمان از آغاز آن را در رحم ماد

  
  مرواريد و الماسنمادپردازي درخت، بيابان، ياقوت،  - 3- 4

مسـير سـمت راسـت را در پـيش      ،حاتم با گذراندن اولين مرحله و بنا به درخواسـت پيـر  
هـاي  استفاده از درخت و ارزش. شودرو ميبا حجم انبوهي از درختان سرو روبهو  گيرد مي

ـ  ههاي پريان بقصه ةنمادين آن در حوز طـور خـاص آنچنـان     هطور عام و در داستان حاتم ب
اي خود را نمونه هاي كهن اساطيري و رازآلود يافته و جلوه است كه رويكردي كامالًگسترده 
بهار، نماد جاودانگي يعنـي حيـات   مانند ديگر درختان هميشه ،درخت سرو. دهدنشان مي

داراي  ،ديدار حاتم با اين درخت در اين مرحله از سفر .)293: 1380هال، ( پس از مرگ است
زيرا در اين سفر او از نيروهـاي مـادي و    ،پيامي نمادين از سوي طبيعت براي قهرمان است

پس از . گرددميرد و با نيروي روان و قدرت خويشتن خويش جاودانه ميزيستي جهان مي
بـار بـه   قهرمان براي دومـين  ،رويارويي نمادين با اين درختان و دريافت پيام سمبليك آنها

رسـاند كـه در حقيقـت    اي مـي گذر از دومين بيابان وي را به دهكـده . رسدمييك بيابان 
پادشاه و دختـري   ةشونددر اين دهكده حضور تكرار. رودشمار مي تثبيت آيين تشرف او به

پادشـاه   ،طور كه پيش از اين نيـز اشـاره كـرديم    همان. معنادار استر كنار خود دارد، كه د
گـردد، بخـش   وجود حاتم است و دختر او كه توسط قهرمان از اسـتيالي هيـوال رهـا مـي    

 ةتـرين مرحلـ   عنوان مهماهميت اين مرحله به. دهد ديگري از آنيماي وي را به ما نشان مي
جشني . ستو نجات آنيما از در آميختن با او1گذر در سفر حاتم به دليل آشنايي او با سايه

ورود حاتم به دهكده ماهيتي عزاگونه داشـت، در هنگـام خـروج او بـه يـك       كه در ابتداي
 ةاين جشن در حقيقت جشن پيروزي حاتم بر بخشي از ساي. شود جشن حقيقي تبديل مي

                                                 
1. shadow 
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. رساندخود و وارد شدن به يك منزلت رواني جديد است كه او را به نوع خاصي از بلوغ مي
هـايي دشـوار بـه ايـن     از گـذر از دگرگـوني  مردم شادي خود را براي رسيدن قهرمان پس 

الگـوي   تـرين كهـن  رهايي از آسيب سايه كه خطرناك. دهندمرحله، با اين جشن نشان مي
 ،گزاري از حاتمبشري است و نجات آنيما نيازمند تقدير است؛ از اين رو پادشاه براي سپاس

هـا و در  فرهنـگ سـمبل  در «. بخشـد بها به او مـي دو ياقوت، دو مرواريد و دو الماس گران
 »ها، ياقوت نماد خوشبختي و نشان بخـت و اقبـال بلنـد اسـت    شناسي نمادين سنگنشانه

شـمار   قدرت است و الماس نيز نماد تماميت و كمال بـه  ةمرواريد نشان .)23 :1372ستاري، (
بدين ترتيب بخت و اقبال، قدرت و كمال مفاهيم مهمـي هسـتند كـه     .)133: همان( رودمي

  . حاتم در جريان سفر خود براي دريافت تماميت به آنها نياز دارد
  
  )نمادهايي از سايه( پيكر و حيوانات درندههاي غولجدال با عقرب - 4- 4
راه از سمت راست، راه خـود   ةپير خرد براي ادام رمان داستان با فراموش كردن توصيةقه

عبور از ايـن بيابـان   . رساندكه باز هم او را به يك بيابان مي دده ميرا از سمت چپ ادامه 
هـاي ديگـري از سـايه در هيـأت     آور رويارويي حاتم با جنبـه  برخالف دفعات پيشين پيام

 روي ديگـر  ،پيـر دانـا   ةدر حقيقت سرپيچي و اهمال از خواست. استپلنگ، روباه و شغال 
حاتم بـراي پيشـرفت   . سازدنمايان مي طبيعت حيواني بشر است، ةدهند سايه را كه نشان

هـاي حيـواني خـود و    ملزم به رام كردن خوي ،در شناخت فردانيت و يگانگي با خويشتن
يابـد و بـراي   مـي پير خرد ايـن ضـرورت را در  . ني استهاي حيواممانعت از تجليات سايه

كـه قهرمـان از   اسـت  افكنـدن طلسـمي    به زمـين  پيام او. گرددهر ميدومين بار بر او ظا
هـاي  كند و با رنگين شدن زمين بـه رنـگ  حاتم اين كار را مي. منازل پيشين با خود دارد

نـابود  حيوانات ) زمين سرخي(آخر  ةدر مرحل كه شودزرد، سياه، سفيد و سرخ مواجه مي
  . شوندو ناپديد مي

پير خـرد در سـومين ظهـور    . شودپيكر مواجه مي ي غوليهاعقرب راه با ةحاتم با ادام
كند كه رفتار پيشين خود را نسبت به درنـدگان وحشـي   خود بر قهرمان به او گوشزد مي

قبـل بـا سـرخ شـدن زمـين       ةو مانند مرحلـ  ندز ميحاتم طلسم را بر زمين . تكرار نمايد
ظهـور   ،كه پيش از اين نيز اشاره شد چنان. برنداز بين مي پيكر يكديگر را هاي غولعقرب
ايـن  . تواند نشانگر حضور سايه در تمامي مراحل سلوك رواني قهرمـان باشـد  ها ميعقرب
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هـايي اسـت كـه در    تمامي بـدي  ةالگوي ديرينه قسمت تاريك ناخودآگاه و سرچشم كهن
دوبـاره و  شناسي عقرب نمادي براي مرگ و تولـد  در ستاره«. افتدزندگي انسان اتفاق مي

 .)97: 1383فـرانس،  فـون  (» روداي براي نشان دادن تضاد مرگ و زندگي به شمار مـي نشانه
اي خاص بر قهرمـان رخ  گونه اي بهشونده در هر مرحلهصورت يك نماد تكراراين مفهوم به

سـايه در ايـن   . گـردد رو مياي از آن روبهحاتم در هر موقعيتي با جلوه ،رو از اين. نمايدمي
عنوان يك به اتزيرا حيوان ،دهدقسمت خود را به شكل موجودات درنده و موذي بروز مي

كـه بخشـي از نيروهـاي     انـد  هاي عميـق ضـميرناخودآگاه و غريـزه   اليه ةازلي، نشان ةنمون
مادي شدن  ،ظهور حيوانات مختلف در سفرهاي جادويي. كيهاني را در تصرف خود دارند

به همين دليل او بـراي رهـايي    ،شودن قهرمان انگاشته ميهاي خاص رواني و نماديعقده
اما در اين داستان قهرمـان بـا اسـتفاده از نيـروي     ؛ كندخويشتن راه مبارزه را انتخاب مي

  .شودخود پيروز مي ةتر كيمياگري بر اين بخش از سايعنوان شكل كهن جادو به
  

  كاركرد نمادين رنگ - 5- 4
هـاي فلـزي كـه پـس از ناپديـد شـدن        تماس طلسم با زمين و براده پس ازها تنوع رنگ

. ماند، دليلي بر وجود جادو يـا كيميـاگري در وجـود قهرمـان اسـت     مي ها بر زمينعقرب
زيرا عناصـر   ،است گوناگون شده ابيريا همواره موجب تأمالت و تعؤها در رنمادگرايي رنگ

هـاي ايـن   هركـدام از رنـگ  . داسـتان دارد يا تأثير قابل توجهي بـر روان قهرمـان   ؤرنگي ر
اين چهار رنگ . شناسي كالسيك است هاي آدمي در انسانيكي از خلط ةنمايانند ،داستان

هايي هستند كه نخستين انسان از امتـزاج چهـار مشـت    اي همان رنگبه صورت اسطوره
با سـرخ   تأثير طلسم. مسكون براي خداوند بردند، ساختها از چهار ربع خاكي كه فرشته

از اين چهار رنـگ در كيميـاگري   . شدن زمين نمادي از غالب شدن بر وجوه تاريك است
ماند كه در سرخي همواره نـوعي نيـروي فعاليـت و    سه رنگ سياه، سفيد و سرخ باقي مي

   .)293 :1390يونگ،(برانگيزانندگي وجود دارد 
  

  نهااعداد و اهميت روانشناسيك آ - 6- 4
در ايـن  . اي دارداهميـت ويـژه   هـاي پريـان  روانشناسيك آنها در قصهتوجه به اعداد و بار 

اي از فشـرده  ةبلكـه مجموعـ   ،هـا هـايي بـراي سـنجش كميـت    تنها اندازهنهها اعداد قصه
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اهميت اين اعـداد در   ةحوز. ند كه نيروهاي خاصي از طبيعت را در خود دارندا خصوصيات
ايـن نمادهـا در متـون    . تمركـز دارد » هفـت «و » سه«بيشتر موارد بر كاربرد رمزي عدد 

هـاي  داللـت  هـايي هسـتند كـه   مند نشانههاي اسطورههاي پريان و روايتمربوط به قصه
ير كـار رفتـه و تـأث    وار به اي نشانهدر روايت حاتم نيز اين دو عدد با هاله. دارندالگويي  كهن

  .بسزايي در سير پيشرفت قصه دارند
هستي است كه از ثنويت غالب پيشي جسته و  ةدهندعدد سه نيروي آفريننده و رشد

زيـرا شـامل آغـاز، ميـان و پايـان       ،اين عدد، عدد كُل است. گيردمي بر را در» همه« ةواژ
جهان يعنـي آسـمان، زمـين و     گانة نيروي آن عالمگير است و مشمول طبيعت سه. است
 مركزي تعـادل بـه   ةنمايد و نقطعنوان يك عدد آسماني جان را مي سه به. گرددها ميآب

تايي گوگرد، جيوه و نمك مظهر روح، جـان و  در كيمياگري نيز تركيب سه. رودشمار مي
آشكار كند؛ گرايي آن را هاي اسطورهتواند ريشهعدد هفت مي .)26: 1379كـوپر،  ( بدن است

در هفت همواره نوعي كمـال،  . هايي كه روايات عرفاني متعددي در خود پنهان داردريشه
كـه   )30: همان( است» مادر كبير«اين عدد در فرهنگ نمادها . امنيت و آرامش وجود دارد

در داستان مورد . استهاي آن يابي به مركز از نشانهصعود و عروج به اعلي عليين و دست
موقعيت عدد . شوندتم و لشكريان پس از هفت روز به ديدار حمام بادگرد نايل ميحا ،نظر

رمزآلود است كه ارزش حمـام   روح در اين ديدار موقعيتي كامالً ةكنند عنوان آگاه هفت به
 ةخودآگاهي و هفت مرحلـ  ةو هفت مرتبشناسي روشن  ل عرفاني و روانئمسا ةرا در حوز

  . كندتكامل را بيان مي
  

  كيومرث - 7- 4
كيـومرث   ةكنـد، كتيبـ  اولين چيزي كه نظر حاتم را پس از يافتن حمام به خود جلب مي

حضور كيومرث در داستان . استوضوح بيان كرده است كه در آن طلسم شدن حمام را به
در اينجـا نخسـتين   . بت دادنسـ » آدم«توان آن را به اي است كه ميحضور ديرينه ،حاتم

كيـومرث يـا آدم بـه دليـل     . رسـيدن بـه ماهيـت ايـن سـفر دارد      برايارزشي ويژه بودن 
انسـاني كيهـاني    بـه  ،هستي دارند ةانساني در عرص ةعنوان نخستين پديد امتيازاتي كه به

كـه ايـن    كه هر عضو از بدن آنها، در خودش جهاني كامـل دارد، در حـالي   اندتبديل شده
تنهـا در  نـه «. دنـ دهرا شـكل مـي  يـك بـدن عظـيم     اعضا با هماهنگي با هم عمل كرده،
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هـاي شـرقي نيـز اعتقـاد بـه اولـين انسـان        نمادگرايي كيمياگري غرب، بلكه در سرزمين
فـرانس،  فـون  (» اي برخوردار اسـت چهار عنصر است، از اهميت ويژه ةكيهاني كه دربردارند

ـ    ،يونگ ةشناساندر تحليل روان .)102: 1383 انسـان   ةاين آدم نمـاد روان ناخودآگـاه، نمون
در متون مذهبي و تفاسـير دينـي نيـز    . كيهاني و در ابعادي باالتر تصوري از خداوند است

و اوج  او در نظـام طبيعـت اول اسـت   . است آدم نماد انسان اول و تصوير خدا دانسته شده
اي از تكامـل تـدريجي يكـي از انـواع     اول نشـانه  ةواژ. رودخلقت مادي جهان به شمار مي

ن معني است كه باعث و باني تمامي تخمه و تباري است كـه از او پديـد   بلكه بدي ،نيست
ديگـر نخسـتين انسـان از نظـر يونـگ       عبـارت  ؛ به)87 /1 :1378، و گابران شواليه( است آمده

حاتم در فضاي داستان مورد نظر روح اين انسـان  . شودهمان ناخودآگاه جمعي ناميده مي
كهن با گذشت زمـان آنچنـان از آگـاهي     ةزيرا تصوير اين نمون ،كندنخستين را ديدار مي

انسان كنوني محو شده كه نيازمند كشفي دوباره و خوانشي مجدد است و يـافتن طلسـم   
  .كيومرث در اين مرحله، بازگشت به خويشتن نخستين انسان است

  
  آينه - 8- 4

آينـه بـا   . سـمبليك دارد الگويي و  فضايي كهن نه در قصه پيش از ورود به حمامحضور آي
شـود، در ميـان اقـوام و جماعـات بشـري، معـاني       نمايش دادن آنچه در آن منعكس مـي 

اسـت  عقـل اعلـي تبـديل كـرده    و اي دارد كه آن را به نمـاد حقيقـت، خودشناسـي     ويژه
رمز آينه گوياترين رمز تقابل عالم خـاك و افـالك اسـت؛    . )147: 1390،و حاجيلو اميرقاسمي(

 )5(.اي بـراي ديگـري اسـت   حق و خلق در حكـم آينـه   ةكه هر يك از دو جلوبدين معني 
زيـرا همچنـان كـه     ،االطالق اسـت  عشق در كالم صوفيه، رمز علي ةينيم آينبكه مي چنان

پس مفهوم آينه صـورتي  . عاشق است ةعاشق مرآت حسن معشوق است، معشوق نيز آين
آفريده، چون با حق متحـد گـردد،   از مفهوم شاهد است و شاهد خداوند، شاهدي كه حق 

   .)139: 1372ستاري، ( پذيردتوحيد باطني تحقق مي
توان گفت مرد آرايشگر براي هدايت حاتم مي ،چنانچه آينه از منظر نمادها بررسي شود

دهـد تـا خـود را    به سوي خودشناسي و معرفت او به خويشتن، آينه را بـه وي نشـان مـي   
شود، پـس از  وقتي حاتم به همراه آرايشگر وارد حمام مي .گونه كه هست مشاهده نمايد آن
او در فضـايي تاريـك   . شودشوي تن ميتخواهان شس ،يت خويش در آينه و كندن جامهؤر
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مـرد  . يابد با برهنگي تن فرصتي براي تأمل در خويش مي كس در آن حضور ندارد، كه هيچ
به يك موقعيت نمادين ديگر وارد  در اينجا قهرمان. ريزدآرايشگر دو كاسه آب بر سر او مي

حمام و مـرد ناگهـان ناپديـد     سوم نظم موجود بر هم ريخته، ةن كاسزيرا با ريخت ،شودمي
او كه اكنون در حجم عظيمي . ريختگي براي تنهايي قهرمان الزم استاين برهم. گردندمي

سـفر   ةحلـ ترين مر فرصت مناسبي براي پاك شدن و شروع مهماست، ور شده از آب غوطه
 كـامالً  عـدد هفـت  عدد سـه در كنـار    شناسي اعداد اشاره شد، طور كه در روان همان. دارد
سوم تمامي فضاي حمام را  ةن كاسبا ريخت. يشه در تصاوير ازلي داردر است والگويانه  كهن

عددي كامل است و نشانگر نظامي  ، سهو گابران به نظر شواليه. گيرد مي بر سيلي فراگير در
فكري و روحي در ارتباط با خداوند، كيهان و آدمي است كه همواره تماميت و غايت ظهور 

هاي ايراني عـدد سـه اغلـب داراي شخصـيتي     در سنت )6(.)663 /3 :1378( نمايدرا بيان مي
زن،  د سـه پادشـاه، سـه   وجـو  ،مذهبي است كه اهميت آن در داستان مورد نظر - جادويي

  .كندداللت نمادين آن را تقويت مي ،آب ةپير خرد بر حاتم و سه كاس بارة حضور سه
ـ  ن سه كاسه آب بر سر حاتم يادآور مراحل سهدر اينجا ريخت غسـل در فرهنـگ    ةگان

آيين شستشوي مقدس پـيش از انجـام دادن اعمـال و فـرايض     . استمسيحي و اسالمي 
بـراي انـدراج انسـان در سـاختار قداسـت همـوار       گيـرد و راه را  اصلي مذهب صورت مـي 

. اسـت شـده كند؛ از اين رو عمل غسل پيش از ورود به معابد و مراسم قرباني انجام مي مي
كار آييني، تجديد حيات به بركـت آب  اين سازو )195: 1372(گويد طور كه الياده مي همان

يگـري را توضـيح   هاي الهگـان بـزرگ بـاروري و برز   و مراسم شستشوي مقدس در كيش
گشـت و تزايـد و تكـاثر    خدايان به قرار اول خود بازمي ةگونه قواي خشكيد بدين. دهد مي

ور شــدن در آب بــا ورود بــه مســيحيت رمزپــردازي غوطــه. نمــودامــوال را ضــمانت مــي
هاي نويني يافت كه هدف از انجام آن نـه بركـت محصـوالت كشـاورزي و شـفاي       گرايش

ايـن نمـادگرايي بـر    . بلكـه نجـات روان و بخشـش گناهـان اسـت      ،عجز و ناتواني جسـم 
  .پردازي مرگ ـ نوزايي اشاره داردبخشي آب و رمز نجات
  

  ف تشرّ - 5
هاي عطف زندگي داراي مفاهيم ديني و روانـي اسـت   اديان، مراحل مهم يا نقطه ةدر هم

در ميـان   .)117: 1377زنـر،  ( گـردد اي تقـديس مـي  هاي ويژهكه با برگزاري مراسم و آيين
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هـا و مناسـكي كـه بيـانگر گـذار يـك فـرد از        هاي دور تا كنـون آيـين  ايرانيان از گذشته
شود كه توأم با غسـل و تطهيـر اسـت و    ديگر زندگي است برگزار مي ةاي به مرحل مرحله

در سنت فرهنگ ايراني حمام همـواره محـل   . كندتقدس آب را در ميان ايرانيان بيان مي
رمزآميـز و نمـادين پيـدا     اي كـامالً اما در اين داستان جنبه ،و پاكي است عرياني، تطهير

مسـير   بايدو قهرمان  رود مي رزيرا حمام دهليز ميان عالم غيب و شهادت به شما ،كند مي
ميان دو عالم را با گذر از اين عالم سوم طي نمايد؛ بنابراين تعميد و تطهير براي قهرمـان  

در كيمياگري نيز اصطالحي بـه  . دارد ه و ناخودآگاه را در پيآشنايي با دو ساحت خودآگا
شود كه در اين مرحله شاه و ملكه درحـالتي عريـان در يـك    ديده مي 1»حمام جيوه« نام

يـا  ايـن ديـدار توليـد انسـان كامـل       جـة نتي. شـوند و با هم يكي مي كنند ميحمام ديدار 
پـيش از ورود بـه ناخودآگـاه     ةمرحلـ حاتم نيز در حمام بادگرد كه . است» هرمافروديت«

ل مـادي بـه   ئپردازد تا با پاك شدن از تمامي موانع و مسـا به استحمامي آييني مي ،است
جهان بر مراحل اساسـي   ةاين استحمام اولين آييني است كه در هم. ناخودآگاه خود برود

  . استمهر تأييد زده ،ويژه بلوغ و تولد دوباره به ،و بنيادين زندگي
  
  )تولد دوباره( وري در آب و بيرون آمدن از آنغوطه - 1- 5

هـاي پريـان ايجـاد    مركز زندگي دوباره از معاني نماديني اسـت كـه آب در فضـاي قصـه    
وري در غوطـه  .)298:  1390يونگ، ( بخش آنيماستزعم يونگ آب روح حياتبه. است كرده

آورد كه خود بازگشت ياد ميبهكاوان تصوير بازگشت به زهدان نخستين را آب براي روان
وري همچون گسستگي راه حلي براي ادامـه جلـوه   اين غوطه. زندگاني است ةبه سرچشم

فرو رفـتن   .)28 / 3: 1378 :و گـابران  شواليه(بخشد كند و اين امر به آن ارزشي عرفاني ميمي
و از لحـاظ  از منظر انساني برابـر بـا مـرگ     ،ماندحاتم در حجم عظيم آبي كه به سيل مي

بـه  . سـازد اي است كه جهان را در اقيانوس آغازين غرق و نابود مـي كيهاني معادل فاجعه
پاشد و هر تاريخ دليل اينكه هر شكل و صورتي را از هم ميآب به .)194: 1372( نظر الياده

زيرا  ؛كند، داراي قدرت تطهير و تجديد حيات و نوزايي استو سرگذشتي را مضمحل مي
گنـاه و  همچون كـودكي بـي   ،آوردبرمي ميرد و آنكه از آن سرمي ،رودآنچه در آن فرو مي

  . وحي و الهام جديدي باشد و زندگاني نويني را آغاز نمايد ةتواند گيرند مي ،سرگذشتبي
                                                 
1. Mercury Bath 
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ترين بخـش سرنوشـت   كننده ترين و تعيينحاتم در اين قسمت از داستان در حساس
او را به عالم ناخودآگاهي كه  ،عنوان يك دهليز نمادين عبور از حمام به. است خود ايستاده

سازد؛ اما بايد توجه كـرد كـه تـا مـرگ از صـفات بشـري و       حقيقت سفر اوست، وارد مي
ور حاتم به شكلي رمـزي بـا غوطـه   . شوداين مهم محقق نمي ،كدورات دنيوي پيش نيايد

در اين حمام كه . شودمطهر از نو زاده ميميرد و در حياتي ديگر، پاك و شدن در آب مي
روح و  ةعنوان نوعي محل گذر ياد شد، تخيل خالق قهرمان فعال شده و با تزكيـ از آن به

اين انتقال مرگي واقعي كه دو هستي را  ةالزم. شودروان به بيابان ناخودآگاهي منتقل مي
لـه از حيـات فاصـله    نيست، بلكه مرگي رمزي است كه ميـان دو مرح  كنداز هم جدا مي

 ،شدن نمادين او در حمام بـادگرد  مرگ رازآلود حاتم با غرق .)104: 1368دالشـو،  ( اندازدمي
ارجاع اساطيري او به زهدان مادر نخستين اسـت كـه در مفـاهيمي همچـون بطـن، دل      

در حقيقت حمام در اين روايت همان . يابدزمين، شكاف كوه، شكم ماهي و غار تجلي مي
رفتند، بـه  سال در آن به خوابي نمادين فرو نه تاريكي است كه اصحاب كهف سيصد وغار 

كـه در آن مـاجراي ايـن     ،كهـف  ةهـاي قـرآن بـه سـور    همين جهت يونگ از ميان سوره
كوشـد ارتبـاط   او مـي . دهـد اي نشـان مـي  توجه ويژه است،خفتگان بيدار به تفصيل آمده

ها را بـا  خويش تبيين كند و عناصر قصه»  والدت مجدد« ةهاي اين سوره را با نظري قصه
  )7(.يكديگر پيوند دهد

والدت مجدد است كه زنـدگي مـاوراي    ةبيرون آمدن از غار مانند خروج از حمام نشان
بـدين ترتيـب ايـن    . آوردش او فـراهم مـي  رزمان قهرمان در آن فرصتي براي رشد و پـرو 

الگوهـاي بشـري   در ميان كهـن  ،در باطن خودالگوي مثالي با پرورش مرگ و زايش  كهن
كسي كه به چنين غاري كه همه در خود دارند و . استمركزيتي روحاني از آن خود كرده

است گام نهد، در ابتدا خود را جزئي از فراينـد   يا به تاريكي كه در پشت خودآگاهي نهفته
بـا محتويـات آن رابطـه    يابد و از طريق نفوذ در ضمير ناخودآگـاه  ناخودآگاه دگرگوني مي

   .)90: 1368يونگ، ( نمايدبرقرار مي
هـايي كـه بـراي    افتد با داسـتان آساي حمام براي حاتم اتفاق مي آنچه در تالطم سيل

عنـوان  اصحاب كهف در غار، يونس در شكم ماهي، يوسف در چاه و دموزي و سياوش بـه 
 دارددهد، هويتي مشترك ميخ رزمين  گون زير نباتي در جهان مرگ ةشوندشهيدايزدان 
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در اين حمام متكثر زنـدگي از بطـن   . گرددو از تمامي آنها نوع خاصي از زندگاني آغاز مي
تاريـك و   واقـع هـر جـاي نيمـه    در. زندتاريكي، نيم روشنايي و يا سايه و روشن جوانه مي

زايـي نيـز   زتواند تصور مرگ در كامِ مادرِ زمين يا مادر را كه متكفـل بـا  منزوي و آرام مي
زندگان و خواب مـرگ و خـواب    ةاز اين رو ميان خواب شبان. هست، به خاطر خطور دهد

جنين، نوعي همانندي اسرارآميز وجود دارد؛ هـر سـه خـواب، ظلمـاني يعنـي خـواب در       
   .)75: 1376ستاري، ( ندا روشن و مستغرق در ژرفاي هستيسايه
  

  نماد سنگ - 2- 5
كردن سنگ مركزي در سقف حمام كـه همـان غـار تاريـك     در اين مرحله حاتم با لمس 

وجـود  . كنـد هاست، تولد دوباره را در قالبي نمادين تجربه مـي انسان ةپنهان در وجود هم
و در  گـذارد  مـي اين سنگ در مركز سقف گنبدين حمام بر ارتباط سنگ و انسان صـحه  

حـج بـه يـاد    اندازي مذهبي حجراألسود و اهميـت لمـس كـردن آن را در مراسـم     چشم
در ميان مفاهيم نماديني كه سنگ در فرهنـگ ملـل مختلـف     )207: 1379( كوپر .آورد مي

. كنـد شدن انسان از آن در نمادهاي ابتدايي بشر اشـاره مـي   مرگي و زادهدارد، به نماد بي
يـك رويـداد مقـدس بـه شـمار       ةوي سنگ را سمبل جامعيت كيهاني دانسته كـه نشـان  

آمـادگي ورود بـه بيابـان را كـه      ،ترين مراحـل سـفر  گذر از سختقهرمان پس از . رود مي
و با لمس سنگ مركزي حمـام خـود را در آن    كند ميهمان عالم ناخودآگاهي است، پيدا 

او نيز همچون اصحاب كهف كه براي بيرون آمدن از غـار سـنگي را از جلـوي در    . يابدمي
نع خـود را بـراي ديـدار بـا     دارند، با لمس كردن سـنگ مـورد نظـر آخـرين مـا     غار برمي

  . داردناخودآگاه از ميان برمي
  
  نماد بيابان - 3- 5

كنـد، بيابـان   اشاره مـي  قهرمان هزار چهرهنيز در كتاب  )86: 1389( طور كه كمپبلهمان
هـاي آزادي هسـتند كـه محتويـات     مانند جنگل، درياي عميق و قلمروهاي بيگانه حـوزه 

ماننـد چنـدين   » به بيابـان افتـادن  « ،در داستان حاتم .شودناخودآگاه در آنها متجلي مي
بدين معنا كه داللت معنـوي بيابـان تنهـا    . الگويي داردموقعيتي كهن نمادين ديگر ةتجرب
همـان صـحراي    ،، بلكـه در افقـي فراتـر از ايـن مفهـوم     اي مكاني نيستحوزه ةكنند بيان
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راهنمـا را در   ةپير خرد، پير نوراني يا فرشت ،هاي سهرودينماديني است كه قهرمان قصه
هاي متعدد خود از آن بـه عنـوان   اين صحرا كه سهروردي در رساله«. كندآن مالقات مي

از ايـن رو   ،جغرافيـايي نـدارد   ةكند، جايي بـر روي نقشـ  عالم مثال يا اقليم هشتم ياد مي
عنـي آن اسـت كـه در آنجـا     برد كه بـه م كار مي را به "ناكجاآباد"گاهي براي آن اصطالح 

پورنامـداريان،  ( »وجود ندارد و از عالم ما كه در آن مكان معنـي دارد، بيـرون اسـت    "كجا"
 انسـان در جسـتجوي هويـت   ازجملـه در كتـاب    ،يونگ در مـوارد متعـدد   .)37: الـف 1390

شناسي ابتدا به خودآگـاه و فراينـدهاي آن و   به اين نكته اشاره دارد كه علم روان ،خويش
. گيـرد  طور مستقيم در دسترس قرار نمي پردازد، زيرا ناخودآگاه بهسپس به ناخودآگاه مي

 آن نـداريم  ةدربار ياچيزي است كه ما هيچ آگاهي راستي ناخودآگاه و دقيقاً ناخودآگاه به
به همين دليـل وي آدمـي را بـه بازگشـت بـه ناخودآگـاهي كـه از آن         .)78: 1380يونگ، (

يابي بـه ايـن   بديهي است كه دست .)175: 1389سگال، (دهد هشدار مياست، گسسته شده
هاست، تنها براي كسـاني ميسـر اسـت كـه     ناشناخته ةحوزه از روان بشري كه خود عرص

همچون حاتم مراحل مختلف فرايند خودشناسي خويش را طـي كـرده و ضـمير آگـاه و     
  . استدت رسيدهناآگاه در وجودشان در يك كليت واحد به نوعي يگانگي و وح

  
  نماد قصر  - 4- 5

ـ حاتم با يافتن خود در بيابان يا عالم م سـهروردي كـه همـان عـالم بـرزخ در       ةل معلقـ ثُ
ناخودآگاهي پيـدا   ةرسالت نويني براي شناخت خويشتن در عرص هاي ديني است، روايت

انجامـد، قصـري را   او پس از تالشي سمبليك كه سه روز و سه شب به طول مـي . كندمي
رسـاله در  الياده در فصل دهم كتـاب  . است يابد كه اطراف آن را باغي بزرگ فرا گرفتهمي

قلمـداد    »مركز جهان«به قصر يا كاخ پرداخته و آن را نمادي از  )352: 1372( تاريخ اديان
زعـم او كـاخ يـا    بـه . يابداز آنجا گسترش مي مركزيتي كه جهان از آن آغاز شده،. كندمي

ـ   . گذردمكاني است كه محور جهان از آنجا مي» شهر مقدس«  ةخـود نقطـ   ةپـس بـه نوب
چـون خلقـت عـالم از نـوعي مركـز آغـاز       . شـود اتصال آسمان و زمين و دوزخ تلقي مـي 

واقعي و زنده به اعـال درجـه صـورت     ةشود، آفرينش انسان ممكن است در همان نقط مي
هـا و  اي از نمـاد شـبكه  ن موجـود در مـتن كـه همگـي در    ئبا توجه بـه ديگـر قـرا   . گيرد
تـوان كـاخ را نمـادي از    يابند، مـي تنيده مصداق معنايي ميهمهاي مرتبط و بهنمونه كهن
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راه نويني براي كشـف   ،در حقيقت او با ورود به وجود خود. وجود خود قهرمان تلقي كرد
بخشد، معنايي اسـت  آنچه به اين گمان قوت بيشتري مي. كندحقيقت خويشتن پيدا مي

باغ را نماد  )41 /2 :1378( و گابران شواليه. استكه در فرهنگ نمادها براي باغ نوشته شده
اي از مراحـل معنـوي   آن مرحلـه  ةبهشت زميني، مركز كيهـان، بهشـت آسـماني و نشـان    

اگرچه پيوند خودآگاهي حاتم بـا ناخودآگـاهي   . د كه با طبقات بهشت ارتباط داردندان مي
اي اسـت كـه آدم نخسـتين از آن    رديت و همـان بهشـت جاودانـه   رسيدن به فرايند ف ،او

هويتي حاتم با باغ و كاخ صـحه  مند متن مبني بر هماما آنچه بر تصور استعاره ،است آمده
براي ورود به باغ تنهـا  : دنپردازدر ادامه به آن ميو گابران اين است كه شواليه  ،گذاردمي
اين . گرددقهرمان براي يافتن اين در اغلب به دور باغ مي. توان از دري باريك وارد شدمي

است؛ لذا باغ دست آمدهمدتي است كه از طريق غنايي دروني بهگردش تصوير تكامل دراز
  . )50: همان( تواند تمثيل خود شخص باشدمي

  
  باغ و درخت - 5- 5

هاي نمـادين در  حاتم اكنون در بيابان، باغ و كاخ ناخودآگاه خويش در مسيري از شگفتي
سازد، حضور متنوع بديهي است كه آنچه فضاي باغ را براي باغ بودن آماده مي. تردد است

در اينجا ذكـر ايـن مسـأله    . و متعدد درختاني است كه پيش از اين نيز بدان اشاره كرديم
الزم است كه قهرمان پس از خروج از دهليز گذر براي رسيدن به بيابان، ايـن درختـان را   

عنوان ركـن و  در نظام تصورات انسان از عالم هستي، درخت به. يابداغ وجود خود ميدر ب
نمايـد؛  يابد و در فضايي سبز روي مـي هستي و ارتباط ميان زمين و آسمان معنا مي ةپاي

بـر بسـتري از نمادهـاي     ن و شدن را تداعي كـرده، فضايي كه در آن درخت حركت، رفت
كنـد و بالنـدگي و رفـتن بـه سـوي نـور را در       حركت ميزا روشن، زاينده، زنده و حركت

در روايت اسـالمي   ).11: 1381 ،چترودي پورخالقي( دهدمعناي نمادين خود نشان مي ةجوهر
 در شكم ماهيكه او سه روز و سه شب  پس از ؛هود استاز داستان يونس نيز اين نكته مش

   .)7: 1379ستاري، ( خشكي افكنددهد كه او را بر د، خداوند به ماهي فرمان ميبر سر  به
رويش گياه و درخت به دليل تغيير دائمي خود نماد مهم زندگي است كـه وضـعيتي   

مـرگ و   ةدرخـت نشـان   ةها بـر تنـ  وجود برگ. دهدخاص از تغييرات كيهاني را نشان مي
در بهـار مجـدداً   شوند و مي دائمي هر ساله از برگ برهنهدرختان در دوري  ؛باززايي است



  ... »حمام بادگرد« سفر قهرمان در داستان

 

٥٥  
  

 

  

 1391زمستان   ، 22  شمارة

از  ،حـاتم پـس از ديـدار بـاغ     .)188/ 3: 1378، و گابران شواليه(كنند ها را به تن مين برگاي
خورد، احسـاس  اما هرچه از آنها مي ،كندهاي آن جهت سير كردن خود استفاده ميهميو

زيرا باغي كه اين درختان در آن روييده، باغ عالم مثال قهرمان است كـه   ؛كندسيري نمي
هاي باغ يكي از معاني خود را از اين رو ميوه. در آن اشيا داراي صورت و فاقد معنا هستند

    )8(.اندسيركنندگي آنهاست، در اين عالم از دست دادهة كه جنب
  

  پيكرگرداني انسان به سنگ - 6- 5
 ةبرد و پـس از آنكـه كتيبـ   ورود به كاخ به وجود تعدادي مجسمه پي ميحاتم در هنگام 
شود كه اگر با تير و كماني كه درون كاخ بـر تخـت طـال    متوجه مي ،خواندروي در را مي

هاي سنگي دچـار  به سرنوشت مجسمه ،طوطي درون قصر را از بين نبرداست، شده  تعبيه
نوعي پيكرگرداني منفي به روايـت تـورات   عنوان شدن انسان به سنگ ةپيشين. خواهد شد

گـردد كـه   نمك و سپس قرآن بـازمي  ةمبني بر تبديل شدن همسر لوط پيامبر به مجسم
 )60، مائده(و خوك  )163- 166، و اعراف 65 ،بقره( صورت بوزينهبه تصريح آن اقوام گناهكار به

شگفت فردانيت است، وقـوع هـر    ةدر داستان حاتم كه روايت رسيدن به مرحل. آيند درمي
 ةاو را به سنگ يا مجسـم  ،نوع خطا يا عدم آمادگي قهرمان براي درك عوالم ناخودآگاهي

اي را توجه به اين دگرديسي كه نوعي مرگ موقـت و خـواب دوره  . سازدسنگي تبديل مي
كند كه در هيـأت خـوابي بـزرگ    در خود پنهان دارد، به فترت ميان دو زندگي اشاره مي

: 1388پريشـاني و شـيربچه،   (دهـد  فاصل ميان دو حلول را با اين تبديل رمزي نشان مـي حد
هاي عاميانه همواره در باغ، قصـر و يـا   شدن كه در موارد متعددي از قصه اين سنگ .)103

شناسـي يونـگ نيـز جايگـاه قابـل       هاي روانافتد، در نظريهپريان اتفاق مي ةسرزمين ويژ
فصلي تحت عنوان مجسـمه دارد و   د،راز پيونوي در يكي از آثار خود به نام . توجهي دارد

كند كه فرايند فرديت نيرومندترين اشتياق در انسـان اسـت كـه مسـير     در آنجا اشاره مي
چنانچه كسي آگاهانـه در ايـن مسـير گـام بگـذارد،      . كندخود را در درون انسان طي مي

آگاهي بـه   ،اما اگر اين فرايند روند خود را طي نكند ،افتدصورت منفي اتفاق نميهرگز به
آنچه  .)257: 1382يونـگ،  ( است وارد خواهد شد اي مخرب كه تبديل شدن به سنگمرحله

كسـاني   ،هاي پراكنده در اطراف كاخاين است كه مجسمه ،آيداز فحواي كالم يونگ برمي
 ةاما توانـايي و اجـاز   ،اند هستند كه فرايند فرديت را براي شناخت خويشتن انتخاب نموده
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كه همان ورود به كاخ وجود خود است نيافته و در نتيجـه  را ناخودآگاهي  ةورود به مرحل
  . اندبه سنگ تبديل شده

  
  نمادپردازي طوطي - 7- 5

 1دهنـده  در مقـام يـك نجـات    ،اسـت شدهحاتم كه اكنون به درون كاخ ناخودآگاهي وارد 
رسالتي براي رهايي ديگران مبني بر از بين بردن طوطي و نجات الماسي كه كيومرث آن 

او با تيـر و كمـاني   . كنداست، پيدا مي و طوطي روي آن را پوشانده كردهرا در كاخ تعبيه 
طي درون ، طـو اسـت طور نمادين ابزاري براي سنجش ميزان تمركز  به 2كه در مكتب ذن

طوطي در ميان پرنـدگان  . دهدانساني اوست، هدف قرار مي ةكاخ را كه همان نفس ناطق
و نمـاد   اي داردجايگاه برجسـته  ،گويدبه دليل تكلم با كلماتي كه انسان با آنها سخن مي

گويي محتويـات   اين پرنده به دليل توانايي سخن. رودشمار ميجان به ةشناسان روان ةپديد
هاي مثبـت خـود را   اما در روايت حاتم تمام جنبه ،دهدوضوح نشان مي روان را بهمعنوي 

اسـت، از دسـت   هاي عرفاني به آنها اشاره شدهو حكايت» نامه طوطي«هاي كه در داستان
داده و به بخش متكلم مقلدي در وجود انسان تبديل شـده كـه او را از دريافـت حقيقـت     

خواهـد تـا ايـن    از قهرمان مـي  ،ماد آدم نخستين استكيومرث كه ن. داردخويشتن بازمي
حـاتم در پايـان    )9(.زوال كه همان مقام خاموشي اسـت برسـاند   ةبخش متكلم را به مرحل

عقـل  «داستان با حركتي نمادين با اصابت تير سوم اين طـوطي را كـه بـه نـوعي همـان      
با وقـوع  . دهدو الماس مورد نظر كيومرث را نجات مي برد ميانسان است، از بين » مذموم

شوند هاي سنگي به انسان تبديل ميمجسمه ،اين اتفاق و در طي يك دگرديسي جادويي
  . گردندمين خود به سوي زندگي بازو به همراه قهرما

  
   الماس - 8- 5

اي اسـت كـه او   هاي نمادين قهرمان در اين داستان براي رسيدن به مرحلهتمامي حركت
و در آن  اسـت » خويشتن«الماس كيومرث را كه نشانگر اتحاد نخستين و نماد تماميت و 

: 1383فـرانس،  فـون  (، دريابـد  اندحاد رسيدههاي حيواني، غريزي و معنوي انسان به اتسائق

                                                 
1. savior 
2. Zen 
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الماس در فرهنگ نمادها داراي اختصاصاتي اسـتثنائي اعـم از سـختي، شـفافيت و      .)122
و  شـواليه (انـد  اين سنگ را به نماد اصلي كمال و تماميت تبديل كـرده كه  درخشش است

الماس همواره نماد غايت كمال و رسيدن به انتهاست، از ايـن رو بـا    .)236 /1 :1378، گابران
  . يابدجاودانگي ارتباط تنگاتنگي مي ةمقول

و  ها رسيد، ارزشمينظر  در اين مرحله يگانگي حاتم با خويشتن كه پيش از اين بيگانه به
سازد، زيرا عملكردهـاي  رسيدند محو ميهايي را كه در زندگي عادي مهم به نظر ميتفاوت

يـا آنچـه    ؛اسـت » خـود «از اين پس او تجسـم  . گيرداو از يك قدرت دروني سرچشمه مي
خويشتني كه حاتم  :نامندشده، مي نيروهايش متحد ةكيمياگران آن را شخصيتي كه با هم

انـديش يـا    ودي طوطي سخنگوي درون خود كه ريشه در عملكردهـاي عقـل معـاش   با ناب
الگوي مركزي ناخودآگاه جمعـي   اين الماس همان كهن. يابدمذموم انساني دارد، او را درمي

شمسـي وجـود    ةدهي، وحدت و يگانگي منظوم است كه همچون خورشيدي نظم، سازمان
هـا را بـه   الگوي ازلي تمامي سرنمون به عبارت ديگر اين كهن. انسان را در اختيار خود دارد

 ةدر نتيجـ . بخشدها و ضمير آگاه هماهنگي ميبه تجلياتشان در عقده ود كشيده،سمت خ
چنين رويكردي شخصيت متحد و متفق شده و احساسي از ثبات و استحكام و يكتايي در 

زيـرا   ،در حقيقت ديدار با خويشتن، هدف غايي زنـدگي انسـان اسـت   . كندميخود تثبيت 
عنوان فرديـت مسـتقل يـاد     سازي است كه يونگ از آن بهترين تجلي سرنوشتيافته تكامل

در حجـم   ،)127: 1386(گويـد   گونه كـه پورنامـداريان مـي    اين تجلي نمادين همان. كندمي
در و دهـد  هـاي مختلـف نشـان مـي    را بـه شـكل  توجهي از آثار عرفاني فارسـي خـود    قابل

نمايد و به معني شـناخت حقيقـت   هيأت شكوهمند سيمرغ جلوه مي عطار در الطير منطق
پنهـان در وجـود شـخص اسـت كـه       ةكراننفس خود و معرفت به عظمت استعدادهاي بي

  . استاسارت در زندان آب و گل مرغان را از وجود و شناخت وي غافل كرده
  

  بازگشت - 6
هـاي اطـراف كـاخ    بخشي بـه مجسـمه  حاتم پس از پايان سفر و انجام رسالتي كه با جان

. گـردد ميآغـاز كـرده بـود، بـاز    اي كه سفر خـود را از آن  شود، به سوي جامعهمحقق مي
پايدارِ انرژيِ معنوي در جهان  ةچرخ ةشدن او در جامعه، كه براي ادام بازگشت و پذيرفته

 ةحياتي است و از سوي جامعه، توجيه غيبت طوالني قهرمان است، به نظر خود او از همـ 
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به عمـق آرامـش بيـداري كامـل     » بودا«زيرا اگر او هم همچون . نمايدمراحل دشوارتر مي
ت بـه  دست يافته باشد، احتمال دارد كه سعادت حاصل از آن، عالقه و اميد قهرمان نسـب 

جـاي تسـليم در مقابـل     از سوي ديگر اگر قهرمـان بـه  . هاي اين جهان را از بين ببردرنج
مانند پرومته تنها به هدف بينديشد و براي به چنـگ آوردن آن خيـز    ،فهايِ تشرّآزمون

خواهد بكشد، آنگاه نيروهايي كـه او  اش به دنيايي كه ميبردارد و بركت را از جايگاه اصلي
دهنـد و او را از درون و بـرون نـابود    سـرعت واكـنش نشـان مـي    رج كرده، بهاز تعادل خا

 كشـند اش بـه صـليب مـي   ناخودگـاهي  ةديد آسيب ةسازند و همچون پرومته به صخر مي
   .)46 :1389كمپبل، (

به شهر خود  ،)بانو ملكه حسن(در پايان داستان حاتم با رساندن الماس به دست آنيما 
اي اسـطوره  پنـداري ذات هـم  ،كرات از آن ياد كـرديم از اين نيز بهآنچه پيش . گرددبازمي

شخصـيت  . حاتم با تمامي شاهان و شاهزادگاني است كه در طول داسـتان حضـور دارنـد   
آنچنـان توسـع    ،اي آنهـاي اسـطوره  حاتم با قبول دعوت سفر به ناخودآگاه و سير آيـين 

از . گـردد  هويت ميسلكان خود همبا حجم وسيعي از هم يابد كه از درون متكثر شده، مي
بانو را همان ازدواج جادويي يا آميـزش   حسن  توان ازدواج شاهزاده منير با ملكهمي ،رو اين

  . افتد قلمداد كرد كه ميان روح قهرمان پيروز و ملكه اتفاق مي 1مقدسي
  

  گيرينتيجه - 7
هـا و  سير مراحلي كه بخشي از آنها ريشه در اسطوره ،هاي مربوط به مناسك گذردر آيين
قهرمان » حمام بادگرد« ةدر قص. ها دارد، براي قهرمان اصلي داستان ضروري استافسانه

. سازدبا گذراندن تمامي اين مراحل در قالب سفري نمادين سير به ناخودآگاه را ميسر مي
دهـد،  هـاي پريـان رخ مـي   قصـه هـاي آن در  سفري كه در اين داستان براي وي و نمونـه 

بلكـه فراينـدي    ،سفري نيست كه با مختصات مكاني و امكانات طبيعي تحقق پيـدا كنـد  
يـابي بـه   ش در درون خـويش بـراي دسـت   واكه درون شخصيت قهرمان با هدف ك است
كشـف  » خويشـتن «افتد تا به بيان ديگر هدف غايي يـا  هاي پنهان ضمير اتفاق ميجنبه

، با جستجو در جهان هاي نمادين مختلفي داردجنبه طريق اين سفر كهقهرمان از . ددگر
  .يابدآگاهي و در نهايت استقالل رواني دست مي خارج به هويت،

                                                 
1. magic wedding 
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ن شناسي يونگ از آن با عنوا درحقيقت اين سير و سفر فرازماني و فرامكاني كه در روان
گونه كه كمپبل و به تبـع او  شود، همانتعبير مي»  سفر به ناخودآگاه«يا » فرايند فرديت«

شناخت شـمار معينـي از    ،تحقق آن ةووگلر معتقدند، نوعي حركت جادويي است كه الزم
هاي ازلـي  اين نمونه. آيندهايي است كه در مراحل گوناگون اين فرايند پديد مينمونه كهن
والت ياهـا و محصـ  ؤشـوند كـه در ر  هاي پريان ظاهر ميها و داستانگونه در اسطوره همان
زن ناشناس  ةشوند؛ از اين رو قهرمان موظف است با چهرپردازي روان نشان داده ميخيال

و نمـاد  ) پير دانـا (ازلي  ة، راهنماي فرزان)سايه(روح  ةشد هاي منفي و سركوب، رويه)آنيما(
  .يگانگي آگاهي و ناخودآگاهي است، آشنا گردد ةاصيل خويشتن كه عرص

عنوان قهرمان اصلي، تمامي مراحل سلوك آييني خود را براي  حاتم در اين داستان به
شناخت و درك خويشتن خـويش بـا شـناخت آنيمـا و قبـول دعـوت او بـراي سـفر بـه          

هـاي متعـدد سـايه طـي     هاي پير خرد و مبـارزه بـا جنبـه   ناخودآگاه و دريافت راهنمايي
منـد  نمختصـات مكا  د و در پايان با خروجي نمادين از دهليز رمزگون حمامي كه ازكن مي

خود را با گذر از آب و معاني  ةخارج است، مراحل بلوغ و تشرف را طي كرده و تولد دوبار
اي است كه بيابان ناخودآگـاهي  وي پس از اين گذر اسطوره .نمايدسمبليك آن تجربه مي

هـاي نفـس   اي از جنبـه گوي درون كـه جنبـه  و با از بين بردن طوطي سخن يابد ميرا در
  .دهدانساني است، الماس خويشتن را نجات مي ةناطق

  
  نوشتپي
بادگَرد به معني سريع و تند، شايد به دنيايي اشاره دارد كه همه درآنيم و در فرصتي  - 1

ست و شـايد بـادگرد بـودن    حمام بادگرد دهليز رهايي ا. جوييم اندك راهي به رهايي مي
بط بادگرد را نيز در نظر بگيريم، محتمل اگر ض. مكاني آن باشدزماني و بياي بر بينشانه

اي به طوفان و گردبادي دارد كه در حمـام روي  است كه اين نام با يادآوري گردباد اشاره
  .دهدمي

اسـت،  دسـت آمـده   شوشتر به ةكه از منطق» حاتم براه« ةقابل توجه است كه در قص - 2
بلكه نقـش عاشـق را نيـز خـود بـر       ،شودشخصيت اصلي ظاهر مي هتنها به مثابحاتم نه

اش و در راسـتاي تـأمين منـافع    او براي رسيدن به وصال دختر مورد عالقـه  .عهده دارد
بـراي  ( خـرد جـان مـي   هاي بسيار بـه شود و رنجخويش، با خطرهاي گوناگون مواجه مي

  .)241- 248 :1379رحمانيان،  .نك ،اطالعات بيشتر
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معشوق و شـاهدي آسـماني    ةآسماني يا حق در چهراي در قرن ششم ديدار با فرشته - 3
سالك شد و گاه راهنماي آسماني عشقي پرشور ميان عارف سالك و حق مي ةكه گاه انگيز

و  گفتنـد  اي بود كه اغلب عرفا از آن سـخن مـي  گشت، مضمون و مايهبه مراتب روحاني مي
  .)84: ب1386يان، پورنامدار(كشيدند هاي عرفاني به تصوير ميشاعران عارف در غزل

هـرمس  « ةهاي كالسيك نقش پيـر خـرد يـا مددرسـان غيبـي بـر عهـد       در اسطوره - 4
روح «در مسـيحيت   و )لـك و ميمـون  خداي لـك ( »خداتوت«در مصر، . است» مركوري
را در » مفيسـتوفلس «گوته راهنماي مذكري به نـام  . اين مهم را بر عهده دارند» القدس
خوفناك نمادهاي مركـوري تأكيـد    ةها بر جنبدر اسطورهكند و بارها معرفي مي فاوست
در . كشـد هـا مـي  گناه را به قلمـرو آزمـون  هاي بيگري و جانچون او وسوسه ؛استشده

كند كه در آستان بهشت جاي خـود را بـه   بازي مي» ويرژيل«دانته اين نقش را  ةمكاشف
   .)81: 1389كمپبل، ( دهدمي» بئاتريس«
اي است هم عاشـق را و هـم معشـوق را، هـم در خـود ديـدن و هـم در        عجب آينه« - 5

  .)54: 1359غزالي، (» معشوق ديدن و هم در اغيار ديدن
» ويشنو«، »براهما«يعني  است؛» تريمورتي«صورت در آيين هندو ظهور ذات حق به - 6
خداونـد هسـتند كـه بـا سـه       ةكننـد دارنده و متحولاين سه وجه سازنده، نگه» شيوا«و 

  .)663/ 3: 1378، و گابران شواليه(ارتباط دارند » تمس«و » ستوه«، »رجس«گرايش 
قايـل اسـت كـه    » والدت مجـدد «پنج وجه براي  چهار صورت مثالييونگ در كتاب  - 7

شـركت در فراينـد   ، 4والدت مجـدد  ،3رسـتاخيز ، 2تناسـخ ، 1نفـس انتقـال   :نـد از اعبارت
  .)13: 1368يونگ، ( ،5دگرگوني

والدت  ةمسـأل  ،هـاي پريـان  كه در داستان حاتم نيز مانند بيشتر قصـه  گفتني است
فضاي . افتدحيات فردي اتفاق مي ةمفهوم دقيق آن يعني تولدي تازه در گردون مجدد به

كلي آن حاكي از عقيده به نو شدن، تجديد و يـا حتـي اصـالحي اسـت كـه بـه وسـايل        
  . گيرد جادويي انجام مي

اند نيز صورت محسوس پيـدا  نظري و اصول عقيدتي كه عقالني در عالم مثال حقايق - 8
 ،طرفـي ديگـر   از .شـوند آشـكار مـي   ،استكنند و بر نفسي كه به اين عالم ارتقا يافتهمي

                                                 
1. metempsychosis 
2. reincarnation 
3. resurrection 
4. rebirth 
5. participation in the process of transformation 
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هاي محسوس و مادي كه همان روحانيت لطيف آنهاست، نيـز در   حقيقت پنهانِ واقعيت
تـري از  پـايين ة والت با نزول به مرتبـ بنابراين در اين عالم، معق. گردد اين عالم آشكار مي

و محسوسـات   شـود شان بر نفس آشكار ميهستي و صورت پيدا كردن، حقيقت وجودي
شـان ظـاهر   باالتري از هستي و با مجرد شدن از ماده، حقيقـت بـاطني   ةبا ارتقا به مرتب

تـا   از اين روي اگر معني تأويل ظاهر شدن باطن باشد، عالم مثـال الزم اسـت  . گرددمي
  .)38: الف1390پورنامداريان، ( تأويل روحاني تحقق پيدا كند

بسـياري از متفكـران    ةل مهمي است كـه در انديشـ  ئجمله مسااز» خاموشي« ةمسأل - 9
مولوي ايـن مفهـوم را در پايـان بسـياري از     . ويژه عارفان بر وجود آن تأكيد شده است به

  :استذكر كرده ديوان شمسهاي خود در غزل
نوشيخاموش كه خاموشي بهتر ز عسل  عبارت را بگذار اشارت را سوزدر  

)26: 1381مولوي، (  
  

  منابع
  .قرآن كريم

، كتـاب مـاه ادبيـات   ، »شناختي در هزار و يـك شـب  هاي روانگزاره«، )1384(اسحاقيان، جواد 
   .38- 58صص ، 80و  79شمارة 

  . معين :، تهران)هفت سير حاتم(نامه حاتم ،)1386(اسماعيلي، حسن 
  . سروش: ، تهرانرساله در تاريخ اديان، )1372(الياده، ميرچا 
  . علم :يا منجم، تهرانؤر ةترجم يا، راز،ؤاسطوره، ر ،)1382( ــــــــــــــ

  . ستوده :تهران شناسي مناسك گذر،نشانه ،)1390( حاجيلو، فتانه و اميرقاسمي، مينو
 .هرمس :زاده، تهراناختر شريعت ةترجم، هاافسون افسانه ،)1386( بتلهايم، برنو

  . مؤلف :تهران كاظم شيوا رضوي، ةترجم كاربردهاي افسون، ،)تابي( ــــــــــــــ
  . اميركبير :، تهرانجادويي خيال ةآين ،)1389( برفر، محمد

  . آشيان: ، ترجمة حسين پاينده، تهرانانديشة يونگ، )1388(بيلكسر، ريچارد 
 :، تهـران وار ايرانـي هـاي پـري  ها و عناصر قصهمايهبن ،)1388(شيربچه، مسعود و  پريشاني، زيبا

  .انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد
 ،)هاي نمادين درخت در شـاهنامه ارزش(درخت شاهنامه ) 1381(پورخالقي چترودي، مهدخت 

  . نشربه: مشهد
  . پژوهشگاه علوم انساني :تهران، ديدار با سيمرغ ،)الف1386( پورنامداريان، تقي
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  . علمي و فرهنگي  :تهران هاي رمزي در ادب فارسي،رمز و داستان ،)ب1386( ــــــــــــــ
  .سخن: تهران عقل سرخ،، )1390( ــــــــــــــ

  . توس :جالل ستاري، تهران ةترجم هاي پريوار،زبان رمزي قصه ،)1368( لوفلر. دالشو، م
  . توس :جالل ستاري، تهران ةترجم ها،زبان رمزي افسانه ،)1386( ــــــــــــــ

  .مركز: ، تهرانهاي لريافسانه، )1379(رحمانيان، داريوش، 
  . توس :اي، تهرانفريدون بدره ةترجم تعاليم مغان، ،)1377( زنر، آرسي

  . توس: تهران پژوهشي در هزار افسان، ،)1368(ستاري، جالل 
  . مركز: ، تهرانمدخلي بر رمزشناسي عرفاني، )1372( ــــــــــــــ
  . مركز :تهران اصحاب كهف، ةپژوهشي در قص ،)1376( ــــــــــــــ
  . مركز :تهران يونس و ماهي، ةپژوهشي در قص  ،)1379( ــــــــــــــ

  . دستان: ترجمة مهرانگيز اوحدي، تهران فرهنگ نمادها،، )1389(سرلو، خوان ادواردو 
  . بصيرت :فريده فرنودفر، تهران ةترجم اسطوره، ،)1389( سگال، رابرت آلن

سـودابه فضـايلي و عليرضـا سـيد      ة، ترجمـ فرهنـگ نمادهـا   ،)1378( گابران، آلن و شواليه، ژان
  . جيحون :احمديان، تهران

، تصـحيح هلمـوت ريتـر، بـا مقدمـه و تصـحيح نصـراهللا        سـوانح العشـاق  ، )1359(غزالي، احمد 
  .بنياد فرهنگ ايران: دي، تهرانپورجوا

  . جامي :مسعود ميربهاء، تهران ةترجمشناسي يونگ، اي بر روانمقدمه ،)1388( فوردهام، فريدا
 :زهرا قاضي، تهـران  ةترجم هاي پريان،فرايند فرديت در افسانه ،)1383(فون فرانس، ماري لوييز 
  . شركت سهامي انتشار

  . گل آفتاب :شادي خسروپناه، مشهد ة، ترجمچهرهقهرمان هزار ،)1389(كمپبل، جوزف 
  . فرشاد :مليحه كرباسيان، تهران ةترجم فرهنگ مصور نمادهاي سنتي، ،)1379( سي. كوپر، جي

  .مركز :داريوش مهرجويي، تهران ةترجميونگ، خدايان و انسان مدرن،  ،)1388( مورنو، آنتونيو
  .بيگي: تهران الزمان فروزانفر،تصحيح بديع كليات شمس، ،)1381( الدين محمدمولوي، جالل

  .مينوي خرد: محمد گذرآبادي، تهران ة، ترجمسفر نويسنده، )1387(ووگلر، كرستوفر 
 :رقيه بهـزادي، تهـران   ة، ترجماي نمادها در هنر شرق و غربفرهنگ نگاره ،)1380( هال، جيمز

  . فرهنگ معاصر
 ة، ترجمـ شناسـي تحليلـي يونـگ   مبـاني روان  ،)1381(نوربادي، ورنون جـي   و هال، كالوين اس

   . جهاد دانشگاهي تربيت معلم :محمدحسين مقبل، تهران



  ... »حمام بادگرد« سفر قهرمان در داستان

 

٦٣  
  

 

  

 1391زمستان   ، 22  شمارة

، ترجمـة  هايشانسان و سمبل، »اساطير باستاني و انسان امروزي«، )1389(ال . هندرسن، ژوزف
  .153- 208جامي، صص : محمود سلطانيه، تهران

  .سخن: تهران كاوي و ادبيات، روان، )1386(ياوري، حورا 
آسـتان قـدس   : ، ترجمة پروين فرامرزي، مشهدچهار صورت مثالي، )1368(يونگ، كارل گوستاو 

  . رضوي
  . گلبان: ترجمة محمود بهفروزي، تهران انسان در جستجوي هويت خويش،، )1380( ــــــــــــــ
  . نشربه: فرامرزي، مشهد، ترجمة پروين فرامرزي و فريدون راز پيوند، )1382( ــــــــــــــ
  . جامي :محمود بهفروزي، تهرانة ، ترجمشناسي و كيمياگريروان ،)1390( ــــــــــــــ

 




