
 
 
 
 
 
 

 نمادهاي نوزايي در هفت پيكر نظامي

 دكتر زينب نوروزي

  استاديار ادبيات فارسي دانشگاه بيرجند 
 مرضيه ماهوكي

  دانشجوي كارشناسي ارشد ادبيات فارسي 
 چكيده

جنبه هاي گوناگوني مورد بررسي قرارداد؛ يكي از اين مضاميني كه در هفت پيكر نظامي را مي توان از ابعاد و 
اين اثر جالب توجه است، نگرش خاص نظامي به نمادهاي اسطوره اي به ويژه نمادهاي نوزايي است. هدف 
مقاله ي حاضر، تحليل حكايات هفت گانه ي اين منظومه ي غنايي است با توجه به جنبه هاي اساطيري و 

با اين بررسي مي توان سير تحول روحي بهرام شاه را در هر گنبد به خصوص و در هفت گنبد به نمادين آن. 
طور كلي نشان داد كه گذار از مرحله ي آشوب ازلي و تناقض ها ي دروني و گره هاي روحي به سمت نظم 

ن را نمايان كيهاني و يكپارچگي است. مهم ترين نمادها و عناصري كه تكامل روحي و دروني شخصيت داستا
مي كنند، عبارتند از: گنبدها، حصار دايره اي، عدد هفت، زنان، شاه. محقق با تلفيق اين عناصر و تأثير آن ها 

  در يكديگر و جنبه هاي نمادين هر يك مي تواند گستره اي اسطوره اي و راز آميز داستان را تبيين نمايد.
  وزايي.اسطوره، ن نماد، واژگان كليدي: هفت گنبد، بهرام،

  
  مقدمه:. 1
كتابي درباره سرگذشت بهرام گور از بدو تولد تا پايان حيات وي است، شخصيتي كه نظامي با  "هفت پيكر"

قرار دادن او به عنوان شاه آرماني و با به تصوير كشيدن مراحل زندگي اش، رسيدن به تفرد و يگانگي  را 
اسطوره اي كه نشان دهنده تحول و نوزايي هستند، مدنظر داشته است و براي تحقق اين امر از نمادهاي 

  استفاده كرده است.
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يكي از نمونه هاي برجسته تحول روحي بهرام،ورودش به هفت گنبد و داستان هاي هر گنبد است كه 
نمادهاي اسطوره اي بكار رفته در آن ها ، سير تحول روحي او را از پايين ترين مرحله به سمت باالترين 

  شان مي دهد.مرحله كمال ن
بر همين اساس، در اين گفتار مي كوشيم تا با بهره گيري از نمادهاي اسطوره اي بكار رفته، به تحليل ساختار 

  حكايت هاي  هفت گنبد بپردازيم.
  
  . وجه نمادين گنبد و شاه2

خاصيت گنبد نمادي از كوه مقدس است كه واسطه اي بين زمين و آسمان است و آن دو را به هم مي پيوندد. 
دايره اي بودن آن او را به نماد آسمان نيز تبديل كرده است كه كانون يا سوراخ مركزي آن همجنس ستاره 
قطبي و يا همذات خورشيد است به همين دليل تصاويري كه در گنبد ها مشاهده مي كنيم، فرشتگان، ستاره 

  ها و پرندگان است.
كه  –ركز بودن گنبد و محصور بودن به ديوار  دايره اي گنبد يا كوه مقدس در ناف مملكت قرار دارد،در م

موجب شده كه اين گنبد به صورت حريمي مقدس درآيد كه -بازتابي از كهن الگوي تماميت و كمال است
مانع از هرگونه گزند و نشانه هاي اهريمني است و براي ساكنانش سراسر تندرستي،ايمني و كفاف و شادي 

  است گويي بهشتي است:
  )144: 1386و سال آنچنان بهشتي ساخت      كه كسش از بهشت وا نشناخت (نظامي، تا د

هفت طبقه آن مراحل رسيدن به عالم باال يا هفت طبقه آسمان است.در گذشته، ساختن هر بنايي با تكرار 
است خلقت عالم برابر بود و آيين هاي ويژه اي داشت، در ساختن گنبد بهرام نيز به طالع خوش توجه شده 

  و هماهنگي گنبد با ستاره ها نشان دهنده نظم كيهاني است.
بهرام از دنياي بيرون وارد دنياي درون مي شود،گنبد مكان مقدسي است كه او آن چه را كه هست و مي تواند 

 -در گنبد اول-باشد را تجربه  مي كندو به مرحله ظهور مي رساند،گرچه در ابتدا چيزي به دست نمي آورد
  نجام اتفاقي برايش مي افتد و با طي كردن اين تجربه هاي معنوي چيزي را به دست مي آورد.اما سرا

زنان بهرام درگنبد نگهداري مي شوند.در اساطير، زنان را موجوداتي مي دانستند كه بايد از آن ها مراقبت 
ن با دشواري هايي شود. بنابراين،زنان بهرام در اين حريم مقدس محافظت مي شوند، حريمي كه رفتن به آ

  همراه است و شرايطي دارد.
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شاه وجودي آسماني و مقدس دارد كه باروري طبيعت و خوشبختي افرادش به وجود او وابسته است. رفتن 
نشان دهنده همان بعد خدايي بودن اوست. گنبدي كه پايه در زمين  -كه نمادي از آسمان است -بهرام به گنبد

شاهي در مركز آن،به معناي پيوند آسمان،انسان و زمين است. شاه، باعث و سر به آسمان دارد و وجود 
  چرخش چرخ و ناظم حركات كيهاني است كه به عنوان منِ برتردر جستجوي رسيدن به آگاهي است.

  
  . گنبد سياه:1ـ2
در قعر هاويه صداي رستگاري به گوش مي رسد. لحظه تاريك، لحظه اي است كه پيام واقعي تحول در  

  )71: 1377آمدن است. در تاريك ترين لحظه، نور فرا مي رسد.(قدرت اسطوره، شرف
در اين افسانه،شاه قهرماني است كه براي پي بردن به راز سياه پوشي دست به سفر جستجو گرايانه     

اي مي زند. بيان داستان از زبان زنان و نقش ويژه آن ها، نشان دهنده همان نظام مادر ساالري است. زن 
رچشمه بالقوگي ها و محلي مناسب براي تقويت نيروهاي معنوي است از طريق تجربه هايي كه براي فرد س

  اتفاق مي افتد.
شاه پيش از برخورد با ميهمان سياه پوش در نعمت ها و شادي ها مي زيست و جامه هاي سرخ و زرد بر تن 

اط با سياه است چون متضاد يا مكمل در ارتب "داشت،زردي صفت قدرت الهي پادشاه و احياي دوره است و
  )451: 1384(شواليه، "آن است. در مرحله تمايز كائوس زرد از سياه جدا مي شود

سرخ نيز رنگ علم و معرفت عرفاني است و براي سالكان نو پا است و امكان زنده بودن را به آن ها مي 
هد ومرگ نيز با رنگ سياه ارتباط دارد. دهد،اما وقتي به مرگ عرفاني برسند ارزش مقدس خود را نشان مي د

بنابراين،رنگ زرد و سرخ با سياه در ارتباط است و نشان دهنده اين است كه شاه بالقوگي هايي براي رسيدن 
  به اين مرگ عرفاني و استحاله روحي  داشته است.

وطن شروع مي شود  در اين داستان با الگوي سفر قهرمان مواجه هستيم: سوالي پيش مي آيدو ماجرا با ترك
و قهرمان وارد شهر ناشناخته مي شود. اين سفر خارج از مرزهاي پادشاهي صورت مي گيرد، خارج از جامعه 
اي كه در نعمت و شادي ها با همان الگو هاي گذشته زندگي مي كنند. شاه براي دستاوردي جديد سفر را 

  اي او به ارمغان مي آورد.آغاز مي كند؛ سفري  به اندرون خويش كه نوعي آگاهي را بر
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مرد قصاب كه كهن الگوي پير دانا است شرايط اين تجربه روحي را براي او مهيا مي كند. انتخاب قصاب به 
عنوان پير دانا، اين نكته را به ذهن نزديك مي كند كه شاه ،همان قرباني است؛كسي است كه با مرگ خود از 

  ي رسد،تا زماني كه مرگي نباشد والدتي نخواهد بود.م-تولد و رستاخيز–مرحله اي به مرحله بعد 
سفر در ويرانه اي و به وسيله سبدي جادويي آغازمي شود. ويرانه همان دوران آشوب و بي نظمي است؛ 
جايي كه از آن بايد به آباداني و نظم رسيد. سفر همرا با مشقت است گويي مسافر در معرض آزمايش قرار 

مرغي وارد سرزمين سرسبز،بهشت يا همان دنياي برتر مي شود. با توجه به نشانه گرفته است. شاه به وسيله 
  هايي از ابيات، مرغِ رهبر تصويري از سيمرغ افسانه اي است.

مالقات شاه با زيبا رويان، شناخت مادينه جان اوست. دلدادگي شاه به شاه پريان نوعي تجربه معنوي است كه 
اني شاه پريان مي تواند همان درد عشق براي شاه باشد،دردي كه گرچه با او را به رنج مي اندازد. راز نه

هجران همراه است اما او را به سعادت مي رساند. همچنين مي تواند عدم صالحيت پادشاه در اين تجربه 
 باشد كه نتوانسته نقش خود را به خوبي ايفا كند در نتيجه از ماجرا به بيرون رانده مي شود.در هر حال،اين
سفر بدون دستاورد نيست،پادشاه يا قهرمان به راز سياه پوشي پي مي برد و به نوعي تحول روحي مي رسد و 

  با پيامي دوباره به واليت خود باز مي گردد.
  
  .گنبد زرد:2ـ2

در اين داستان نيز شاه قهرمان است اما سفر جسماني صورت نمي گيرد. سفر در درون خود پادشاه براي 
نه جان است. تمايل نداشتن شاه به زن از نگاه گذشتگان به زن سرچشمه مي گيرد كه او را آشتي با مادي

مسئول رنج هاي زندگي مي دانند، زيرا زنان نماينده زندگي هستند و مرد به وسيله زن وارد دنيا و تقابل ها و 
  رنج ها مي شود.

انه است كه شاه در خود احساس مي ناسازگاري كنيزان با شاه، كشمكش دروني خود اوست و تقابلي دو گ
كند،تقابل بين وجود مذكر و مؤنث او. پير زن در اين داستان همان كهن الگوي پير دانا است كه به گفته حورا 

هم زندگي آفرين و هم مرگ آفرين است. پير زن نيروي منفي است  "روانكاوي و ادبيات"ياوري  در كتاب 
در نتيجه رسيدن به سطحي از آگاهي مي شود. در ميان كنيزان، شاه دل داده كه مانع  از آشتي با مادينه جان و 

  كنيزي زيبارو مي شود، زيبايي و دلبري كنيز نشاني از جمال خداوند  نيز است.
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شاه عشق روحاني را بر عشق جسماني ترجيح مي دهد و همين عشق معنوي است كه باعث ازدواج با كنيز 
  دوگانگي ها تبديل به يگانگي مي شود و والدت و رستاخيز را در بر دارد. مي شود با اين ازدواج است كه

عالوه بر پادشاه، كنيز كه در مرحله نا آگاهي قرار داشت با پذيرش وصالِ شاه و ترجيح جانان به جانِ خود، 
  وارد مرحله آگاهي مي شود و به تحول روحي مي رسد.

  
  . گنبد سبز:2ـ3

  پرهيزگار با ديدن ماهروي ،سپس سفر به بيت المقدس شروع مي شود.داستان با شيفتگي بشر 
اين داستان در واقع سفر اندرونيِ بهرام و كشاكش بين دو وجه وجودي او است: وجهي كه همه آنچه را كه 

  مي بيند با معيار عقل مي سنجد و وجهي ديگر كه عارف و معتقد به حكم خدا است.  
ارد و وراي همه علت هاي ظاهري، علت اصلي را مي بيند و به راز آفرينش بشر با طبيعتي پاك، پيوندي د

  آگاه است.
مليخا وجودي منفي است كه با ظاهر بيني از رسيدن به راز پنهان هستي باز مي ماند و عقلش او را از معشوق 

  .(خدا) دور مي سازد و در چاه جهل خويش گرفتار مي شود. چاه نماد دوزخ و جهان فرودين است
  بهرام در اين كشاكش ميان نيروي تاريكي و روشنايي خود يا همان تقابل هاي دوگانه كه در مسير زندگي با 

  آن مواجه مي شود به فرديت يا همان يگانگي  مي رسد و به وصال معشوق برتر دست مي يابد.
  رنگ سبز كه نشان اين گنبد است با  داستان  گنبد مطابقت دارد.

خصوصيات شگفت آور سبز، چنين به ذهن متبادر مي كند كه اين رنگ رازي را پنهان مي كند، رازي كه "
() سبز نماد طبيعت، قضا و قدر و آرامش بخش ترين رنگ "نماد شناختي و نهاني از اشياء و مقدورات است.

  هاست. 
  
  ) گنبد سرخ: 2ـ4

ستيم، دختر نمي خواهد مطابق قوانين اجتماعي ازدواج در اين گنبد ابتدا،با الگوي رد خواستگاران مواجه ه
  كند بلكه مي خواهد با آزمايش، عاشق واقعي خود را بشناسد.

در دوره زن ساالري، زن از ميان پهلوانان چند نفر را انتخاب مي كند و براي آن ها امتحان مي گذارد. آزمايش 
  دنظر است.انواع مختلفي دارد كه در اين داستان جنبه عقالني آن م
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دختر به حصاري در كوه مي رود و راه را براي خواستگاران با طلسم مي بندد. كوه جايگاه خدايان است و 

أ و كسي كه از كوه باال مي رود به شناخت   وسيله اي است براي دخول به جايگاه الوهيت و بازگشت به مبد
  خداوند مي رسد.

جوديت دروني است و حريم مقدسي است كه در برابر كوه همچنين نماد امنيت است و حصار، نماد مو
  حمالت بيروني دفاع مي كند و ورود به آن نيازمند شرايط سختي است.

دختر يا مادينه جان يا حقيقت، چون گنجي است كه در كوه پنهان شده است و با مفهوم نمادين گنج متناسب 
  است:

نماد جوهر شناخت عرفاني.گنج ها نماد شناخت، گنج پنهان نماد جوهر الهي ظاهر نشده است و همچنين "
جاودانگي و ذخاير معنوي هستند كه فقط با جستجوي مخاطره آميز مي توان به آن نائل شد. گنج پنهان 
ماهيتي اخالقي و معنوي دارد، آزمونها، مبارزه با غول ها... همگي موانعي در حيطه اخالقي معنوي 

ان گفت كه شاهزاده خانم همان خدا يا شناخت عرفاني است كه با ) پس مي تو481: 1384(شواليه،"هستند
  طي كردن آزمون ها و دشواري ها مي توان به آن رسيد.

بسيار دلداده مي شود و در همين جا است -نمادي از  جمال الهي-قهرمان اين داستان با ديدن تصوير معشوق
مت جان شروع مي شود.باالخره عشق و ايثار را كه تقابل هاي دروني او براي انتخاب اين راه دشوار يا سال

ترجيح مي دهد و براي گشودن طلسم ها به جستجوي پيري مي رود.عشق همواره با سفر همراه است.با پيري 
  كه در غاري خراب سكونت دارد آشنا مي شود كه آگاه به راز طلسم ها است.

حقيقت دنيا بايد از اين دنياي تصورات ذهني  غار نماد زهدان  و تولد دوباره است جايي كه روح براي ديدن
خارج شود و همچنين شكل غار و پيچ هاي آن جايي مناسب براي جادوگري است. بهرام با راهنمايي پير دانا 
به راز طلسم ها پي مي برد و جامه اي سرخ بر تن مي كند.سرخ نماد سلحشوري، قدرت برتر ، رمز زندگي 

دن به راز يا عمل بزرگ است. شاه قهرماني است كه كار او عملي بزرگ ،خروج از مقتضيات شخصي و رسي
و جهاني است؛زيرا اين عمل را نه فقط به خاطر خود بلكه براي ديگران انجام مي دهد. وصال صورت مي 
گيرد و بهرام كه تجسم روح جستجوكننده اي است كه مي خواهد عشق را بشناسد با چهره متعالي عشق 

  وصلت مي كند.
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  ) گنبد پيروزه رنگ:2ـ5
آبي غير مادي ترين رنگ هاست، جايي است كه واقعيت به تخيل تغيير شكل مي دهد.آبي روشن،خيال "

  واهي است، و وقتي تيره شود كه مطابق با گرايش طبيعي آن است،رنگ رؤيا مي شود.
ا و تناوب ها را در خود است در سكون، تضاد ه-يا فرا واقعيت- آبي،قلمرو يا بيش از آن،ديار عدم واقعيت

  حل مي كند.
حركت دور شدن از انسان است، حركتي كه انسان را به طرف مركز خود مي كشاند و در عين حال، او را به 

(شواليه، "طرف بي نهايت سوق مي دهد و در او ميل به خلوص و عطش به ما فوق طبيعت را بيدار مي كند.
در عالم بيداري با رؤيا روبرو مي شود. رؤيا تصويري باور نكردني ) در اين داستان نيز ماهان 44-43: 1384

از خود او است تصويري از وضعيت فعلي ماهان كه در موجود ديگري منعكس شده است. ماهاني كه هنوز 
در از خود بيگانگي به سر مي برد و به شناختي از خود دست نيافته است اما در طي رؤيا، ماهان به تحولي 

ابتدا، با كهن الگوي پير دانا روبرو مي شويم كه ماهان را به سفر مافوق طبيعي مي برد،كسي كه  مي رسد. در
راهبر نيست بلكه راهزن است. ماهان وارد رؤيا يا ناخودآگاهي مي شود. فضاي تيره شب نشان دهنده اين 

  حالت است.
ر است، غار كه غول ها در آن وقتي كه راهبر با طلوع صبح ناپديد مي شود آنچه كه مي بيند سراسر غا

  سكونت دارند نماد ناخودآگاه و خطرات غير منتظره يا منِ درونيِ سركوب شده در ناخودآگاه است.
 "من"بايد فايق شد تا  "من"خاص نيست بر اين  "من"تصويري از يك «غول هايي كه با آن روبرو مي شود 

  )367:  1384شواليه،»(برتر رشد يابد.
ژدهايي كه در داستان ظاهر مي شود نماد شر و    نماد نياز به استحاله دروني و زايش است. اتصوير غول ها 

گرايش هاي شيطانيِ خود ما است و نيز نمادي از مرحله آشوب است كه بايد از آن گذشت و به آباداني 
ن ها غلبه كرد. آن رسيد. اژدها، مار، انواع غول ها موانعي هستند كه براي رسيدن به حيات روحي بايد بر آ

چه كه ماهان را به درون اين ماجرا كشاند، تقابل درونيِ خود او بود، دودلي و ترس كه راه خيال را بر او 
گشود. اما پس از گذشتن از مراحل خويشتن يابي به مرحله آگاهي مي رسد و راه بر راستين او را هدايت مي 

  مي گردد.كند و از رؤيا يا فرو رفتن در ناخودآگاهي باز 
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  . گنبد صندلي:2ـ6

اين افسانه سفر بهرام را به درون خود تصوير مي كند و كشاكشي كه در درون او بين دو قطب وجودي مثبت 
و منفي برقرار است . بيابان در اين داستان همان وجود بهرام قبل از رسيدن به هنجار است مرحله آشوب 

يگر يعني نظم برسد. شر يا بخش تاريك وجود شاه، آب را از اوليه كه بايد با گذراندن سختي به مرحله د
خير(بخش روشن) دريغ مي كند. آب نماد زايش، جاودانگي و نيروي  ناخودآگاه است كه شر مانع رسيدن به 

غلبه نيروي منفي دروني با گرفتن چشم خير كه چشمه معرفت و جايگاه شناخت از    آن مي شود.
  .ناخودآگاه است، كامل مي شود

تولد دوباره ير به دست دختر كردي صورت مي گيرد.درخت مقدسي كه از آن براي  درمان بيماري ها سود 
مي گويند.بويژه آنكه درخت  "درخت همه درمان"مي برند همان درخت اساطيري شفادهنده است كه به آن 

  در منطقه بياباني قرار گرفته كه تقدس آن را بيشتر كرده است.
دوباره چشم خود را به دست مي آورد و نيروي شر  را كه مانعي بر سر راه آرزوهايش نيروي مثبت شاه 

  است از بين مي برد.
كُرد نمادي از وجدان است كه ضمن تمايز شر از خوب،شر را به محاكمه مي كشاند و نابود مي كند. شاه در 

تضادها به وحدت مي رسد. داستان  نبرد خير و شرِ درون خود با غلبه بر دوگانگيِ وجود خود و از بين بردن
نبرد خير و شر،نبرد هاي آسماني اهورامزدا و اهريمن در اساطير ايران نيز است كه پس از يك دوره استيالي 
اهريمن و فراگير شدن تاريكي، اهورامزدا بر او حمله مي كند و با فرستادن اهريمن به دوزخ همه جا را 

  پيروزي همواره نصيب نيروي برتر مي شود.روشنايي مي بخشد.در اين افسانه ها 
  
  . گنبد سفيد:2ـ7

كه شاه با تمام كوشش هايش از رسيدن به معشوق و ازدواج مقدس باز  - در اين گنبد بر خالف گنبد سياه
  ازدواج صورت مي گيرد.-ماند

مي افتد. جوان افسانه درباره جوان زيباروي پارسايي است كه با ورود به باغ خود ماجراهايي برايش اتفاق 
قبال در مرحله پارسايي بود بي آنكه تجربه روحي داشته باشد كه اين پايين ترين مرتبه كمال است. باغِ 
شخصي او، دنياي درون او است دنياي خواست ها، انرژي ها و امكانات كه با دنياي بيرون تالقي مي 
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ود زمان واقعي خارج مي شود و وارد كند.جوان(روحي كه در طلب ست)با وارد شدن در دنياي درون از حد
زمان اسطوره اي مي شود. و در آنجا است كه با جنبه ديگر خود آشنا مي شود كه در اصطالح يونگ، 
ناخودآگاه يا كهن الگوي مادينه جان است. دو زيبارويي كه راهنماي او بودند كهن الگوي پير دانا هستند كه 

به او كمك مي كنند. ابتدا آن چه كه جوان را به سوي معشوق مي گاهي او را به انحراف مي كشند و گاهي 
كشاند عشق جسماني است و هنوز از يگانگي روحي خبري نيست. عشق جسماني به تنهايي نمي تواند راهي 
به سوي معنويت باشد به همين جهت آشتي يا ازدواج روي نمي دهد. همه اتفاق هايي كه هنگام وصلت آن 

كي از تضادها و تقابل هاي روحي است كه منجر به دوري هر دو مي شود. هنگامي اين دو ،روي مي دهد حا
  عشق،متعالي مي شود كه در سطح اميال جنسي نمي ماند و ازدواج مقدس انجام مي گيرد.

  رنگ سفيد نمادي از پاكي و دور بودن از تكلف است و با پارسايي و زهد شخصيت داستان متناسب است.
  
  : . نتيجه گيري3

آن چه كه در سراسر داستان هاي گنبد ديده مي شود سير تكاملي وجود بهرام شاه است. وارد شدن بهرام به 
گنبد نشانه اي از ورود او به دنياي درون است، دنيايي كه هنوز در مرحله آشوب به سر مي برد و پر از تضاد 

  ها و تناقض ها است.
رفتن از جايگاه اوليه، پي بردن به راز تحول، بازگشت و داشتن بهرام  پس از گذراندن مراحل سفر(بيرون 

پيام) به مرحله نوزايي و رستاخيز مي رسد.شكل نهايي اين رستاخيز،يكي شدن او با جهان و محو شدن در آن 
  است يعني هنگامي كه به غار مي رود و در آن ناپديد مي شود.

خود نظامي است. تا زماني كه نظامي اين تجربه ها ي  آن چه كه در اين ميان قابل توجه است تجربه معنوي
معنوي را پشت سر نگذاشته باشد با چنين تصويرهاي ذهني زيبا نمي تواند به بيان آن بپردازد.بهرام و دنياي 

  پر آشوب وتجربه هاي او، آيينه اي از نظامي و دنياي دروني او است.
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