
 
 
 
 
 
 

 نماد گرايي در هفت پيكر نظامي گنجوي

 دكتر زينب نوروزي

  استاديار ادبيات فارسي دانشگاه بيرجند   
 زهرا دلپذير   

  ادبيات فارسي دانشجوي كارشناسي ارشد
              :                                                                          چكيده  

يكي از مهمترين شاخص هاي هفت پيكر نظامي ، نمادگرايي و توجه به معاني رمزي و تمثيلي است . اين 
ر،از اليه هاي در هم مثنوي داستان سلوك بهرام است و او با حركت در مسير رنگ ها واز گنبدي به گنبد ديگ

پيچيده اي كه فراز و نشيب درون او را باز مي نمايند گذر كرده و مرحله اي از مراحل عرفاني را پشت سر 
  مي گذارد .  

انتخاب عدد هفت و انطباق آن با روزهاي هفته ، سيارات و همچنين رنگ هاي به كار رفته درهر گنبد نيز 
شاخصه داستانهاي هفت پيكر نظامي، نمادگرايي و  توجه به معاني  جنبه رمزي و نمادين دارند. مهمترين

رمزي و تمثيلي است. از اين ديدگاه اين مثنوي حكايت سلوك عرفاني بهرام است و او در قالب قهرمانان 
داستان ها از اليه هاي درهم پيچيده اي كه فرازونشيب درون اورابازمي گويند گذر كرده و سويه ناشناخته 

  د را مي شناسد. در اين مقاله به داستان هاي هفت پيكر از سه نظر گاه پرداخته شده است :هستي خو
  . نماد شناسي رنگ ها 3. نمادهاي روانشناختي   2. نمادهاي عرفاني    1

   رنگ ،هفت گنبد ،بهرام ،نماد،: هفت پيكرنظامي واژه هاي كليدي
  
  . مقدمه1

هفت پيكر كه با نام هاي هفت گنبد و بهرام نامه هم مشهور است چهارمين منظومه ازدفتررنگارنگ پنج گنج 
  (ه.ق) به نام عالءالين كرپ ارسالن اقسنقري پادشاه مراغه سروده شده است .                 599نظامي است كه درسال 
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گوروماجراي او با شاهزادگان هفت اقليم است كه هفت گنبد با اين منظومه درباره وقايع آغاز پادشاهي بهرام 
هفت رنگ براي آنها فراهم مي آورد و هر روزاز هفته ميهمان شاهدخت يك گنبد مي شود و به حكايت 

؛اين داستان ها هرچند در ظاهر ساده به نظر مي رسند اما در اليه هاي زيرين خود غريب او گوش مي سپارد
وانشناختي بسياري را نهفته اند كه هر يك از آن ها نيازمند بحث و تامل بسيار است. مفاهيم عرفاني و ر

ازديگرنكات قابل توجه در هفت پيكر طرز نگرش و نوع نگاه نظامي به زنان است زيرا وي برخالف هم 
عصران خويش به گونه ديگري به زنان مي نگرد و شخصيت هاي مونث داستان هاي او سواي اينكه تمثيل 

نظامي كليد فهم  هاي الهي هستند به خودي خود آيينه هاي گرانبهاي انساني به شمار مي آيند. گفتني است 
نگامي كه بهرام هفته آموزشي خود را با رفتن از گنبدي هسروده خود را با عدد هفت به ما نشان مي دهد و 

رود كه با هفت اقليم زميني همخواني  نظر معنوي از هفت آسمان باال مياز  يه گنبد ديگر مي گذراند در واقع
  .دارد

شايان يادآوري است هر چند تا كنون محققان زيادي از زواياي مختلف  به هفت پيكر پرداخته اند اما اين 
مثنوي از جنبه نماد شناسي كمتر مورد توجه بوده است در اين راستا پژوهش حاضر در نظر دارد حكايت 

نمادهاي  عرفاني ، نمادهاي روانشناختي  و همچنين نماد شناسي رنگها هاي هفت پيكر نظامي  را از نظر
  مورد تحليل و بررسي قرار دهد.

  . تحليل عرفاني  2
سلوك بهرام است و حركت او در مسيررنگ ها و از گنبدي  حكايتداستان هاي هفت پيكر از نظر عرفاني، 
گويي بهرام با دگرپوشي در هر  ،تداعي مي كند عبور ازتاريكي به روشني و از ظلمت به نوررا،به گنبد ديگر

روز طي طريق كرده و مرحله اي از مراحل هفت گانه عرفاني راپشت سر مي گذارد و سرانجام در گنبد سپيد 
  به كمال مي رسد و راهي آسمان مي شود.

ني (سبد و اي عرفاهقابليت و رياضت  ،قهرمان افسانه گنبد سياه نماد سالكي است كه به ياري استعداد 
ريسمان ) ازعالم محسوسات جدا مي شود زيرا در پي اتحاد با حقايق آنسوتر است ولي چون كامال از 

به  تعلقات مادي نگسسته در ميانه راه ازادامه سلوك درمي ماند اين جاست كه پرندهاي غول آسا كه
او رابه جهاني وراي ) 232:1352،(يونگ  مناسب ترين سمبل تعالي وماهيت عجيب شهود است تعبيريونگ 

عقل ها وجايگاه موجودات نوراني و انوار ،اين جهان خاكي منتقل مي كند ؛اين عالم همان شهر نفس ها 
اما سالك عروج يافته براي شهود حقايق معنوي  قاهره است كه در حكمت اشراقي مشرق خوانده مي شود
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ازدارنده هاي حسي رهايي يافته و بزنداني روز از اين جهان نوراني بايد تا شامگاه منتظربماند چرا كه جان 

تعابيري همچون نور سياه و سواد اعظم نيز كه از زبان عارفان شنيده مي  ،مي تواند به كشف و شهود برسد 
 . شود به اين موضوع اشاره دارند

شهبانوي پريان معماي هستي اش را از پس زرق و برق نمادهايي همچون زلف و رخ كه  اين افسانه در 
وي هم بانوي لطف و هم  ،هستند.آرام آرام بر خواننده آشكار مي كند  1انمايانگر تجلي جاللي و جمالي خد

و تبعيد او تجلي مي كند و سپس با سلب توفيق  سا لكنخست با انوار بازتابنده اش بردل  ،بانوي قهر است 
چرا كه احساس غيربومي بودن و تعلق نداشتن به اين جهان   به دنياي خاكي مظهر قهر و مكافات مي شود

  :خاكي احساس همه عرفايي است كه به وطن اصلي خود سفر كرده و اصل خود را شناخته اند
  چون كه سوي عروس خود ديدم               خويشتن را دران سبد ديدم

  من نه از زن و مرد          مونسم آه گرم و بادي سردهيچ كس گرد 
  ) 179:  1386(نظامي ،                                                                                   

ضمون افسانه گنبد سياه از نظر عرفاني به يكي از رسايل اخوان الصفا نزديك است ؛مرداني در جزيره اي م
تعدادي از آن ها در يك سفر دريايي به جزيره بوزينگان مي افتند و رفته  ،و هوا زندگي مي كنند  خوش آب

روزي پرنده اي غول پيكر يكي  ،رفته با آنها انس مي گيرند و شهر و ياران قديم خويش را فراموش مي كنند 
زگشته آرزو مي كند كه پرنده او كه به اصل خود با،از اين مردان را مي ربايد و به شهر خويش مي اندازد 

سايردوستان اوراهم بربايد. اخوان الصفا خود در تفسير اين داستان مي گويد : دنيا شبيه جزيره بوزينگان است 
اخوان و اهل دنيا همچون بوزينگان و مرگ مثل آن پرنده است كه آن ها را به ديار اصلي خود بازمي گرداند.(

ناسي ابن سينا نيز نفوس بشري غريبه هايي هستند كه در مغرب زميني در جهان ش)40 - 37: 1360الصفا ،
محبوس گشته و قلمرو نور در وراي آن ها يعني جايي كه قدرت كيهاني خاتمه مي يابد آغاز مي شود و اين 

  2.گنبد عظيم براي آن ها تبديل به زنداني مي شود كه بايد از آن بگريزند
به كنيزكان كه نماد نفس حيواني و غريزي هستند عشق مي  ويا روح است شاه نماينده عقل  درگنبد زرد نيز 

زيرا با صفاي نفس معرفت روحاني و مدارج  ورزد تا آن ها را صافي كند و به مرتبه نفس مطمئنه برساند
كمالي حاصل آيد ولي كنيزان اسير وسوسه جهان مادي شده و به اين كمال نمي رسند اما كنيزك مورد عالقه 

با مغلوب نمودن پيرزن فريبكار كه نماد وسوسه هاي جهان خاكي است پاك و صافي شده و به مرتبه شاه 
 .نفس مطمئنه مي رسد و تحت اختيار شاه روح قرارمي گيرد



 2631    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

سفر قهرمان داستان در گنبد سبزهم همان راه دشوار سيروسلوك وسفر به سوي مشرق معنوي است و بشر 
رسيدن به حقايق برتر معنوي گام در راه مي نهد و چون درمقام فناي صفات نماد سالك عارفي است كه براي 

در قدرت كلي حق منطمس شده تمامت امور را از خدا مي بيند و هيچ چيز را به غير حق منسوب نمي 
  ،بنابراين  روشن بيني او در صحرا به ياري اش مي آيد .3كند

تروني ناشي از بي خدايي است كه مليخاي مغرور را در اين داستان صحرا از يك سو تصوير بي بهرگي و س
در گرداب سراب غرق مي سازد و از سوي ديگر نماد باروري به خاطر حضور خداست و فضيلت رحمت 
حق را در مسير معنوي نشان داده و اثبات مي كند كه هيچ چيز بدون رحمت خدا وجود نمي يابد و همه چيز 

ي بشر پرهيزكار نشانه حضور خدا و براي مليخاي متكي به عقل جزئي ، بنابراين صحرا برا4به رحمت اوست
كه نمادفيلسوفان زمانه نظامي است نشانه بي خدايي است.از اين روست كه خم سفا ليني كه در صحرا مي 
يابند  براي بشر همچون چشمه آب حيات مركز زندگي دوباره و نماد بركت مي شود ولي مليخاي فيلسوف 

ي ژرفناك در خود فرومي برد. چاه در اينجا رمز عالم كون و فساد ويا همان مغرب است  و را همچون مغاك
ازروي اتفاق نيست كه بر فراز چاهي كه بشرازآبش مي نوشد و مليخا درآن غرق مي شود درختي عالي شاخ 

 1373كور، روييده است كه به عنوان درخت  زندگي تصويري نمادين و بنيادي درمعنويت عرفاني است.(دوبو
)گويي نظامي با آفريدن تصوير اين درخت مثالي مي خواهد جوهره هر دو انسان و به بيان ديگر عشق و   8:

عقل را آشكار كند و در اين جدال است كه عقل مغلوب مي شود زيرا عقل جزئي نه تنها فرد را به اشراق و 
نامدار قرن هشتم هجري در مثنوي  سرمنزل مقصود نمي رساند بلكه موجب گمراهي است. شبستري عارف

  گلشن راز خود اين تضاد را به خوبي بيان كرده است:
  كسي كاو عقل دور انديش دارد                بسي سرگشتگي در پيش دارد 
  ز دورانديشي عقل فضولي                      يكي شد فلسفي ديگر حلولي 

  ) 100-99:  1382(  شبستري ،                                                                 
بانوي رويين دژ نظامي در گنبد سرخ نيز همان گنج پنهان قدسي و سمبل حضرت احديت است كه چون مي 

اف روي از همه نهان مي خواهد شناخته شود آيينه هفت گانه جهان را پديد مي آورد و مانند سيمرغ در كوه ق
كند و براي رسيدن به خود هزاران راه صعب و هولناك قرارمي دهد، آنگاه نقشي ازخود بر درو ديوارعالم مي 
كشد تا حضور پنها نش را برجهانيان آشكار كند ازديگرسو راهي كه به پناهگاه اين بانو منتهي مي شود 

د عارفان راه دشوار سيرو سلوك و اوصاف پهلواناني است خطرناك ترين و تنگ ترين راه هاست ، اين راه نز
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كه طلسمات نفس مكاره را گشوده و درهاي پنهاني آسمان معرفت را يافته اند و به پرسش هاي بي كالم و به 

  آزمون هاي عملي جان جهان پاسخ مثبت داده و از تنگناهاي آن رسته اند.
اي عرفاني سده ششم هجري يعني مبحث تشبيه و تنزيه را نظامي دراين داستان يكي از دشوارترين چا لش ه

) از نظر او خدا هم تشبيه و هم تنزيه است و عارفي كه بتواند وجه تنزيه  23: 1385مطرح مي كند . ( بري  ، 
و تشبيه خدا را يكجا ببيند و يگانگي او را از وراي كثرات صفا تش بازشناسد جان صفا يافته اش به 

بازمي گردد و ذره برخاسته از جوهر با اصل خود يكي مي شود وازمقام عاشقي به مقام  سرچشمه اصلي خود
معشوقي و محبوبي مي رسد همان طور كه شاهزاده نظامي در پايان مورد لطف شاهدخت قرار مي گيرد و 

  معشوق وي مي شود.
ارد و اسير بيابان تيرگي مي ماهان قهرمان افسانه گنبد پيروزه نيزابتدا ناخواسته دست در دست شيطان مي گذ

شود، اين بيابان همان عالم حوادث نفس و مكاني است ميان عقل و حس كه به وسيله خيا ل يا تخيل فعال 
درك مي شود و سهروردي بنا به خصوصياتش آن را عالم مثا ل ، عالم خيا ل ، عالم خيا ل و مثا ل ، عالم 

).به  3:  1385اسط  و باالخره اقليم هشتم خوانده است. (كربن ،صورمعلقه يا مثل معلقه ، هورقليا ، وسيط ،و
عقيده ابن عربي نيز اين مكان زميني است بيكرانه كه خود شامل آسمان ها ، زمين ها ، فردوس ها و دوزخ 

تفسير  ").محي الدين عربي در كتاب 134هاست كه خداوند متناسب با هرروح خلق كرده است .(همان : 
مه جا محسوسات عالم كبير، اشيا و پديده هاي طبيعي و حتي شخصيت ها را به عنوان رمزها ه "قرآن كريم 

سوره  6و 5و مثال هاي قواي جسماني ونفساني عالم صغير ( انسان )تاويل كرده است . وي در تفسيرآيه 
دليل نيست  ) .پس بي 523 -522:  1.ج 1368يونس ليل را زمان غلبه نفس بر دل دانسته است.( ابن عربي ,

كه موجودات شيطاني در شب بر ماهان آشكار مي شوند.سرانجام ماهان درگريزاز حوادث دهشتناك نفس به 
چاهساري هزارپايه مي رسد وبه قول خود شاعر يوسف وار درآن چاهخانه از آفات ايمن مي شود و صبح 

ده و راهي به بيرون باز مي كند هنگام رخنه اي نوراني بر فراز چاه مي يابد و با چنگ و ناخن فراخش كر
  حال آنكه آزمون هاي ديگري انتظارش را مي كشند:

  رخنه كاويد تا به جهد و فسون                        خويشتن را ز رخنه كرد برون
  سر برون كرد و باغ و گلشن ديد                     جايگاهي لطيف و روشن ديد

  ) 247:  1386( نظامي ،                                                                                   
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در نوشته هاي عرفاني چاه يوسف به تصوير خام رحم بدل مي شود كه دهانه اش فرجي از نور فريبنده را از 
ديوان و بيرون بازمي تاباند تا روحي را كه به قالب تن در آمده است به جهان خاكي پرتاب كند كه كنام 

)  ماهان نيز از رحمي همانند بيرون مي آيد و در شكوه فريبنده قلمرو    292: 1385شياطين است.( بري ،
شيطان كه سرور باغ دنياست سرگردان شده وسپس اسير هم آغوشي با عفريتي هولناك شده و نعره برمي 

م نظامي ماهان سرگردان را از آورد كه در واقع فرياد انسان اسير خشم و شهوت و كامجويي است.سرانجا
برزخ مي رهاند تا او را به سوي چشمه آب حيات و ديداربا خضرروانه كند تا بي درنگ به خواستگاه نوراني 

  و شرقي خود  بازگردد.
در واقع در اين داستان ماهان نماد مسافر عالم علوي يا سا لكي است كه پس از آنكه ازموانع عالم صغير يعني 

واني و نباتي گذشت و آن ها را مقهور خود ساخت به خود شناسي و معرفت نفس مي رسد ؛ قواي نفس حي
اين مسافريا  سالك  به   تاويل    ديگرهمان من حقيقي انسان يا نفس ناطقه است كه در زندان تن اسير شده 

عالم كبير بگذرد و به  و در آن لحظه كه خود را مي يابد اين استعداد را پيدا مي كند كه در لحظه اي از موانع
دروازه عقول مجرده برسد و در همين هنگام است كه اصل آسماني نفس ناطقه ، عقل دهم، عقل فعال يا 

  همان فرشته راهنما در هيات پيري نوراني ظاهر مي شود و خود را به او معرفي مي كند.
هبان  اوست و اين همان چشمه نظامي دراين داستان با ما از چشمه جاودانه اي سخن مي گويد كه خضر نگ

اي است كه به به عقيده ابن سينا تنها جان هايي كه اجازه دارند ازصخره هاي كوه باال بروند مي توانند ازآبش 
بنوشند بنابراين ماهان كه جانش پس از گذر از فراز و نشيب هاي بسيار و توبه به درگاه پروردگار از گناه 

د و اين جاست كه خضر به پيكر و شكل خود ماهان و به عنوان عقل پاك شده از آب اين چشمه مي نوش
قدسي ، خرد برتر و نماد روح جاودان سالك بر وي آشكار مي شود و او در يك چشم بر هم زدن خود را  

  رسته و خضرگشته در وطن اصلي خويش مي يابد :
  گاني  ديدچون كه ماهان سالم خضر شنيد                       تشنه بود آب زند

  دست خود را سبك به دستش داد                      ديده دربست و در زمان بگشاد
  ديد خود را دران سالمتگاه                            كاولش ديو برده  بود   از   راه 

  ) 266:  1386( نظامي ،                                                                                 
در داستان گنبد صندلي نيز خير نماد سالك مبتدي و جاني است كه هنوز به كمال نرسيده است بنابراين 

  ر نموده است .گرفتار شر يا همان شيطان شده و شيطان جان او را با تيرگي ها مكد
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يكي از نكات قابل توجه در افسانه گنبد ششم دقت نظر و توجه شاعر به عدد شش است ؛ افسانه اين گنبد 
را شاهزاده چيني بازگو مي كند و شش در چين قبل ازهر چيز عدد آسمان سرنوشت معنوي وازهمه مهم تر 

  ). 56  - 54:   4.ج1385عدد آزمون ميان خيروشراست.( شواليه  و گربران، 
نظامي در هفتمين افسانه خود چكيده گفتار عرفاني  شش افسانه قبل را بيان مي كند ؛جان كه به درون باغ 
معنوي نفس خود راه يافته بايد شكيبايي اختيار كند تا از بوته آزمايش سربلند بيرون بيايد و بر موانع آموزشي 

  ندازد پيروز شود .بي شماري كه وصال با بانوي زيبا را به تعويق مي ا
اين بانو برگزيده اي يگانه است كه درجايگاهي واال درميان نديمانش كه همه جلوه هايي از شكوه او  هستند 
مي درخشد  ، نگهبانان باغ هم همان زبا نيه يا فرشته هاي نگهباني هستند كه سالك را نخست پس مي زنند 

لمرو زميني خود براي بهره گيري از همه زيردستان خود )صاحب باغ در ق302: 1385تا تربيتش كنند.( بري ،
مي تواند تسليم هوا و هوس خود شود اما شاعر قهرمان مرد خود را به پيروي از قاعده اي  برتر وامي دارد ، 
نه سرور و نه كنيز و دو دلداده كه در عشق با يكديگر برابرند به وصال هم مي رسند و با وصال اين دو 

  سرمنزل اصلي خود مي رسد و هفت مرحله عرفاني سلوك بهرام  به پايان مي رسد. داستان جان به
  
  . تحليل روانشناختي     3

هفت پيكراز نظربه كارگيري نمادهايي كه بيانگر دگرگوني هاي ساختاري روان هستند نيزجايگاهي يگانه دارد 
ب قهرمانان داستان ها به اليه هاي ژرف از اين چشم انداز هر گنبد نمادي از درون بهرام است  و او در قال

روان خويش سفركرده ودرآيينه درون خود مي نگرد و نيروهاي  قلمرو ناخودآگاه روان را به ساحت آگاه آن 
  را به تصوير مي كشد .به بيان ديگر داستان هاي هفت پيكر رابطه خودآگاهي و ناخودآگاهي  ،مي رود 

سانه گنبد سياه سفربه دنياي درون و ديدار با من حقيقي و آوردن آن به از نظر روانشناختي مهمترين پيام اف
عرصه خود آگاه است . از اين ديدگاه رازي كه نبايد به كسي گفت ديواري است كه دنياي درون را از دنياي 
 بيرون جدا مي كند به بيان ديگربريدن ازدنياي بيرون به تمركز نيروهاي رواني به درون منجر مي شود كه
دستاورد آن رسيدن به سطوح بيشتري از آگاهي است .شاه گنبد سياه را پرنده اي به اوج آسمان مي رساند و 
دروازه هاي باغي را به رويش مي گشايد كه در آن صورت نمادين آنيما با همه ويژگي هاي غريزي خود 

)  2:49.ج1382،ست(شواليه وگربرانفرمان مي راند و اين جوينده نرينه آگاهي در آن باغ كه نماد ناخودآگاه او
به ديدار همزاد مادينه خود مي نشيند. جالب اين جاست كه اين ناخودآگاهي مادينه نه تنها نسبت به ساحت 
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خود اگاهي فروتر نيست بلكه برفراز آن مي زيد و شاه بايد براي فراچنگ كشيدنش به آسمان و به بلندترين 
  -  146:  1386،عرصه ناخودآگاه به آگاه استعاره اي زيبا بيافريند.(ياوري باغ جهان برسد و از عروج انسان از 

147 .(  
شاعر افسونگر گنجه به صحراي رازناك غرايز انساني گام مي نهد و بي هيچ ترديد دقيق تر و  گنبد زرددر   

اين در ، صوير مي كشدموشكافانه تر از فرويد در قرن بيستم درون نا شناخته انسان را با زيبايي بي نظيري به ت
آنيماي گنبد زرد هنوز چرا كه هنوز تنش ميان درون و بيرون راه سازگاري و آشتي را بر بهرام مي بندد گنبد 

كند .اوج اين مكانيزم نا  ستيزه گر است ودر نقش ميانجي ساحت ناخود اگاهي و قلمرو آگاهي عمل نمي 
كينه توز و حيله گري است كه زنان شاه را مي فريبد .شاه خود آگاه فرافكني بازتافتن آن در چهره  پيرزن 

كه با مفهوم مادر در در روانشناسي يونگ يكي مي شود و سويه مكار و  -گنبد زرد درچنگال اين پيرزن
اسير است واگر آنيما از ستيزه گري   دست بشويد راه خود  -سرشت مادر ساالرانه آنيما را بازمي تاباند

اهي گشوده مي شود و قلمرو آگاهي گسترش مي يابد و دگرگوني ونوزايي ممكن مي آگاهي و نا خود آگ
  )147 : همانگردد.(

چرا كه از نظر "بشر و مليخا  در گنبد سبزنيز در پي يافتن مادر گمشده يا آنيماي درون خويش هستند
ميل به جستجوي مادر  روانشناسي سفر نماد ميل به تغيير دروني است و به عقيده يونگ ميل به سفر در واقع

) اما مليخا كه جز به بيرون نمي نگرد از سفربه  587:  3.ج1382گمشده خويش است .( شواليه و گربران , 
دنياي درون و پرده گرفتن از تاريكي هاي آن ناتوان است و بشر به دنياي ناخودآگاه وارد شده و به روشن 

  بيني مي رسد.
د سرخ نيز با چهره اي كه يونگ ازبه هم آميختن سويه هاي جمالين خطوط سيماي  شاهزاده حصارنشين گنب

) اين آنيما سركش و دورازدسترس  149:   386آنيما با خرد ملكوتي به دست مي دهد سازگار ست.( ياوري, 
)او را از  25:  4.ج1385است و شاهزاده جوان كه نماد اصل فعا ل و آگاه ذهن است ( شواليه و گربران، 

خودآگاه به زمين مي آورد و رازهاي اين جهان در رمز و راز فرو رفته را مي گشايد و نيروهاي آن را اعماق نا
در فرمان مي گيرد.اشباح وسايه هاي افسانه گنبد پيروزه ساكنان و ياران سياهي اند(جهان نا خودآگاهي  )كه 

د. بنابراين ابهام در فضا وحضور روشنايي را تاب نمي آورند و با دميدن روز (نورآگاهي ) ناپديد مي شون
فرورفتن او  5طوالني قهرمان داستان درتاريكي و سياهي كه در روانشناسي يونگ تعبيري از نا خود آگاه است.

  در ناخود اگاه فردي اش را بيا ن مي دارد:
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  شب چو نقش سياهكاري بست                               روزگار از سپيد كاري رست

  د بر در غاري                                      هر گياهي به چشم او ماري بيخود افتا
  )  239:  1386( نظامي ،                                                                                   

قهقرايي است ، اين نبرد جنگ ماهان با اژدها نيز مفهومي الگويي دارد و به معناي پيروزي من برگرايش هاي 
براي قهرمان داستان عامل نوزايي و حركت به سوي روشني است .در روانشناسي يونگ نيز مار واشكا ل 
گوناگون آن همچون اژدها رمزخودآگاهي است و جان گرفتن نا خود آگاهي ممكن است شفابخش و يا 

و يا بالعكس عامل دگرديسي و رشد و خطرناك باشد يعني مي تواند تعادل رواني را به مخاطره اندازد 
)درختي هم كه ماهان با آن روبرو مي شود از ديدگاه روانشناسي  95: 1373بالندگي شخصيت شود.(دوبوكور،

به مثابه پديده اي است كه حيات نا خود آگاهي ،تعادل و مرحله رشد آدمي را باز مي تاباند ؛ تنه درخت 
ن نماد حيات عاطفي و مناسبات با ديگران است ، ميوه آن بيانگر نمودارمن و قدرت من است و برگ هاي آ

احساس ناكامي و خواهش هاي نفساني و ريشه آن نشانه نا خود آگاهي است و نيرومندي اين صورت مثالي 
) پس با توجه به اين توصيفات، با ال رفتن  34 - 25رمز پويايي روان آدمي و نماد تكامل  است.( همان : 

رخت نشانه مرحله اي از رشد ماهان و پايين آمدن او با مشاهده زيبارويا ن  دروغين ،نشانه  ماهان از د
متزلزل شدن تعادل رواني اوست.از سوي ديگر كهن الگوي پير دانا كه به تعبير يونگ بازتابي از آبديدگي و 

اهان قرار مي سرد و گرم چشيدگي ناخود آگاه جمعي است ،چندين شب و به چندين چهره بر سر راه م
) يكي از اين چهره ها پير صاحب باغ است كه ماهان را از فرود آمدن از  151 - 150:  1386گيرد.( ياوري، 

درخت برحذر مي دارد ، اين پير من به تعادل رسيده قهرمان داستان است كه در فرهنگ ديني از آن به نفس 
از نظر روانشناسي نيروي نا خودآگاه دروني ، من لوامه تعبير مي شود.پير پايان داستان يا همان خضر هم 

تكامل يافته و پاك انساني و يا به اصطالح يونگ روانشناس سوييسي ، نفس است كه همواره براي بشر عامل 
هشدار و تميز نيكي از بدي بوده است .يونگ اسطوره ها ،روياها و تجارب روحاني را پديده هايي رواني مي 

آشكار مي كنند و در واقع در هيچ جايي  جز روان انسان زندگي نمي كنند ، وي  داند كه طبيعت روح را
، به اين ترتيب  حضور ماهان در  6داستان  موسي و خضر را نمايش محسوسي از راز تولد دوباره مي داند

  برابر خضر به استحاله روحي و تولد دوباره او منجر مي شود .
د گفت ماهان با سفر دشوارو پرفراز و نشيب خود در واقع به اعماق در پايان و در يك اظهار نظر كلي باي

  درون و اليه هاي نا خودآگاه فردي و جمعي خويش سفر كرده است .
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آوردگاه نبردي كارساز ميان خيرو شراست كه در سرشت نسبي خود  تضادهايي را كه بخشي از  صندلي گنبد
اندشر يا شيطان در روانشناسي يونگ وجه اهريمني هر ساختار فعال دنياي تن و روان است را بازمي تاب

شر يا همان كنش رواني كه قلمرو  ،كاركرد رواني است كه از فرمان قلمرو خود آگاه روان سر مي پيچد 
و نيروي ديدن اين  خودآگاهي را گردن ننهاده است براي براندازي خير از هيچ نيرنگي فروگذار نمي كند

) اما خير به وسيله برگ هاي درخت شفابخش كه نماد حيات 153:   1386 ،ياوري  جهان را از او مي گيرد (
) نيروهاي شر را كه در درونش  25:  1373 ،ناخودآگاه و مرحله اي از تعادل و رشد آدمي است ( دوبوكور

از نظر .جا دارند تحت اختيارخود مي گيرد و بينا دل و روشن ضمير چشم به دنياي بيرون مي گشايد
انشناختي باغ نماد نا خودآگاهي و تمثيلي از درون انسان است ، ديوارباغ هم نيروهاي دروني را كه شكوفه رو

)بنابراين در افسانه گنبد سپيد صاحب باغ در پي  49:  3.ج1382مي دهند حفظ مي كند .( شواليه و گربران، 
اغ براي يافتن روزن هم نمادي از ورود به عرصه نا خودآگاه و شناخت درون خويش است گردش او به دور ب

  جستجوي انسان در پي يافتن جوهري ترين ذره الهي يعني روح است :
  گرد بر گرد باغ بر گرديد                              در همه باغ  هيچ راه نديد 

  بر در خويش چو بار نيافت                            ركن ديوار خويشتن بشكافت
  ) 296:  1386( نظامي ،                                                                                  

به ديگرسخن در گنبد سپيد بهرام درقالب قهرمان داستان دنياي درون خود را مي شناسد و نيروهاي قلمرو 
مال و تماميتي دست مي يابد كه ناخود آگاه روان خود را به سود سويه خودآگاه آن در فرمان مي گيرد و به ك

نخستين مرحله فرايند خودشناسي بر پايه آن شكل مي گيرد و با گذرازاين گنبد كه هفتمين دايره از سرنوشت 
بهرام است سفراو به دنياي درون كه با سايه و سياهي آغازشده بود با آميزش او با نور و سپيدي به پايان مي 

  رسد .
 . نماد رنگ ها  4

 
ايات هفت پيكر مي توان به ارتباط جالب توجهي ميان رنگهاي هر گنبد و محتواي حكايات دست در حك 

 . كه البته اين رنگ ها خود از نظر نمادهاي عرفاني و روانشناختي قابل تحليل هستند. يافت

شنبه روزگام نهي بهرام به ملك آمال آرزوها و سراي روياهايش است اما امري غيرمرقبه روي مي دهد؛حكيم 
متعلق به دختر راي  ،گنجه در چنين روزي بهرام را سرتاپاي ملبس به لباس سياه نموده و به سوي گنبد سياه 
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رهنمون مي سازد , بنابراين در هند و منسوب به سياره كيوان كه تيره رنگ و به نحس اكبر مشهور است 

ازفضاي داستان آكنده از سياهي است اما آنچه بيش از همه موجب حيرت مي گردد موضوع  افسانه اول 
است كه همه چيزشب هنگام و با حضور سياهي و ظلمت  شروع مي شود و با وصف سياهي نيز به پايان مي 

 ..رسد

ن اسالمي دارد كه براي هربعدي و جهتي با وجود معروفيت اين سياه بودن و سياه پوشي ريشه در بطن عرفا
به منفي بودنشان قرب و منزلتي همپاي اقطاب  مثبت قايل است و سياهي وظلمت را به سان نور و روشنايي 

 221 -220: 1370،مي پرستد و زشت را براي اينكه نمودارزيبايي است قرب و منزلتي قايل مي گردد (توركان

درتفسيرعرفاني رنگ سياه مي گويد: سياه رنگ شب است و مردمك ديده و ازآن مردمي است يكي از عرفا (  
مخفي مي دارند و در پرده اوليايي تحت قبايي به  خود را از همه كس حا لكه دل ايشان خزينه اسرار باشد و 

پوشيدن لباس ياد محبوب ازل مي گذرانند و آنكه درمقام اول يعني مقام شهود تجلي جمالي است شايسته 
در اوراداالحباب هم آمده است: پس اليق ترين رنگ ها )169 - 168:  1350،كاشفي سبزواري (. سياه است

چنانكه مقام فقر اشارت به ،مر فقيررا رنگ سياه است كه اشارت به استهالك جمله رنگ هاست در وي
)و در  45:  1345،باخرزي (  غيبي و شهادتي ،استهالك حقيقت فقراست به وساطت انواع تجليات الهي 

اطوار انوار سبعه كه نور سياه برسالك متجلي مي شود شايست است كه جامه به همان پوشد كه ايشان را مي 
) و رنگ غم است و  284: 1371 ،از نظر روانشناختي نيز سياه نشانه ناخودآگاهي كامل (اپلي)40زيبد.(همان:

ط ميان رنگ سياه و حكايت گنبد سياه نيز از نظر روانشناختي ايجاد غرور و كدورت روحي مي كند . ارتبا
قابل تامل است ؛در اين افسانه عاشق از اندوه و سوگ دوري معشوق سياه پوش مي شود از سوي ديگر 
قهرمان اين گنبد در پايان داستان با ابهامي تاريك مواجه است و نمي داند كه چه آينده اي در انتظار اوست 

  :ردرگمي به افسردگي و پوچي منجرمي شود كه با رنگ سياه كامال تناسب دارداين ابهام و س
  سوي شهر خود آمدم دلتنگ                          بر خود افگنده از سياهي رنگ

 ) 180:  1386( نظامي ،                                                                                 

اين زرد پوشي با دومين مرحله از سلوك  .دومين روز هفته با پوشش زرد در گنبد زرد به سر مي بردبهرام 
عرفاني بهرام در ارتباط است چنانكه نجم الدين رازي در مرصاد العباد مي گويد: مرحله دوم از هفت شهر 

 170:1365،زي عشق ايمان و رنگ آن زرد است و چون نور روح غلبه گيرد نوري زرد پديد آيد.(را

روربسيار موثر است و توانايي سالهام گرفتن و  ،ازديدگاه روانشناختي نيز پرتوهاي زرد جهت بيداري ذهني )
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)از اين نظر  73:  1378  ،منطقي و خود كنترلي افراد را براي رسيدن به روشن بيني تقويت مي كند.( هانت
انبساط و بيداري ذهني شاه و كنيز پس از غلبه بر ترس  ،رهايي  ،رنگ زرد در افسانه گنبد زردبيانگر روشني 

 . هايشان است

بهرام در سومين روز هفته با جامه سبز در گنبد سبز به سر مي برد.سبز رنگ ايمان ، عشق ، توكل و معنويت 
است و بيانگر حركت به سوي تزكيه و صفاي عارفانه است چنان كه در مرصاد العباد آمده است : چون نور 

).حاتم اصم نيز گويد : صوفي بايد  170: 1365با صفاي دل امتزاج گيرد نوري سبز پديد آيد .( رازي ،  روح
).از اين روي است كه بهرام در  29:  1345چهار نوع مرگ را قبول كند يكي مرگ سبز است .( حقيقت، 

رنگ زرد كه مربوط به سومين مرحله از سلوك عرفاني خود به رنگ سبز ملبس مي شود. و شاعر سبز را از 
  مرحله قبلي سلوك است برتر مي داند:

  سبزپوشي به از عالمت زرد                 سبزي آمد به سروبن در خورد
  ) 214:  1386( نظامي ،                                                                              

)  با توجه به اين  283:  1371س آسايش و تسلي است ( اپلي،  از نظر روانشناختي نيز سبز نشانه احسا
ويژگي ها رنگ سبز درداستان گنبد سبز نماد مثبت انديشي و آرامش بشر پرهيزكار و پرهيز او از غرور و 
خودبيني است و بر اثر همين آرامش و حساس خوشا يند دروني است كه بشر هنگام مشاهده روي معشوق 

سرخ جنبه فعا ل از خود نشان نمي دهد و سرانجام در نتيجه همين هماهنگي با درون  همچون عاشقان گنبد
  به وصال وي مي رسد.

بهرام در چهارمين روز هفته و چهارمين مرحله از سلوك عرفاني خود با جامه سرخ در گنبد سرخ به سر مي 
برد.درتصوف اسالمي رنگ پنجمين مرحله ازمراحل هفت شهر عشق سرخ دانسته شده و مرگ سرخ نيز به 

نور سرخ دبده مي ) در مراحلي از سلوك نيز 417-416: 1380معناي تسلط برشهوات آمده است.(سبزواري ،
شود ، چتانكه نجم الدين رازي مي گويد: چون ظلمت نفس كمتر شود و نور روح زيادت گردد ، نوري سرخ 

).قرمز رنگ عشق و زندگي است و به خاطر نيرو ، قدرت و  170:  1365مشاهده مي شود.  ( رازي ،
ود گفتني است سرخ  روشن درخشش خود درسراسر جهان به عنوان نماد اساسي اصل زندگي ملحوظ مي ش

پر قوت، برانگيزاننده و افزاينده و سرخ تيره پنهاني، محدود و متمايل به  مركز است ، يكي از اين دوجرات 
 -  566:  3.ج 1382مي دهد و تحريك مي كند و ديگري هشدارمي دهد وبا ز مي دارد .( شواليه و گربران ، 

خ در اين افسانه جنبه فعا ل و شورانگيز عشق را به نمايش مي ). بنابراين از  نظرروانشناختي رنگ سر 567
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گذارد،اين رنگ از يك سو برانگيزاننده عاشقان و نشان دهنده جرات وجسارت آن ها درپيمودن راه خطرناك 
عشق است و ازسوي ديگر آن ها رادعوت به احتياط و حفظ حدود مي كند . ارتباط رنگ سرخ با خون 

  ل است.عاشقان نيز قابل تام
بهرام در پنجمين روز هفته با جامه پيروزه اي رنگ در گنبد پيروزه است.اين ازرق پوشي با پيشرفت معنوي 
او در ارتباط است ؛ در عرفا ن رنگ  ازرق (آبي تيره ) خاص كساني است كه به واسطه توبه و سلوك از 

) از  80: 1380سيده اند.( گوهرين ,ظلمت طبيعت و عادت قدم بيرون نهاده ولي هنوز به نوردل وتوحيد نر
  نظر عرفاني رنگ كبود در اين داستان بيانگر سختي ها و مصا ئبي است كه  به روح سا لك وارد مي شود. 

  هر چه زآغاز ديد تا فرجام                          گفت با دوستان خويش تمام
  رق زبهر او كردندبا وي آن دوستان كه خو كردند                     ديد كاز

  ) 266: 1386( نظامي ،                                                                                   
از نظر روانشناختي نيز آبي رنگ سكون و تعادل و مظهر ابديت بي انتها و سنت ها وارزش هاي پايداراست و 

) رنگ كبود اگرروشن و تابناك باشد به خيا ل و  80 -78: 1387تمايل به ابدي كردن گذشته دارد.( لوشر،
جادو وامي دارد واگر تيره باشد    برانگيزاننده روياست و عمقي دارد كه آدمي را به جهاني خيالي و دست 

)با توجه به ويژگي هايي كه ذكر شد مناسبت رنگ كبود با  122  -  121:  1373نيافتني مي برد .( دوبوكور، 
  الي داستان كامال مشهود است. فضاي خي

بهرام ششمين روز هفته با جامه صندل گون در گنبد صندلي است.رنگ صندلي قرمز كمرنگ است و تيره به 
رنگ خاك زيرا خاك كمي به سرخي مايل است . نظامي با رنگ سرخ ما يل به قهوه اي  چوب طبي صندل 

مي  –ردرد در داروشناسي سنتي ايران و هند رايج بود يعني  چوبي كه از چين مي آمد و به عنوان درمان س -
خواهد رمزپردازي درخت زندگي را بررسي كند ،از سوي ديگر رنگ صندلي در اين حكايت دوگانگي خير و 

  شر را به خوبي بيان مي كند .مناسبت چوب صندل با چين و گنبد ششم هم در خور توجه است.
يد در گنبد سپيد به سر مي برد.درميان صوفيان سپيد رنگ اصلي عقلي بهرام درهفتمين روز هفته و با جامه سپ

)كاشفي سبزواري نيز  595:  3.ج1382است كه ازمبدا و نيروي بالقوه انسا نيت مي آيد.( شواليه و گربران ، 
جماعتي را كه شايسته لباس سفيدند با توصيفي ذهني و انتزاعي برمي شمارد و رعا يت برخي از اصول 

و تصفيه دروني را مالك قرار مي دهد ، به عقيده وي سفيد رنگ روزاست و از آن جماعتي است كه  اخالقي
دل ايشان روشن و سينه ايشان ازكدورات صافي بود و نامه اعمال ايشان از رقم گناه سفيد و پاك شده 
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و ازنظر معنوي  ) .همچنين سفيد رنگ تقدس ، پاكي و دوري ازآلودگي ها ست 151:   1325باشد.(كاشاني ،
)اين رنگ نه تنها در اسالم بلكه در  30: 1 378تابش الهي كيهان و نيروي شفابخش نخستين است . ( هانت ,

اديان ديگرهم رنگي مقدس به شمار مي آيد ؛ در باور مسيحيان سفيد نماد روح مطهر، شادي ، پاكي ، بكارت 
يرخود، حركت به باال ، تجلي اشراق است. و زندگي مقدس است و درباور هندوها رمزشعورناب ، تنو

) .با توجه با آنچه ذكر شد رنگ سپيد درگنبد هفتم  نشانه تصفيه و تزكيه بهرام در  90 -79: 1379(كوپر،
قالب قهرمان داستان و رسيدن به صفا و روشني در هفتمين مرحله از كمال روحي و سلوك معنوي اوست. و 

  يان داستان به خوبي باز مي نمايد:شاعر اين پاكي و روشني را در پا
  در سپيدست روشنايي روز                                  وز سپيدست مه جهان افروز

  همه رنگي تكلف اندودست                                    جز سپيدي كه او نيالودست
  يش را لقب كنند سپيدهرچ از آلودگي شود نوميد                                     پاك

  در پرستش به وقت كوشيدن                                   سنت آمد سپيد پوشيدن 
  ) 351:  1386( نظامي ،                                                                               

  
  
  . نتيجه گيري 5

د اذعان كرد اين مثنوي تا الرآيينه اي است كه مراحل هفت پس ازبررسي داستان هاي هفت پيكر نظامي باي
گانه عروج عرفاني سا لك و سفردروني او را ازگنبدي به گنبد ديگربسيار هنرمندانه و در قا لب نمادها و 
تمثيل هايي زيبا مي گذارد ؛ اين عروج از سياه تيره سوگواري آغاز مي شود و ازپنج رنگ ميا ني مي گذرد و 

ديگر داستان هاي هفت پيكر  از سوي درخشان كه نماد يگانگي با اصل رباني است منتهي مي شود .به سفيد 
از همان آغاز با دنيايي كه به درون  بهرام  را هنرمندانه به تصوير مي كشد ورابطه خودآگاهي و ناخودآگاهي 

ن همدلي لباسي به رنگ آن آن پا مي گذارد و با دلداري كه به ديدارش مي رود همرنگ است و به نشانه اي
  گنبد برتن مي كند.

در يك اظها نظر كلي بايد گفت درهفت پيكرزمين و آسمان و جلوه هاي جمال اين دو با هم پيوند مي يابند ، 
از يك سو هفت گنبد است ساخته برزمين و هفت روز و هفت رنگ و هفت اقليم وهفت شاهدختي كه همه 

قراردادن آن ها با هفت هاي آسماني چون هفت سياره وهفت فلك و   زميني هستند واز سوي ديگر نظيره
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سرانجام روحي كه با گذر ازهفت هاي زميني و آسماني آهنگ عروج به آسمان برين و عالم علوي را دارد به 

  ديگرسخن دگرديسي روح و يكي شدن با مبدا هستي مهمترين پيام هفت پيكر نظامي است.
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