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  چكيده
شـناختي يـا    براسـاس نقـد اسـطوره   » گنبـد سـياه  «هاي هفت پيكر نظامي با عنـوان   يكي از داستان ،در اين جستار

داستان براسـاس  شود. نخست اين قصه را از نظر شكل و ساخت داستاني و خط سير رويدادهاي الگويي تحليل مي كهن
از سـيري   ،هاي كالسيك و پيشـامدرن  ايم. ساختار روايتي قصه گنبد سياه مانند ديگر داستان هرم فريتاگ بررسي كرده

كند كه داراي سه مرحله شروع، اوج و فرود يا نقطه پايان است. سـپس خوانشـي ديگرگونـه براسـاس      خطي پيروي مي
ناخودآگـاه   ازوله سفر، آب، عدد، رنگ سياه، اسرار و هبوط انسـان كـه   چون مق ايم آورده اي هاي اسطوره تايپ آركي

چه موجـب خوشـي    آن .اند و در اين داستان سمبوليكي، ابزار روايت قصه قرار گرفته گيرد مي  سرچشمهها  جمعي انسان
روايت داستان به الگوهايي است كه به طور ناخودآگاه در بافت و  شود، بررسي و تفسير كهن ديگرگونه از اين قصه مي

هـا و   اي در دنيـاي اسـاطير و افسـانه    هـاي اسـطوره   مايـه  ترين بـن  يكي از مهمالگوي سفر،  كهن ،براي نمونه .اند كار رفته
  داستان هاست و كليت داستان براساس همين مقوله سفر شكل گرفته است. 

  
  واژگان كليدي
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  مقدمه
الگـويي   اي يا كهن هاي نقد يا به عبارتي روش خوانش متن، نقد اسطوره يكي از شيوه

اين شگرد تفسيري از سـطح مـتن    .متوني است كه قابليت اين نوع تفسير و خوانش را دارند
  كاود.  ناخودآگاه آن را مي ،فراتر رفته

هـاي   بررسـي بعضـي انـواع يـا جنبـه      ،توان ناميد ميادبيات   آنچه نقد اساطير در حوزه«
شناسي نقدي ويژه نيست بلكه بررسي اصـول سـاختاري ادبيـات و خاصـه      ادبيات و يا روش

مواضعات و شگردها و انواع مقـوالت و صـور مثـالي و تصـاوير پايـدار و مانـدگار ادبيـات        
ي است كه بينش جامعـه  اساطير   است. بدين گونه ادبيات، فقط بخشي اساسي از ساختار قوه

هايش بر حسـب ايـن عوامـل انسـاني را بـر ديـن و فلسـفه و         از موقعيت و سرنوشت و آرمان
  ) 125: 1374(نرتروپ فراي،  .»تاباند سياسي مي  نظريه

در ادبيات، شگردي از فرآيند نقـد بـراي توضـيح و تبيـين و      يالگوي بنابراين نقد كهن
رفتـه در آثـار ادبـي     كـار  اي به ها و نمادهاي اسطوره تعارهاس ،شناسانه از رازها برداشتي هستي

يابد. از  هاي فولكور و گاه عرفان، پيوند مي شناسانه و مذهب و آيين است كه با مباحث روان
تـر   بـيش  ،ي اساطير با ادبيات بعدي نيست. رابطه تك  اين رو نقد اساطيري ادبيات، يك شيوه
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شود كه در هـر دو مشـترك اسـت؛ زبـان نمـادين       ميدر زبان استعاري و نمادين آن آشكار 
گيـرد كـه حاصـل آن ايجـاد و آفـرينش       ادبيات اغلـب از ناخودآگـاهي فـردي نشـأت مـي     

خيـزد   مـي  اسطوره، از ناخودآگاهي جمعي بر  نمادهاي ادبي و شاعرانه است و زبان رازورانه
گيـرد. از   ه كـار مـي  كه نماد را در سطحي جهاني و انساني و با مرزشكني فرهنگي و قومي ب

يابند كـه خاسـتگاه رازهـا و رمزهـا و      ديگر سو، هم ادبيات و هم اسطوره، با رؤيا ارتباط مي
هاست و به ناگزير زبان استعاري اين دو حوزه نيز متأثر از  هاي برانگيخته از آن ها و نشانه پيام

حـوادث و   ،ودشـ  رود و بـر او ظـاهر مـي    آنچـه در رؤيـا بـر انسـان مـي      زيـرا  ؛عالم رؤياست
اسـطوره و رؤيـا   «توان از آن سخن گفت:  فرآيندهاي نماديني است كه جز به زبان رمز نمي

سـويه و رازآلـود كـه     و چندپيچيده به زباني  ،هر دو قلمرو نمادهايند. هم اسطوره و هم رؤيا
تـر نمادهـايي هسـتند كـه      بـيش  ،گوينـد. نمادهـاي رؤيـا    بـا مـا سـخن مـي     ،زبان نمادهاسـت 

بارگي نمادهايي هسـتند كـه    آفريند و نمادهاي اسطوره به يك ها را مي اه فردي آنناخودآگ
  ) 162 :1385(كزازي، ». آيند ناخودآگاهي تباري و جمعي برمياز 

اي در ادبيـات بـه طـور خـام و در شـكل نخسـتين و        هـاي اسـطوره   مايـه  اسطوره و بـن 
هـا بـا رنـگ و     ها و حماسه افسانه ها و بلكه در بافت داستان ؛شود آن ظاهر نمي  نخورده دست

شناسي و آيين و رسوم مذهبي و قومي، جزئي از ساختار مـتن   تأثيرپذيري از فرهنگ و مردم
ها را براساس نظام سمبوليكي خود بنا  داستان  ساخت و زمينه به عبارتي ديگر، ژرف .شود مي
  گذارد.  مي

  در زمينـه » يونـگ «چـون   شناسـي  شـناس و روان  اي برآيند نظريـات مـردم   نقد اسطوره
ناخودآگـاه فـردي اسـت.     رهبـا  در» فرويـد «هـاي   ناخودآگاه جمعي با تأثيرپـذيري از نظريـه  

بسيار   ها بنا گذاشت؛ او رابطه تايپ يا آركي» صور مثالي«  خود را بر پايه  يونگ اساس نظريه
ابـزاري هسـتند   هـا   ي ايـن  معتقد بود هر سه ونزديكي ميان رؤياها، اساطير و هنر كشف كرد 

گيرند. (ويلفرد ال گـورين،   ي ناخودآگاه قرار مي كه توسط آنها صور مثالي بيشتر در حيطه
1370: 192-194 (  

دهيم كـه   اي، مبناي كار خود را بر صور مثالي قرار مي از اين رو ما نيز در نقد اسطوره
رآنيم تـا نخسـتين   بـ  ،. در اين جسـتار گيرد سرچشمه ميها  ناخودآگاه جمعي اقوام و ملت از
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شناختي و با كشـف و تبيـين صـور     را براساس نقد اسطوره» گنبد سياه« پيكر يعنيهفت   قصه
ابتـدا ايـن قصـه را از نظـر سـاخت و شـكل        .هاي نهفتـه در آن، بكـاويم   تايپ مثالي و آركي

گاه بافت قصـه را   رود. آن كه سير آن براساس هرم فريتاگ پيش ميكنيم  بررسي ميبيروني 
كه برداشتي تازه از اين قصه محسوب  نماييم  اي آن تحليل مي هاي اسطوره مايه توجه به بن با

  شود.  مي

  پيشينه پژوهش
هاي مختلفـي   ها و برداشت كنون تحليل تا هفت پيكرهاي  ها و قصه كه در مورد داستان

برخـي از  شناسي و... انجـام گرفتـه كـه بـه      روايت ،شناسي شناسي عرفاني، نجوم از نظر روان
  كنيم:  ها اشاره مي آن

هفـت تـاالر، هفـت نگـار: مايكـل بـري، مقالـه         ؛: دكتر محمد معينتحليل هفت پيكر
ريخت شناسي گنبد زرد هفت پيكر: سكينه عباسي (مجله كاوشـنامه دانشـگاه يـزد، شـماره     

  . )، روح ايران، مجموعه مقاالت، مقاله هفت پيكر نظامي: يان ريپكا1389، سال يازدهم، 20
نامـه كارشناسـي ارشـد خـانم      ديگر پژوهشي كه در اين زمينه انجام شده اسـت، پايـان  

اسـت كـه بـا    » هـاي هفـت پيكـر نظـامي     تحليل ساختار روايـت در داسـتان  «قريشي با عنوان 
  راهنمايي كزازي در دانشگاه عالمه طباطبايي دفاع شده است. 

شـود كـه در    محسـوب مـي   پيكـر هفـت  گنبد سياه   برداشتي تازه از قصه ،اين پژوهش
  شناختي اين قصه، پژوهشي جديد است.  زمينه نقد اسطوره

  )  Freytags pyramid( گنبد سياه براساس هرم فريتاگ الگوي داستاني قصه 
، فـن نمـايش  آلماني قرن نوزدهم، در كتاب خود با عنـوان   دانشمندگوستاو فريتاگ، 

كند كه از سـه بخـش اصـلي يعنـي عمـل       مياي را هرمي فرض  پرده هاي پنج ساختار نمايش
و هـر يـك از ايـن سـه بخـش نيـز از        شود گيرنده، نقطه اوج و عمل فرودين تشكيل مي اوج

كــه عبارتنــد از: مقدمــه، لحظــه شــروع عمــل  گــردد  تــري ســاخته مــي هــاي كوچــك بخــش
   )84: 1383. (داد، فاجعه و گيرنده، نقطه اوج، فرود گيري، عمل اوج گيرنده، اوج اوج
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شناسي پراپ نيز قابل بررسي است كه در  خط سير اين داستان براساس الگوي ريخت
به اين نوع تحليل هـم مختصـري   ، خالل بررسي ساختار روايي داستان براساس هرم فريتاگ

 شود.  پرداخته مي

، بــه شناســي قصــه پريــان شناســي قصــه و ريخــت ريخــتوالديميــر پــراپ در كتــاب 
سـاخت مشـترك    31بـه   ،ها داخته و با تجسس و تعمق در آنها پر ساختارهاي مشترك قصه

هاي مشترك و  بر محور ساخت ،ها اين قصه  دهد همه ها دست يافته است كه نشان مي در آن
هـا و   ي فرهنـگ  هـا  ها و داستان هاي مشترك در قصه اند. وجود ساخت متكرري شكل گرفته

اي  هاي اسطوره مايه بلكه به بن ؛نداردهاي مختلف، ارتباطي به اقتباس و تأثيرپذيري  سرزمين
گردد كه چون حاصل ناخودآگاه جمعي است اغلب جهاني و انسـاني اسـت و    (مثالي) برمي

تواند مصداق داشـته باشـد و بـه بافـت فرهنگـي ـ قـومي         ها مي ها و مكان در بسياري از زمان
يك هدف معـين ـ   ها، قهرمان قصه، براي رسيدن به  همحدود نيست. در تمام اين قصخاصي 

اش يا جنگ با دشمن يا به دسـت آوردن گـنج و...    كه گاه دست يافتن به دختر مورد عالقه
گردد  شود كه خود اين سفر موجب دور شدن از شهر و نزديكانش مي است ـ راهي سفر مي 

هـاي بسـياري    هاست. قهرمان در ايـن سـفر، متحمـل دشـواري     هاي اين قصه كه جزء موتيف
بعد يا مقصـد نهـايي او محسـوب      ها به مثابه آزموني براي گذر به مرحله آن  شود كه همه مي
در ايـن سـفر اغلـب     .گـذارد  هـا را پشـت سـر مـي     قهرمان با موفقيـت ايـن آزمـون    .شوند مي

بعد از رسيدن به مقصد، گاه قهرمان به دليل مرتكـب   .كند راهنمايي، قهرمان را همراهي مي
و گـاه بـراي    گـردد  ميكه گاه موفق به جبران آن خطا شود  شدن خطايي، از هدف دور مي

اي سـحرآميز بـه    در اين سفر معموالً قهرمان از طريـق وسـيله   .شود جا رانده مي هميشه از آن
كننـد...   و عناصـر كمكـي هـم در ايـن راه او را يـاري مـي       گردد  سوي هدفش راهنمايي مي

  ) 68 -65 :1368(پراپ، 
بـراي رسـيدن بـه پاسـخ سـؤالي كـه        ،قهرمـان داسـتان)  پـوش (  در گنبد سياه، شاه سياه

گـذارد، رهسـپار سـفري دور و     جواب مـي  گشايد و بي ديده براي وي مي گردي جهان جهان
اي، شاه، برخوردار از چنـد راهنمـا و همـراه اسـت      شود (سفر). در اين سفر مكاشفه دراز مي



  )1394بهار و تابستان ، 7، شماره 4(سال  علوم ادبي دوفصلنامه///  238

بخـش،   رهنمايي  ا بيان چند نكتهكنند و تنها ب آخر او را همراهي نمي  كه هيچ كدام تا مرحله
  گذارند.  مي راه او را وا  در ميانه

ابتـدايي،    داستان گنبد سياه داراي چند مقطع يا مرحله است كه ما آن را به سه مرحلـه 
هـا و   اين مراحل، آزمـون   كنيم. شاه (قهرمان) در هر سه صعودي و نزولي (پاياني) تقسيم مي

ابتــدايي (محــرك ســفر) همــان   راهنمــاي او در مرحلــه گذرانــد. ماجراهــايي را از ســر مــي
جواب در ذهن شاه، او را به سفري دشوار  گمنام است كه با برانگيختن سؤالي بي  ديده جهان
كـه مقصـد سـفر را (شـهر      ك اوست و جز ايـن  انگيزد؛ راهنماي اول، تنها عامل و محربرمي

  پردازد.  كرده، نمي سرّي كه مطرح به افشاي  ،كند چين) براي او آشكار مي
اوج و بحـران بـه نمـايش      دوم داستان كه سير صعودي داستان را به طرف نقطه  مرحله

هاي بسيار به مقصد (چين) است. ضـمن ايـن كـه در     گذارد، رسيدن شاه بعد از دشواري مي
شود كه اين جا مقصد نهايي او  شاه آشكار مي بر ،اين جا با راهنماييِ راهنماي دوم (قصاب)

تـن بـه سـفري ديگـر و      دبايـ  گرد، مـي  ه براي رسيدن به پاسخ فلسفي سؤال جهانكبل ،نيست
  پذير نيست.  دشوارتر بدهد كه آن هم با وسايل معمولي امكان

مرحله سوم داستان، آماده شدن شاه براي رهسـپار شـدن بـه سـفري ديگـر اسـت كـه        
. ايـن سـفر كـه بـرخالف سـفر      راهنماي دوم نيز قادر نيست در اين سفر او را همراهي نمايد

شـود كـه راهنمـاي دوم     اي آغـاز مـي   با رفـتن بـه خرابـه    ،پيش، سفري زميني و مادي نيست
طـور كـه در    ي سـفر ديگـر اوسـت. همـان     شود كه مقدمـه  (قصاب) او را بدانجا رهنمون مي

 قدمهاول، م  در مرحله ،اي ديگر وجود داشت زمينه به گونه اين مقدمه و پيش قبلي نيز  مرحله
شـد.  منجـر  پوشي او بود كه به سـفر اول او   و پرسيدن از علت سياه دگر مالقات شاه با جهان

آشنايي شاه با قصاب و مباشرت با او و تطميع او به منظور افشاي سـرّ   دوم، مقدمه  در مرحله
اي اسـت بـا وسـايلي رازورانـه چـون سـبد        نيز وارد شدن به ويرانـه  سوم  مرحله  بود و مقدمه

  اب. وطن
به كمك وسايلي شگفت و رازورانـه (وسـايل سـحرآميز)     ،شاه (قهرمان) در سفر دوم

اي نيز بـه ايـن    انگيز و اسطوره مسير، مرغي شگفت  حركت را آغاز كند كه در ادامه دباي مي
دوم و   تواند در حكم راهنماي سوم او تلقي شود. بين مرحلـه  شود كه مي ها اضافه مي واسطه
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ديگر اين مقصـد دوم محسـوب     اي وجود دارد كه شايد بتوان آن را مقدمه همرحل سوم، ميان
داشت و آن، رسيدن به باالي ستوني است كه مرغي بر باالي آن قرار دارد و او مدت زماني 

برد. قهرمان داستان تا اين جا چند آزمون را پشت سر گذاشته  جا به سر مي را با ترديد در آن
شوند. شاه در اين مراحل، نوآمـوزي   تلقي مي» رهسپاري« رحلهم است كه همه، زيرمجموعه

كنـد تـا    خبري آغاز مـي  بي  آور را براي گذر از مرحله است كه يك سلسله وظايف شكنجه
  آگاهي و بلوغ فكري برسد.   اين كه به مرحله

رود  مقصد نهايي او به شمار مي آيين است و بعد، فرود شاه در سرزميني بهشت  مرحله
نوز خـود بـه ايـن موضـوع واقـف نيسـت. در ايـن مرحلـه، دو راهنمـا (واسـطه، عامـل            اما ه
شـان   پريـان) و او را بـه نـزد ملكـه      آينـد (دو پـري مـأمور ملكـه     گر) به كمك شاه مـي  ياري

زنـد؛   كنند. در اين مرحله، سرنوشت قهرمان را نوع رفتار وعملكرد او رقم مـي  راهنمايي مي
رسـد و يـا بـا     بـا موفقيـت در آن، بـه كمـال و رسـتگاري مـي      آزموني سخت و دشوار كه يا 

شـود كـه    اي مـي  شكست در آن، ديگر بار با همان قوس نزولي، دچار هبوط به مراحل اوليه
اوج داستان در اين عملكرد شـاه (قهرمـان)     ها را با دشواري پشت سرگذاشته است. نقطه آن

متناع ملكـه از آن. ايـن اصـرار و امتنـاع،     اصرار شاه براي وصال و ا .آيد با ملكه به وجود مي
  انگيز نيست.  كند كه چندان هم مالل حالت تعليقي ايجاد مي

قهرمان در اين مرحله دچار دگرگوني و تحول (استحاله) شده است. اين دگرگـوني،  
شـود و تـن بـه سـفر چهـارمي       شاه در اين مرحله دچـار خطـا مـي    ،از اين رو ،آگاهانه نيست

بلكـه رجعتـي اسـت     ،نند سفرهاي قبلـي او از روي انگيـزه و دلخـواه نيسـت    سپارد كه ما مي
 ،ي خطاي قهرمان صورت گرفته است. اين ساخت مشـترك (رجعـت)   اجباري كه در نتيجه

صورت كند براي قهرمان از روي آگاهي و اختيار، در حالي  هايي كه پراپ ذكر مي در قصه
، تـن بـه رجعتـي ناخواسـته     ايـن جـا شـاه    امـا در كه به مقصود خود رسـيده اسـت،   گيرد  مي
از ابتدا كه رسد  ميبه جواب سؤال خود  ،يابد چه ظاهراً به مقصود دست نمي سپارد و اگر مي

. بنابراين در اين داستان، هدف و مقصودي كه قهرمـان بـه علـت    است حركتش بوده  انگيزه
نهـايي آن، دچـار      دهـد در مرحلـه   مـي تـن  هـاي دشـوار    شود و به آزمـون  آن راهي سفر مي

 ـ  دگرگوني قهرمان است. از اين رو شـاه ـ قهرمـان     شود كه اين البته در نتيجه دگرگوني مي



  )1394بهار و تابستان ، 7، شماره 4(سال  علوم ادبي دوفصلنامه///  240

پايـاني و آزمـوني     در مرحلـه  سـربلند بيـرون آمـده،   هاي اين سفر بزرگ،  كه از تمام آزمون
كه البتـه همـين شكسـت، جـواب     تن دهد  آلود، به شكستي مي تر بر اثر خطايي هوس بزرگ

  سازد.  ال او را روشن ميسؤ

  هاي مثالي اي داستان براساس صورت نقد اسطوره 
شـوند،   آيند و در آن تفسـير مـي   رمزها و نمادها با توجه به خاستگاهي كه از آن برمي

هـا (رنـگ    نمادهايي چون آب، دريا، رنـگ  ،يابند. براي مثال مفهومي متفاوت و مختلف مي
عمـل   ،»گنبد سياه«  گونه دارند. در قصه ها و مفهومي ديگر برداشت ،سياه)، سفر، بهشت و...
قصـه   يالگوي هاي مثالي و كهن مايه ترين بن مهم ،بنابراين ،اي قرار دارد نقد بر مبنايي اسطوره

  نماييم:  اي آن، تحليل مي را با توجه به بافت اسطوره
هـا و دنيـاي اسـاطير،     نهالگـويي در افسـا   هـاي كهـن   مايـه  سفر: يكي از مهم ترين بن .1

فدايي  )نوآموزي    ج )كاوش    ب )گيرد: الف مي بر مضمون سفر است كه سه مرحله را در
  .ايثارگر

 گفتنـي نهـد.   در سفري بزرگ گـام مـي   ،رسالتي متعاليدادن يعني قهرمان براي انجام 
هـاي ماجراجويانـه    هـاي پريـان و قصـه    اي بر خـالف قهرمـان قصـه    است كه قهرمان اسطوره

گـذارد بلكـه    عاشقانه معمولي، به دنبال هدفي پست قدم در راهـي دشـوار و پرآزمـون نمـي    
زاده) است و هم بـه   (شاه ـ شاه  هممتاز جامع  چونان قهرمان تراژدي، هم خود، انساني از طبقه

گزينـد   ساز انسان پيوند دارد، سفر مي هدفي متعالي كه با امور سرنوشت يابي به منظور دست
گنبـد   خـرد. در قصـه   شود و تبعيدي اختياري را بر جان مي خود دور مي  و از خانه و كاشانه

هاي بزرگ، در پي جواب سـؤالي فلسـفي    زادگان تراژدي شاه  پوشان، به مثابه سياه، شاه سياه
گذارد كه در پـي   به سفري ناشناخته و پرمخاطره قدم مي ،اردكه از اندوه بشريت حكايت د

كند. مقصد نهـايي در ايـن سـفر، معلـوم و شـناخته       خود، سفرهاي ديگري را نيز ايجاب مي
هدفي اسـت كـه در جـواب ايـن سـؤال بـزرگ        ،بلكه آنچه بر شاه روشن است ؛شده نيست

  ان خاك. انسان در جه  شود: اندوه و مصيبت پيوسته بشريت خالصه مي
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در اساطير ديگري نيز مصـداق دارد. بـراي مثـال:     ،شناسانه هاي هستي شبيه اين پرسش
ترين معماي جهان بشري بـوده و خواهـد بـود؛ سـؤالي      بزرگ ،مرگ و زندگي انسان  فلسفه

اي بابل را به دنبال گياه جاودانگي و در پـي آن، گريـز    كه گيلگمش، خدا ـ قهرمان اسطوره 
 تجـوي آب حيـا  و اسـكندر را در جسـت   د و در فرهنگي ديگر، خضـر و كشان از مرگ مي

آفريند؛  تن چون اسفنديار و آشيل مي ها، پهلواناني رويينه كند و در حماسه راهي ظلمات مي
همه و همه تالش انسان گذشته و معاصر بـراي يـافتن پاسـخ پرسـش بـزرگ هسـتي اسـت؛        

گردد و اگر هم كشـف   اه كشف نميگ زندگي بشر. اين پرسش، رازي است كه هيچ  فلسفه
ديگـر بـه كشـف      چنان رازورانه باقي خواهد مانـد؛ سـؤالي كـه عرفـا را در حـوزه      هم ،شود
 ،اي ديگـر  دارد؛ هر يـك بـه گونـه    مي هاي ديگري براي مقابله با اين معماي هستي وا حل راه

م عشـق پنـاه   سعي دارد اندوه و سرگرداني اين جهان را براي خود تسهيل كند؛ يكي بـه مقـا  
كنـد، يكـي    برد؛ ديگري با مرگي ارادي، هراس اين معماي سر به مهر را از خود دفع مي مي

  را.  گزيند و ديگري صحو مي سكر را بر
اهـالي آن    دنيـايي كـه همـه   . پوشد شاه اين قصه نيز تنها بر سوگ اين مصيبت سياه مي

بـه آفـرينش و كائنـات مربـوط      اي است كـه  اند، خود رازي اسطوره پوشيده مصيبت، سياه بي
دارد كـه   مـي  اي گام بر با ناآگاهي از مراحل اين راه، به سوي ناشناخته ،شود. بنابراين شاه مي

اند: جواب سؤال او در چين است؛ چين؛ سرزميني  گفته .مقصدش نيز چندان مشخص نيست
مينياتورهـا و  هـاي مـبهم را در    ايـن اسـطوره   هـاي بـزرگ و ناشـناخته كـه راز      پر از اسطوره

جـو  و اي ديگـر جسـت   اي را در درون اسطوره هاي خود منعكس كرده است؛ اسطوره نقاشي
اي سـفر را در ايـن قصـه،     اسطوره  مايه كردن. سؤال از معماي بزرگ هستي بشر است كه بن

  ديگري است.   كند آن هم نه يك سفر، بلكه سفرهايي كه هر يك مقدمه برجسته مي
پاسخ، محكوم به سفري اسـت؛ سـفر بـه چـين، مشـرق، سـرزمين       شاه براي رسيدن به 
نيازمنـد راهنمـايي    ،تر را به دنبال دارد. شـاه در ايـن سـفر    اي بزرگ آفتاب كه خود اسطوره

خود هنوز نوآموز است (مرحله نوآموزي). ايـن   زيرا ؛است كه او را از اين حيطه عبور دهد
از سوي شاعر ايـن منظومـه اگـر هـم      راهنما در سرزمين چين، قصاب است. انتخاب قصاب

اي ديگـر را در قصـه    اسـطوره   مايه و بن گردد ناشي ميناخودآگاه او  از ،آگاهانه نبوده باشد
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  قرباني كه در فرهنگ اساطيري و ديني، امري شناخته شده است. فلسـفه   نهد: اسطوره پي مي
ايان؛ خـداياني كـه بـر    قرباني در فرهنگ اسطوره چيست؟ پرهيز و به دور بودن از خشم خد

ها گاه چنان بـه   ها تسلط دارند؛ خداياني كه خشم و غضب و ديگر صفات آن زندگي انسان
  ها نزديك است كه مرز زميني و آسماني را از ميان برمي دارد.  انسان

گيرد. آيـين قربـاني    ي برپايي مراسم قرباني شاه را بر عهده مي قصاب اين قصه، وظيفه
هـومر كـه    ايليـاد   چونان در حماسه؛شود يت و طيب خاطر قرباني انجام ميدر اساطير با رضا

كنـد؛   آورد و قربـاني مـي   گاه مـي  آگاممنون، دخترش را با رضايت خود او، آراسته به قربان
  مراسمي كه در آن، صيد و صياد با هم متفقند. 

ه بـا  شاه براي رسيدن به جواب پرسش خود ناچار از تن دادن به سفر ديگري است كـ 
شروعش، وسايل راهش، مقصدش و... شـاه بـا     سفر قبلي او از همه لحاظ تفاوت دارد؛ نقطه

اي تاريك در دل شب با سـبد و طنـابي بـر آن. در ايـن      رود: ويرانه گاه مي پاي خود به قربان
هـاي بسـيار شـاه،     رو هستيم: يكي قصـاب كـه بـا زرافشـاني     به مرحله از قصه، با دو قرباني رو

  شود و نظامي خود به اين موضوع اشاره كرده است:  لطف او ميقرباني 
ــانيمــــــرد قصــــــاب از آن زر افشــــ

  
ــاني     ــاو قربـ ــو گـ ــد چـ ــن شـ ــيد مـ صـ

 ( 177نظامي،  )  
يعنـي او از ابتـدا محكـوم بـه قربـاني شـدن        ؛شـود  ديگر شاه كه قرباني سؤال خود مـي 

طلبـد كـه بـه     زيرا قصد آگاهي بر رازي پوشيده را دارد كه آگاهي از آن، تاواني مي ؛است
ناگزير بايد پرداخته شود. شاه با اين قرباني شـدن، شـرايط وارد شـدن بـه عرصـه وآزمـوني       

هاي خاك وجسـم. اكنـون    يعني پالوده و پاك شدن از آلودگي ؛آورد ديگر را به دست مي
پريـان،    . ملكـه 1يا جايگاه ارواح را پيدا كرده اسـت » گروثمان«روح او، شايستگي عروج به 

اي براي او فرستاده شده اسـت؛ در جهـاني    قرباني  در حكم ايزد بانويي است كه شاه به مثابه
اسـطوره، هـر چيـز      شناسـانه  تايپ فردوس آسماني است. در نظام هسـتي  آيين كه پرتو بهشت

رد. بـراي مثـال بهشـت شـداد، قصـر سياووشـگرد،       تايپ و الگويي در آسمان دا زميني، پرتو
  هاي زميني بهشت برين هستند.  وكاخ افراسياب وجمشيد، نمونه



  243///  ینظام کریهفت پ »اهیگنبد س« یشناخت نقد اسطوره  
 

زيرا هنوز كامالً پالوده نشـده   ؛گيرد بانو قرار نمي ييد ايزدأشاه قرباني در نهايت مورد ت
مـان عـالم   اش (ويچارشن) دست نيافته است. از اين رو، ديگر بـار او را بـه ه   به پاكي اوليه و

در آزمـوني ديگـر بعـد از پـالوده شـدن نهـايي از تمـام صـفات خـاك،           فرستد تا  خاك مي
  شايستگي گروثمان را پيدا كند. 

  عدد يك 
عدد يـك كـه داراي مفـاهيم     مانند ؛در اساطير داراي سرشتي نمادين هستنداعداد نيز 
، منحصر به فرد شدن گوييم يك، موضوعاتي همچون شروع وقتي مي است.نمادين متعددي 

  ناپذيري.  شود. عدد يك سمبلي است از يكتايي و تقسيم بودن و وحدت در ذهن تداعي مي
توانـد نمـاد    ها هم هست و از اين لحاظ مـي  مجزا و منبع تمامي آن ،يك از تمام اعداد

گذاري شـده اسـت كـه     يكمين روز هر ماه به نام اورمزد نام ،خدا هم باشد. در اساطير ايران
كنـد، از نظـر    جا كه خدا را تداعي مـي  از آن آورد و ه ميان خدا وعدد يك را به ياد ميرابط

شكل به سمت باال كشيده شده است تا جايي كه اين كشيدگي حتي در لفظ خدا هم ديـده  
  .شود: اهللا، خدا، برهما، كريشما و...  مي

ي و چه روحاني چه به لحاظ فيزيكي بدن ،اي از رو به صعود بودن نشانه ،چنين يك هم
است. يك به طور سمبليك نماد ستون، نيزه، عصا و درخت است و هر كدام از اين عناصـر  

روند؛ بخش فوقاني ستون را بعـدها جايگـاه    به عنوان رابطي ميان زمين و آسمان به شمار مي
: 1388آقـايي،   (نـور  .كردنـد  داري او بر پـا مـي   دانستند وستون را براي نگه خداي آسمان مي

29- 32(  
از  هاي هفـت پيكـر نظـامي اسـت و     گانه داستان گنبد سياه نيز نخستين داستان از هفت

مايه قصـه گنبـد سـياه نـوعي      جا كه مضمون و درون اين نظر با عدد يك تناسب دارد. از آن
اي  كه نشانههمخواني دارد سير صعودي از زمين به آسمان است، با مفهوم نمادين عدد يك 

گانـه (بهـرام گـور)،     هاي هفـت  قهرمان اين قصه ،است. به عبارتي ديگر از حركتي صعودي
كند كـه از نظـر روحـاني و     سفر روحاني خود را با نخستين داستان شاهدخت هند شروع مي

  كند.  اخالقي نيز روندي صعودي در زندگي او ايجاد مي
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قهرمـان  ، ستوني است كـه  دراين داستان واسطه صعود قهرمان به بهشت آرماني پريان
اي كه درفاصله بين زمـين و   گيرد به گونه الجثه، بر باالي آن قرار مي اي عظيم پرنده وسيلهبه 

واسطه ميان زمين و آسـمان   ،اي ستون در اساطير جا كه مفهوم نشانه از آن .آسمان قرار دارد
ي را ا همين كاركرد اسطوره ،شود، در اين قصه نيز ستون است و جايگاه خدايان پنداشته مي

  كند.  دارد و قهرمان را براي صعود آماده مي

  رنگ سياه/راز و سرّ 
از نقش و اهميت و مفهومي بزرگ برخوردارند.  ،ها در نظام سمبوليكي اسطوره رنگ

دليلي ديگر براهميـت   ،هفت گنبدان نظامي نيز كه بر مبناي هفت رنگ شكل گرفته  منظومه
خته شـدنش در روز شـنبه و تناسـب روز شـنبه بـا      هاست. گنبد سياه به دليل سـا  رنگ  فلسفه
پوش است؛ سـياهي كـه هـم بهـرام      كيوان كه در باور نجوميان، رنگي سياه دارد، سياه  ستاره

روي هنـدوزاد   ي پـري  پوشاند وهم شـاه قصـه   شاه اساطيري را در ورود به اين قصر، سياه مي
  گنبد نخست را. 

آگــاه اســت و نظــام اســطوره نيــز از شناســي يونــگ، نمــاد ناخود رنــگ ســياه در روان
شناسانه  توان نقد روان اي را مي هاي نقد اسطوره شناسي بيگانه نيست. بلكه يكي از شيوه روان

سـت كـه تمـام    ها هاي نامعلوم و ناشناخته تصور گاه، دنيايي سرشار از ابهام وآدانست. ناخود
انـد.   جا پناه برده به آن اي اوه ها و سرخوردگي انسان وناكامي  خواسته و ناخواسته آرزوهاي

زيرا پر از رازهاي ناشناخته است. در سياهي همـه   ،شناسند باالتر از رنگ سياهي، رنگي نمي
شـود. در دنيـاي اسـطوره، رنـگ سـياه از اهميـت و        چيز وجود دارد اما هيچ چيز ديده نمـي 

ي از صـور  اي، يكـ  هـاي اسـطوره   در فرهنـگ رنگ سـياه را  است.  جايگاه وااليي برخوردار
هـا، مـرگ، دانـش ازلـي،      اند كه نماد ظلمت، هـرج و مـرج، ابهـام ناشـناخته     اي دانسته مثالي

  ) 178 :1370ناخودآگاه و شرّ است. (ويلفرد ال گورين، 
اي آن، تناسب و همـاهنگي دارد؛   اسطوره  مايه انتخاب رنگ سياه در اين قصه با درون

يابد؛ يعني نهايـت   است در رنگ سياه تجلي ميچه مهم و ناشناخته  پرسش از راز هستي، آن
يعنـي   ؛پوشـد  شود، سياه مـي  حدودي آگاه مي گاه كه از راز اندوه بشر تا شاه آن .پوشيدگي
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گاه مقام هوشياري كامـل، انسـان را    ،از سوي ديگر كند. راز را در مقام خود كتمان مياين 
نيافتـه، بـا خيـالي     انـدوه بشـري را در    . شاه تا فلسـفه نمايد تري مي دچار بدبختي و اندوه بيش

در انـدوهي   ،دگـرد  گاه كه براين راز به طور كامل آگاه مـي  كند اما آن آسوده پادشاهي مي
  بخش او باشد.  تواند تسلي پوشي مي شود كه تنها سياه متمكن مي

تابانـد: مقـام    مـي  اي را بـاز  هـاي اسـطوره   مايه ارتباط رنگ سياه با سرّ، يكي ديگر از بن
شناسـي و   جامعـه  ،عرفـان ، هاي ديگـر چـون ديـن    اي در حوزه اسطوره  مايه پوشي. اين بن رس

نمــاييم: احــاديثي از ائمــه  كــه بــه چنــد نمونــه از آن اشــاره مــي  داردسياســت هــم كــاربرد 
كنـد از جملـه ايـن بيـان واالي      پوشي تأكيد مي سالم) نقل شده است كه بر لزوم سرال (عليهم

 .»كلّ سر جاوز اإلثنـين شـاع  «؛ 2»استر ذهبك و ذهابك و مذهبك: «منسوب به امام علي(ع)
انـد. از جملـه مولـوي در مثنـوي      در عرفان نيز همه عرفا بر لزوم سرپوشي بسيار تأكيد كرده

   معنوي.
آن را چونـان كـه    ،اي رنگ سياه اشاره كرده به ارزش اسطوره ،در اين قصهنيز نظامي 
شـود و همـين    در ظلمات پيـدا مـي  آب حيات زيرا  داند؛ ميپندارند، نشان تكامل  عارفان مي

  پردازيم:  اي ديگري است كه در قسمت بعد به آن مي اسطوره  مايه آب حيات خود بن
بـــــا ســـــكندر ز بهـــــر آب حيـــــات
در ســــــياهي شـــــــكوه دارد مـــــــاه 

  

ــت   ــياهي نيسـ ــه از سـ ــي بـ ــيچ حرفـ هـ
  

ــات    ــياهي ظلمـــ ــدر ســـ ــتم انـــ رفـــ
ــياه  ــر سـ ــر چتـ ــلطان در زيـ ــو سـ همچـ

ــت   داس  ــاهي نيس ــت م ــو پش ــاهي چ م
 

)202(نظامي،   
  اين سفر رازورانه در دل شب بايد انجام گيرد و بسيار پنهاني:  نكته ديگر اين كه

ــافور ــاند بـــر كـ شـــب چـــو عنبـــر فشـ
خــواهي گفــت وقتســت كĤنچــه مــي   

  

گشـــــت مـــــردم ز راه مـــــردم دور   
ــاهي   ــابي از وي آگــــ ــي و يــــ بينــــ
 ( 179همان،  )  
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  آب
ها بـه نحـوي    هاي اساطيري، است كه در تمام اسطوره مايه يكي ديگر از بنآب   مقوله

الگوي گذر از آب را هم در اساطير ايراني و هم اساطير  بازتاب يافته است. براي مثال، كهن
سفر در بسياري موارد بـا كهـن الگـوي      مايه ديگر، بن بينيم. به عبارت هاي ديگر مي سرزمين

هاي حماسي  اي مذهبي هم جلوه دارد. در داستانه شود كه در داستان گذر از آب همراه مي
رود اشـاره كـرد. امـا     توان به گذر كيخسرو از رود جيحون و فريـدون از ارونـد   ايران نيز مي

از غسل تعميد مسيحيان  ،مفهوم غسل، هم در مذهب و هم در اسطوره نمود دارد؛ براي مثال
توان ياد كرد. صـورت مثـالي    مي هاي مختلف ديني و آييني يا غسل ميت يا غسل به مناسبت

د، مرگ، رستاخيز، باروري و... دانسته شده است. اسطوره ها، نماد راز آفرينش، تولآب در 
  ) 178گورين،  (ال

حـد و   زندگي اسـت و مظهـر امكانـاتي اسـت بـي       بخش خاك، سرچشمه آب حيات«
تعال و ارتقـا  بخـش اسـ   حصر و وعده و اميد و رشد و نمو و بالندگي كه ممكـن اسـت نويـد   

در حكـم بازگشـت بـه     ،توانـد بـود. غوطـه زدن در آب    باشد. نشان استغراق و انهدام نيز مي
  ) 123 :1377(ستاري، ». اصل و مبدأ حيات است

 ،اي آن در اسـاطير  بـيش از سـاير مفـاهيم اسـطوره     ،مفهوم رستاخيز و تولد بـراي آب 
هر جا پهلوانان، پيش و پـس   ،شاهنامهدر ها بازتاب يافته است. براي مثال  ها و داستان حماسه

رسند كـه نمونـه آن    كنند به صورت نمادين، به تولدي دوباره مي از جنگ در آب غسل مي
  رستم در نبرد با سهراب است. 

گفــت پيغمبــر كــه هــر كــه ســرّ نهفــت
دانـــه چـــو انـــدر زمـــين پنهـــان شـــود 

  

زود گـــردد بـــا مـــراد خـــويش جفـــت 
ــود    ــتان شــ ــبزي بســ ــرّ آن سرســ ســ
 ( 1/7 ،176 )  

در لژ فراماسونري،  ،براي مثال .شود درسياست نيز، ركن مهمي محسوب ميپوشي  راز
هاي آن است. در آيـين ميترائيسـم كـه بـا هفـت آزمـون مهـري         مقام اسرار، يكي از آزمون

دارد. (هاشم رضـي،   نام )cryphius(پوشيده   دوم، مرحله  آزمون يا مرحله ،شود شناخته  مي
1385: 553 (  
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ديـده از    گـرد جهـان   جايگـاهي بـس واال دارد؛ جهـان   در گنبد سياه نيز مقام سرّپوشي 
اي بسـنده   زنـد و بـا اصـرار بسـيار شـاه، تنهـا بـه اشـاره         پوشي خود سر باز مي افشاي سرّ سياه

  نمايد:  مي
تـــواي مـــن نخوانـــده نامـــه گفـــت

گفـــت بگـــذار از ايـــن ســـخن بگـــذر
گفــــت بايــــد كــــه داريــــم معــــذور

خبـــر نـــدارد كــــس  زيـــن ســـياهي   
  

ــه   ــر چيســــت جامــ ــيه از بهــ ــو  ســ تــ
كــــه زســــيمرغ كــــس نــــداد خبــــر 

ــتن دور يكĤرزو ــن زگفـــ ــت ايـــ يســـ
ــياه دارد وبــــس  ــين ســ ــر آن كــ مگــ
 ( 175 همان، )  

دارد بلكـه تنهـا پادشـاه را بـه مقـام عمـل        نمي قصاب نيز از اين راز سر به مهر، پرده بر
صرف شـنيدن آن، گرهـي از    زيرا ؛كند مشاهدهشود كه خود برود و اين راز را  رهنمون مي
  گشايد.  كار او نمي

هـا همـان اسـرارند و     ها دارد كه اين ناشـناخته  بنابراين رنگ سياه، حكايت از ناشناخته
اي از  بشري است كه گنبدي سياه را به دايره  راز اندوه پيوسته ،يكي از اين اسرار دراين قصه

ز قـوس نزولـي بـه صـعودي و ديگـر بـار       ها تبديل كرده است؛ حركت شـاه ا  ها و سؤال رمز
ه جهت ايـن حركـت چرخشـي در    تآفرينش دارد كه الب خه نزولي، نشان از همين دايره وچر

ها، يكي اسـت   در هردو اين چرخهمقصد اي با نظام عرفاني متفاوت است. البته  نظام اسطوره
(سيرنزول) » گاتاباز«براي رسيدن به گروثمان، روح ناچار از چند بار ،اي اما در نظام اسطوره

(سير صعودي) است حال اين كه در نظام عرفاني، اين حركت تكاملي با درنگ و » آناباز«و 
و اين گونه نيست كه با كمي پالوده شدن به علم معنـا و بـاال    گيرد پله صورت مي تأمل و پله

بعـد از پـااليش نهـايي ، بـه عـالم پـاكي و       روح نـد بلكـه   برسد وديگر بار هبوط و سقوط ك
سـفرمن  «همـان اصـطالح    ،اگر هـم داشـته باشـد    ،رسد و ديگر سير نزولي ندارد وحدت مي

  است كه سقوط نيست بلكه هبوط براي به كمال رسانيدن ديگران است. » لي الخلقاالحق 
كننـده   كل پـاك  نيز چون آتش، رمز قداست و پاكي است و در در نظام اسطورهآب 

منشأ و خاسـتگاهي قرآنـي دارد:    د به آب خودبخشي و تول است. البته اطالق صفت زندگي
 . وجعلنا من الماء كل شئٍ حي  
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آب نماد زندگي، مرگ، رستاخيز، راز آفـرينش و پـاكي، بـاروري و تجديـد حيـات      
  است. آب دو جنبه دارد: 

كرانگـي، مـرگ و حيـات مجـدد،      . دريا: مادر همه انـواع حيـات، راز معنـوي و بـي    1
  ضمير ناخودآگاه.  و زماني و ابديت بي

پـور،   (اسـماعيل . مجدد جريان زمـان در ابـديت و...    ت. رودخانه: نماد مرگ و حيا2
1387 :21 .(  

و پشـت سـر گذاشـتن شـب،      با پريانشاه بعد از هر بار مالقات  گنبد سياه نيز  در قصه
هاي شـب را   ها و سياهي غسل در آب، تمامي آلودگي با آمدن روز و باكند؛ يعني  غسل مي

 رسد؛ ايـن تولـد   زدايد و بعد از هر بار غسل كردن، انگار به تولدي دوباره مي از تن خود مي
تر بر  شكوه اي ديگر و با توان در هر بار رستاخيز پرياني ديد كه هر شب به گونه دوباره را مي

  دمند.  ظهورشان جاني تازه در كالبد او مي شوند و با هر بار قهرمان داستان ظاهر مي
ــرد ــداني كــ ــه آبــ ــاهم بــ غســــل گــ
ــتم  ــه آب گــــل شســ ــتن را بــ خويشــ

  

ــود و از زر و زرد   ــر بــــ ــز گهــــ كــــ
ــتم   ــل رسـ ــو گـ ــر چـ ــاله و كمـ در كـ
 ( 190نظامي،  )  

شود كه دقيقاً قبل از گرد آمدن  ديگري از اين آب، در نماد ابر و باد متجلي مي  جلوه
آيـد بـا شـب گذشـته يكسـان       گيرد؛ گويي هر شبي كه مـي  باريدن ميرويان، وزيدن و  پري

هاي اين قصـه از ايـن همـه     نيست؛ پريان ديگرند و شاه ديگر. از همين روست كه شخصيت
گونـه بـودن آن عـالم     گيرند. البته شايد اين نكته را بتوان مربـوط بـه بهشـت    تكرار مالل نمي
  آور نيست:  دانست كه مالل

ــاد ــر و ب ــد آن اب ــب دوشآم ــون ش چ
ــي  ــاد مـ ــي   بـ ــر مـ ــت و ابـ ــاند رفـ افشـ

  

افشــــان و آن عبيــــر فــــروش ايــــن در 
ــاند   ــه نش ــمن كشــت و آن بنفش ــن س اي
 ( 190همان،  )  
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  تابو 
شود. تابو هر چيـزي   تابو، قلمرو ممنوعه است و شكستن حد آن باعث شوربختي مي«

بايد تطهير  ،رعايت نكردتواند باشد. اگر كسي حريم تابو را  از حيوان و گياه و جمادات مي
و تزكيه شود مثالً با چهار عنصر يا با انجام مناسكي خاص و لذا در نـزد اقـوام كهـن، انـواع     

(سـيروس شميسـا،   ». اند مذهبي و قدسي داشته  ها رواج داشت كه همه، جنبه مناسك و آيين
244: 1381 (  

ه نبايـد بـه حـريم آن    پريان، حكم تابويي را دارد كه شـا   گنبد سياه، آن ملكه در قصه
روي  اسـت. شـاه چـون از حـد خـود زيـاده      محكوم تجاوز كند وگرنه به پرداخت تاوان آن 

 روي هـم  و همـين زيـاده   گـردد   ميمحكوم براي تاوان اين گناه، به هبوط و هجران  ،كند مي
  شود:  پاياني قصه مي  عامل انحطاط و فاجعه

انديشــــــيمــــــن خــــــام از زيــــــاده
  

ز بيشــــــيبـــــه كمــــــي اوفتـــــادم ا   
 ( 198نظامي،  )  

بــانويي اســت دســت نيــافتني و بــراي هميشــه هــم بايــد پــاك و  ملكــه در حكــم ايــزد
از ايـن راز آگـاه نيسـت و همـين      ،نيافتني باقي بماند. اما شاه بـا خصـلت بشـري خـود     دست

نيافتني، معشوق شعر  اين عشق پاك دست  كشاند. نمونه او را به حرمان و اندوه مي ،ناآگاهي
  دهد نه بيش از آن.  ورزي ميعشق  فارسي است كه تنها به عاشق اجازه

تـوان   الگويي بسـيار بـيش از ايـن مـي     ، از نظر تحليل كهنهفت پيكرسياه   قصه  درباره
به همـين ميـزان بسـنده    » افسانه فراخ و سينه تنگ است«سخن گفت اما چون به قول نظامي: 

  نماييم.  مي

  نتيجه  
هـاي ايـن    نشان داد كه داسـتان  ،هفت پيكر» گنبد سياه«لگوي قصه ا نقد و تحليل كهن

اي، بسـيار غنـي    هـا و عناصـر و نمادهـاي اسـطوره     تايپ مجموعه از نظر صور مثالي و آركي
  مايه كه عبارتند از: بن شدبررسي  اين داستان هاي مهم اساطيري مايه هستند. چند نمونه از بن

هـا و   مايـه  قرباني و داستان براسـاس ايـن بـن    و بو، شبپوشي، تا آب، رنگ سياه، سفر اسرار
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الگـوي آب، نمـاد تولـد و آفـرينش      ي ايـن تحليـل، كهـن   نا. بر مبگرديدصور مثالي تحليل 
دوباره است كه با فضاي داستان گنبد سياه مطابقت دارد؛ رنگ سياه، نمـادي از ناخودآگـاه   

اي قصـه نيـز    مايـه اسـطور   ن بـا دور و دنيايي سرشار از ابهام و تصورهاي ناشناخته اسـت كـه   
هـاي   مايـه  تناسب دارد: يعني پرسش از راز هستي. ارتباط رنگ سياه با سرّ، يكي ديگر از بن

اي است كه در ساختار گنبد سياه جايگاه وسيعي دارد. هـيچ كـدام از كاراكترهـاي     اسطوره
چنـين   وند. هـم شـ  پوشي مردم چين كه سؤال شـاه اسـت نمـي    قصه، حاضر به افشاي راز سياه

اصرار بسيار شاه براي رسيدن به جـواب ايـن پرسـش رازورانـه، مسـتلزم سـفري دور و دراز       
هـايي   دارد و قهرمان داستان را از خـوان  اي ديگر پرده برمي الگوي اسطوره است كه از كهن

كه همان كشف جـواب سـؤال فلسـفي    برساند هدف   گذارند تا او را به مرحله پر آزمون مي
است. ملكه پريان در حكم تابويي است كه تجاوز به آن، تاوان سنگيني در پـي دارد  داستان 

اي در شعر فارسي است كه شاه قصه گنبد سياه، با تجاوز  هاي اسطوره مايه و خود يكي از بن
كـه همـان محروميـت و هبـوط     پـردازد   مـي ممنوعه، تاوان سنگين اين گنـاه را    به اين منطقه

  است. 
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  ها نوشت پي
 ،ميـرجالل الـدين   ،آيين ميترائيسـم ، هاشم رضي: نك. (آيين ايران باستان است، اين مفاهيم متعلق به آيين ميترائيسم. 1

  ) 2ج ، نامه باستان كزازي
  از ذهاب و از ذهب و ز مذهبت  در بيان اين سه كم جنبان لبت : مولوي.  2
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