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مقدمه
نقد سمبلیك از وابستگی ادبیات و هنر با عمیقترین الیههای سرشت انسان
سخن میگوید .منتقدان آثار سمبلیك در پی یافتن نقطههای مرموز گذشته بشر
هستند .بخشی از واقعیتها در بافت آثار هنری و ادبی ،به تصویر کشیده شده
است و هر خوانندهای بهگونهای ،به اموا س برخاسته از این آثار پاسخ میدهد.
اسطورهها بیشترین و بهترین بستر را برای بیان مفاهیم سمبلیك فراهم میآورند؛
به بیانی دیگر ،پیوندی عمیق بین آن دو برقرار است و بدون دست یافتن به هر
کدام از این دانشها ،مفهوم دیگری نارسا و متزلزل است .نقد اسطورهای نیز یکی
از عمیقترین و گستردهترین نقدهای شناختهشده برای شناخت و تفسیر آثار ادبی
و هنری است.
در شکلگیری نقد اسطورهای ،رویکرد روانشناختی و بهویژه آثار و نظریههای
کارل گوستاو یوني تأثیر بسیار داشته است.
«یوني انقالبی را که روانکاوی در دانش اساطیر به پا کرده بود ،از راه تقابل این
بینش نوین با اسطورهشناسی ناظر بر افال ،،نیك نمایان ساخت .اسطورهشناسی بر
مبنای احوال کواکب و اختران ،چیزی جز تابیدن روانشناسی ناخودآگاهی بر
آسمان نیست .اساطیر هرگز هوشیارانه آفریده نشدهاند و نخواهند شد...آنها بیش از
هر چیز ،تجلی حواسهای ناخودآگاهند که بر اثر پسرفت لیبیدو جان گرفتهاند و
میتوان آنها را با رؤیا قیاس کرد( ».باستید )50 :1550

اگر اسطورهها برخاسته از ناخودآگاه اقوام گذشته است و فرهني و زبان
خاصی آن را در پوشش خود جلوهگر میسازد و اگر اسطوره را تجلی رؤیاهای
دستنیافته روح بشر بدانیم که خاطره مشترکی با خود به دوش میکشد ،آن را
باید چون رؤیا در قالب زبانی دیگر ترجمه کرد؛ قالبی که ورای بُعد زبانس اشاره و
مستقیم این جهان است؛ زیرا اسطوره از نادیدههای این جهانی میگوید« .زبان
ناخودآگاه ،زبان نمادها است .ناخودآگاه بیپرده و برهنه با ما سخن نمیگوید،
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بلکه همواره در جامهای از رمز و راز و در پوششی از نماد پنهان میگردد.
ناخودآگاه به زبان رؤیا و اسطوره با ما سخن میگوید( ».موسوی گیالنی و

مولوی )105 :1520اسطورهها زاییده جهانس درونی انسانها هستند .آنها حکایت
زندگی معنوی انسان هستند ،درحالیکه بخش عمدهای از این معنویت را عرفان
در برمیگیرد؛ به همین دلیل ،اسطوره و عرفان ارتباط نزدیکی با هم برقرار
کردهاند .اسطورههای شرق در دوران انزوایش در جریان دگرگونیهای اجتماعی
و دینی ،با یاری از اندیشههای زایا ،مبنای بسیاری از مناسك اهل باطن و سالکان
دنیای درون قرار گرفت و به سرچشمه پرباری برای رمزهای عرفانی تبدیل شد.
متون باز یا سمبلیك این ظرفیت را دارند که خواننده با خوانش آنها خویشتن را
در اجزای کالم و اندیشه پنهان باز بیند .این مقاله بازخوانیس وجهی دیگر از
نمودهای سمبلیك و عرفانی – اسطورهای هفتپیکر را به نمایش میگذارد.
چند انگاره این پژوهش به صورت جداگانه ،به وسیله دیگر پژوهندگان دنبال
شده است؛ همچنین در چند جستار دیگر ،به هفتپیکر و اسطورههای دیگر آن،
سوای مطالب پرداختهشده در این مقاله ،نظر افکنده شده است؛ برای نمونه،
مقالههای موسوی ( ،)1511حسینی ( ،)1511افراسیابپور ( ،)1511و نورایی ()1529

که به صورتی زیبا و بایسته ،پیرامون مباحث عرفانی و اسطورهشناختی و
نمادگرایی به رشته نگارش درآمدهاند ،ولی نمادها و اسطورهها در این جستارها
بهگونهای مشخص و اختصاصی ،در متن هفتپیکر دنبال نشده است .جستار
پیش رو ،جویای پیوند و بازرسی برخی از نمادهای اسطورهای – عرفانی در متن
هفتپیکر است؛ زیرا رمزها با پیچیدن در متنهای گوناگون ،رني و نقش تازهای
به خود میگیرند و در آمیزش با درونمایه داستانها طرحی نو میافکنند.
در دو مقاله آذرمکان ( )1519و عباسی ( )1510در کنار بررسی نمادها و
اسطورههای داستانهای دو گنبد هفتپیکر ،به درونمایهها و روساخت داستان،
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شخصیتپردازی و مباحث دیگر به صورت کوتاه اشاره شده است .مقاله رني و
عدد در هفتپیکر به قلم جور کروتکف ( ،)1510استاد دانشگاه جان هاپکینز،
که با رویکردی تحلیلی و سمبلیك به ساختار پنهان هفتپیکر پرداخته است،
یکی از مقالههایی است که در آن نگاهی تازه به این منظومه افکنده شده است.
هدف این مقاله آشکار ساختن ساختار پنهان هفتپیکر نظامی ،با توجه ویژه به

رني و عدد در آن است .نویسنده کوشیده است عناصر متفاوت هفتپیکر
بهخصوص ،عناصر عددی را تا ریشههای آنها در ادیان و اسطورهها و
کیهانشناسی خاور نزدیك در دوران باستان بکاود .مایکل بری ( )1513نیز
تفسیری بر هفتپیکر دارد .از نقاط قوّت کتاب بری ،فهم بهتر زیربنای عرفان
ایرانی است؛ نه تنها عرفان ایرانی ،که عرفان جهانی در این کتاب دنبال شده است
و از این رو ،این اثر میتواند کلید فهم و در ،ملموستر کتابهای عرفانی ایران
باشد .یکی از بهترین تحلیلهای کتاب در بخش «هفت شاهدخت آسمانی»،
تحلیل عرفانی -اسطورهای «نورسیاه :غار بهرامشاه» است که نگرشی بسیار تازه و
ناگفته در پژوهشهای ایران است .تعبیر نورٌ علی نور در جستار حاضر ،برگرفته
از آن کتاب است .یادآوری این نکته ضروری است که مایکل بری این تعبیر را
در هفتپیکر شرح نمیدهد و این جستار با گسترش این مفهوم ،تالش کرده
است تا عوامل شکلگیری این اندیشه را شرح دهد .علیاکبری و حجازی ()1520

با آمیزش ادبیات و معماری ،به تحلیل گنبدها ،مکان و زمان ،عدد ،نور ،رني،
فلز ،شخصیت بهرام و دو تن از معماران هفتپیکر ،پرداختهاند و درباره هنر
معماری گنبدهای هفتگانه ،بنابر منشأ اسطورهای و عرفانی و هنری آنها مطالب
مناسبی بیان کردهاند .یاحقی و بامشکی ( )1511نیز بر آن بودهاند تا معنای نمادین
ایما غار را در هفتپیکر روشن کنند .غار به این دلیل از نمادهای مهم و پُررني
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هفتپیکر است که نه تنها داستان بهرام ،یعنی بستری که قرار است هیجانها،
گرهها و رمزها و رنيها در آن جریان یابد با آن آغاز میشود ،بلکه بنمایه
داستان چند تن از انبیا و انسانهای اسطورهای نیز بوده است و بهرام با این
سرگذشت ،به آنان پیوسته و در گروه انسانهای افسانهای و اسطورهای و مذهبی
قرار گرفته است .غار یکی از کلیدهای ورود به دنیای نمادین و رمزگونه
هفتپیکر است و از دیدگاههای مختلف در آن مقاله به آن پرداخته شده است ،اما
آنچه کمبود آن در پژوهش احساس میشود ،تحلیل شخصیت متفاوت بهرام
هنگام خرو از غار در ابتدایس منظومه و انتهای آن است .در جستار حاضر این
نکته نیز تحلیل میشود .نمادشناسی عرفانی و اسطورهای داستان فتنه ،شخصیت و
دنیای بهرام پیش و پس از هفتگنبد ،نمادهای کاخ سهدیر ،انداموارگی گنبدها،
نمادیابی شخصیت چوپان ،وزیر خائن و خاقان و ورود به گنبد هشتم -غار -با
تعبیر نورٌ علی نور از جمله دیگر مطالب این جستار است .تاکنون هیچیك از
نویسندگان به شرح و توضیو نمادهای پژوهششده در این مقاله نپرداختهاند؛ در
نتیجه ،این نوشتار از تازگی درونمایه و پرداخت برخوردار است.

اسطوره؛ بستر نماد و رمز
عنصری که دوشادوش رخدادهای تاریخی ،به اسطوره تبدیل شده است ،روان
پیچیده و اندیشههای انسانهای اعصار مختلف است؛ پس اسطوره در هر
دورهای ،اندیشه و زندگی مردمان خود را بازگو میکند.
«اسطوره تاریخی است که راه به رفاها برده است؛درونی و سرشتین شده است. ...
اگر تاریخ برآمده از اندیشهها و پژوهیدههای برونی باشد ،اسطوره یافتههای روانی
و آزمونهای رف درونی است؛ هم از آن است که تاریخ ،منطقی و خِردپسند

 /150فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ـــــــــــــــــ عباس خائفی -بهاره هوشیار کلویر
مینماید .یك اسطوره باورناپذیر و خردآشوب بهنظر میرسد و مایه شگفتی و
سرگشتگی میگردد( ».کزّازی )31-35 :1559

این دوگانگی محصول زبان رمزی و سمبلیك اسطورهای است .خاطرات قومی
که بنمایههای اسطورهای دارد و رهآوردی از ناخودآگاه آنان است ،از زمان
ناپیدای گذشته میگوید .این زمان نادیده بیگمان ،زبان خاص خود را بهوجود
میآورد.
نمادها وا گان چندبُعدی و منشورواری هستند که برای منظورهای ویژهای
بهکار برده میشوند .نمادها به کمك دیگر وا گان و بافت اثر ،خود را معنی
میکنند و به خاطر این توانایی ،به رمز بسیار نزدیك میشوند .در مقابلس
پدیدههایی که خردپذیر و تجربیاند ،برخی پدیدهها فراتر از تجربههای انسانی
هستند.
از ویژگیهای متون سمبلیك ،استفاده از تمثیل و استعاره است؛ به همین دلیل،
اسطوره حتی اگر تاریخ را درنوردیده باشد ،مسیری بین آسمان و زمین و
بازگشتِ دوباره به آسمان را میپیماید؛ از این رو ،شارحان اینگونه متون
خواستار در نظر گرفتن تأویل همزمان اینجهانی و فرازمینی برای آن هستند.
«اصل بنیادین تأویل سهروردی را میتوان در پایان رساله کلمةالتصوف مشاهده
کرد .در آنجا سهروردی چنین میگوید« :إقرا القرانَ کأنهُ ما نزلَ االّ فی شأنِكَ
فقط( ».سهروردی ،152 :1510حاشیه) این اصل بنیادین نه تنها در مورد قرآن ،که در
مورد سایر متنها نیز کاربرد دارد.
«خواندن متن ،چونان چیزی که در پرتو تجربه زیسته خواننده و تنها با توجه به آن،
معنا مییابد ،نوعی هرمونتیك و نظریه تأویلی رادیکالی بهشمار میآید که در آن،
خواننده متن و قصد و نیّت او یا همان  intento lectorisمال ،کشف و در،
معنای متن است و ساختارها و قراردادهای زبانی و تاریخیّت متن تعیینکننده نهایی
متن نیستند( ».همدانی )109 :1511
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اگر تمثیل را که بیان نسبت برابر است ،مرتبهای افقی بنامیم ،رمز استعارهای
عمودی است .ذات رمز بر تناق

و تضاد استوار است و دو معنای باالرونده و

فروکاهنده را به تصویر میکشد؛ از همین روی ،فهم و پذیرش آن به وسیله زبان
همگانی دیریاب و دشوار است .معنای رمز چون به زمان بیآغاز و مکان نادیده
پیوند خورده است ،به دایره پندارهای قدسی و اسطورهای میپیوندد و این امور
چون از دایره خرد جزئی و پایبسته در زمان فراتر است ،جز به زمان رمز
جوالنگاه دیگری نمییابد .شاید هرکس بتواند با اسطورههای درونیس بیپایانش
(همچون نظامی) بهگونهای تفسیرگر رمزس حیاتِ جاویدِ روح باشد .یکی از
سرچشمههای پررمز و راز شعر نمادگرا ،روحگرایی یا مذهب اصالت روح است.
روح بُعد الهی انسان است .روح به دو دلیل فناناپذیر است :اول آنکه سرچشمه
آن جاودانه است و دوم آنکه محصور به زمان و مکان نیست و جوهری لطیف
است که در کالبد مادی ،در حصار زمان و مکان قرار دارد .اگر آدمی به شناخت
کاملی از روح و روان خویش دست یابد ،میتواند جاودانه و فناناپذیر باشد ،ولی
جهان مادی تنها نسخه در دسترس انسان است؛ درنتیجه ،انسان برای شناخت این
بُعد ناشناخته و گذر از آن ،مجبور به همانندسازی با جهان خاکی است .برای این
منظور ،نمادها کاراترین ساخته ذهن بشر هستند.

پیوستگی اسطوره و عرفان
همانگونه که گفته شد ،تنها تاریخ با اسطوره همدوش و همراه نیست .شناخت
هستی و هستیساز نیز به قهرمانان رویینتن و دادگر نیازمند است .پیوستگی
آیینهای نمادین اسطورهای و عرفانی ،زمینهای را فراهم میآورد که گاه عارفان و
سرایندگان ،پارهای از تصویرها و نمادهای ریشههای کهن خویش را از اسطورهها
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و رویدادهای آن برگیرند و به یاری آنها ،برخی از آزمونها و آموزههای خویش
را بازسازند و بازنمایند .شاید اسطوره کیخسرو را بتوان اولین نشانه تغییر مسیر و
تفکر تازه اسطوره عرفانی دانست؛ زیرا
«پذیرفتن مرگ انتخابی در او قلهای سپید و برفآمیز ،میتواند نماد و تعبیری از
او بهشت مطلوب و محبوب عارفان و موضو فناء فیال آنان باشد که نمودار
جهتیابیهای تازه فکر و اندیشه حقشناس انسان و به عبارت دیگر ،حضور دورانی
تازه و ظهور اسطورههایی نو است( ».رستگار فسایی )90 :1511

اینها اسطورههایی هستند که از جهان برون ،برای ساختن و پیروزی بر دنیای
بیمنتهای درون کوچ کردهاند و این انتقال ،بازتاب شرایط اجتماعی دوران خود
است .رسیدن به آزادی و آزادگی که منظور نظر هر اسطورهسازی است ،در
شرایط ناگوار و از همگسیختگی اجتماعی به خودسازی و دروننگری متمایل
میشود و زبان اهل خرد که رمزساز و سِترنشین است ،به خلق دنیایی نو در
پوششی تازه میپردازد .هفتپیکر دستاورد دوران درون است؛ دورانی که سمت
و سوی هنری خود را با سکوت و رفاندیشی ویژه اندیشمندانش ،به ناخودآگاه
قوم خود با زبانی دیگر معطوف میکند.
امور محسوس و خیالی در دستان روحی که قلمرو عرفان را درنوردیده است،
به سمبل و نماد تبدیل میشود و سپس این نمادها به مرزی که این امور از آن
سرچشمه گرفته است ،بازگردانده میشود؛ بنابراین ،دور هرمونتیکی با دگرگونی
امور پایدار به مجموعهای از رمزها و نمادها آغاز میشود و با بازگشت این
نمادها به نتایج بهدست آمده از حقایق سرنمونی در سلسلهمراتب باالتر هستی،
یعنی در مسیر تداوم این معانی در نقطه آغازش ،پایان میپذیرد.
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درباره هفتپیکر
هفتپیکر داستان هفتاقلیم و هفترني است که مسیر پرپیچ و خم سفر
ناشناخته انسان را از زمان آفرینش تا مرگ ،روایت میکند .جور کروتکف

1

هفتپیکر را یکی از پیچیدهترین آثار ادبی جهان خوانده است که نه تنها با
نمونهای فوقالعاده از زبانی ماهرانه شکل گرفته است ،که با نظامی بسیار پیچیده
و چندالیه از معانی و روابط کیهانی نیز سر و کار دارد« .به نظر سی .ای.
ویلسون 9،هفتپیکر گذر صوفی را از هفت مرحله نشان میدهد .به زعم
ویلسون ،جریان پنهانی مکتبی عرفانی در کل اشعار نظامی وجود دارد( ».کروتکف

 )00 :1510از ویژگیهای هفتپیکر ،وجود عرفان جهانی است ،اندیشهای که با
بیانیه مانی بر پایه خدای نور و ظلمت «گنوسی» شکل میگیرد و در اندیشه
افالطون تلطیف میشود و در عرفان ایرانی به زبان حال و دیگران بروز مییابد.
هفتپیکر داستان آرزوی جاودانگی و بیمرگی است .اسطوره رویینتنی اینبار
در شکلی عرفانی ،یعنی جاودانگی روح در این داستان دنبال میشود .این آرزو
نخستینبار ،در شکل ساخت هفتگنبد و خنثی کردن چشم بد و سرنوشت و
تقدیری که آسمان رقم میزند ،خودنمایی میکند و بار دوم ،در شکل ورود به
غار و تولد دوباره که یادآور این سخن مسیحا است :به ملکوت خدا نمیرسد،
مگر آنکس که دوبار زاده شود .هفتپیکر از پیوند ناگسستنی انسان و ال
میگوید و «مهمترین پیام رمزی این رابطه ،مکاشفه ،جاودانگی و تعالی است».
(علیاکبری و حجازی )15 :1520

2. C. E. Willson

1. George Krotkov

 /150فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ـــــــــــــــــ عباس خائفی -بهاره هوشیار کلویر

اندیشه نظامی در هفتپیکر
هفتپیکر (در پنجگنج نظامی) چهارمین مرحله از سیر دگرگونی تفکر شاعری
است که از ریاضتهای شبانهروزیاش در آزمون نخست (مخزناالسرار) ،تا
هجران و جداییاش از هرچه او را در خود فرومیکشد ،در آن اثر میبینیم.
تجربهها و اندیشههای آرمانیس انسانی که از شادی و نشاط میسراید ،این بار در
دستگاه دیگری نواخته میشود .هرچند راوی آنگاه از مرز اخالق میگذرد و
خوانندهاش را با خود به پرتگاه وسوسه میکشاند ،در انتها دست او را به دست
نیروی برتر جهان میسپارد تا در تنگناهای تاریك زندگی بیپناه نماند .این
منظومه هرچند از وهم و هذیان اذهان ناآرام تصاویری با خود دارد ،درونمایه
تفکر آن رف و گسترده است .پردههای هفترني داستانهای میانه نیز در
چهارچوب تني داستان ،خواننده را در خود محصور نمیکند و او را خار از
متن به کشاکش با خود و دنیای پیرامون خود فرامیخواند.
نظامی تنها داستانسرای قصههای رنگین بهرامشاه نیست ،بلکه سخنگوی بزرگ
و کاملکننده عرفانی است که از هند و سومر آغاز میشود ،به دست زرتشت و
مانی و مزد ،شکل میگیرد و با افکار افالطون و پیروان آن ،به دینهای دیگری
چون یهودی ،مسیحی و اسالمی رسوخ میکند و پس از آن ،با اندیشمندان
بزرگی چون ابن رشد اندلسی ،ابن سینا و شیخاشراق در قالبهای مختلف بروز
و ظهوری دیگرگون مییابد.
نظامی از جمله شاعران بزرگ ایران و جهان است که با هنرمندیاش ،کالم و
تصویر و آوا را در یك مجموعه داستانی درهم آمیخته است و با متن سمبلیك و
تمثیلهای ظریف و روانشناختیاش ،از ویژگیها و تجربههای انسان سخن به
میان میآورد .در این میان نباید از روانشناسی رنيها نیز غافل بود؛ زیرا «طرز
حرکت بهرام گور و دیدار او با هر شاهزاده خانم مسیری است سمبلیك بین
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سیاهی ،یا جالل مخفی خدایی و سپیدی ،به معنی پاکی و وحدت( ».چلکوفسکی
)516 :1550
«پیر گنجه جان آدمی را گنجی میداند که تن خاکی او طلسم آن است و
دستیابی به این روح علوی ،بدون شکستن طلسم تن و رف انانیّت امکانپذیر
نیست و زمانی ،روشنی جان فرا راه زندگی را روشن میسازد و زمینه صعود به
کمال را فراهم میکند که عالیق مادی بهکلی محو شود( ».الهامبخش و مژگانیه
)16 :1515
عقـل تو جــانیــست که جسمـش تویی

جان

کـی دهد این گنـج تـو را روشـنی

تا

تو
تو

گنجی
طلسم

که
در

طلسمش

تویی

او

نشکنی

(نظامی گنجوی )131 :1513

نمادشناسی دنیای بهرام پیش از ساخت هفتگنبد
اگر انگیزه ساخت هفتگنبد را فرار از چشم بد روزگار و طال ناخجسته بدانیم،
چرا بهرام که ستارهشناسان او را دارنده طال نیك و فرخنده دانستهاند ،به فکر
ساختن این بنای هفترني میافتد همین آغاز ما را به معنای نمادین برخی از
اندیشههای پنهان در این متن میکشاند .بهرام از سرزمین و خا ،مادری و قدرت
پدری خار میشود و به جایگاهی بیگانه گام میگذارد .میتوان این حادثه را در
دو معنای تولد و هبوط در نظر گرفت .حیره سرزمینی است که بهرام (انسان)
دوران کودکی تا جوانی را در آن سپری میکند ،اما او تنها نیست و چند راهنما او
را در این راه پشتیبانی میکنند .وقتی او به چهارسالگی میرسد (یعنی زمانی که
انسان به بنای چهارپایه مادی خود پی میبرد) ،حامیانش به فکر ساختن کاخ
خورنق برای او میافتند؛ کاخی که سر به آسمان دارد:
پرورشگـــاه او چنــــان بـــــاید

کز زمیـن سر به آسمــان سـاید
(نظامی گنجوی )31 :1511
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اگر این کاخ را نمادی از جسم بدانیم ،آیا هدف حامیان پرورش انسانی عارف
نبوده است بهرام کودکیاش را در صحرا سپری میکند .صحرایی که او چهار
سال را در آن میگذراند ،الیهای نمادین را در بردارد« .صحرا ،جهان جسمانی یا
عالم ماده و یا عالم ظلمت است؛ همانکه مرقیون گنوسی آن را «"قفس و زندان

پست آفریدگار" میخوانند ،یا از آن با تعبیر "این عناصر حقیر" یاد میکنند»؛

(همدانی « )139 :1511صحرا را هم میتوان به پیروی از کُربن ،نمادی از تنهایی این
جهان بهشمار آورد .آدمی در این تنهایی است که به فردیت حقیقی خویش پی
میبرد و بهسوی اودیسه روحانی خود حرکت میکند( ».همانجا) با این تفسیر،
میتوان ساختن خورنق را یادآوریس نقش جهانی دیگر نیز دانست؛ یعنی آرزوی
زیستن در جهانی غیر از این دنیای خاکی و مکانی که برای ساخت آن در نظر
گرفته میشود ،چون بهشتِ نادیده سرسبز است؛ خورنق کاخی است:
چون

بهشتش

درون

پرآســــایش

چون سپهـــرش بـــرون پرآرایـش
(نظامی گنجوی )60 :1511

جالل ستّاری در حاالت عشق مجنون ،از حضور عاشق در مکانی خلوت چون
بیابان و خانقاه به «غریب شدن» تعبیر میکند و مینویسد که در این جایگاه انسانس
غریب منیّت خویش را از دست میدهد( .ستّاری )512-511 :1513

نمادپردازی خورنق
نظامی در بیان صفت سمنار از معنای داننده رازهای آسمان استفاده میکند:
آگــه از رویبستگـــان ســــپهر

از شبیــــخون مــاه و کیــنه مهر
(نظامی گنجوی )32 :1511

رویبستگان تداعیکننده جنس زن است ،ولی مفهوم مصرا دوم را که بر
جنگاوری داللت میکند ،میتوان کار مردان دانست .آیا معنی دوسویه و متناق
این بیت را میتوان رمز دانست رمزی که معانی متفاوتی از لطف و قهر خداوند،
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نیکی و بدی ،اهورا و اهریمن ،جان و جسم و بسیاری از تقابلهای دیگر را
میتواند داشته باشد .بهراستی چرا نظامی برای توصیف یك معمار از این تعریف
استفاده میکند؛ آیا ساخت بنای بلند را نشانه ورود به عرصه آسمان میداند یا
این سازه ،برخالف آنچه مینماید ،در اندیشه نظامی از سني و آجر نیست اگر
سمنار از تدبیر سپهر آگاه است ،چرا پایان کار خویش را نمیداند سمنار از
بهشتی که برای بهرام میسازد ،به زیر افکنده میشود و دلیل این سقوط ،طم او
است .این هبوط را باید نمایش نمادینی دانست که به دستور نعمان انجام
میگیرد؛ یعنی بازسازی هبوط آدم از سازه باشکوهی چون بهشت .این هبوط و
سقوطِ ناخواسته ،آغاز داستان بازگشت انسان خاکی به او دنیای مینوی خویش
است .آیا این راه را میتوان بهتنهایی پیمود یا به گفته حافظ ،قط این مرحله
بیهمرهی خضر ممکن نیست اگر مرگ سمنار و ناپدید شدن نعمان را از جمله
رویدادهای رمزی و نمادین این منظومه بدانیم ،نعمان را که آغازگر حرکت
داستان در پله نخست است ،میتوان ازجمله راهنمایان بیرونی بهرام و اولین
راهنمای او برای ورود به دنیای درونش دانست ،اما اینکه پس از تنبیه سمنار چه
چیزی بهرام را به تکاپو برای شناخت دنیای درون وامیدارد ،پرسشی است که
وزیر مسیحی نعمان به آن پاسخ میدهد .مسیحی بودن این وزیر میتواند دالیل
گوناگون تاریخی و نمادین داشته باشد که معنای سمبلیك آن بیشتر مدّنظر است؛
از جمله -1 :دین مسیو همواره با تصویر صلیب همراه است؛
 -9با دیر و دیرنشینی عجین شده است؛
 -5قداست مریم و عیسی( ) را تداعی میکند.
صلیب یا چلیپا نماد خورشید و پاکی مسیو( ) است .دیر و دیرنشینی نیز با وا ه
سدیر کامل میشود.
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سه دِیر (سدیر)
سه دیر ،سه پرستشگاه تودرتو است که گویی به پاکی آب روان است و در
خورنق ساخته شده است .سه دیر میتواند نمادی از تن ،روح و خرد باشد .عدد
سه از نظر روانشناسی نیز معنای متفاوتی دارد .به نظر یوني ،روان دارای سه سطو و سه الیه
است:
«الیه نخستین آگاهی است و استعدادی است برای مشاهده جهان روزمره پیرامونی.
الیه دوم که در تنش و رویارویی مستقیم با آگاهی است ،ناخودآگاه فردی و معادل
یوني برای مفهوم ناخودآگاه در مکتب فروید است و الیه سوم ناخودآگاهی
جمعی است که در آن ،تجربیات تمامی بشریت انباشته شده است و نوعی میراث
مشتر ،روانی است که درواق " ،ماقبل تاریخ روان" است( ».طغیانی و جعفری
)922 :1515

قداست مریم نیز یادآور اندیشه دورانی است که انسان خود را فرزندِ خدا
میدانست .بهرام نیز تفکر پدر نادیده خویش را همیشه در ذهن خود حمل
میکند.
خورنق تنها برای نشان دادن سرانجام سمنار ،نماد بهشت و هبوط است و پس
از آن ،از این کارکرد خار میشود و در کنار شخصیت بهرام ،نماد جسم را ایفا
میکند؛ از این پس ،به خورنق به دیده جسم بهرام نگریسته میشود که نقش
شکار موفق شیر و گور در آن کشیده شده است و آن نمادِ اولین تفکر انسان
درباره مرگ است .نظامی با طرح این پرسش که چه چیز از بنای این کاخ (جسم)
بهتر خواهد بود ،مسیر داستان را با پاسخ وزیر مسیحی که «ایزد شناختن» است،
روشنتر میکند .تمایل برای پرستش یك نیروی برتر همیشه  -از زمان غارنشینی
تاکنون  -با انسان همراه بوده است .این نیرو را میتوان قویترین نیروی محرکه
بشر دانست.
«میل و اشتیاق درونی برای امری حاصل میشود که انسان نسبت به آن سابقه ذهنی
و شناخت قبلی داشته ،یا حداقل ،امکان دسترسی به آن برای او قابل تصور باشد؛
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لذا اگر چیزی اصالً وجود خارجی نداشته باشد ،میل و اشتیاق به آن در درون
انسان ایجاد نمیشود؛ پس انسان میل به امری دارد که به وجود آن به نوعی ایمان،
آگاهی و یا یقین دارد( ».محرمی )113 :1511

پس از دریافت این پاسخ ،گویی کار نعمان به پایان رسیده است .او از گنج و
کشور ،دل میکند و با پایین آمدن از کاخ ،دیگر به آن بازنمیگردد و
جستوجوی منذر ،فرزندش ،نیز بیسرانجام میماند .نظامی برای نشان دادن
عاقبت سمنار و نعمان و مرگ و گمگشتگی آن دو ،از وا ه «دود» استفاده میکند.
این وا ه برای توصیف مرگ بهرام نیز در غارس پایانی دوباره بهکار میرود؛ هرچند
دود در این دو بیت ،در معنای استعاری بهکار رفته است:
آتـــش انگیــخت خود به دود افتــاد

دیــر بر بــام رفت و زود افتـاد
(نظامی گنجوی )65 :1511

غـــم بسی خورد و جای غم بودش

که سیه گشت خـــانه زان دودش
(همان)63 :

در اینجا وا ه دود جانشین معنای صعود میشود؛ زیرا نمادهای فراوانی برای
صعود به کار رفته است؛ «نمادهایی از قبیل آتش ،دود ،درخت تا ،،اشعه
خورشید و( ». ...الیاده  )510 :1515تاکنون سمنار ،نعمان و وزیر مسیحی در زمره
راهنمایان بیرونی بهرام بودند .از این پس ،منذر نیز به این گروه افزوده میشود؛
زیرا او نیز همپای رازدانان خورنق ،از نهانخانههای دوراندیش خود ،از رازهای
سربسته سپهر با بهرام میگوید و نقاب از روی غیب میگشاید.
«انسان در درون خود ،حقیقت غیب و وجود آن را احساس و ادرا ،میکند .میل
به جاودانگی و کشش فطری انسان برای پرستش موجود برتر ،نشانه اعتقاد فطری
و درونی انسانها به وجود عالمی جاودانه و موجودی برتر است .همین که جان و
عقل انسان میل به کمال یافتن و جاودانه شدن دارد ،این امر وجدانی از ایمان
درونی و ناخودآگاه انسان به وجود عالم غیب حکایت دارد( ».محرمی )110 :1511
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روند دگرگونی بهرام از زمانی آغاز میشود که او مستانه به دنبال شکار گورخر
میرود و پس از شکار بسیار ،مادیان گوری در «جهانس نیستِ هستنمایس» بهرام
آتش میافکند .گور در این بخش از داستان ،معانی گوناگونی را بازمیتاباند-1 :
نفس -9 ،راهنمای درونی -5 ،روح رعیت -0 ،طبا تام (سرشت کامل یا
راهنمای نور فرزانه) -3 ،مرگ.

نمادها؛ گور ،اژدها ،غار ،گنج
نقش نمادین گور« :شکار برای شاه به شکار ذات وجودش بدل میشود...گور-
پریگریزپا ،نفس خود بهرام را به نمایش میگذارد»؛ (بری )959 :1513
«بهرام جوان ا دهایی را درون غاری به هالکت میرساند ،کره گورخری را که
نماینده نفس او است ،از شکمش بیرون میآورد و در تاریکی ،گنجی را کشف
میکند که گنج خود او است .چنین گنجی را بهرام در پایان حماسه ،با ورود به غار
به آنجا بازمیگرداند؛ زیرا گنج ،سرشت شاهانه ،گوهر ویژه کیخسرو ،پادشاه
مقدس است که به بهرام گور رسیده است؛ گنجی است که به این ترتیب ،به زهدان
مادر خا ،بازمیگردد( ».همان)950 :

اگر گور را هم روح رعیت بنامیم و هم طبا تام ،میتوان بین آن دو پیوندی
برقرار کرد؛ زیرا به گفته عارفان ،راه خدا از میان خلق میگذرد و به دست آوردن
دل دردمندان ،خوشآهنيترین راه برای رسیدن به نِیستان نفخه الهی است.
« طبا تام همان حقیقت ملکوتی و انانیّت آسمانی هر فرد است که نفس پس از
هبوط به عالم جسمانی ،از آن جدا شده است؛ به همین دلیل ،همیشه در
جستوجوی به دست آوردن آن است .عقیده به اینکه روح انسان قبل از حلول به
بدن ،در عالم ملکوتی منزل داشته و پس از هبوط ،به دو قسمت شده است .یك
قسمت وارد بدن گردیده و قسمت دیگر به صورت فرشته آن روح در عالم باال
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باقی مانده است و همواره متوجه نیمه زمینی خود بوده است و به هدایت او ،به
منزلگه اصلیش میکوشد( ».علیاکبری و حجازی )95 :1520

گور در معنی مرگ در این برهه از داستان ،نشاندهنده بریدن از حیات نباتی
است؛ زیرا ورود بهرام به داستان فتنه ،ورود به زندگی حیوانی و پایان هفتگنبد،
خرو از عالم حیوانی برشمرده میشود.
اژدها« :ا دهایی که بر سر غار است و بچه گورخر را بلعیده نیز رمزی دوسویه
دارد :ا دها در جنبه منفی ،رمزی است از نفس امّاره در او قدرت و سرکشی».
(متحدین  )515 :1551از پای درآوردن ا دها یا کور کردن آن ،نماد «رهایی از قیود
خودآگاهی و اقدام به کشف ناخودآگاهی است( ».دالشو  )955 :1566راز نهان
هستی انسان و گنج وجود او در تعبیری متفاوت ،پاسداری چون ا دها یا
موجودی اسطورهای میطلبد و تنها قهرمان یا همان مرد واقعی است که میتواند
این ا دها را شکست دهد .کور شدن ا دها یا مار در برابر نور سبز زمرد در
باورهای عرفانی را میتوان ناشی از نفوذ دم پیر یا تربیت او دانست که نفس
طغیانگر وجود سالك بهواسطه آن کور میشود و این کوری موجب رام شدن این
بخش سرکش وجود میشود نه از بین رفتن کامل آن؛ زیرا نفس انسان نیروی
حیات او است و مرگ آن ،مرگ انسان را به دنبال دارد؛ پس وظیفه پیر لگام زدن
بر این نیروی سرکش است .به نظر کارل گوستاو یوني ،ا دها همان نیروی
حیاتی روان است .یوني ا دها را زاییده تخیل و وهم انسانی میداند که با
نامالیمات روبهرو شده است؛ به همین دلیل ،به خاطرات دوران کودکی و آرزوی
حمایت مادر باز میگردد .اگرچه در کودکی وجود مادر نشانه مهر است؛ هنگامی
که جسم به بلوغ خود رسید و از مادر جدا شد ،بازگشت دوباره آن ،دیگر
صورت نخستین را ندارد .این وهم ،فرورفتن در کام ا دها است ،ولی پیروزی بر
آن نشان زایش دوباره است .پاداش بهدستآمده از این پیروزی ،گنج زندگی،
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آگاهی ،معرفت ،و نفس مطمئنه است .سفر قهرمانی بهرام نیز پس از خرو از
غار و بخشش گنج به مردم آغاز میشود.
غار« :غار همچنین نماد قلب و دل و روح و مرکز است؛ مرکز هستی ،مرکز
وجود انسان .رسیدن به غار و وارد شدن به آن نمایشی از بازگشت به خویشتن
خویش است»؛ (حسینی « )31 :1511ورود به غار هم به منزله بازگشتی نمادین به
مبد است که صعود به آسمان و خرو از کیهان از آنجا صورت میگیرد( ».شوالیه

و گربران  )090 :1519خرو از غار نیز که با بهدست آوردن گنج همراه است ،ورود
به عالم شناسایی است.
گنج :زندگی ،آگاهی ،معرفت ،و نفس مطمئنه است« .تصویر گنج پنهان در غار
به دو لحاظ ،عرفانی شناخته میشود :گنجی که باید در این غار کشف کرد ،در
درامشناسی گنوس ،همانا نفس است و برای صوفیان همان الوهیت( ».بری :1513

 )959اگر گور ،روح مردم ستمدیده است ،نجات بچهگور ،احیای نیروی زندگی
است و بخشش گنج ،تزریق روح زندگی به این نیروی حیاتبخش و به نوعی،
حرکت از منس فردی به منس جمعی .این بخشش و حرکت که آغازگر عشق برتر
است ،به «گذر از عشق انسانی به عشق الهی ،نقل عشق از برون ذات به برون
ذات دیگری» (ستّاری  )099 :1513تعبیر میشود.
کشتن اژدها :کشتن ا دها در اسطوره ،رني دیگری دارد .در اسطوره ،ا دها
بندآورنده آب و برکت است .برکت گاهی با معنای گاو ،زمین ،و زن همسو
میشود .وجه مشتر ،آب و ا دها در فروروندگی هر دو در زمین است .خرو
از صحرا و ورود به سرزمین حاصلخیز یکی از پیامدهای کشتن ا دها است.
«پهلوانها با ا دها میجنگند .ا دها مظهر خشکی است و پهلوان مظهر آوردن آب
و برکت است . ...ا دها زندانیکننده آبها و آورنده آبهای ویرانگر است .ا دها
خود آب است ،ولی آبی که با آشوب نخستین مربوط است ...در آغاز ،آشوب
نخستین یا آشوب ازلی بود .خدایان میآیند این آشوب ازلی را تبدیل به نظم
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میکنند ،تبدیل به برکتش میکنند ...،آن بیابان آشوب و آشفتگی ازلی است( ».بهار
)502 :1515

«رودخانهها مثل مار هستند و مانند ا دها نابودگرند .انسان آب را رام میکند.
انعکاسش در اسطوره به این صورت است که خدایان آشوب را به نظم تبدیل
میکنند .انعکاسش در حماسهسرایی به این صورت است که پهلوانی ا دها را
میکشد» (همان )510:و نمودش در عرفان پیروزی بر نفس است.
«ا ی و ا دهای ما در وداها ،اَهی خوانده میشود .این اَهی در کوهی دوردست
ساکن است و گاوهای شیرده را دزدیده و ایندره ،خدای جنگاور ،هر ساله به این
کوهستان میرود ،اَهی را میکشد و این گاوهای شیرده را آزاد میکند .گاوهای
شیرده در اینجا نماد ابرهای بارانآور هستند .درواق  ،ایندره این گاوهای ماده را که
در کوهها هستند و این ابرهای بارانزا را آزاد میکند تا ببارند .گاهی از این گاوهای
ماده به عنوان زنانی که دزدیده شدهاند ،نام برده میشود( ».همان)511 :

با خواندن این گونه برداشتها از اسطوره و حماسه ،داستان بهرام را میتوان به
شکل تازهای دنبال کرد .با کشتن ا دها و بخشش گنج که رمز بازگردانی برکت
زندگی است ،داستان فتنه و گاوی که به دوش میکشد ،رنگی اسطورهای-
حماسهای و عرفانی مییابد .گاو در متون زرتشتی رمز روح جهان و کلیت انسان
است.

نمادشناسی داستان فتنه
هفتپیکر ترکیبی از اسطوره و عرفان است و با این فرضیه که نظامی دوران
تحول اسطوره را در شکلی عرفانی همراه و پیش رو داشته است ،پس از خرو
بهرام از غار ،از رمزپردازیهای ا دها در داستان فتنه استفاده میکند .متن
فراخمیدانی چون هفتپیکر که اجازه تازش اندیشههای تازه را میدهد ،یا به
گفتهای ،درون خواننده را بازمیتاباند ،این امکان را فراهم ساخته است تا به فتنه
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و ماجرای به دوشکشیدن گاو از نمایی دیگر ،نظر افکنده شود .فتنه با توجه به
معنی وا گانیاش معشوق است ،ولی کلّیّت این ماجرا در حکم گهواره دیدی

()1

(براعت استهالل) است که نماینده عرو قهرمان در بر ثور است .بر ثور
(گاو) بر اردیبهشتماه منطبق است .در ایران باستان ،دومین امشاسپند با این نام
خوانده میشود و در داستانهای هفتگنبد ،منطبق بر گنبد زرد ،یعنی گنبد
خورشید است .اردیبهشت یکی از امشاسپندان آیین زرتشتی و دارای دو جنبه
مینوی و زمینی است و معنی آن ،بهترین راستی و درستی است .اردیبهشت در
عالم روحانی و مینوی ،نماینده راستی ،پاکی ،تقدس ،نظم و قانون اهورایی است
و در عالم مادی نگهبانی تمامی آتشهای روی زمین به او سپرده شده است.
ابوریحان بیرونی درباره اردیبهشت میگوید« :معنای این نام آن است که راستی
بهتر است و برخی گفتهاند که منتهای خیر است و اردیبهشت ایزد یا ملك آتش و
نور است و این دو با او مناسبت دارد( ».رضی  )65 :1551یکشنبه روز مسیو ،روز
گنبد خورشید ،و راستی ،درونمایه داستان گنبد زرد ،این نظریه را تقویت میکند.
«گرمایی و گیرایی آتشس سپند را میبایست به نزد و نزدیك نمود اهورامزدا ،یعنی
اردیبهشت ،آن جاودانسپند ،جست و یافت( ».اتونی  )35 :1512فتنه (زن ،برکت)،
نجاتیافته از دست ا دها ،از بر

ثور (گاو) باال میرود؛ برجی که در

نمادپردازیهای گنبد زرد ،جایگاه خورشید و آتش است .در عرفان ،آتش معنای
تازهای مییابد که این معنا در اشعار تغزلی و بهویژه اشعار حافظ جایگاه
درخشانی دارد .با این تفسیر ،از کشتن ا دها ← گنج← زن← گاو← ثور←
اردیبهشت← خورشید ← آتش ،به معنای عرفانی پنهان در آن پرداخته میشود.

نمادشناسی گنبد خورشید
اردیبهشت فرشته نگهبان آتش است و آتش نماد خورشید کیهانی است.
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«در رموز میتراپرستی ،نردبان آیینی هفت پله داشت و هر پله از فلزی خاص
ساخته شده بود ...هفتمین پله :زرّین مرتبط با خورشید .رازآموز با باالرفتن از این
نردبان ،هفتآسمان را درمینوردید و به جایگاه رفی میرسید( ».الیاده :1556
)050

«خورشید غالباً در مرکز کیهان تصویر شده و نشانه عقل عالم به شمار رفته است.
همچنانکه قلب آدمی ،مفّر بعضی قوای وی محسوب میشود ،خورشید به عنوان
"قلب جهان" و "چشم عالم" گاه در مرکز چرخ فلكالبرو

میدرخشد».

(دوبوکور  )16 :1555در اسطورهها ،هفت پرتو به خورشید نسبت داده شده است که
نمادی از کل گستره عالم است و هفتمین پرتو نماد مرکز است .آتش اولین نمود
خورشید است« .بسیاری از مفاهیم الهیات در آیینهای مختلف با آتش ممثل
میشوند .در کتاب مقدس و نیز در قرآن کریم آتش (إنّی نا ربسك (طه ))19/رمز ال
است( ».علیاکبری و حجازی)93 :1520

در متون عرفانی ،آتش پس از خرو از پندارهای مقدسش در آتشکدههای
زرتشتی ،به رمز عشقس الهی مبدّل شد .جایگاه این آتش دل (روح) عارف است.
حضور آتش در آتشکده ،نماد مرئی وجود اهورامزدا است.
«به اعتقاد زرتشتیان ،آتش مظهر فروغ ایزدی و پسر اهورامزد است و از این رو ،از
الوهیّت برخوردار است و به همین دلیل ،شعله آتش را یادآور فروغ رحمانی
خواندهاند و آتشدان در پرستشگاه را به منزله محراب قرار دادهاند ...بر اساس متون
زرتشتی ،خداوند نور کل است؛ از این رو ،آتش یا هر فروغی را میتوان پرتوی از
نور الهی به حساب آورد( ».صرفی )59 :1510

شیخ اشراق یکی از اندیشمندانی بود که به تفسیر رمزهای عرفانی نور پرداخت
و از این رهگذر ،بین فلسفه و عرفان شرق و غرب بهویژه حکمت ایران باستان،
پیوندی استوار برقرار کرد .شرقگرایی یا تمثیل انوار خداوندی به خورشید و
آتش ،زیربنای افکار او است.
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«سهروردی در عالم طبیعت ،به وجود آتش توجه مخصوص مبذول داشته و آن را
از نظر حرکت و حرارت و نزدیك بودن به طبیعت حیات ،به مبادیه نوریّه ،از هر
عنصر دیگر شبیهتر دانسته است .وی بر این عقیده است که شرافت نار به واسطه
نور است؛ چنانکه حکمای ایران باستان نیز آتش را به واسطه روشن بودنش طلسم
اردیبهشت دانسته و اردیبهشت را نور قاهر فیاض بهشمار آوردهاند( ».ابراهیمی
دینانی )059 :1560

بیگمان اندیشه تمثیلیس جاری در داستان گنبد زرد بهجامانده از همین تفکرات
ایران باستان است که در گذر از انوار برخاسته از اندیشههای الهی در دوره
اسالمی ،هنوز پابرجا است.
«زرد ،رنگی مخصوص خدایان است .در ادیان باستانی ایرانی ،مصری ،یونانی و
رومی ،زرد و به طریق اولی ،طال ،فلز این رني ،مخصوص میترا ،هوروس و
آپولون است .آپولون ،خدای خورشید ،منب معرفت قلبی بیواسطه است .در کنار
آن زرد طالیی که به پالس آتنا منسوب است ،از زئوس زاده شده و متناظر با «خرد
الهی» است( ».علیاکبری و حجازی )96 :1520

میان خِرد تا دل ،از دوران خردگرایی تا دلدادگی ،راهی بس طوالنی است ،ولی از
خرد انسان تا دل او راهی به اندازه یك نگاه است؛ نگاهی که از بروننگری آفاقی
به دروننگری انفسی تغییر مسیر داد .روح ،آخرین آفرینش خدا ،رمزس نام ال شد
تا با کلید اسما به دنبال «خانه خدا» باشد.
اگر گنبدهای هفتگانه را بر اندام انسان منطبق کنیم و گنبد سیاه را نشانه سَر
سودایی انسان بدانیم ،بیگمان گنبد زرد ،خانه خورشید ،نمادی از دل انسان
است؛ دلی که با اکسیر عشق به طالی ناب بدل میشود.
«نظامی ،ارزش واقعی مقام آدمی را مرهون وجود دل میداند ،وگرنه به تعبیر او،
حواس ،رهزنانی بیش نیستند که توجه انسان را به ظواهر زندگی معطوف میدارند.
او رمز زیستن از حصار تن و تر ،انانیّت را برخورداری از موهبت پاکدلی میداند».
(الهامبخش )16 :1515
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آتش پا ،زردشت ،سالهای بسیاری را در سرزمین ایران سپری کرد و از زیر
فشارهای تني و تاریك اندیشههای گوناگون گذر کرد تا در پوشش رمز و نماد،
به معنای «دل پا ،عاشق» حلول کرد؛ همان آتشی که حافظ شیراز آن را دوباره به
دیر مغان بازگرداند.
از آن به دیــــر مغــانم عزیز میدارنــد

که آتشی که نمیـرد همیـشه در دل ماست

زین آتــش نهفته که در سیـنه منست

(حافظ شیرازی )51 :1553
خورشید شعلهایست که در آسمان گرفت
(همان)10 :

«دل تجلیگاه پروردگار و محل اسرار او است و اسراری که زمین و آسمان
ظرفیت گنجایش [گنجاندن] آن را نداشتند ،در دل انسان به امانت گذاشته شده
است« :الیسعنی ارضی و السمائی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن( ».فروزانفر

 )1116 :1555بیگمان آنچه راه به سوی کمال میگشاید و روح انسان دربند را از
قیدهای این جهانی میگشاید ،دل او است که بر اثر مجاهدات و کشش الهی،
توان شنیدن نجوای تمام مخلوقات ،چه جماد و چه نبات را مییابد« .دل مانند
جان ،روزنی است به سوی غیب؛ چنانکه عاشق میتواند از آن روزن ،به سخنانی
که معشوق ناپیدا ادا میکند ،گوش فرادهد( ».شیمل )520 :1519

چرایی و چگونگی روند گفتهشده ،ریشه در نام جمشید ،پادشاه خورشیدوش
ایران دارد« .نام جمشید از دو پاره «جم» و «شید» ساخته شده است .پاره دوم آن،
شید  -در اوستایی خشئته ) - (xshaetaهمان است که در خورشید نیز بهکار
میرود و به معنی درخشان است( ».کزّازی  )969 :1552جمشید عالوه بر اینکه
فرزند خورشید است ،جامی دارد که پس از گذشت سالیان ،رمزگونگی خود را
حفظ کرده است .جام جم که یکی از هفت گنج اسرارآمیز شاهان ایران باستان
است ،به دست سرایندگان ایران در پوشش نماد ،حیاتی تازه یافت؛ جامی که به
زبان حافظ ،اینگونه توصیف میشود:
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سالها دل طلب جـام جـم از ما میکرد

آنچه خـود داشت ز بیـگانه تمنـا میکرد
(حافظ شیرازی )191 :1553

«نقشی که جام را در مرکز اعتقادات به فر جاودانه میکند ،دایره است .دایره در
روانشناسی تحلیلی ،نماد روح است( .افالطون روح خود را به شکل کره میدید).
جام با شکل دایرهای خود ،بازتاب محتوای روانی انسان و وحدت تمامیت
ناخودآگاه جمعی است که تابش قدرت مسحورکننده فره را در نگهبان آن -
صاحب فرّه  -متجلی میکند( ».یاحقی و قائمی )920 :1516

نظامی با نمادسازی خورنق و هفتگنبد به پوشالی بودن خانههای دنیای مادی
اشاره میکند و بهرام را به یافتن خانهای دیگر سوق میدهد .با این اندیشه ،غار
پایانی ،گنبد هشتم این منظومه است که با نور ویژهاش ،معنای تازهای به تجلی
انوار حق میبخشد .قهرمان این داستان (انسان کامل) با شناخت دل و در ،ممتاز
این نیروی درونی که او را در رتبه نخست آفریدگان قرار میدهد ،به عرو
دست مییابد .انسان از یك روح واحد و نفخه الهی جان گرفته است و در عین
حال ،از اجزای نامتناهی ماده تشکیل شده است که شکلی انداموار به این وحدت
یگانه و کثرت بیشمار بخشیده است .انسان جوهر هستی است و به اعتبار روح
خود که نفخة الهی است ،اهمیتی الهی دارد و کلّ جهان یا هر آنچه هست،
اَعراضی قائم بر این جوهرند .انسان به اعتبار دل خویش که همان روح یا نفخة
الهی است ،جام تمام قوتهای الهی است؛ پس حقیقت همة اشیای جهان که
تجلّی اسما و صفات خدا است ،تجلی دل و جان انسانی است.
در این منظومه ،خواننده با اندیشهای مرکزگرا روبهرو است ،این اندیشه چون
دَوَران پرگار به نقطهای ختم میشود که در مرکز واق شده است؛ در مباحث
عرفانیاش به دل انسان میرسد ،در شکل داستانیاش به مرکز غار ،در معنای
سمبلیکش به مرکز کهکشان (خورشید) و در جهانشناسی جغرافی به ایران ،در
حکم قلب زمین میرسد که با رني سپید که همان رني قلب پا ،است ،نشان
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داده شده است« .سپیدیس سمبولیسم عرفانی نشان از پیوند با عالم انوار و جان
روح است( ».همدانی  )131 :1511در داستان معرا پیامبر در ابتدای هفتپیکر،
گنبد خورشید در مرکز عرو

واق شده است و این مرکزگرایی منطبق با

رمزسازی متون عرفانی از مرکزیت قلب انسان در مقام پایگاه عشق الهی است که
به گنج مخفی نمادپردازی شده است.

نمادشناسی دنیای بهرام پس از خروج از هفتگنبد
در مباحث باال سخن از انداموارگی هفتگنبد به میان آمد؛ دلیل این ادعا ،انطباقی
سمبلیك بین رنيهای هفتگنبد با برخی استعارههای ساختهشده بدن انسان
است؛ برای مثال ،رني سیاهِ گنبد نخست با سَر در پیکره انسان مطابق است .از
ترکیب سَرس سودایی و خیالزده در متون ادبی استفاده شده است .سیاه ،رني سودا
است .سیاهی گنبد اول را هم میتوان نشانی از این ویژگی دانست و هم با
جوانی بهرام همسو ساخت .گنبد دوم نیز منطبق بر قلب انسان است که با اکسیر
عشق ،توان تبدیل شدن به طال را دارد .رني صندلی یا خاکی نماد اندام پا در این
پیکره سازی است؛ عضوی که بیشتر با دنیای خاکی ما در ارتباط است .رني آبی
و سبز که رني سرخ را در میان دارد ،به نیروی زایایی و جسمانی انسان تعادل
میبخشند؛ زیرا سرخ نماد قدرت ،شهوت و نیروی زیستن است؛ اما گنبد سپید
رمز هیچ عضو مادی انسان نیست ،بلکه نمادی از روح است؛ روحی که با تعامل
و تعادل با جسم خاکی توان شناخت نوراالنوار را مییابد« .رني سپید در بیشتر
اسطورهها و از آن جمله اساطیر ایرانی ،رمز برتری ،معنویت و فضیلت است و
هرگاه با زرّین همراه میشود ،تقدسس بیشتری مییابد( ».حسنلی و احمدیان :1516

 )133با این توصیفات دو گنبد زرد و سپید از راز و رمزهای ویژهای برخوردارند؛
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زیرا حامل رمزهایی از دوران تکامل اسطوره به حماسههای عرفانیاند؛ عرفانی که
با رني اسالم ،چیزی از رمزهای دوران باستانیاش در ایران را از دست نداده
است.
شاید این معانی در ظاهر دگرگون شده باشند ،ولی در مفهوم الهی خود پابرجا
و استوارند .سفر هفتگنبدی بهرام در فصل بهار آغاز میشود و اگر سیر او با
سفر خودشناسی سیمرغ همسان باشد ،به این تأویل سهروردی میرسیم ،که« :هر
آن هدهدی که در فصل بهار به تر ،آشیان خود بگوید و به منقار خود پر و بال
خود برکند و قصد کوه قاف کند ،سایه کوه قاف بر او افتد به مقدار هزار سال این
زمان ...در این مدت ،سیمرغی شود که صفیر او خفتگان را بیدارکند:1510( ».

 )513-510خوانش کُربن از این رساله چنین است که« :هدهدی که به سیمرغ بدل
میشود ،همان روحی است که به خودآگاهی کامل رسیده و یا از منس فرودین
خود رها شده و به ساحت منس آسمانی گام نهاده است( ».همدانی )130 :1511

حال این پرسش مطرح میشود که چرا نظامی ،بهرام را که به سپیدی و
خودسازی و شناخت منس آسمانی خود رسیده است به پایان راه نمیرساند و او
را به آزمونی دوباره میکشاند اگر او جایگزین ورجاوندی چون کیخسرو (در
نگاه نظامی) است ،چرا در سپیدی گنبد هفتم با او بدرود نمیکند نظامی با الگو
گرفتن از این پادشاه عارفمسلك که در پایان ،به جاودانان میپیوندد ،بهرام را با
قلم و اندیشه خود از شاهی شادیآفرین به ورجاوندی حقبین سوق میدهد،
ولی یك پایه دیگر بر رازها و رمزهای این سیروسلو ،میافزاید و آن گام
دیگری است که در تاریکی غار پایانی برداشته میشود .نظامی برداشت و نسخه
عارفانه دوران تاریخی خود را به آن میافزاید و آن ،جستوجوی نور ذات حق
در تاریکی نامرئی است .فردوسی با توجه به تفکر معتزلیان که باور به دیدن خدا
ندارند ،کیخسرو را در مرتبه جاویدانان و فرشتگی نگه میدارد ،ولی نظامی که به
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دیدن خداوند به چشم سر باور دارد ،یك گام از فردوسی پیشی میگیرد و با
آفرینش گنبد سیاه پایانی ،بهرام را از گنبدهای رنگارني مرئی برای دیدن دنیای
نادیدنی راهنمایی میکند؛ اما دنیای رمزآلود غار محصول این دوره نیست و
مربوط به دوره میترائیسم است .نظامی با در دست داشتن مجموعهای پربار از
اندیشههای مهری ،زردشتی ،گنوسی ،فلسفی ،و یونانی بهترین راه را برای
جاودانگی روح و میرایی جسم برمیگزیند .سیاهی غار پایان درواق  ،سیاهی و
ظلمت نیست ،بلکه از شدت نور ،نادیدنی و تاریك است؛ زیرا نوراالنوار که
گنبد هشتم بهرام را ملوّن کرده است ،نوری است که همه نورها با آن پدیدار
میشوند؛ هم نور است و هم تاریکی .این نور ،بینایی را پدید میآورد ،اما خود
نادیدنی است.

هفتپیکر؛ نسخهای دیگر از داستان ترانه مروارید
اصل داستان ترانه مروارید ایرانی است ،اما در دهه سوم میالدی ،از متنی عربی به
زبانهای یونانی و سریانی ترجمه شده است .در این داستان ،گوهر روح انسانی،
مروارید ،در مصر ،جهان خاکی ،گرفتار آمده و به کام ا دهایی فرورفته است.
امپراتور پارتها ،خدای روشنایی ،برای رهانیدن مروارید ،پسرش ،شاهزاده وارث
تا و تخت ایران ،را به سوی مصر روانه میکند .در مصر ،شاهزاده برای تغییر
چهره ،خرقه مصریها را میپوشد ،اما رسالتش را از یاد میبرد( .این داستان
نمادی از فراموشی مکان مینوی و خاستگاه روح است) پدرش بهوسیله عقابی به
او پیام میدهد .شاهزاده با بر زبان آوردن نام پدرش ،ا دها را میخواباند و
مروارید را به چني میآورد .آنگاه با درآوردن جامه مصری ،با مروارید به شرق
بازمیگردد و در آنجا جامه شاهانهاش را ،که از نور خالص بافته شده است ،از
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دست پدرش دریافت میکند .این جامه نورانی همزاد آسمانی ،همزاد معنوی ،و
نفس راستین او است« .هفت جامه هفترنگی که بهرام پیدرپی و به نسبت
پیشرفت معنوی خود بر تن میکند ،با مفهوم عرفانی کلی جامه روح ،از خرقه
زمینی گرفته تا جامه بافته از نور -برای نمونه در ترانه مروارید -همخوانی دارد».
(بری  )911 :1513نظامی از این داستان ،هم در کل اثر و هم در داستان گنبد

پیروزه ،استفاده کرده است .بیشتر نمادهای این داستان را میتوان بر هفتپیکر
منطبق کرد .شاهزاده نیز چون بهرام ،به جامه نورین دست مییابد .نگاه اشراقی و
اندیشههای ایران باستان را میتوان در ذهن و زبان خودآگاه و ناخودآگاه نظامی
دید و شناخت .مروارید و گنجی که شاهزاده و بهرام از کام ا دها بیرون
میکشند ،دوباره به موطن خود بازمیگردد .در داستان ترانه مروارید ،پدر ،راهنما
و رمزگشای طلسم ا دها است و در مورد بهرام ،بیگمان اندیشه خداجویی
جایگزین نام پدر شده است؛ البته تفکر داستان ترانه مروارید به اندیشه
"خدافرزندی" دوران اسطورهای برمیگردد .حال باید به جستوجوی جامه
نورانی بهرام در سیاهی غار پایانی بود.
«می توان گفت نظامی با گردش انسان در میان نور و چرخش آن در وجود او،
انسان را تبلور نور میداند .نور نماد ناخودآگاهی خالق است که وجود انسان را در
هفترني متجلی میسازد .حرکت بهرام از قطب سیاه به سوی قطب سپید یك
چرخش نورانی است که با کاستن از تاریکی بر روشنایی وجود میافزاید و با این
غلبه ،به فراست باطن و دلآگاهی میرسد( ».علیاکبری و حجازی )91 :1520

ورود به گنبد هشتم
پس از گذر از هفت وادی عشق به کمك هفت امشاسپند (در داستان :هفت بانو)،
که در دین زرتشتی هفت فرشته یاریگر انسان هستند ،خواننده با بهرامی روبهرو
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میشود که حضور راهنما و پیری دیگر را تجربه میکند؛ زیرا در راه شناخت
دشوارتری گام برمیدارد .بهرام در این مرحله ،هنوز از کالبد جسمانی خود یا
همان منس جسمانی جدا نشده است ،ولی به مرحلهای رسیده است که توان عرو
را داشته باشد؛ زیرا در این مرحله ،درمییابد که هستی حقیقی او ،یعنی هستی
روحانی او منشأ و ماهیتی خدایی دارد؛ گرچه او در جهان جسم پایبند است .او
زندگی در قلمرو مکانی متعالی را برای خویش تصور میکند و میپندارد که
اکنون به جهان فنا و نیستی پرتاب شده است؛ درنتیجه ،باید به سوی رهایی و
نجات از این جایگاه ناپایدار بشتابد و این تنها با آزادی و رهایی از جهان
جسمانی و یا به تعبیری گنوسی ،زندان تن و جسم ممکن است؛ زیرا جاودانگی
خود را در این سرای نیستی نمیبیند .سرانجام وی به در ،این نکته میرسد که
گرچه تولد و زادن او با هبوط به جهان محسوس همراه بوده است ،تولد دوباره
او از نو کامالً روحانی است .بهرام در مسیر این تولد روحانی ،با یك راهنما و
دو شخصیّت پلید برخورد میکند :چوپان ،وزیر و خاقان .اگر این سه شخصیت
داستانی نمادهای درونی بهرام در نظر گرفته شوند ،چوپان راهنما و نفس ناطقه او
است که در گذر از هفت وادی به نیروی روانی بهرام قدرت میبخشد و وزیرس
خائن و خاقان در دو نماد سي نر و گرگِ ماده ،آخرین نشانه از حیاتِ انسانی
بهرام هستند که با به بند کشیدن آنها ،بهرام از مرحله آدمی خار میشود و
میتواند از مالیك بال و پر بگیرد و این ملك در نماد گور راهنما دوباره بر بهرام
ظاهر میشود.
«گرگ ماده مترادف با هرزگی است .نمادگرایی این وحشی درنده ،تصویر نخستین
و نمونه ازلی مرتبط با پدیده تناوب روز و شب و نیز مرگ و زندگی است .گرگ
جهنمی است و بهخصوص مادهگرگ ،تجسم میل جنسی است و بهویژه در مسیر
به سوی کعبه ،مان راه است( ».شوالیه و گربران )510 :1519
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بهرام با راهنمایی چوپان ،سدّ رسیدن به مقصود (کعبه ،غار ،نوراالنوار) را از راه
برمیدارد و به حال هفت ستمدیده رسیدگی میکند .آیا این هفت زندانی و
هفتبانو نمادهای یکسانی دارند جواب این پرسش میتواند دوسویه باشد ،ولی
میتوان هر دوی آنها را دو نماد مختلف در نظر گرفت« .روح بشر در جریان
عرو فردی خود ،آنگاه توسط هر یك از خردهای سلسلهمراتب هفتگانه ،که به
نوبه خود به همسریاش درخواهند آمد ،روشن خواهد شد( ».بری  )915 :1513در
این مقاله ،هفتبانو ،امشاسپندان عالم الهی ،و این هفت ستمدیده که به کمك
بهرام ،از ظلمت خار شدهاند ،پوشش نور نامرئی یا غبار جسمانی او نامیده
شدهاند؛ درنتیجه
«ابهام خدا عبارت است از همین «پوشش» یا التباس تجلی مرئی او .دنیا «پوشش»
خدا است :مفهومی که در عرفان اسالمی ،به مفهوم مایا ،پارچه توهم کیهانی در
اندیشه هندو ،بسیار نزدیك است .حال آنکه پارچه این پوشش چیزی جز ابلیس
نیست .از دید فرزانه ،این پوشش که در چندگانگی خود ،حضور خدا را آشکار
میسازد ،تجلی ضروری خدا است؛ هرچند که این پوشش به خودی خود،
موجودیتی ندارد( ».همان)909 :

این پوشش ابلیسی همان است که با خیانت وزیر و خاقان آشکار شده است .این
جهان مرئی است؛ چون دو قطب سیاه و سپید ،نیکی و بدی ،اهورا و اهریمن را
در خود ج ای داده است .در غیر این صورت ،دنیا به تمامی رني خدا است و این
رني نادیدنی است .تبدیل نور به رني درواق  ،مستوری حقیقت نور است .این
مستوری عین دیدار است؛ زیرا بدون این پوشش ،در ،حقیقت نور غیرممکن
است؛ درنتیجه ،رنيها حجاب بیرنگی ذات خداوند است که نظامی تعبیر
«فراتر از خود شدن» را برای آن بهکار میبرد:
چـون حجـــاب هــزار نــور دریـد

دیــــده در نور بــیحجـــاب رسید

گامــی از بـــود خــود فراتـر شــد

تا خـــــدا دیــــدنش میســر شــد
(نظامی گنجوی )15 :1511
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«رني ،تأللوی نور است و غنای درونی نور را آشکار میسازد .مشاهده مستقیم نور
خیرهکننده است ،اما به واسطه همآیی 1رنيها نور قابل رؤیت میشود .نور که
ماهیت حقیقی هر پدیدار بصری از آن سرچشمه میگیرد ،به وسیله رني دریافت
میشود .درواق  ،رني تبدل آگاهی روحانی به جسمانی -تجسم نور یا به عبارتی
دیگر ،تجسد روح – است( ».علی اکبری و حجازی )10 :1520

بنابر همه سنتها ،عالم چیزی جز تاریکی نیست وآنچه به نمود یافتن عالم کمك
میکند ،نور خداوند است.
«رمز همه چیز عالم از اصل نور ذات باری مشتق میشود .در نظام فکری ابن
عربی ،گویاترین رمز برای تبیین وحدت وجود است .او نور واحد بیرني را که به
شیشه بیرنگی میتابد و دارای طیفی از نورهای رنگی متعدد میگردد ،نمادی از
متناق

نمای وحدت و کثرت و حق واحد و خلق کثیر میداند( ».کاکایی :1519

)022

این نور نادیدنی که مادیّت جهان به آن رني میبخشد ،یا به صورتی وا گون،
جهان مادی را مرئی میسازد ،چون جمی همه رنيها است ،با رني سیاه
نمادسازی میشود؛ به همین دلیل ،نظامی از غار و تاریکی آن به دنیای نادیده و
ناآشنا تعبیر میکند .رني سیاه در گنبد نخست ،از جنس سیاهی غار نیست ،بلکه
به معنای تاریکی و ظلمت روح غریب انسان است .این سیاهی «که سرآغاز
حرکت بهرام است ،نوعی سیاهی است که میتوان آن را به بند درآورد و در
پیوند با کسی است که درونش دچار انشقاق شده ،اما در عین حال،
جستوجوگر است و میخواهد قطب نورانی وجودش را جستوجو کند و به
دست آورد»؛ (علیاکبری و حجازی  )91 :1520ولی در پایان ،آنچه در انتظار بهرام
است ،نورٌ علی نور است.

1. Harmony
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«فوق این عوالم ،نوراالنوار ،یعنی خداوند متعال ،است .او نوری است که دیگر
ورای او نوری نیست و با اوصاف نور محیط ،قیوم ،مقدس ،اعظم ،اعلی ،قهار و
غنی مطلق توصیف میشود .نوراالنوار نور مجردی است که همه انوار به او قائماند
و او قائم به ذات (قیوم) است( ».دیباجی )1 :1520

این نور به علت شدت داشتن ،تاریك است .هم نور است و هم تاریکی و از
همین روی ،رني سیاه که در غار نخست و گنبد سیاه و غار پایان رخ مینماید،
با دو معنای متضاد خود در داستان جلوهگر است .نور سیاه در متون عرفانی
دوگانه است؛ هم نمودار جسم و کالبد ظلمانی است و هم تجلی حق.
«این نورس شگرف است که بهرامشاهِ نظامی ،دور از چشم دیگران ،برای همیشه و
همراه پهلوانان معنوی همتراز خود به تماشایش میرود و میگذارد هفترنيِ
گوهرآذینس هفتشاهدخت ،پشت سرش در پس دهانه غار ،همچنان بدرخشند».
(بری )900 :1513

ادیبان و عارفان ایرانی گاهی غار را به خاطر پرستشگاه بودنش در گذشته که
باعث تنهایی و بازگشت به خویشتن انسان میشد ،در معنای دل نیز نمادسازی
کردهاند .دل به خاطر وجود معشوق ارزشمند شده است؛ پس به گفته مولوی،
عاشق ،یار غار است ،ولی آن که صاحب غار است ،دیدنی نیست .نظامی نیز ازد
این معشوق غیبی سخن میراند و در حق او ،تعبیر «یار غار» را بهکار میبرد؛ئ
چراکه آن یاری است که در سینه چون غار او محبوس است و در درون دل که
مرکز وجود او است ،جای دارد:
شــــاه را غــــار پـــــردهدار شـــده

و او هم آغوش یار غار شده
(نظامی گنجوی )531 :1511

خرو از هفتگنبد و در ،پیام گوری که بهرام را به غار پایان راهنمایی
می کند ،خرو او از مرحله حیوانی و رسیدن به مقام فرشتگی است و پس از آن،
بهرام یا همان انسان کامل باید از این مرحله نیز بگذرد؛ زیرا انسانس کامل به
درجهای میرسد که حتی بال مالئك ،از پرواز در آن ناتوان است .بالی که توان
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پرش به آن جایگاه را ندارد ،قابل سوختن است و این معنا ،بسط و گسترش
داستان معرا

رسول(ص) است که نظامی پیش از شرو هفتپیکر به آن

پرداخته بود .این تجربه رسیدن به منس برتر است.
«فرامن در حقیقت ،منس ملکوتی یا بعد روحانی هر انسانی در عالم روحانی و
فرشتگان است .فراق و جدایی میان منس تجربی و منس ملکوتی ناشی از اسارت و
استغراق منس تجربی در جهان مادی و متعلقات آن است .دیدار و پیوستن به این منس
ملکوتی و شاهد و معشوق آسمانی ،منتهای آرزوی عارفان و نهایت مقصد سالکان
است .تجربة چنین وصل و دیداری که حضور من در برابر من است ،تحقق تولدی
دیگر و گسترش و توسّ شخصیت به فراسوی ناپیدای منس تجربی و دست یافتن به
منب عظیم قدرت و معرفت و حکمت غیرکسبی و ارتقا به مقام فرشتگی است».
(پورنامداریان )192 :1510

این کاخهای هفتگانه که نمادی از بنای چهارخشتی جسم انسان است ،هم از
لوازم عرو انسان و هم مانعی برای عرو به عالم روح است؛ زیرا عارفان
بزرگترین مان را برای رسیدن به شهود قلبی ،حواس ظاهری میدانند .هرچه
تعلق آدمی به این حواس کمتر شود ،ادرا ،روحانی در وی نیرو میگیرد« .جای
این نیروها "دل" است که به کشف و شهود میانجامد .برای آنکه این دریافت در
دل حاصل شود ،باید کوشید تا دل را از آالیشها زدود تا هرچه بیشتر به در،
وجود حضرت حق نایل گردد( ».پشتدار و عباسپور خرمالو  )60 :1511پیش از جدا
شدن از جهان مادی ،نظامی جسم بهرام را در نمایشی باستانی به پاکی میرساند.
بهرام هفتپاره رنگینش (گنبدها) را با نار ،نورانی میسازد .آتشی که بهرام در
هفتگنبد میافروزد« ،نماد پاکی و روحانیت آدمی است .این آتش ،این نور ،این
لهیب و زبانه ،فرّ است .فرّ دانش بزرگی ،سعادت ،شکوه و عظمتی است که از
سوی خداوند بخشیده میشود به آنان که شایسته آنند( ».رضی  )50 :1510بهرام این
آتش پا ،و خجسته را میافروزد که نمادی از پاکی جسم و روح است و نشانه
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پیروزی بر دیو دروغ ،خیانت ،طم و . ...بهرام اکنون به وجود چشمه نور آگاه
شده است؛ پس جامه او لباسی از نور است و این انسان نورانی ،انسان مینوی
پنهان و قطب ناهمساز انسان جسمانی است« .هرگاه که تو خود را از نار پا،
کنی ،نور خود میآید .حاجت نیاید که گویی نور از کجا حاصل کنم و چگونه
حاصل شود .هرآینه آدمی بی یکی از این دو نباشد :نور یا نار .چون نار رفت،
معیّن شود نور( ».بهاءولد  )905 :1539بهرام در پایان سفر هفتسالهاش ،به گنجی
دیگر دست مییابد که تنها با برداشتن حجابس «خود» به آن میرسد و این پوشش
همانا هفت ستمدیده محبوس است .بهرام با آزاد ساختن آنها ،گنج نهان خویش
را از چني ا دهایی دیگر میرهاند و به گفته دیگر ،خیزی بلند به آنسوی توی
سایهسان برمیدارد؛ به قول حافظ:
میان عـاشق و معشوق هیچ حائل نیست

تو خود حجـاب خودی حـافظ از میـان برخیز
(حافظ شیرازی )912 :1553

«توس پنهانس تو ،همان گنجس پنهانس درون است .آنچه سبب می شود این "توس" تو ،در تو
و این عالم مقدس و پهناور و این گنج بیپایان از تو پنهان بماند ،توس تجربی و
وابسته به جهان تعلقات مادی است که حضور آن توس مقدس در شرایطِ غربت و
اسارت در زندان جسم و جهان ،خود پدیدآورندة آن است( ».پورنامداریان :1511
)32-31
چیـست اندر خــــم که انــدر نهر نیـــست

چیست اندر خانه کاندر شهر نیست

ایـن جهــان خُـم است و دل چون جوی آب

این جهان حجرهست و دل شهر عجاب
(مولوی بلخی )111-110/0/1521

نتیجه
هفتپیکر داستان آرزوی جاودانگی و بیمرگی است .اسطوره رویینتنی اینبار
در شکلی عرفانی ،یعنی جاودانگی روح در این داستان دنبال میشود .آرزوی
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زندگی جاوید در مکانی دور از این عالم ماده ،به اصل آسمانی انسان مربوط
است و این میل و خواست دیرینه که در ناخودآگاه همه اقوام وجود دارد ،منشأ
کمالجویی و حقیقتطلبی است .انسان از زمانی که پا بر این دنیای پرنقش و
نگار گذاشت ،رویاروی آسیبهای بسیار بود و ناشناختهترین و بزرگترین مان
خود را مرگ میدانست که آرزوی زندگی جاوید در دنیای بیآسیب را از او
میگرفت .این آرزوی دستنیافتنی ،انسان را در حالت مبارزه همیشگی با
ناخواستهها و ناامیدیها نگه داشته است .نظامی گنجوی با به تصویر نکشیدن
مرگ بهرام ،در پی کشف دنیای روح و بیان جاودانگی ارواح پا ،و بیآالیش نزد
خداوند است و تاریکی غار را پنداری از ذات ناشناخته خداوند میداند .تمام
مراحل گذر از هفتگنبدان و راهنماهای بهرام همگی منطبق بر عرفان و
اسطورهای ایران باستان دارد و بهرام با گذشتن از آنها به نامیرایان میرسد .اگر
جهان را تنها عرصه بازی زندگی انسان بدانیم ،تنها فرصت ما یافتن راه پایان آن
است؛ راهی که به گنج شناخت خود و خالق خود ختم میشود .در این مسیر تنها
کلید و راهنما دل انسان است و آنچه در بیرون و در این عالَم است ،ظهور و
تجلی تواناییها و داناییهای بالقوه دل است؛ پس هر انسانی به اعتبار حقیقت
خود ،خدا است .راهنمای فرزانه این راه ،نیرویی درون دل ما است؛ راهنمایی که
خداوند برای شناخت خود ،در دل ما نهاده است .این روحس نامیرا همان باقیای
است که با رسیدن به او ،به لحظه دم نخستین میرسیم .ما همان جمشید
اسطورهای هستیم که با همزادی ازلی به دنیا میآییم .ما انسانی دو چهره هستیم
که یکی فانی و دیگری فناناپذیر است؛ هرچند همیشه باهمایم ،هرگز کامالً یکی
نمیشویم.
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