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 (3/1/9317، پذیرش: 96/2/9317دریافت: )

 
   چکیده

گیری ترین آثار در گسترة ادبیات عامیانه است که با بهرهیکی از معروف اسکندرنامۀ نقالی
است. کرده یر، وقایع تاریخی و باورهای روزگار خود، داستان اسکندر را بازآفرینی از اساط

 مایۀبن را از متفاوت خورشید، خوانشی تصرف برای کبیر امیر بخش پایانی این اثر، رفتن
 با بسیاری هایساخت این بخش همانندیدهد. ژرفمی جاودانگی در بیانی نمادین ارائه

گیری با بهره تا کرده است پژوهش تالش دارد. این ایران به سکندرا حملۀ تاریخی روایت
از روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن واکاوی و تحلیل رمزها و اشارات موجود در این بخش، 

گیری از رویکرد با تبیین ارتباط نمادها با روایت تاریخی حملۀ اسکندر به ایران و با بهره
 کند. ر جمعی ایرانی دربارة اسکندر را بررسیشناسی تحلیلی یونگ چگونگی باوروان

 

 : ادبیات عامیانه، اسکندرنامۀ نقالی، اسکندر، خورشید، نماد، یونگ.های کلیدیواژه

                                                                                                                   
 )نویسندة مسئول(. رازیدانشگاه ش یی،غنا شیگرازبان و ادبیات فارسی  یدکتر یدانشجو .9
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 قدمهم .1
در خاطرة  از رویدادی تلخ برآمده ایرانی باور و فرهنگ و ادبیات اسکندر در سیمای
 یافتن تا گجستگ بیگانۀ اجممه متناقضِ بُعدهای میان در که است ایرانی قوم جمعی
 که یکیبه طوری، است نوسان در پیامبری و قهرمانی درجۀ به رسیدن و ایرانی هویت

 دو میان پارادوکس با سازگاری و درک ارتباط، ایجاد عدم ایرانی، ذهن هایچالش از
در  .است اسکندر مقدونی در ادبیات رسمی شخصیت از شدهترسیم منفی و مثبت چهرة

 این هنوز باورگجستگی ایرانی، قوم دارشدةجریحه روان رسدنمی نظر به کهحالی 
  باشد. کردهفراموش را یافتهاستحاله مهاجم

 برای محلی دارند؛ شباهت رؤیاها به هاقصه مردم. قصۀ است؛ قصه عامیانه ادبیات 
 .ها، امیدها، آرزوها، عشق و نفرت قوم، ترس یک جمعی ناخودآگاه محتویات بروز

میان  پیوند با زمان خاستگاه، در گذر برآمده از این نیز ایران عامی مردم باورهای
منتقل شده و دراین  سینه به سینه قومی، مکتوب با میراث اجدادی زیستۀ های تجربه
 شیوة زندگی دارای ما از هر یک»که  اساس ها مجال بروز یافته است. بر این  قصه

 حساببه جمعی روح یک نمایندة و اسیر هم دیزیا میزان به ولی است؛ خود خاص
مضامین  و تصاویر. (هفتوبیست: 9333 یونگ،)« شودمی بالغ ها قرن به عمر آن که آییممی

 چه و باشد هانویسندگان آن آفریدة عامیانه چه  در ادبیات ویژه ها ـ به اسکندرنامه
 در نهفته مفاهیم ی ـایران قوم ذهن فرودهای و فراز از داستان این گذر رهاورد

 به ناخودآگاه یا جهت که آگاهانه آن از کنند ومی منعکس  را قومی جمعی ناخودآگاه
 بررسی رو، این  از. دارند را تأویل و رمزگشایی قابلیت یابند،می نمود رمزگونه زبانی

 نشان را اسکندر شخصیت به نسبت ایرانیان باور و نگاه چگونگی تواندمی متون این
 .دهد

 جدیدی روایت عامیانه، ادبیات در حیطۀ است که از آثاری یکی نقالی اسکندرنامۀ
 قلم عصر صفوی و به در جلدی هفت اثر این زند. می رقم را اسکندر سرگذشت از

 هرچند .آیدمیدر نگارش به منوچهرخان حکیم، به زبان نقالی نام به ادیبی و شاعر
این  ،(961 :9331ستاری،)« است تکه چهل و جوش هفت حدیثی اسکندر، خود قصۀ»

 وقایع از تلفیقی فضای داستان،. دارد تریبرجسته نمود نقالی اسکندرنامۀ در ویژگی
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 و فضاها ها،بازآفرینی تصاویر، شخصیت .است پریان هایافسانه و اساطیر روزمره،
 زبان و بافت با وجود که است هاییخصیصه ازجمله مذهبی و ایاسطوره روایات

 .است داده جلوة دیگری اثر این به امیانهع
بازآفرینی مضمون مکرر جاودانگی در بیانی نمادین  ،اسکندرنامۀ نقالیبخش پایانی 

 پردازش این مضمون، نحوة و بازگویی چگونگی در ،اسکندرنامۀ نقالیروایت  است.
داستان رفتن  این پارة داستانی با عنوان. ها دارد دیگر اسکندرنامه هایی اساسی باتفاوت

 با است که این  توجه جالب گذاری شده است. نکتۀامیرکبیر برای تصرف خورشید نام
رفتن امیرکبیر برای  داستان میان داستانی، نظر روایت از جالبی شباهت تأمل، کمی

رسد، به نظر می .شودمی دیده ایران به اسکندر حملۀ تاریخی روایت و تصرف خورشید
یجاد تغییر متفاوت و مبتکرانه در ساختار این روایت و پرداخت نمادین خالق این اثر با ا

 کرده است.آن، خوانش خاص خود را دنبال می
گونه آثار،  ساخت اینشده در ژرفکه برای دریافت پیام پنهانبا در نظرگرفتن این
 و ثرا این خالق نگاه ها عبور کرد، این جستار برای دریافت نوعباید از سطح روایی آن

 اسکندرنامۀاسکندر، برآنست بخش پایانی  شخصیت در مورد ایرانیان باور چگونگی
، رفتن امیرکبیر برای تصرف سرزمین خورشید را از نظر نمادپردازی و ساختار نقالی

ساخت نمادها و ارتباط ضمنی این معانی با واکاوی کند. نگارنده برای دریافت ژرف
شناسی تحلیلی یونگ بهره برده است. به این روانروان جمعی ایرانیان، از مکتب 

 شود: منظور، در این پژوهش اهداف زیر پیگیری می
 ؛ اسکندرنامۀ نقالیها و مایۀ جاودانگی در اسکندرنامهمقایسۀ بن .9
مقایسۀ ساختار روایت تاریخی حملۀ اسکندر به ایران و داستان رفتن  .2

 امیرکبیر برای تصرف خورشید؛ 
 نمادهای داستان؛ ساخت کشف ژرف .3
 شناسی تحلیلی یونگ. تحلیل داستان بر اساس مکتب روان .1

 . ادبیات تحقیق2

 پیشینۀ تحقیق . 2-1
شخصیت و زندگی پرابهام اسکندر چه از بُعد تاریخی و چه از بعد ادبی همواره مورد 

گرفته، پیرنیا  های متعدد صورتتوجه پژوهشگران بسیاری بوده است. در میان پژوهش
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 پردازد. صفویخصوص در جلد دوم کتابش، به رخدادهای تاریخ اسکندر می ( به9362)
ضمن اشاره به داستان زندگی اسکندر و چگونگی پیدایش این داستان در میان  (9361)

 است. ستاری کرده های فردوسی و نظامی را با هم مقایسه ملل مختلف، اسکندرنامه
( ضمن 9333کند. کرمی )دو اسطوره بررسی میمایۀ جاودانگی را در این ( بن9331)

بررسی سیما و شخصیت تاریخی و داستانی اسکندر، دالیل نظامی را برای انتخاب 
 سرکاراتی کند.هایش تبیین میعنوان قهرمان یکی از منظومهشخصیت اسکندر به

با  (9331)پور پردازد. حسامها می های افسانۀ آب حیات در اسکندرنامه ( به ریشه9331)
 و اسکندر در سیمای موجود هایتناقض و منثور، منظوم هایاسکندرنامه میان مقایسۀ

های اما با وجود اهمیت و جذابیت .کندرا بررسی می شخصیت او منفی هایجنبه
گرفته است. محجوب های اندکی صورت ، در مورد این اثر پژوهشنقالیاسکندرنامۀ 

   را نیز معرفی اسکندرنامۀ نقالیرة ادبیات عامیانه، مقاالت دربا( ضمن سلسله9336)
های ، شخصیتنقالی اسکندرنامۀ های عامیانه به معرفی در قصه( 9337)کند. ذکاوتی می

شناختی،  ( نیز با نگاهی مردم9312پردازد. ذوالفقاری و همکاران )داستان و راوی اثر می
زندگی مردم، آداب و رسوم اجتماعی،  های گوناگونزبان و نثرگفتاری و عامیانه، جلوه

نظام اداری و اجتماعی، مسائل دینی و مذهبی، هویت دینی و ملی، باورهای عامیانه و 
گرفته، تاکنون های صورتکنند. با وجود پژوهشآیین عیاری را در این اثر ارزیابی می

پژوهش، است. این   هیچ تحقیقی با رویکرد پژوهش حاضر، این متن را بررسی نکرده
با درنظر داشتن جنبۀ نمادین داستان رفتن امیرکبیر برای تصرف سرزمین خورشید و نیز 

 دربارة اثر این خالق باور و نگاه نوع جویویونگ، درجست گوستاو نظریات کارل
سازی که از شخصیت او در روساخت فرسایی و قهرماناسکندر است، با وجود  قلم

 اسکندرنامۀ نقالی است.

 روش تحقیق. 2-2
، رفتن امیرکبیر اسکندرنامۀ نقالیپژوهش حاضر به شیوة تحلیل محتوا، بخش پایانی  

مایۀ کند. این جستار ضمن بررسی تطبیقی بن برای تصرف خورشید را بررسی می
ها، ساختار روایت تاریخی حملۀ و دیگر اسکندرنامه نقالی اسکندرنامۀ جاودانگی در 
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ستان نمادین رفتن امیرکبیر برای تصرف خورشید را با هم اسکندر با ایران و نیز دا
کند. سپس با بررسی ارتباط نمادهای داستان با نمادها و اساطیر ایرانی به مقایسه می

 پردازد. الگویی یونگ نیز میتحلیل داستان با رویکرد کهن

 . تحلیل و بررسی3

 مایۀ جاودانگی . بازآفرینی بن3-1
جاودانگی و افسانۀ  وجویجست مایۀ بن از مفصلی و متعدد روایات ها، قرن طول در

 سرگذشت و افسانه این اصلی مایۀ بن گرفته است. شکل هادراسکندرنامه آب حیات
ترین نمونۀ داستانی  شود. کهن می همۀ جویندگان اکسیر حیات از آرزوی نامیرایی ناشی 

ای معتقدند که عدهدر حالی  .شوددیده می« گمشگیل»بازمانده از این آرزو در اسطورة 
 و هندوکش هایکوه در ایران راه در او سپاهیان و اسکندر هایسختی و هامرارت»

 رفتن افسانۀ منشأ منطقه، تاریک و آلودمه هوای و لشکریان آبیبی و پاراپامیزاد و قفقاز
ین باورند برخی بر ا. (2/9637: 9362 پیرنیا،)« است شده حیات آب جستن و ظلمات به او

 رمان اولیۀ متن جزو مذکور داستان احتماالً اینکه از حاکی است در دست قرائنی»که 
« است شده  منضم بدان بعداً که است هایی افزایه صدها مانند بلکه نبوده، اسکندر

 توسط آن از هایی نسخه اسکندر ـ که داستان یونانی در روایات(. 233: 9331سرکاراتی، )
 شده، منتشر (9171تیل ) فان ( و هلموت9126کرول ) ویلهلم (،9377مولر ) کارل

. است شده  نقل المپیاس مادرش به نامۀ اسکندر ضمن حیات آب  چشمۀ حکایت
 دیار» به رسیدن برای جهان کنارة به او پرماجرای سفر شرح که نامه این مضمون

 داستان به شباهتبی که دهد می شرح را آب چشمۀ یافتن داستان است، «خجستگان
 (.233 همان،)نیست  قرآن در خضر و موسی

 از زمانه، مقتضیات فراخور ها،اسکندرنامه از یک هر نیز فارسی ادب در گسترة
 در. انداسکندر پرداخته داستان به اخالقی یا و عرفانی حماسی، تاریخی، خاص نگاهی
. است بوده دیگر یممفاه انعکاس برای بستری اسکندر افسانۀ شگفتی از پر فضای واقع،

  که شاهنامه .است متفاوت نیز حیات آب افسانۀ پردازش نوع منوال همین بر
کند که  است، اسکندر را درحالی وصف می سریانی ترجمۀ به منبع تریننزدیک
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. (9319-9313ب   31/ 7-6 ،ی)فردوسکند  ای را نظاره می خورشیدِ درحال غروب در چشمه

الشمس و رویارویی دیگری کند و از مطلعباختر حرکت میدر ادامه، اسکندر به سوی 
نظامی، روایت رفتن  اسکندرنامۀشود. در  با خورشید اثری در روایت فردوسی دیده نمی

شبیه است؛ اما نسبت به  شاهنامهوجوی چشمۀ زندگی به روایت به ظلمات و جست
 تری دارد. آن، پرداخت مفصل

معروف است. در این  دروغین کالیستنس روایتبه نام  نخستین اسکندرنامۀ منثور
بازآمدن و  و سد بستن و الشمسمطلع و مشرق به اسکندر خاتمت کتاب و رسیدن»اثر 

بنابراین، مجالی برای مقایسه وجود . (616: 9337 افشار،)« است شده  ساقط آن از مردنش
شید، به اسکندر، از جهت تالش برای دیدن خور رفتن ظلمات به ندارد؛ اما باب

 محروم زندگانی آب به دستیابی از اسکندر شباهت دارد. زمانی که اسکندرنامۀ نقالی
 بر قاف کوه چپ دست از که ببیند را آفتاب رفتن فرو موضع تا کندمی قصد ماند، می

 نامۀ داراب (.929:9331 ،یستار)فاصله دارد  آن جایگاه تا راه روزه چهار ظلمات، کنارة
از داستان خود را به افسانۀ اسکندر اختصاص داده است. در این  طرسوسی نیز بخشی

شود؛ اما بنا به تقدیر به  اثر نیز اسکندر برای یافتن چشمۀ زندگانی راهی ظلمات می
 برای اسکندر برد. سپسای به امر خدا او را به کوه قاف میرود و فرشتهخواب می

پرهای آتشینِ ده فرشته، به درون  بر سوار شود فرو بدان خورشید که ایچشمه دیدن
 (.939-931 ،)همان کندچشمه راه پیدا می

 خورشـید،  تصـرف  بـرای  امیرکبیـر  رفـتن  عنوان داستان با ، ایننقالی اسکندرنامۀدر 
خـالق اثـر بـا بـازآفرینی و تغییـر در       دهـد. مـی  اختصاص خود به را کتاب پایانی فصل

 بـرای  کـه  کشـد تصـویر مـی   بـه  درحـالی  را ساختار، روایت و عناصر داستانی، اسکندر
 دیگـر  خـالف  کـه  خورشـیدی . گیـرد مـی  خورشیدکشـتی  بـا  خورشید سرزمین تصرف

 را چشـمه  یا چاه میان تردید. است ایچشمه یا و چاهی از طلوع درحال ها،اسکندرنامه
شـود. در  گرفته، چند نکتـه دیـده مـی   در مقایسۀ صورت. کندمی بیان داستان راوی خود

اسـت. همننـین    طلوع در حال ها، خورشید، خالف دیگر اسکندرنامهنقالی امۀاسکندرن
 از نمـادی  بـه خورشـید را   دستیابی است و باید نشده ایاشاره حیات آب به اثر، این در

کنـد بـا   رسـد، راوی اسـکندرنامه تـالش مـی    به نظـر مـی   .دانست جاودانگی به رسیدن
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 خوانش داستانی، روایتی را ارائه دهد که با گیری از این تفاوت در ساختار و اجزای بهره
 دارد.  بیشتری از این افسانه انطباق او

 . تاریخ و افسانه3-2
او در سال . است تاریخی شخصیتی شده، اسکندرپرداخته های تمام افسانه ورای
کند. در سه جنگ بزرگِ گرانیکوس، ایسوس و گوگمل، با ق.م به ایران حمله می331

شود. بعد از ورود به پرسپولیس، جنگد که به فرار داریوش منجر می داریوش سوم می
کشد. وقتی به نزدیکی اندازد و آن جا را به آتش می کشتاری بزرگ در شهر راه می

رسد، خبر اسارت داریوش به دست بسوس، والی باختر، و برستنس، دامغان امروزی می
رسد که برد، اسکندر وقتی مییشنود. با همه شتابی که به کار م والی رخج، را می

. پس از فتح ایران، با استاتیرا، (996-911: 9362)پیرنیا، داریوش چشم برجهان بسته است 
در راه بازگشت به یونان، (. 299: 9336گیرشمن،  ؛937)همان، کند دختر داریوش، ازدواج می

بب گرمای سدر مملکت کدرزی )بلوچستان امروزی( بخش زیادی از لشکر اسکندر به
شوند. پس از گذر از راه سیرجان به پاسارگاد و از آنجا به آبی تلف می شدید و بی
افتد و در بابل از دنیا  رسد. آخرین جنگ اسکندر در منطقۀ ایالم اتفاق میشوش می

بر اساس این مستندات تاریخی، آخرین جنگ اسکندر در (. 963: 9362)پیرنیا، رود می
 شده   ؛ اما گفتهافتدایران اتفاق می

 تفکر قاعدتاً. است تاریخی تفکر از تر غنی بسیار جهات برخی از نمادین، تفکر
 مشخص عالئم طریق از مبادله قابل و بر مستندات مبتنی آگاهانه، کامالً تاریخی

 بر و کندمی رشد فراآگاهی است، در شناور ناخودآگاه در نمادین تفکر اما. است
 شخصی ظرفیت و پذیرش میزان تناسب به و دارد تکاا سنت و درونی تجربیات

  .(72 :9333شوالیه و گربران، )شود می مبادله

 ناخودآگاهش در پنهان تفکر نمادین، زبانی بر تکیه با تا خالق اسکندرنامه نیز بر آنست
  درهم با خیال را واقعیت و افسانه، با را از این رو، تاریخ. دهد انتقال مخاطبان به را

های بسیار،  ای خود از فراز و نشیب آمیزد. پس از گذراندن قهرمان تاریخی ـ افسانهمی
 به را در پایان راه برای برآوردن رؤیای همیشگی قهرمانش ـ تصرف کرة خورشید ـ او

کشاند. در سه منزلیِ آفتاب، خورشید سوار بر شیری از چاهی می خورشید با تقابل
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نعرة شیر، اسکندر و یارانش را سه منزل از  کند. نفس گرم خورشید و طلوع می
خورد. مرتبۀ  کند. اسکندر سه بار در کشتی از خورشید شکست می خورشید دور می

کند. خورشید گلوبندی با عقد مروارید چهارم اسکندر بر سر چاه خورشید را بغل می
. اسکندر شودکند وخورشید بر فلک بلند می دهد. اسکندر، خورشید را رها میبه او می

 (.271: 9327)حکیم، بندد  شود و با تبی چشم از جهان می هوش میبی

 گیرندمی  شکل مکانبی و زمانبی فضای در عامیانه هایداستان و هاافسانه اساطیر،
با این همه، . دارد ناکجاآباد به راه مواقع بسیاری در واقعیت با هابرای انطباق آن انتظار و

خالف دیگر  اسکندرنامۀ نقالیو روایت این بخش از  تغییراتی در ساختار
صورت خودآگاه یا ناخودآگاه رخ داده است که این دو روایت را از ها، به اسکندرنامه

 ها به هم شبیه  دهندة آننظر ساختار روایت و منطبق شدن عناصر و اجزای تشکیل
 است، آمده  تاریخ در که ضروری است نکته این ذکر مدعا، این بر تأکید کند. درمی

 و داشت ایران تصرف برای شدهریزی برنامه طرحی اسکندر، پدر مقدونی، فیلیپ
هدف او از تشکیل این  .بود داده پرورش امر این برای فاالنژ نام به ای ویژه نیروهای

ق.م. و در  131های سال  گروه تهاجمی، جنگ با امپراتوری پارس، گرفتن انتقام ویرانی
 او، مرگ از پس (.9637: 9336)برایان، های یونانی آسیا بود ردن شهردولتنتیجۀ آزادک

 قدرت با خواهیم می ما»: بود گفته اسکندر به خطاب او. گرفت پی را هدف این اسکندر
: تابی پرویز،)« درآوریم خویش پای زیر را هخامنشی شاهنشاهی سراسر خود، نظامی

 و سفر رنج تحمل از را خود منظور و هدف اسکندر هم، نقالی اسکندرنامۀ در .(993
 روی در آنقدر فرمود امیرکبیر». کندمی  بیان خورشید سرزمین تصرف ها، کشورگشایی

 تمام و افکندم هالک خاک به را کشانگردن سر و زدم شمشیرها و کشیدمزحمت زمین
 حکیم،)« نمز در آنجا منجنیقی و کنم مشاهده را آفتاب کرة و بروم که بود این منظورم

جدول  در تاریخی، و نمادین روایت دو این های ساختاری و اجزایشباهت .(271: 9327
  نشان داده شده است. 9
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شباهت ساختاری روایت تاریخی حملۀ اسکندر به ایران و روایت : 1دول ج
 نمادین اسکندرنامۀ نقالی

 روایت اسکندرنامۀ نقالی روایت تاریخ عناصر و نمادها
 اسکندر اسکندر  کنشگر )مهاجم(شخصیت 

 خورشید داریوش  پذیرشخصیت کنش

 سرزمین خورشید ایران  مکان
سه جنگ گوگمل،  عدد سه 

 ایسوس، گرانیکوس
 سه بار حمله به خورشید

ازدواج با دختر داریوش و  نتیجۀ کنش
 تصاحب تخت شاهی

 گرفتن گردنبند

 امیر رفتن»عنوان  با نقالی سکندرنامۀا نمادین رسد روایتمی نظر با این مقدمات، به
. پردازدمی روایت اسکندر از متفاوت خوانشی بیان به «خورشید تصرف برای کبیر

 متن میان ویژه دارد و ارتباطی خود در را داستان و پیام الخطابفصل که خوانشی
ص شباهت خا مقایسۀ ساختاری، این .کندمی برقرار تاریخی واقعیت و اساطیر داستان،

 سلطۀ زمان در تاریخی ایران فضای خورشید در اسکندرنامۀ نقالی با میان سرزمین
 دهد.اسکندر را به خوبی نشان می

 . نمادها3-3
از زبانی نمادین  اسکندرنامۀ نقالیدر « رفتن امیرکبیر برای تصرف کرة خورشید»روایت 
نی هستند که با توجه گرفتن واژگابرد. خورشید، شیر، عدد سه، مروارید، کشتیبهره می

 کنند. دراین بخش، در راستایکارگیری نمادین بار معنایی خاصی را القا میبه نحوة به
 شود.واکاوی می داستان هاینمادینه پژوهش، اهداف

 . خورشید3-3-1
وجوگر انسان را در های طبیعت است که چشمانِ همیشه جستخورشید یکی از پدیده

همواره، نمادها و  مختلف پی داشته است. از این رو، ملل مسیر طلوع و غروب خود در
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ترین تجلی قداست در تصویر خورشید  اند. مهمهای بسیاری دربارة آن ساختهاسطوره
ودا تجلی خدای ویشنو و سوریا، در میان اقوام آفریقایی، پسر  یابد. در ریگ تجسم می

ت و اساطیر ایرانی، میترا نماد در روایا (.937: 9372)الیاده، شود ذات اعظم تلقی می
: 9317)پورداوود، است  خورشید، ایزدی است که پایگاه آن با اهورامزدا یکی دانسته شده

پرستیدند و معتقد بودند که شاه مصریان قدیم نیز خدای خورشید، رع، را می .(113
 ترامی امنیت. با این حال، آیین و ثبات مایۀ و است رع پسر دارد، خدایی خصوصیت

با وجود گرایشات آزاد مذهبی در زمان  .(631: 9333 شوالیه،) دارد ایرانی خاستگاه
 النوعرب را آن و بوده ایرانی هایآریایی مذهب در قدیم از مهر که پرستش»هخامنشیان 

از  (.913 :9362پیرنیا، )« بود گرفته قوت زمان این در خوردندمی قسم او به دانسته، آفتاب
ر تاریخ ایران، خورشید، نشانۀ اقتدار شهریاری است و برفراز چادر سوی دیگر، د

 (.913: 9333)هینلز، کردند می شاهان و حتی بر درفش شهریاران تصویر خورشید را نقش
روز  گرفتند. درمی جشن را روز سی تا مهر آغاز از ایران به روایت بیرونی، شهریاران»

همان، )« نهادمی سر بر داشت، بر خود را دخورشی صورت که را تاجی شهریار مهرگان

مورخین یونانی در آثار خود از اعتقادات ایرانیان سخن داشته، »گفتنی است که  .(219
 ها  اند، افسانه ازجمله از توجه و احترامی که نسبت به خورشید و آفتاب داشته

ند و کریتوس چنین کننویسد: ایرانیان به خورشید سوگند یاد می اند. کتزیاس می کردهنقل
است که خورشید عالمت سلطنت و اقتدار ایران بوده و در باالی چادر شاه،  آورده 

مستندات  (.111: 9371)عفیفی، « درخشیدبود، می  صورت خورشید که از بلور ساخته شده
شده دربارة نمادپردازی خورشید، ارتباط ویژة این نماد در باور ایرانی با سرزمین و ارائه

تواند تعبیر  می اسکندرنامۀ نقالیدهد. از این رو، سرزمین خورشید در ه را نشان میشا
 نمادینی از سرزمین ایران تلقی شود.

 . شیر 3-3-2
شیر نیز در باورها و اساطیر ملل جایگاه خاصی دارد. در هنر و فرهنگ بسیاری از 

الوری و قدرت الهی عنوان سمبل آتش، پارسایی، پرتو خورشید، پیروزی، دها، به ملت
)بهار، ترین جانور یعنی شیر منسوب به مهر است شود. از میان جانوران، قویمی  شناخته
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شناختند و  ها ارتباط نجومی بین شیر و خورشید را میترین زمانو از قدیم( 216: 9371
 در عرف منجمان برج اسد(. 73: 9332)رضی، قسمتی از این انتساب نیز از آن بابت است 

در دورة صفویه، بر پرچم ایران، خورشید به (. 131: 9336)یاحقی، خانۀ خورشید است 
نشان پرچم  (.131)همان، دایره و چسبیده به پشت شیر ترسیم شده است صورت نیم

از پادشاه سرزمین  اسکندرنامۀ نقالیعنوان نمادی از سرزمین ایران را با تصویر ایران به
 در اسکندر پس»کرد. توان مقایسه آید، میز چاه بیرون میخورشید که سوار بر شیری ا

 شعاع که شدن گرم به کرد بنا هوا شده، زیاد آتش شرارة دید یکباره که ایستاد آنجا
 (.271: 9327)حکیم، « است سوار شیری بر خورشید دید. آمد بیرون چاه از آفتاب

 . عدد سه3-3-3
 مختلف، از اعداد مقدس های سرزمین یراساط در 1 یعنی 3 ضربدر 3 مضرب و سه عدد

شوند. در اساطیر ایرانی، عدد سه اغلب دارای شخصیتی با  محسوب می کمال و نماد
شود:  وجهۀ اساطیری و دینی است. این عدد در سه جملۀ رمز دین باستان ایران دیده می
زشت، پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. این سه به معنای سه منجی هستند. پندار 

 که نمایدمی چنین» هاست.گفتار زشت و کردار زشت مختصات اهریمن یا مظهر بدی
 و آغازین هایکیش ترینکهن از خورشید، کیش در تثلیث و گراییسه کهن خاستگاه

هینلز، )« است چرخه این تکرار و غروب و نیمروز طلوع، خورشیدی خدای سه نماد

 به .شودمی دیده ه و خورشید در فرهنگ ایرانی نیزارتباط ویژه میان عدد س .(113 : 9333
  .است کرداراننیک جایگاه و خورشیدپایه بهشت، از طبقه سومین باستان، ایرانیان باور

 در آنجا که خورشیدپایه، به را گام سومین مقدس ارداویراف نامه،ارداویراف در
 خورشید همنون که را پاکانی روان روشنی و گذاردمی بوده، مهمان به نیک کردار
 کسانی روان این و پایه خورشید اینجا که گویندمی او به راهنمایان. بیندمی بودند،
  .(111 :9371عفیفی، ) کردند خوب سرداری و شهریاری که است

کند و در ، اسکندر سه بار برای دستیابی به خورشید تالش مینقالی اسکندرنامۀدر 
شود. در روایت تاریخی نیز اسکندر در خورشید مینهایت بار چهارم موفق به گرفتن 

شود. درنهایت نیز سه جنگ گوگمل، گرانیکوس و ایسوس با داریوش رویارو می
 شود.داریوش به دست سردارانش کشته می
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 گرفتن.کشتی3-3-1
یکی از موارد بسیار جالب در داستان نمادین سفر به کـرة خورشـید، نحـوة  رویـارویی     

د و اشاره به  نمادهـای عیـاری و آیـین مهـر اسـت کـه خاسـتگاه آن        اسکندر با خورشی
کند. نحوة مبـارزة  سرزمین ایران است. در این جنگ، او از هیچ ابزار جنگی استفاده نمی

 پـای  و طرف این بر را خود پای یک آمد چاه سر بر امیر»او به کشتی ایرانی شبیه است. 
 را او انـداخت  دسـت  برآمـد  چـاه  از خورشید کرد صبر و گذاشت طرف آن بر را دیگر

 بهار،  نظر به بنا (.271: 9327)حکیم، « گرفت
 پهلوان، اینکه نخست. است خورشید و مهر کشتی کهن الگوی تقلید کشتی، آیین
 با برابر که دارد ایتنکه یا لنگی خود میان بر تنها و ندارد تن بر ایجامه مهر، مانند
 :9336) هاست زورخانه حتمی مراسم از یکی گیبرهن. اروپاست در مهر انجیر برگ

37). 

 دو»ها، خورشید در این داستان در حال طلوع از چاه است. خالف دیگر اسکندرنامه
 شوند نزدیک نتوانستند آنجا از زیادتر که رسیدند جایی به مانده صادق صبح به ساعت

 چاهی روایتی به و چشمۀ آبی روایتی به و بود فرا گرفته آفتاب شعاع بام مانند که
 که است چاهی این شهریار ای کرد  عرض ارسطو. آیدمی چاه آن از شراره که دیدند
 و پوشیدگی و به راز در نمادگرایی چاه، (.271 :9327)حکیم، « آید بیرون آفتاب

شود. اما این چاه عالوه بر ویژگی حقیقت بودن آن اشاره می نماد خصوص به
 از غارهای مهرپرستی باشد. تواند نمودی روشنگری، می

 آسمان طاق مظهر غارها این. یافت می انجام غارها در بایستمی مهری مراسم
. داشتمی وجود روان آبی بایستمی در آن یا طبیعی معابد این نزدیکی در. بودند

 زمین زیر در غارها، شباهت به را معابد این نبود، غاری که هاجلگه یا شهرها در اما
 . (32 :9336بهار، ) ردندکمی بنا

 هاینهضت همۀ اسالمی دورة در»ها داد. معابدی که بعدها جای خود را به زورخانه
  بسیار شباهت مهر آیین با که بودند عقایدی دارای عرفانی و عیاری دهقانی،
فضای این پاره داستانی نیز همسوی کل اثر، تحت تأثیر  .(11 :9336بهار، )« استداشته 

صورت که اوج رواج پدیدة عیاری است، به اسکندرنامۀ نقالیزمان نگارش  مقتضیات
 کند.ضمنی نمادهای آیین مهرپرستی را نیز تداعی می
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 . مروارید3-3-1
در  جادویی و رمزگونه هایقابلیت باور دلیلبه قیمتی هایسنگ و هامهره کاربرد

 روایت در ها،اسکندرنامه در خاص طور به. دارد فرهنگ و باور ملل مختلف دنیا رواج
 به سنگی ظلمات سرزمین پادشاه انگلیسی، زبان به شده ترجمه اسکندرنامه حبشی

 گشایراه سنگ آن و بود خود آورده با بهشت از را آن ابوالبشر آدم که دهدمی اسکندر
 به سنگی سیمرغ طرسوسی، نامۀداراب در .(213 :9331 سرکاراتی،)بود  تاریکی در اسکندر

 نظامی داستان در .(176 /9: 9316 طرسوسی،)دهد می او پیروزی برای اناری چند زرگیب
 . (161 :9362 ،ی)نظام دهدمی خضر به اسکندر را راهنمای گوهر این نیز،

 خورشید که شوداشاره می مروارید از گردنبندی به ،نقالی اسکندرنامۀ داستان در اما
 یات کهن فارسی، خاستگاه مروارید را آسمان ادب. دهدمی اسکندر به باج عنوانبه

شود. در متون گنوسی، داند؛ قطره بارانی که در صدف پنهان و به مروارید تبدیل میمی
ای از روح انسان است. در متون مانوی نیز با همین نگرش،  مروارید بیشتر استعاره

پور،  )اسماعیل مروارید نور دربند در صدف جهان است، صدف زندان و مروارید زندانی

 را آن هستند و مترتب مروارید بر قداستی در ایران خصوص به و شرق در»(. 213: 9331
. آرایندمی مروارید با را شاهان تاج که است دلیل همین به و دانندمی شرافت نشانۀ
 خود آویخته، بر را آن که کسی به قدسی شرافت این از بخشی که است این بر اعتقاد
خورشید داستان نیز، گردنبندی با عقدی از مروارید . (236: 9333شوالیه، )« دشومی منتقل

 گوهر دهد؛ نمادی از شرافتی که به تاراج می رود. از سوی دیگر اینبه اسکندر می
در ادب عامیانه و رسمی فارسی، مروارید، ». (933 :9373دوبوکور، )است  زنانگی نشانۀ

 . در(236: 9333 )شوالیه،« شودنماد بکارت ملحوظ میعنوان ناسفته یا لوءلوء مکنون به
 این .(236همان، ) شودتعبیر می معشوقه یا همسر فرزند، شرق، به در مروارید رمزپردازی

دانستند می ازدواج و عشق مروارید را نشانۀ که است رایج نیز یونانیان میان در تعبیر
ی پنهان و عمیق میان این نماد و این رمزگشایی، ذهن را به سمت پیوند. (221 همان،)

 شده تأکید کرات به تاریخ کند. درروایت تاریخی حملۀ اسکندر به ایران هدایت می
 .آورددرمی اسکندر همسری به را استاتیرا دخترش مرگ، هنگام داریوش است که
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 ادبی، خاص رسد، با توجه به نقش برجستۀ شرایط با این مقدمات به نظر می
 اثر محتوا، مفاهیم و نمادهای هر گیریشکل در دوره هر بر حاکم سیسیا و اجتماعی

 تفسیری شرایط، مقتضای به ها،اسکندرنامه دیگر مفاهیم و نمادها کهادبی، در حالی
 و شرایط کنندةمنعکس نیز نقالی اسکندرنامۀ یابند،می حماسی اخالقی، عرفانی،

عنوان ل حاکمیت دولت صفویه بهدلیدراین دوره به. است زمان خاص خود اقتضائات
سال و در گیرودار منازعات سیاسی و مذهبی  311اولین حکومت مستقل ایرانی پس از 

شک، متن گیرد. بیایرانی جانی دوباره می ـصفویان با دولت عثمانی، هویت ملی 
  مکتوب صفویه سیاسی اجتماعی و خاص فضای نیز متأثر از این اسکندرنامۀ نقالی

 راوی که کند تقویت را باور این تواندمی متن، این نمادهای واکاوی شود.می
 و ظلمات به اسکندر افسانۀ رفتن به هادیگر اسکندرنامه نگاه خالف ،نقالی اسکندرنامۀ

 ایرانی جمعی حافظۀ در مکنون کمک مفاهیم به است کرده  تالش حیات، آب از ناکامی
گیری آگاهانه یا ناخودآگاه خالق بهره .بپردازد متفاوتی روایت خود، هایآموزه و

در این پایان نمادین، از نمادهایی که پیوندی خاص با هویت ایران  نقالی اسکندرنامۀ
کند که سرزمین دوران هخامنشی دارد، بیش از پیش فرضیۀ این پژوهش را اثبات می

امنشی منطبق توان با سرزمین ایران در دوران هخخورشید در این داستان نمادین را می
 دانست.

 . ناخودآگاه جمعی و باور گجستگی3-1
 بایستی نیست، کافی خورشید غروب و طلوع دیدن بدوی، انسان برای»گوید می یونگ

در  بایستی خورشید،. آیدحساب  به روانی رویداد یک حال عین در آن مشاهدة که
تصویر  .(211: 9339 شایگان،)« متصور سازد را قهرمانی یا خدا سرنوشت خود، مسیر

نمادین این قصۀ عامیانه از تقابل اسکندر با خورشید نیز باور درونی قوم ایرانی دربارة 
 کند.اوج و افول قهرمانی به نام اسکندر را روایت می

 کند ومی حرکت کمال سویبه زندگی در کشاکش انسان یونگ نظریات بر اساس
 با خودیابی و کوشش این. برسد دتوح و اعتدال به کثرت و پراکندگی از کوشدمی

 خودآگاه به من از شخصیت ثقل مرکز فردیت روند در .پذیردمی فردیت صورت
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 روانی رشد و غایت انسان کلیت نمودگار خویشتن الگویکهن. شودمی منتقل خویشتن
 و پیر دانا سایه، الگوهایی چون آنیما، اوست. من خودآگاه در رویارویی مناسب با کهن

کند. در این روند خویشتن روند رو به رشد خود را طی می الگویکهن یتدرنها
جمعی عمل  صورت پلی بین خودآگاه و تصاویر ناخودآگاهدرونی، آنیما و آنیموس به

 در که درونی الگوی پیر دانا نقش یاریگر و هشداردهنده دارد؛ روندیکنند و کهنمی
 به حرکت نماد سفر .یابدتبلور می سفر مادینشکل ن به هاافسانه و هاداستان اساطیر،

های ساختار افسانۀ اسکندر را نیز سفر به اقلیم (.9377، 9336)یونگ، است  تعالی سوی
دهد. در این می ها تشکیل متعدد، رویارویی با جانوران، جادوان، پریان و شگفتی

، فرشتگان او را پند ها، پیرانی چون ارسطو، افالطون، خضر، ابراهیم، سیمرغماجراجویی
های این اقالیم و ازدواج با گشایند. دیدار با شاهدختدهند و گره از مشکالت او میمی

وجوی اکسیری در همه او در جستآنان از مضامین مکرر این افسانه است. با این 
در  اسکندرنامۀ نقالیظلمات است که گاهی چشمۀ زندگی و آب حیات نام دارد و در 

اسکندر، روایت آرزوی استحاله از  . روایتیافتن به کرة خورشید استآرزوی دست
وجود فانی انسانی به خداگونگی و نامیرایی است. روایتی که تاریخ و افسانه بر آن 

 اند و به تعبیر یونگ روایت گذر از خودآگاهی من و رسیدن به گذاشته  صحه
ای نیز واگویه درنامۀ نقالیاسکنالگوی خویشتن است. سفر به کرة خورشید در کهن

 دیگر از همین واقعیت در زبانی نمادین است.
. شود تابان و بیفشاند فروغ خورشید که هنگامی»: است  آمده خورشیدیشت در

فراهم  را فر این و برخیزند مینوی ایزد هزارها و بدرخشد، صدها خورشید که هنگامی
 نیروی درخشش، شکوه، سعادت، معنای به فر .(9 بند یشت، مهر)« فروفرستند و آورند 

 آن از قومی و انسان  که بخشروشنی و درخشان سوزان، ایهاله. است ایزدی و کیهانی
کند  عمل درستیبه خویش وظایف به یعنی ورزد؛ خویشکاری که شودمی برخوردار

 قداست به ایرانی قوم باورهای ترین بنیادی از اسطوره این. (111: 9337 واحددوست،)
 باستان، ایران در مندیفره باور، این اساس بر. است مردمانش مند بودن فره و سرزمین

 بود، شهریاری روادید مندی فره باستان، ایران در» که همننان اما است؛ شهریاری مجوز
 برهانی مانا داشتن که بود رایج انگاشتی چنین نیز بدوی هایقوم از ایپاره میان در
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 یا و رزم در شدن شناخته پیروز یعنی واال، ارزش از رخورداریب برای است پذیرفتنی
 را مانا (191: 9371) یونگ. (193: 9333 کویاجی، کوروجی)« خردمندی به شدن بلندآوازه

 ایزدمهر به فرآریایی یا فرکیانی باور ایرانی، داند. درمی روانی نیروی ابتدایی مفهوم
 یا شاهان به خویش خواست به را آن اندتومی او و اختیار اوست در و است پیوسته

 تابیدن درحقیقت، .(116: 9337 دوست، واحد)گیرد پس باز آنان از یا و دارد ارزانی اقوام
 نیز مانا. است ایران سرزمین بر شهریاری اقبال و بخت از برخورداری خورشید، از فره

 در هاتجربه و هااکنشو بروز باعث که آوردمی پدید آدمی روان در نهایتی رابی انرژی
در  را و خداگونگی پیروزی و برتری حس و شودمی انسان جمعی و فردی زندگی
و  تاریخ هاینشیب و فراز در اسکندر که اساطیری قدرت همان. آوردمی وجودبه انسان
 چشمۀ رازگونۀ عبارت نمادینش در تجسم نیرویی که. است آن وجویجست در افسانه

     .یابدجهان تبلور می و ایران شهریاری دنیای واقعیت، در ت وحیا آب زندگانی و
اسکندر پس از در نوردیدن اقصی نقاط عالم، همننان سودای سفر به کرة خورشید 

 زحمت زمین روی در آنقدر»ها اش از تمام کشورگشاییرا در سر دارد. انگیزة اصلی
 این منظورم تمام و افکندم هالک خاک به را کشانگردن سر و زدم شمشیرها و کشیدم

 .(271: 9327 حکیم،)« زنم آنجا در منجنیقی و کنم مشاهده را آفتاب کرة و بروم که بود
 و زندگی چشمۀ مظهر خورشید» .داندمی خویشتن الگویکهن تجسم را یونگ خورشید

در این داستان، خورشید، در چشمۀ آبی و  .(921: 9311یونگ، )« است انسان غایی کلیت
ه روایتی چاهی پنهان است که تا محل فرود اسکندر سه منزل فاصله دارد. توصیف ب

بهار، )هایی با فضای مراسم مهرپرستی در ایران باستان دارد فضای داستان، همانندی

باستان  ایرانیان کنندة این باورفاصلۀ سه منزلی اسکندر با خورشید نیز تداعی .(32 :9336
 خوب سرداران و شاهان روان که است پایه خورشید شت،به از طبقه سومین است که

هایی که جاودانگی اسکندر مستلزم دستیابی  نمادینه .(111 :9371عفیفی، )دارد  قرار آن در
 تاریکی از تبلوری آب، چشمۀ یا چاه هاست. از سوی دیگر به تعبیر یونگ، غار،به آن

  .است ناخودآگاهی
 در که تاریکی به یا و دارند خود در همه هک غاری یعنی غاری چنین به که کسی
 ناخودآگاه فرایند از جزئی را خود بدواً، نهد، می گام است نهفته خودآگاهی پشت
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 ناخودآگاه ضمیر محتویات با ناخودآگاه ضمیر در نفوذ طریق از و یابدمی دگرگونی
 ثبتم معنایی به شخصیت شدید تغییر شاید آن حاصل. کندمی ارتباط ایجاد خویش

 . (11 :9336یونگ، )باشد  منفی یا

های  الزمۀ تغییر مثبت شخصیتی و دستیابی به آرامش درونی، پیراستن روان از لفافه
فرسایی  دروغین پرسونا و فرونشاندن امیال پست و شیطانی سایه است؛ اما با وجود قلم

اند، یم کردهای از قدرتی فرازمینی و الهی ترسراویانی که شخصیت اسکندر را در هاله
گشایی طلبی، حرص به جهان ها، به اشکال مختلف جاهدر جای جای تمامی اسکندرنامه

شود و زبان پند و عنوان یک ویژگی شخصیتی تکرار میخواهی او بهو زیاده
نیز شخصیت  اسکندرنامۀ نقالیهشداردهندة پیران خرد هم، راه به جایی ندارد. در 

توجهی، بیش از پیش  دهنده، در گرداب تکرار بیی آگاهیهااسکندر، با تمام روشنگری
 نیاز مورد هایارزش معموالً سایه»رود. به تعبیر یونگ در این سایۀ تاریک فرو می

خود  زندگی وارد را هاآن بتواند دشواری به فرد که پوشاندمی ایگونه به را خودآگاه
. حقیقتی که برای آخرین بار از این حقیقت حال اسکندر است(. 261 ،9377یونگ، )« کند

« تمام روی زمین را گرفتی تو را بس نبود»شود. زبان خورشید برای آن سرزنش می
 پرتو در همواره درآید خود سایۀ تسخیر به که کسی» باور یونگ به(. 271: 9327)حکیم، 
 اثر دیگران بر تا کوشدمی فرصتی هر در و افتد می فرو خود دام در و ایستدمی خویش

 های اسکندر بیانگر آن است که او هیچ گاه کنش .(76 ،9363 یونگ،)« بگذارد منفی
تواند بر کشاکش درونی خود غلبه کند و تحت تأثیر همین غریزة افسارگسیخته نمی

گذارد. در این داستان نیز، تالش ها و مردمان بسیاری را زیر پا میاست که سرزمین
 کشاندن خورشید، نمودی نمادین از این تنش روانی است. چندبارة اسکندر برای به بند 

الگوی خویشتن است. من خودآگاهی که رهاورد فرایند فردیت، یگانگی با کهن
وار  انگیز رهایی از منِ سایهها و آرزوهای خود است، به قلمرو شگفتگرفتار هراس

کند؛ ربه مییابد و پیوستن آغازین خود را تجرسد؛ یعنی خویشتن خویش را میمی
 دیگر پای و طرف این بر را خود پای یک. آمد چاه سر بر امیر»یگانه شدن با تمامیت. 

« گرفت را او انداخت، دست. برآمد چاه از خورشید کرد صبر و گذاشت طرف آن بر را
 (.271: 9327)حکیم، 
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. ویرانگر و مرگبار دیگر، از سوی و است بخشزندگانی اما خورشید، از سویی
ستاند. در نظریات یونگ نیز   می هم و بخشد می قدرت و شهریاری هم مهر نیز،ایزد
ای دو سویه دارد؛ از سویی نمود کلیت و کمال و از سویی الگوی خویشتن، چهرهکهن

خطر بزرگ روانی که همواره با تفرد یا رشد »عظمت طلبی و خداگونگی. به باور یونگ 
ودآگاهی من با خویشتن نهفته است و تورمی سازی خ خویشتن ارتباط دارد، در همسان

 (. 911: 9363)یونگ، « کندشود که خودآگاهی را به تجزیه تهدید میرا موجب می
الگوی خویشتن، حس برتری بیمارگونه را پدید سازی خودآگاهی من با کهنهمسان

های اسکندر تاریخی از  کند. سرخوشیآورد و من را به توهم خداگونگی دچارمیمی
کند و وسوسۀ اش، نیز او را درگیر خیاالت فریبنده میناپذیریها و شکستپیروزی

های ایرانی، او را ای که بعدها در روایتکند؛ خداگونگیخدایی، وجودش را تسخیر می
 کشد. در این داستان نیز خالف همۀ در کالبد حکیم و پیامبر به تصویر می

 کند.ید او را رها نمیها، وسوسۀ تصرف کرة خورشگشاییاقلیم
 از ناشی غرور و پایان این افسانه نیز پایان راه خودیابی اسکندر است. نخوت

 به او طلبیجاه خم و پیچ پر راه زند ومی رقم برایش شوم سرنوشتی خداگونگی،
 که کرد رها را او امیر تا. داد امیر به آفتاب مروارید عقد با گلوبندی». رسدمی بست بن

گویی (. 271: 9327)حکیم، « شدند بیهوش دالوران و اسکندر. شد بلند فلک بر مرتبه یک
ناگاه ناپذیری اسکندر است بهروان جمعی ایرانی که تاکنون تماشاگر پیروزی و شکست

که  شود، چنانپایانی نمادین برای این داستان می نویسد. خورشید از اسکندر جدا می
 گیری خورشیدبود. اوج شده جدا ضحاک و شیدجم چون ناپرهیزگارانی روان از فره

نمادین، ناخودآگاه  پایان این با. است خورشید مندفره سرزمین در ایدوباره شروع
 ایزدی و عدم دستیابی به فره از اسکندر دارشدة ایرانی، ضمن بیان ناکامیجمعی جریحه

باور  دهد. در می شده خود را نسبت به او نشاناو، بیزاری نهادینه شهریاری مشروعیت
باوری که با گذر  .ضحاک و جمشید که دارد را جایگاهی همان اسکندر ایرانیان، جمعی

 .یابدایرانی تبلور می قوم های قصه بار در از هزاران سال، دیگر
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  . نتیجه1
دلیل شکست دار شدن هویت و باور ایرانی به در گسترة ادبیات فارسی، با وجود جریحه

های زیادی نوشته شده است که روایتی دگرگون از باور اسکندرنامهتلخ از اسکندر، 
 اوج تا گجستگی ذلت حضیض ایرانیان نسبت به اسکندر دارند و شخصیت او را از

ها، افسانۀ آب حیات های مکرر این روایتمایه رسانند. یکی از بنپیامبری می و قهرمانی
 اسکندرنامۀ نقالیمیان روایت نمادین  و ناکامی اسکندر از دستیابی به آن است. در این

 و در نحوة پردازش «خورشید تصرف برای امیرکبیر رفتن»عنوان  بامایه،  از این بن
اند، متفاوت  ها و منابعی که به این بخش پرداخته با دیگر اسکندرنامه بازگویی چگونگی
 نو، اسکندر بااست و در پرداختی  نشده ایاشاره حیات آب به منثور، اثر این است. در
های بسیاری  ها و اشارات داستان، همانندی کند. نشانهدرحال طلوع مبارزه می خورشید

کرده   کند. این پژوهش، تالشمی با رویداد تاریخی حملۀ اسکندر به ایران را تداعی 
، اسکندرنامۀ نقالیهای موجود در متن داستان پایانی است با واکاوی نمادها و نشانه

شناسی آن بر اساس نظریات کارل رکبیر برای تصرف خورشید و تحلیل روانرفتن امی
 کند. اسکندر را بررسی دربارة ایرانی گوستاو یونگ، چیستی و چگونگی باور قوم

 در دهد، راوی با بازآفرینی داستان اسکندر و تصرفهای این جستار نشان مییافته
تاریخی، روایتگر روایت  واقعیت و متن با اساطیر سازگار ساختن و عناصر داستانی

 و مهرپرستی نمادهای با ایارتباط ویژه این پارة داستانی .جدیدی از این داستان است
 خورشید کرة به کند. همننین، سفرروایت تاریخی حملۀ اسکندر به ایران برقرار می

 و خداگونگی به انسانی فانی وجود از استحاله آرزوی روایت از دیگر ایواگویه
شود. تعبیر می« فرایند فردیت»شناسی یونگ از آن به است که در مکتب روان نامیرایی

و  کند غلبه خود درونی کشاکش بر تواند نمی گاهبر این اساس، خودآگاهی او، هیچ
  پا زیر را بسیاری مردمان و هاسرزمین الگوی افسارگسیختۀ سایه، کهن تأثیر تحت

؛ اما خداگونگی کندتجربه می الگوی خویشتن رابا کهن که، دیداردر حالی . گذاردمی
کمال در  الگوی خویشتن، او را از رسیدن به تمامیت وسازی با کهنناشی از همسان

 کند. فرایند خودیابی محروم می
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 ها سازیقهرمان و ها قداست همۀ با ایرانی، قوم جمعی فرجام سخن آنکه، ناخودآگاه
 خود های یادمان یادآوری با و نپذیرفته را او مشروعیت ههیچ گا اسکندر، شخصیت از
 شدةنهادینه بیزاری خود، های قصه قالب در او، وارسایه هایزشتکاری و هاویرانگری از

 .دهدمی نشان او به نسبت را خود
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Abstract  

Alexander’s narrative scroll is one of the famous works in folk 

literature that has recreated the history of Alexander’s by using myths, 

historical events and their time beliefs. The last part of this work, 

Amir Kabir's departure in search of sun, offers a different reading of 

the immortality of symbolic expression. Deep structure of this part 

shares the common feature with historical narrative of Alexander’s 

attack on Iran. This research has tried to scrutinize and analyze the 

figures and references of this section, explaining the association of 

symbols with the historical narrative of Alexander's attack on Iran. 

The author has applied Jung's analytical approach in psychology in the 

case of Iranian collective beliefs on Alexander attack. 
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