
-- Literary Text Research --------- 
Vol 25(87), PP.33 
ltr.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/ltr.2019.37187.2499 
 

 

O
ri

g
in

al
 R

es
er

ch
 

 
 

 
 

 
R

ec
ei

v
ed

: 
2

5
/N

o
v

/2
0
1

8
 

 A
cc

ep
te

d
: 

1
6

/J
u
n
/2

0
1
9

 
 

IS
S

N
:1

7
3
5
-1

1
7
0

 
 

eI
S

S
N

:2
4
7

6
-6

1
8

6
 

 
  

Decoding Symbols of Haft Peykar’s Seven Realms 

Behnaz Alimirzaei 
Ph.D. in Persian Language and Literature, 

Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, 

Iran 

  

Mir Jalal al-Din Kazzazi 
Professor, Department of Persian Language 

and Literature, Arak Branch, Islamic Azad 

University, Arak, Iran 

  

Ali Sarvar Yaghoobi 
Assistant Professor, Department of Persian 

Language and Literature, Arak Branch, 

Islamic Azad University, Arak, Iran 

Abstract  
Nezami is one of the most influential poets in the field of symbolism. Nezami's 

Haft Peykar is among those symbolic and innovative stories in every aspect 

of which there can be found a new and wonderful mystery. This study attempts 

to decode sevenfold domes of the poem to achieve the linkage between realms, 

stories, and stars. To achieve this purpose, authors studied seven realms from 

prominent geographers' points of view, such as Abu Ryhan Biruni and 

Yaghout Hamavy. Then authors examined the linkage of the above realms and 

stories with the seven planets. The results of this descriptive-analytical 

research showed that Nezami- by his creative mind and knowledge of myth, 

history, and symbol- has not only been able to offer the image of the ancient 

man's view of Heaven and the effects of the stars on his destiny but beyond 

that, by writing the symbolic domes, has shown Bahram's power, hero of the 

story beside seven princesses of seven realms and therefore, he transformed 

the geographical seven realms into seven symbolic countries. 
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  پیکرهفت اقلیم هفت نمادهای از رمزگشایي
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 ايران اراک، اسالمي،
  

  کزازي الدينميرجالل
 اسالمي، آزاد دانشگاه اراک، واحد فارسي، ادبيات و زبان گروه ،استاد

 ايران اراک،
  

  يعقوبي سرور علي
 ،اسالمي آزاد دانشگاه اراک، واحد فارسي، ادبيات و زبان گروه ،استاديار

 ايران اراک،

 

  چکیده
 و نمادین هايداسللتان جمله از وي «پيکرهفت» .اسللت نمادپردازي زمينة در توانمند شللاعران از یکي نظامي،
 با روپيش جسللتار رو، این از .یافت دسللت شللگرف و نو رمزي به توانمي آن گنبد هر در که تاسلل نوآیيني
 آن گانةتهف گنبدهاي رمزگشللایي به منظومه این اختران و هاداسللتان ها،اقليم ميان پيوند به دسللتيابي هدف
 چون ايبرجسلللته  دانان يجغراف دیدگاه   از گانه  هفت  هاي اقليم ابتدا  منظور، این به  رسللليدن  براي .پردازدمي

سي  حموي یاقوت و بيروني ابوریحان ستان  و هااقليم پيوند به سپس  شد،  برر  سياره  هفت اب شده  بيان هايدا
 با  و ویشخ خالق ذهن با  نظامي  که  اسلللت آن بيانگر  تحليلي -توصللليفي پژوهش این نتایج  .شلللد پرداخته 
 بر واکبک تأثير و آسللمان به نگرش در را باسللتاني انانسلل دیدگاه تنها نه نماد، و تاریخ اسللطوره، از آگاهي

شت    صویر  به آنان سرنو شد،  ت سته  بلکه ک  بهرام، چيرگي و قدرت نمادین، گنبدهفت بناي با آن از فراتر توان
 را جغرافيایي اقليم هفت سان بدین و بگذارد نمایش به اقليم هفت شاهدخت  هفت کنار در را داستان  قهرمان

 .سازد بدل یننماد کشور هفت به

 .پیکرهفت اختر، هفت اقلیم، هفت اسطوره، نماد، ها:کلیدواژه
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  مقدمه
سي    شنا ضوعاتي  از نماد ست  مو سلللللي،   دین چون گوناگون علوم در که ا  روانکاوي، شنا

 نهفتة رازهاي و آورده وجللللود بلللله ايگسترده تحوالت آن، مانند و هنر شناسي،اسطوره
سياري  ست  گشوده  را ب ست؟  نماد که آیدمي پيش سؤال  این جااین در .ا صطالح  چي  نماد ا
 به» معناي هب سيمبالين  یوناني مصدر  ریشة  از سمبل  .است  عربي رمز و یوناني سمبل  معادل
ست  «انداختن هم به» و «پيوستن  هم سم  و ا شتق  آن از «سيمبلن » ا  شان، ن معناي به و شده  م

سلللللت   رفته کاربه عالمت و نمود مظهر، ست  عربي لغتي «رمز» همچنين .ا  به آن معني و ا
 نظرانصللاحب از برخي .اسللت کردن اشللاره زبان به یا و دسللت دهن، ابرو، چشللم، لب،

ساند مي را سمبل  و رمز هايجنبه حدي تا فقط «نماد» کلمة معتقدند سع  و ر  آن معنایي تو
سياري  حوادث و حقایق وجود (.1368 )پورنامداران، ندارد را واژه دو   فهم يسو  آن در ب
سان،  درک و شت  برآن را آدمي ان شه  بيان براي تا دا صيف  که مفاهيمي و هااندی  هانآ تو

 .ندک ترآسللان را هاآن دریافت تا بيافریند گوناگوني هاينشللانه و هاعالمت بوده، دشللوار
 (.1392 الياده، ) دهند مي نشلللان را جهان  از عميق سلللاختاري  یا  واقعيت  از حالتي  نمادها  
 دنکر روشن  درصدد  که داندمي ناشناخته  و مبهم چيز هر براي تصویري » را دنما 1یونگ
 (.1380) «است آن مفهوم

سيار  فارسي  ادب در شتر  ب ستان » جریان خيزش از پي  نمادها از جویيبهره ،«نمادگرایي دب
  در توانمي ادب، در نماد کاربرد از کهننمونه چونان است؛  داشته  گسترده  و کهن ايپيشينه 

  این در .کرد یاد اسللت، شللده سللروده پهلوانيک زبان به که را آسللوریک درخت يوسللتهپ
  هاارزش یک هر و پردازندمي یکدیگر با چالش و ستيزه  به نمادین خرمابني و بزي سروده، 

 (.1376 کزازي،) نهدمي برتري دیگري بر را خود و شمارد برمي را خویش هايشایستگي   و
  که اسللت آن سللازد،مي جدا نمادگرایي دبسللتان از را کهن دهاينما آنچه اسللاس، این بر

ستاني  نمادهاي کهن، نمادهاي سطوره  و با ستند  ايا   يهمگان و تباري ناخودآگاهي از که ه
  کاربه سخنور  سرودۀ  یا نوشته  در آگاهانه صورت به -نمادگونه -نو نمادهاي اما اند،برآمده
   (.همان) رودمي

                                                           
1- Jung, Carl. G. 
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  ندۀآشللکارکن نماد .دریافت را گذشللتگان تاریخ افکار و فرهنگ توانمي نماد طریق از
 براي ار زبانش نيست،  خودش اگر که انساني  است؛  اساطيري  انسان  باطني و ظاهري هویت

  (.1393 پيرحياتي،) است گذاشته یادگار به ما
 با جز که است  چنان اسطوره  ماهيت زیرا است؛  نماد ظهور جایگاه تریناساسي   اسطوره 

  زاده (ناخودآگاه) مشترک  زهدان یک از دو هر اسطوره  و نماد .شود نمي داده توضيح  دنما
 و هاچهره .نمادینند اسللطوره در رویدادها و هاچهره .اسللت نمادها پهنة اسللطوره» .اندشللده

  ینآغاز هنجار و پيکره از آميزند،مي هم در افشرند،مي هم در تاریخي و راستين رویدادهاي
  این از» ؛(1368 کزازي،) «آیندپدیدمي نمادها سرانجام  تا شوند، مي دور ونهگبدین خویش
  به دوره ره در انسان  هر .عقلي مفاهيم نه است،  نماد زبان اساطير،  بيان براي زبان بهترین رو،

  هر ست، ا آن نمایشگر  نماد که جاودانه حقيقت آن که گونهبدین بخشد، مي نو قالبي نمادها
  پژوهش سللان،بدین (.1366 ،1دیگران و جونز) «شللودمي عرضلله ما به زهتا صللورتي به بار

  این در اختر هفت با آن پيوند و «پيکرهفت» هايسللرزمين نمادشللناختي واکاوي به حاضللر
 :دهد پاسخ زیر هايپرسش به تا است یافته اختصاص غنایي منظومة

  پيکرهفت  منظومة  در اختر تهف  و اقليم هفت  بين اياسلللطوره نگاه  از نمادین  ارتباط  آیا -
 دارد؟ وجود

 است؟ بوده چه پيوند این ایجاد از نظامي هدف -
  دارند؟ بيشتري پيوند نظامي طرح با هااقليم از یکي کدام -
 دارد؟ نقش داستان روایت در اندازه چه تا اختر هفت به منسوب هايویژگي -

 پژوهش پیشینۀ .1
 و گرفته صورت  نمادشناسي   و نماد ،«پيکرهفت» دربارۀ گوناگوني هايپژوهش تاکنون

 بيدمشللکي مریم از «پيکرهفت هايافسللانه شللناسللينشللانه و رمزپردازي» ها،آن جملة از
 هايشللخصلليت  نمادین هايویژگي بررسللي به کتاب این در نویسللنده اسللت. (1391)

 در هاآن به منسللوب هايرنگ و سلليارات و هااقيلم یکدیگر، با هاآن روابط و داسللتاني
  .است پرداخته گنبد هر

                                                           
1- Jones, E. et al 
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  حماسلللي  و عرفاني  هاي جنبه  بيان  به  «پيکرهفت  بر تفسللليري» در (1385) 1بري مایکل  
 و گنبد هفت در پنهان رمزهاي و نمادها شلللرح و روایت کلي سلللاختار بهرام، شلللخصللليت

   .است پرداخته داستان در روانکاوانه هايجنبه به همچنين
 هرم براسللاس «سللياه گنبد شللناختياسللطوره نقد» مقالة در (1394) دیگران و واعظ بتول
   .اندپرداخته داستان بررسي به 2فریتاگ
شي  در (1391) دزفوليان کاظم  با «پيکرهفت از حکایتي در نماد کارکرد» عنوان با پژوه
  به  ها 4ميتوس زمينة  در 3فراي نورتروپ نظر و یونگ  جمعي ناخودآگاه   الگوي از اسلللتفاده 

 دوم ارب براي چين خاقان لشکرکشي   از بهرام آگاهي» حکایت در نماد کارکردهاي ررسي ب
 است. پرداخته ...«و

 از را شللاهدخت هفت هايحکایت «ني نفير در پيکرهفت» مقالة در (1391) دري نجمه
   .است کرده بررسي عارفان سلوک و سير و عرفاني دیدگاه

لدین ميرجالل ق  در (1389) کزازي ا له م  این به  «اختر هفت  و پيکرهفت » عنوان با  ايا
ضوع  ستان  ساختار  نو، طرحي با نظامي که پرداخته مو ست؛  نهاده بنا را خود دا   اريساخت  ا
شناختي.  و سپهرینه  شان،  انگاره بنابر اختر شگاه    از ابيبازت پيکرهفت اخترانة ساختار  ای ست  پر
ستان  فرجام در نظامي که شد با تواندمي هگمتانه رنگين باروي هفت و زیگورات  پي در- دا
  شللهریاري به را او گونهبدین و برده اسللطوره جهان به تاریخ گذرگاه از را بهرام -فردوسللي
 .است کرده بدل یگانه و نمادین
  تاکنون هک شلد  حاصلل  نتيجه این موضلوع،  با مرتبط وکتب مقاالت مطالعه و بررسلي  با
  این اهميت .اسللت نپذیرفته صللورت حاضللر قالةم موضللوع با منطبق مانعي، و جامع تحقيق
  هفت از دیگر ايالیه اختر، هفت با اقليم هفت پيوند واکاوي با که اسللت رو آن از پژوهش
 .شودمي گشوده پيکر هفت توي
 
 

                                                           
1- Berry, M.  

2- Freytag, G. 

3- Frye, N.  

4- Mythos 



 (1400بهار )| 87شماره  | 25سال | تن پژوهي ادبيم | 38

 

 روش .2
صيفي  روش با پژوهش این ست  شده  انجام تحليلي -تو سجام  براي .ا شيدن  ان   مطالب، هب بخ

  .است شده يانب هفتگانه سيارات و اقليم هفت زمينة در برجسته اناندجغرافي نظریات نخست
سي    نگاه از سپس  شنا   باورهاي و پرداخته سياره  هفت با پيکرهفت اقليمِ هفت پيوند به نماد

  است. کرده مطرح پيوند این در را اساطيري

 پژوهش نظری چارچوب .3
 چیست؟ اقلیم .3-1
ست:  آمده «التفهيم» در سمت  صناعت  این انمردم» ا ست  آبادان که را آن کردند ق  عرب از ا

 هب  تا  گيردهمي مشلللرق از یکي هر و کردند  نام  اقليم و اول از دراز پاره  هفت  به  مسلللکون
  را باستان  جهان چهارم یک اساس،  این بر (.1362 بيروني،) ...«را استوا  مرخط موازي مغرب

 (.1375 سجادي،) نامندمي «مسکون ربع»

 اقلیم هفت و کشور تهف .3-2
ياي  در  تقسللليم بخش هفت  به  را زمين کرۀ هاي سلللرزمين کل  قدیم،  تاریخي  جغراف

 .اسلللت بابلي  عدد  یک  هفت  بخش؟ هفت  چرا که  آید مي پيش سلللؤال این و اند کرده
ياري   ها آن ظاهر  از بسللل له  از آفرینش م مان  جم کان  و ز یة   بر را م  تقسللليم عدد  این پا
 این .بخش هفت  به  را زميني و آسلللماني  هاي مکان  و وزر هفت  به  را زمان  کردند؛ مي

 اعداد  از هفت  اسلللالم دین در شلللود؛مي دیده  نيز دیگر مذاهب   و ملل  ميان  در نگرش
ست  مقدس سمان،  هفت .ا شت  طبقه هفت آ ستان  ایران در . ...و به  هايماقلي به اعتقاد با
 .تندهس  هفت عدد هندۀدتشکيل  که امشاسپند   شش  و اهورامزدا از است  نمادي هفتگانه،

 .ردک دنبال اوسلللتا هايبخش ترینکهن در توانمي را «کشلللور هفت جغرافيایي مفهوم»
ست  رفته سخن  بوم هفت یعني «بومي هپته» از هاگات در»  ها،ایراني (.1386 یاحقي،) «ا

 مدهآ بندهشلللن در .بودند قائل مرکزي آن براي اقليم هفت به زمين تقسللليم از گذشلللته
ست  شتر،  که هنگامي» :ا  فته به بگرفت، نم جاي همه را زمين ... ساخت  را باران آن تي
 آن) پيرامون ،(دیگر) پارۀ شللش و ميان (در) اينيمه اندازۀ به ايپاره ... بگسللسللت پاره
 خونيرث (.1369 دادگي، فرنبغ) «اسللت  خونيرس اندازۀ به پاره شللش  آن (.گرفت قرار
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ست  هااقليم ترینمهم ست  ایرانيان سرزمين  آن و دارد قرار عالم رکزم در که ا  مةه که ا
 را کشلللور هفت  موقعيت  (1) شلللکل  (.همان ) شلللده آفریده  بيش آن در نيکي (گونه )

 دهد.مي نشان اوستایي متون براساس

 اوستایي متون براساس کشور هفت موقعیت .1 شکل

 

شور  هفت تاریخچة ستایي  دورۀ از ک شي  تا او ست  شده  تغييراتي دچار هخامن  در .ا
 هماهنگ -ایران فالت شرق– ایرانيان جدید زیستگاه با باستاني بخش هفت اوستا، زمان
 به شللرق از سللياسللي نيروي انتقال و ایرانيان گسللترش دليل به بعد مرحلة در .اسللت بوده
 رافيايجغ افق تغيير با ایراني روایت» گذشللته آن از .اسللت شللده تغيير دچار ایران غرب

ساطيري  شت دگرگوني دچار پهلوي متون در ایراني ا سالمي  دورۀ در و گ  يايجغراف با ا
 «تگرف خود به را اقليم هفت اسللالمي -ایراني شللکل و مفهوم و شللد ادغام بطلميوسللي

 براساس  کشور  هفت جغرافيایي موقعيت (2) شکل  در (.1384 ،1کراچکوفسکي  ک؛.ر)
 است. شده ترسيم پهلوي متون

 

  

                                                           
1- Ignati IUlianovich Krachkovski, I. I. 

خونیرثه

ووروبرشتيووروجرشتي

ارزه

ویدذفشو
فردذفشو

سوه
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 پهلوی متون براساس کشور هفت رافیایيجغ موقعیت .2 شکل

 

  طبق مسهر نظر بنابر  را کشلللور هفت  این از نموداري «التفهيم» در نيز بيروني ابوریحان 
  (.1362 بيروني، ر.ک:) است آورده (3) شکل

 هرمس نظریه براساس کشور هفت .3 شکل

 

چهارم کشور ایران شهر

کشور نخستین هندوان 

دوم کشور عرب و حبشان

سیم کشور مصر و شام

پنجم کشور صقالب و روم

ششم کشور ترک و یأجوج 

هفتم کشور چین و ماچین



 41 | مکارانه و عليميرزايي

 

 سیارات با هفتگانه هایسرزمین ارتباط .3-3
  هفتگانه تسيارا  از یکي به را کشور  هر اقليم، هفت به جهان تقسيم  بر عالوه روميان و ایرانيان
  هب  اقليم آن :اول اقليم» :گوید مي باره این در «البلدان  معجم» در حموي یاقوت  .دادند  نسلللبت 
ست  زحل روميان و ایرانيان اتفاق شتري  ایرانيان قول به :دوم اقليم .را   آفتاب روميان قول به و م
  رأي به :چهارم اقليم .راسللت عطارد روميان قول به و مریخ ایرانيان قول به :سللوم اقليم .راسللت
  .راسللت زهره روميان و ایرانيان اتفاق به :پنجم اقليم .راسللت مشللتري روميان قول به و ایرانيان
شم    اقليم ست  قمر روميان رأي به و تير ایرانيان رأي به :ش  و قمر نيانایرا رأي به :هفتم اقليم .را
ست  مریخ روميان رأي به  آمده التفهيم کتاب در آنچه (.1376 سهراب،  و 1323 حموي،) «را

 .نيست منطبق کامال  ابومنصوري شاهنامه مقدمة و بندهشن اوستا، هاينوشته با است

 پیکرهفت هایسرزمین در نماد بررسي .4
 و نهسپهری ريساختا داستان، ساختار اختر، هفت و پيکرهفت پژوهش در کزازي انگارۀ بنابر

  زیگورات .اسللت  زیگورات باسللتاني  پرسللتشللگاه   بازتاب ايگونهبه و بوده اخترشللناختي 
ست  هفتگانه هاياشکوب  از کدام هر .است  بوده ...وارهرم و اشکوبه  هفت پرستشگاهي     هواب

 و کا  هفت به پيکرهفت در زیگورات اشکوبه  هفت سان بدین .است  بوده هفتان از یکي به
بد  مان   (.1389 کزازي،) اسلللت شلللده دیگرگون گن   در- اختران با  پيوند  در ها اقليم سلللا
  سلللت،ا آمده  بيروني ابوریحان  کتاب  در و اند بوده برآن اخترشلللماران  آنچه  با  -پيکرهفت 
ساز  ست  نا   هفت اختران با پيوند در ها اقليم سامان  (1) جدول در (.1389 کزازي، ک؛.ر) ا
 است.شده تنظيم یپکر

 پیکر هفت در اقلیم هفت .1 جدول
 گنبد بانوی سرزمین روز رنگ اختر مایهبن
 هند شنبه سیاه کیوان نخست گنبد

 روم یکشنبه سبز خورشید دوم گنبد
 خوارزم دوشنبه زرد ماه سوم گنبد
 سقالب شنبهسه سرخ بهرام چهارم گنبد
 مغرب چهارشنبه پیروزه تیر پنجم گنبد
 چین شنبهپنج صندل برجیس ششم گنبد
 ایران آدینه سپید ناهید هفتم گنبد
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 (هند سیاه، گنبد) اول اقلیم .4-1
  وزر و دارد داللت سياه  رنگ به و نر بزرگ، نحس، خشک،  سرد،  زحل» :گویدمي بيروني
ست  آن از شنبه  سوب  هند به زحل ها،سرزمين  از همچنين (.1362 بيروني،) «او ست  من   که ا
  به شللهرها از زحل» :اسللت آمده «التفهيم» در .یافت پيشللينيان رآثا در را آن ردپاي توانمي

  يسللنت سللياره را کيوان بري، مایکل (.همان) «دارد داللت ... قبط و حبش زنگ، هند، سللند،
  سللبتن کيوان به را هند بر فرمانروایي نيز بطلميوس و داندمي سللرب جنس از و افسللردگي

  را هندي تند بوي و رنگ اش،جویانهلذت طعم آن با سللياه گنبد در نظامي افسللانه دهد.مي
صاویر  «خاجوراها» معبد در .آوردمي یاد فرا   ايشده  کاريکنده خدایان از هایيتندیس و ت
 (.1385 بري،) شلللودمي دیده هسلللتند، آکروباتيک گونهبه گيريجفت نمایش حال در که

 معلق آسمان  و زمين در چون حاالتي و سبد  رسن،  چون هایيواژه داستان  این در هم نظامي
 اننمایشلللگر  کار  ابزار و معبد  این به  اياشلللاره تواند مي که  اسلللت گرفته  کار به  را ماندن  

 بر عالوه .است  استوار  پریرویان با پادشاه  آميزش بر هم داستان  محور .باشد  داشته  آکروبات
  هندوستان  سرزمين  و اهسي  رنگ با که کندمي اشاره  جادویي کارهاي و اعمال به راوي این،
سر  » و است  همسو  کيوان شومي  و   «اردد جریان انگيزخيال و سحرآميز  فضایي  در قصه  سرا
  (.1377 کوب،زرین)

  دوجا و دیوان ،شر  نيروهاي ،هاپليدي نماد -موارد از بسياري  در- اساطير  در سياه  رنگ
 و هند سللرزمين با داسللتان پيوند مایةبن مرغ، و اژدها مار، چون جانوراني، به اشللاره .اسللت
 ادی به را کالي هند حق، به هندي، شلللاهدخت افسلللانه ...» .کندمي تقویت را کيوان سللليارۀ

  را واشللي همسللر پارواتي، قهرآميز جنبه که اسللت سللياه پوزه با خونریز الهه کالي آورد؛مي
  يشپ تودرتو صلللورت به  که  داسلللتان  روایت  چگونگي همچنين (.1385 بري،) «نمایاند   مي
 براي زیسللتن یکبار هندي تفکر در .اسللت هندي هايروایت از گرفته الهام نوعي به رودمي

  تأمين را هدفي تواندنمي قصلله یک نيز داسللتان حيطه در پس نيسللت، کافي حقيقت کشللف
ند  ندي  طب  در این، بر عالوه (.1379 ثميني،) ک تاض  ه مان  براي ها شلللمن و ها مر   در

  ند سلللاختمي یگانه   کيهاني  جان  با  را بيمار  جان  روش بدین  و خواندند  مي قصللله ها، بيماري 
  (.1384 همان،)

 و پير هندوي  بين،باریک   هندوي  یا  سلللياه  غالمانِ  کوکبِ  را زحل  منجمان،  دیرباز  از
- سلياهي  بين ردپاي نيز ایران اسلاطير  در (.1381 مصلفا، ) اندنهاده لقب چر ، هفتم هندوي
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  شهواني رنگ را سياه رنگ شناسيروان دانش در .شودمي دیده جادوگري و -هند سرزمين
 ویژگي با افتدمي اتفاق شللب سللياهي در که اول گنبد داسللتان (.1388 سللان،) انددانسللته
 و وحر هبوط  و عروج با هند سرزمين  و سياه  رنگ دیگر، نگاهي از .است  پيوند در شهواني 

 فرود هند سللرزمين در بهشللت از شللدن رانده از پس آدم اسللت؛ پيوند در آدمي ناخودآگاه
  ات  داد ادامه  زندگي  به  زمين روي در همچنان  اما  شلللد، پذیرفته   اشتوبه  ناله،   از پس و آمد 
  .بازگردد -بهشت- خویش اصلي موطن به دوباره سلوک و سير از پس

  اب  ايگونه  به  تواند مي عجيب،  ايپرنده  با  پرواز و سلللبد  رسلللن، چون واژگاني  وجود
  بازگشللت آرزوي و هبوط داسللتان بر اسللت تأیيدي و باشللد همراه صللعود و يتعال نمادهاي
سان  شت  به ان ضاي  با زحل سيارۀ  و زحل کلمة همچنين، .برین به ستان  ف  رنگ زا گذشته  دا
  در تادن،اف عقب» معني به زحل معناهاي از یکي .کندمي برقرار پيوند نيز معنا لحاظ از سللياه
  مدهوشان  شهر  داستان  با معني این (.1395 مختاریان،) «است  کردن درنگ و ماندن پس راه
  .ماندمي باز ملکه به رسيدن راه در هم شاه چراکه است، پيوند در

  ستقيما م که هستند خاصي صفات داراي سيارات از یک هر که است باور این بر ابومعشر
 (.انهم) کنندمي تعيين را هاآن شللخصلليت نوع و گذارده تأثير ها،انسللان وجودي اخالط بر

 کهن، هايهاندو داشللتن جسللتن، تنهایي دراز، و دور غریبي با کردار و احوال نظر از زحل
  رازدار ي،راستگو  اندیشه،  با پوشيدن  سياه  لباس کيش و آیين بر غوالن، و جادوان سرزمين 

  عين در پوشللانسللياه این صللفات از یکي (.1362 بيروني،) اسللت همراه مجرب، آهسللته و
  هدایت را شللاه اشللاره، با تنها قصللاب و پيرزن چنانکه اسللت؛ رازداري گفتار، در تصللداق
  .است همراه شخصي تجربه با راز این به رسيدن چراکه کنند،مي

  رنگ که سللياه رنگ برد.مي کاربه ناداني و جهل دادن نشللان براي را سللياه رنگ نظامي
ست،  ناپختگي و ناداني و جهل ست  دیگري ویژگي ا سوب م سرزمين  براي يرونيب که ا   به ن
  هسلللتند خشلللکي و تري ویژگي داراي زحل، به منسلللوب مردمان .اسلللت کرده بيان زحل
شان  آن روي یک سکه،  یک روي دو چون (.1362 بيروني،) ست  خرد ن  آن دیگر روي و ا

  پوشياهسي راز به رسيدن براي که دارد خرد سویي از نيز ما قصه شاه .است ناداني و نابخردي
  خاطر  به  ملکه  هشلللدار برخالف دیگر سلللوي از و داردبرمي راه این در قدم  آگاهانه    خود

  ملکه چراکه کند،مي شکني حرمت نوعي به و گيردمي جاهالنه تصميمي  نفساني  تحریکات
  توانمي را امر این که  کرد درازي دسلللت حریمش به  نباید   که  اسلللت ایزدبانویي  حکم در
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 پایان در سللياه رنگ همه این با .دانسللت سللياه رنگ با آن ندپيو و جهل حرمان، از نمودي
   .است هند دیار چردهسيه مردم نماینده او چراکه است، هندي شاهدخت فخر مایه داستان

 (روم زرد، گنبد) دوم اقلیم .4-2
  نظامي اما دهند،مي نسللبت -ایران- چهارم اقليم به را خورشلليد ابوریحان، و حموي یاقوت

  مهرپرستي آیين از نگرش این شاید .داردمي منسوب روم سرزمين به را زرد گنبد شاهدخت
  پرسللتش آیين گيرد؛مي مایه اسللت، گرفته ریشلله ایرانيان تفکر از هم آن که باسللتان روميان
ست  ایراني و هند خدایان از یکي که مهر سياي  در .ا   خود به سرّي  و خاص شکل  صغير  آ

 یافت.   راه روم و اروپا  به  امپراطوري دو روابط و روم و ایران هاي جنگ  طریق از و گرفت 
  که رومي انسرباز  .یافت رواج رومي سربازان  ویژه به و سيليسي   دریازنان وسيلة  به آیين این
 مهر یينآ گسترش  سبب  کشورشان   به بازگشت  از پس صلح  دوران در بودند اسير  ایران در
 ،1ورمازون) بود مسلليحيت سللرسللخت  يبانرق از مدتي آیين این .شللدندمي روم و اروپا در

سياري  دگرگوني دچار اروپا، به سفرخویش  در آیين این البته (.1387  زمان در اگوی .شد  ب
  رایيميت سنت  چند هر .است  داشته  رواج آن توابع و روم در همچنان مهرپرستي  آیين نظامي

  رسایيانت فرهنگ در اما داد، دست از را خود روایي زمين، باختر در ترسایي آیين گسترش با
  دیگر، و اسلت  چله شلب  در ایرانيان سلرو  درخت بازمانده که شلود  ميماند برجاي همچنان
  روز «سللاندي» انگليسللي در را آن که اسللت ترسللایان براي سللپند روزي که یکشللنبه روز

  ةنپيشي  گویاي هنوز آن نام و است  بوده ارجمند روزي هم مهري آیين در .نامندمي خورشيد 
  (.1368 کزازي،) است آن مهرپرستانة
ستي  آیين بنياد ستگویي  بر مهرپر ستوار  را ست  ا ستاني  محور .ا  و گفتار داقتص  بر نيز دا
  خنس معنا نظر از چه و واژه لحاظ از چه داستان سراسر در که طوري به است شده بنا راستي

ستي  از ست  را سوب  که زرین زرد رنگ انتخاب همچنين .ا شي  به من ست  دخور ض  با ا   ايف
  يباستان  ادیان در .است  ایزدان نشانة  و مقدس زرد، رنگ اساطير،  در .است  هماهنگ داستان 
 خداي آپولون، .است  منسوب  3ونوس و 2آپولون ميترا، به رنگ این رومي، و یوناني ایراني،

                                                           
1- Vermaseren, M. 

2- Apollon 

3- Venus 
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شيد  شمندي  و شهود  همتي، بلند بر خور   در آن از گذشته  (.1392 ،1سرلو ) دارد داللت اندی
   .هستند زرد رنگ نمایانگر زر و آفتاب چراغ، شمع، نور، چون، کلماتي استاند
 

 (خوارزم سبز، گنبد) سوم اقلیم .4-3
 برگزیده همسللري به گور بهرام براي خوارزم سللرزمين از را سللوم گنبد شللاهدخت نظامي 

  بينيجهان در» .اوسلت  آن از دوشلنبه  روز و منسلوب  ماه به هاسلتاره  از که سلرزميني  اسلت. 
ست  نقره ماه فلز سنتي  سبتي  و ا  دوباره اتحي و بهار به عرفان در که دارد وجود دو آن بين ن
  «رنگ سبز دارخزانه نوردارندۀ» نام به ماه از اوستا،خرده در (.1390 بلخاري،) «شودمي تعبير
  اسللت. پنداشللته ماه آنِ از را سللبز رنگ نظامي سللانبدین (.1385 زمردي،) اسللت شللده یاد

 ماه به ار ...نيسللت خالص که سللپيدي آن و کبودي ها،رنگ ميان از و هفتم اقليم ابوریحان،
سبت   داندمي سعد  ذات، به را ماه همچنين .داردمي نزدیک زن به را آن سرشت   و دهدمي ن

  (.1362 بيروني،)
  اهنزبا سللر بر آب پر رودهاي و سللرسللبز هايچراگاه داشللتن خاطر به دیرباز از خوارزم

صيفات  که بوده ستا  در آن تو ست  آمده او شهور،  روایات بنابر و ا صلي  موطن م   هايآریای ا
  فوذن آنجا در ایران به خوارزميان مهاجرت از پس حتي ایراني فرهنگ هاقرن تا و است  بوده

 نشلللان خوارزم مورد در اسلللت ناحيه این دانشلللمندان از خود که بيروني اظهارات .داشلللت
  اسلللتفاده  باسلللتان   ایران هاي ماه  و ایراني تقویم از ابوریحان  حيات  زمان  تا  آنان  که  دهد مي
  خویش احکام و بستند مي کاربه خود حساب  در را ایرانيان قمر منازل خوارزميان .کردندمي
  (.1362 بيروني،) کردندمي برداشت آن از را

 بشللر .سللتا رانينصلل داسللتان یک از برگرفته کوب،زرین نظر طبق سللبز گنبد داسللتان
سان  نمودگار سایي  تربيتي نظام در آرماني ان ست  کلي شر  سفر  .ا   از رهایي و دسالمقبيت به ب
  نسللطوري دعوت نظامي زمان در گویا .اسللت دعوي این گواه آلود،گناه عشللقي اندیشللة
 (.1377 کوب،زرین) اسللت بوده رایج النهرماوراء و خوارزم و خراسللان در هنوز سللریانيان

 ماه، براي اساطير  در .کرد برقرار خوارزم سرزمين  و داستان  بين پيوندي توانمي پایه مينبره
 :پردازیممي آن به ادامه در که است شده ذکر نمادهایي

                                                           
1- Cirlot, J. E. 
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ست  ماه نمادهاي از زن -الف ساطير  در و ا  رویندگي و باروري سمبل  عنوان به ماه از ا
شي  در .شود مي یاد  صورت به و اندگرفته را همدیگر دست  زنان از جمعي شوش،  از نق

 و پوپ) ...اسلللت تمام ماه با ارتباطشلللان دهندۀنشلللان که دارند دعا به دسلللت ايحلقه
 ماه با را داسلللتان زیباروي زن و گرفته مایه اسلللطوره این از هم نظامي (.1387 ،1اکرمن
  .است دانسته برابر کامل

 خللام لللفللافلله   در دیللد پلليللکللري  
 راه بلله تگللذشلللل مي  بشللللر از فللارغ

 

 تللمللام  مللاه سللللليللاه  ابللر در چللون 
 ملللاه بلللرقلللع  ربلللود نلللاگللله  بلللاد

 

 (1385 )نظامي، 

ست  ماه نمادهاي دیگر از درخت -ب ساطير،  در .ا سمان  ا   شکل  در مثلث دو یا یک با را آ
شان  کوه ضچه  شکل  باراني هواي و انددادهمي ن   درختي صورت به هم ماه آن، پایين ايحو
 دو هر آرامش در درخت با ماه تشللابه وجه (.1367 صللمدي،) شللدمي داده نشللان قله روي
  بيآ که درختي زیر در بيابان در سللخت روز چند گذراندن از پس هم مليخا و بشللر .اسللت
شت  جریان آن زیر در گوارا سودگي  به دا سند مي آ ساطير  در .ر س  متون به توجه با ا  و تااو

ندهشلللن  يان  از ب ها  آخشللليج چهار  م  (.1369 دادگي،فرنبغ) اسلللت دپيون  در ماه  با  آب تن
 .کند اشاره مایهبن این به درخت زیر در آب پر چشمة گرفتن قرار گونهبدین

تي    بلله خ بر    در ط لي  و سلللل شللللا  عللا  
درو سلللفللالي   سلللفللال  خمي   آکنيللده    

 

فللرا  و بلللللنللد  و پللاکلليللزه  و سللللبللز    
درو زالل و خلللوش اللللحلللق آبلللي  

 

(1385 )نظامي،  

  در (.1376 ،2دوبوکور) «اسلللت دگردیسلللي و حيات  تجدید  » ماه  هاي ویژگي دیگر از -پ
 پيدایش  باعث   من ... مغروري؟ چه  از» :گوید مي خورشللليد  به  ماه  :اسلللت آمده  اسلللاطير
ستم  هاآن رشد  و موجودات ستان  در (.1367 صمدي، ) «ستانم مي جان و دهممي جان .ه   دا

  باور  در .دهد مي تازه  جان  نوعي به  زیبارو  زن و بشلللر زندگي  به  مليخا  گرفتن جان  با  ماه  نيز
  داستان  ایانپ در .شد مي گرفته نظر در قرباني ماه، ویژه به آسماني  اجرام براي باستان  ایرانيان

                                                           
1- Pope, A. & Ackerman, Ph. 

2- Debucourt, M. 
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  .نيست  ربانيق آیيني سنت  اجراي به ارتباطبي که است  رفته اشاره  کسوف  نجومي پدیدۀ به
 مردم .اسللت وشللنر زرد و نارنجي تا گرفته تيره قرمز و ايقهوه خسللوف، هنگام ماه رنگ»

  دليل همين به است؛ شده زخمي او ماه به سانگربه یک حملة دليل به که داشتند باور باستان
 قرباني را انسللاني شللر، نيروي دفع و بد پيشللامد از جلوگيري براي باسللتاني مناطق از بعضللي
شارکي، ) «کردندمي  و شر ب ندگيز دوبارۀ رویش سبب  شدنش  قرباني با نيز مليخا (.1394 ف

  از ار تيرگي شللدنش، قرباني با باید که اسللت اهریمن نمایندۀ او گویي .شللودمي همسللرش
 قرباني این در که اسللت اهورا یاران از بشللر راه، این در .گرداند دور همسللرش پاک چهرۀ
  .دارد بسزایي سهم شدن،

 گردروي، صللافي، و روشللن رنگ سللپيد، و خوب چهرۀ صللورت، نظر از ابوریحان
 از ... و کدبانوان شللریفان، پادشللاهان، مردمان گروه از و (1362 بيروني،) را موي بخو

 داردمي منسلللوب ماه به را زمين و آب کردن تقدیر و چيزي هر اندر اسلللتادي هاپيشللله
 داسللتان با تواندمي که اسللت منسللوب ماه به هایيویژگي هم «نوادرالتبادر» در (.همان)

 و ونددپي هاستاره  همة به و است  نحوست  و سعادت  پذیرندۀ ماه، .باشد  همسو  سبز  گنبد
 از هابسللتان و روان هايآب و کشللتزارها و نمناک هايزمين .نپيوندد وي با سللتاره هيچ
 هاسهم از و دارد داللت مردم با کردن گستاخي و دروغ چيزهاي بر همچنين اوست. آن
ستان،  در (.1350 ،1دنيسري ) است  منسوب  ماه به نيز ...حرکت و سفر  سهم   از ايپاره دا
 ينع در که زني بر بشر نام به مردي شدن عاشق مدار بر داستان .دارد نمود هاویژگي این

 و نيکوي نظر هر از روزگار مردمان ميان در نيز بشلللر .چرخدمي اسلللت، نجيب زیبایي،
 با اطارتببي که شلللوندمي تشلللبيه بدر به زیبایي نظر از خوارزم ترکان .اسلللت سلللرآمد
 اهایشادع و سفر زمان در فرهنگ با مليخاي کردن گستاخي .نيست بحث مورد موضوع

شر  کردن سفر  همچنين . ...و آفرینش مورد در  هايگيویژ با تواندمي المقدسبيت به ب
 تانداسلل در نيز آب کردن مسللاحي و تقدیر ویژگي .باشللد پيوند در ماه براي شللده ذکر
 خم رد وشو شست   به بشر  با فضل  اظهار از پس ظاهربين ايمليخ که زمان آن .دارد نمود

 هب دریایي گرانمسللاحت همچون بشللر .نشللد خبري هيچ او از سللاعتي از پس .پرداخت
 را مليخا که بوده بزرگ و ژرف چاهي خم، آن که شللد متوجه و شللد خم وارد او دنبال
 :است کرده غرق خود در

                                                           
1- Dniseri, SH. M.  
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گللم شلللللده او جللان دیللد ايغللرقلله   

بود شللللایللد  چلله کللاین درمللانللد طرفلله  

بلليللش و کللم اينلليللزه بللاالي بلله هللم  

دریلللایلللي گلللرانمسلللللاحلللت چلللون  
 

خم  سللللر بر  نهللاده   خمّ  چو  سللللر   
ربللود درخللت آن شللللا  از چللوبللي  
خویش ناخن و چنگ به کردش سللاده  
پلليللمللایللي   آب بلله خللم آن در زد  

 

(1385 )نظامي،  

  آرامش، رمز سللبز .آوردمي فرایاد را پاک عشللق و بهشللت داسللتان، سللبز رنگ همچنين
  يانگرب و توکل پرهيزگاري، معنویت، اميد، نمایانگر مذهب در .است ...و سرزندگي آزادي،
ست،  عارفانه صفاي  و تزکيه سوي  به حرکت  آن و دارد هم دیگري کارکرد سبز  نور اما ا
 و دریده چشماني  با سبزپوش  شيطاني  1شارتر  جامع کليساي  در .است  پليدي و اهریمن نماد
  دوگانه کارکردي توانمي منظر، همين از (.1394 دوبوکور،) اسللت شللده نقش رنگ سللبز
  در دوگانگي این .ستان جان هم و است  بخشجان هم که نظرگرفت در ماه چونان سبز  براي

صيت    شر  شخ شکار  نيز مليخا و ب ست  آ سان  گرتداعي سبز  رنگ» این، بر عالوه .ا   از ايهان
ضي،  خود ست  تحرکبي را سکي ) «ا سان  ،(1379 ،2کاندین   توکل و آرامش رنگ و مليخا ب
  .است بشر براي

 (صقالب سرخ، گنبد) چهارم اقلیم .4-4
ست  مریخ آن از نظامي طرح بنابر چهارم اقليم  خوانده نيز بهرام و 3مارس هاينام با که ا
 .اسللت توجه قابل بهرام جنگ، خداي و خونين سللتارۀ با قصلله شللاه ناميهم .شللودمي

 طافرا به گرميش و خشللک سللرشللت، نظر از .داندمي مریخ آن از را سللوم ماقلي بيروني
 و شللهرها از .اوسللت روز شللنبهسلله و تيره سللر  رنگش اسللت، کوچک نحس .اسللت
 در قرمز رنگ  (.1362 بيروني،) دارد داللت  ...و صلللقالب و روم و شلللام بر ها ناحيت  
 پرخاشللگري، چون مفاهيمي و اسللت جهل و مبارزه به دعوت از نمادي شللناسللي روان

 و،سللیک از بينيم؛مي را رنگ این هايمشللخصلله داسللتان این در .دربردارد را خيالبافي
 اشق ع خواستگاران  سو،  دیگر از و کندمي دعوت مبارزه به را عاشقانش  حصاري  بانوي

                                                           
1- Cathédrale Notre-Dame de Chartres 

2- Kandinsky, W.  

3- Mars 
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 و سر  رنگ نو، طرحي با نظامي .دهندمي دست از را خود جان و شوندمي مبارزه وارد
سي  شاهدخت  و صقالب  به ار بهرام سياره  سبت  رو  سرد  روز یک در بهرام .دهدمي ن
سي  با ماهدي سي  شاهدخت  گنبد به سر   لبا سيري    سرزمين  از که رو س  آمده سرد  ت،ا
 زادگاه شللمال در را ایران مرزهاي سللرزمينش سللربازان که شللاهدختي .گذاردمي قدم

ستان  این در نظامي .کردندمي تهدید -گنجه و آذربایجان-نظامي  شاره ا رویيني دژ به دا
ناه  آن در حصللللاري بانوي  که  دارد ند  تا  گيردمي پ نده  همسلللر بتوا ند  را اشآی  .برگزی

لة  فراز بر آهنين دژ این تصلللویر همچنين قاز  هاي کوه ق ند مي قف يانگر  توا  دژ ينروی ب
شهور  سب  جایگاه- م ساطير  در -توراني ارجا سالم  از پيش ا شد  ا  ه،شاهنام  روایت به .با

ها  را دژ رداگردگ ته  کشلللتيراني هاي آب و رود مت  انواع و بود فراگرف  و ثروت و نع
 در نه را دژ این نظامي البته (.1386 یاحقي،) داشلللت وجود آنجا در جنگي هايسلللالح
 مندشللل که تورانيان نظامي، دید  از چراکه  دهد، مي قرار قفقاز  هاي کوه در بلکه  توران،
سطوره  و تاریخي ستند  ایران ايا  غرب شمال  در بلکه شرق،  شمال  در نه وي زمان در ه
 هرامب سيارۀ  رنگ آمد گفته چنانکه .بودند داده قرار تاز و تاخت مورد را ایران مرزهاي
 .تاس  پيوند در روسي  شاهدخت  حکایت و روس سرزمين  مردمان با که بوده تيره سر  
 این در درسللتي به که اسللت خشللونت و خونریزي و جنگ بارز نمادهاي از سللر  رنگ
  .دارد بازتاب داستان

 (مصر گنبدآبي،) پنجم اقلیم .4-5
ستان  سانة  دا   ستارۀ  هب را پنجم اقليم نظامي .شود مي بازگو مغربي شاهدخت  زبان از پنجم اف
سبت  مصر  سرزمين  و عطارد  و 2مرکور آن رومي و 1هرمس عطارد نام یوناني در» .دهدمي ن
  خدایان پيک .است  3زئوس فرزند عطارد رومي، و یوناني اساطير  در .است  «تير» آن فارسي 
 و نمسافرا  یار و تجارت و دبيري و فصاحت  خداي و کردهمي حمل را ایشان  فرامين و بوده
  به جيوه کواکب، منسللوبات در .کندمي هدایت دوز  در را مردگان ارواح و اسللت دزدان
 سرد، » :است  آمده چنين عطارد ايهویژگي «التفهيم» در (.1357 مصفا، ) «دارد نسبت  عطارد
شک  شکيش  و ميانه خ ست،  سردي  از ترچرب خ ست  سعد  هم ا  مانند و خویش ذات به ا

                                                           
1- Hermes 

2- Mercur 

3- Zeus 
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 و است  شبي  هم بياميزد، او با که شود  آن مانند وليکن است،  نر حال عين در .گردد دیگران
  ،بيروني) «باشلللند مرکب که اسلللت آناني با هالون و هاطعم و هابوي بر داللتش روزي، هم

  از (.همان) «اسللت اقليم شللشللمين و اسللت عطارد آن از چهارشللنبه هفتة روزهاي از» (.1362
ست  منسوب  عطارد به آبي رنگ ها،رنگ ميان سالمي  فرهنگ و ایرانيان باور در .ا  مانآس  ا
  رخوردارب ايویژه قداست  از آبي رنگ دليل همين به .است  فرشتگان  و خدایان جایگاه آبي
 ...و عشق  شادي،  آسمان،  آزادي، آرامش، رمز آبي یا تند اينقره رنگ بيني،عطال در .است 
 و کردندمي رنگ آبي را آنان تندیس مصللري، خدایان دادن نشللان براي مصللر در .اسللت
شان  تا شدند مي آبي هم هاموميایي   در يآب رنگ .اندشده  مرتبط حقيقت روح با که دهند ن

  نيز ماهان داسللتان در (.1395 ،1جابز) اسللت همراه ویراني با و ناپایدار و رحمانهبي منفي بعد
 آسللمان سللقف رنگ یک، :اسللت متضللادگونه مفهوم چهار داراي نظامي نگاه از آبي رنگ
  .است ناپایدار و متغير که است

  نو کليش  به بار هر آن روز و شب  که کندمي ترسيم  ايگونه به را داستان  فضاي  نظامي
  ظاهر نوعي به بار هر آشلللوبدل و پليد نيروهاي شلللب، چند در .شلللودمي پدیدار ماهان بر
  ماهان روز در و شلوند مي محو ماهان دیده از خروس بانگ و خورشليد  طلوع با و شلوند مي
  اتمم رنگ دوم، مفهوم .دارد ناپایداري از نشان  همگي که کندمي استراحت  ...و غار پناه در
 ژگيوی .اندکرده تن بر سوگواري نشان به ازرقي امةج او نبود در ماهان دوستان است؛ غم و

  در .اسللت حرص و غول و دیو اسللير کبود، گنبد در که ماهان .اسللت آرامش رنگ سللوم،
  خود همراهان نزد به و رسللدمي آرامش به راه این در خضللر همراهي و توبه با داسللتان پایان
ستان  این در همچنين .گرددبازمي ست  همراه دليدهسا  با نوعي به رنگ این دا  لمتمای هم .ا
ست  خوبي به ستان  محور چراکه بدي، هم و ا  .گذردمي شر  و خير نيروي دو مدار بر هم دا
  از خورشلليد طلوع با روز در و شللودمي اهریمني نيروهاي و سللياهي گرفتار ماهان شللب، در

  ز،ابج) «دارد اختصلللاص دایره به آبي رنگ اسلللاطير در» .یابدمي نجات تاریکي و سلللياهي
 دایره (.همان) است  آرامش دهندۀنشان  دایره، چراکه است،  پيوند در آب عنصر  با و (1395

ست  چر  و زمين کره از نمادي مانداال یا ساطير،  در .ا شيدن  یا و دوراني حرکت ا   خطي ک
  .سلازد مي ایمن شلر  و اهریمني نيروهاي از را آن شلي  یا شلخص  پيرامون در شلکل  ايدایره

 :دهدمي ر  ايدایره شکل در مه داستان حوادث

                                                           
1- Jobes, G. 
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رفللتلليللم  فللزون ره فللرسللللنللگ  چللار  
 

رفلللتللليلللم  بلللرون دایلللره خلللط از   
 

(1358 )نظامي،  

 است. باغ همان به دوباره هم او بازگشت و سرسبز باغي در ماهان حرکت نقطه

سلللللالمللتللگللاه  آن در را خللود دیللد  
 

راه ز بلللود بلللرده دیلللو کلللاوللللش   
 

(1358 )نظامي،  

  از هایيداستان  نظامي روزگار در .دهدمي روي غوالن سرزمين  در داستان  این، بر عالوه
یات  در .داشلللت رواج مردم بين در ها عفریت  و ها غول نة     روا يا  جزو مصلللر اعراب، عام

یت  و غول گروهي که  بود هایي سلللرزمين جا  در عفر ندگي  آن ند مي ز   کوب،زرین) کرد
 به  را او و گرفتند مي قرار نماها   راه سلللر بر شلللب در داسلللتان  در غوالن و دیوان (.1377

  هاينشللانه با روز» نمادشللناسللي  در .شللدندمي ناپدید روز هنگام و کشللاندندمي گمراهي
  ازوارانهر هاينشانه  با شب  تاریکي و است  پيوند در گشایش  و شادماني  و بهروزي رازوارانه

 قدیم،  متون در و عرفاني  دیدگاه   از (.1390 کزازي،) «کار  فروبسلللتگي و اندوه  و بختيتيره
  شد يم تلقي عشرت  و عشق  سرزمين  ميانه هايسده  در و است  بوده لذایذ نماد مصر  سرزمين 

  دنبال به که را ماهان داسللتان نگرش، این از آگاهي با نظامي گویي (.1390 پور،اسللماعيل)
ست  باغ در کاميابي سبت  مصر  سرزمين  به ا ست  داده ن   ورحض  هايصحنه  وجود همچنين .ا

سب  شدن  دگرگون ،دیوان و النغو   ،هاآن رقص پري، وجود سر، هفت اژدهاي به ماهان ا
 امراض فاالص اخوان همچنين .کند برقرار عطارد ستاره  با مصر  سرزمين  بين پيوندي تواندمي
  عطارد به گوش ميان آن از که دهدمي نسللبت انسللان پيکر اعضللاي از یکي به را سلليارات و

  (.1342 نصر،) دارد اختصاص
  این در که  اسلللت جادو  و سلللحر عطارد  هاي ویژگي از یکي شلللد، ذکر که  گونه همان 
 با و اسللتفاده گوشلليار ماهان ضللعف نقطه از و شللودمي پدیدار جادوگران نقش در داسللتان
  «التفهيم» در که  هاي ویژگي همچنين .کند مي غوالن بيابان   راهي را او گوشلللش در زمزمه 
  سللخت، راه این در عطارد گویا .اسللت هماهنگ داسللتان از خشلليب با شللد بيان عطارد براي
  دوگانه کارکرد این .رساند مي معنوي و واقعي سودي  به را او نهایت در و بوده ماهان همراه
 .اوست متضاد کامال  سرشت خاطر به عطارد
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 ظرن از مصللري ماهان توصلليف داسللتان، این در توجه قابل نکات از دیگر یکي شللاید
 است. پيوند در مصر با هم او که است یوسف حضرت به زیبایي

زیللبللایللي  بلله مصلللللریللان یللوسلللللف  
 

یلللغلللملللایلللي؟  هلللزار او هلللنلللدوي   
 

(1385 )نظامي،  

 (چین صندلي، گنبد) ششم اقلیم .4-6
 رنگ .بردمي سللر به صللندلي گنبد در چيني شللاهدخت درکنار را هفته روز شللشللمين بهرام

  خاک، رنگ به تيره و اسللت کمرنگ قرمز رنگ، این .اسللت مشللتري سللتارۀ آن از صللندل
  گوناگون هابازگفت ستارگان،  با هااقليم پيوند در .است  مایل سرخي  به کمي خاک چراکه
  پيامبر دیثح بر بنا که چين سرزمين  و مشتري  ستارۀ  به را ششم   اقليم نظامي، اما است،  بوده
ست،  خرد مهد سبت  ا ست  داده ن   -شر  و خير- ستان دا هايشخصيت    نام از (.1385 بري،) ا
 تظلم و نور بدي، نيکي، محور بر معنا هم و صورت  لحاظ از هم داستان  مدار که آیدبرمي
سائل  ترینبنيادي از آفرینش در اهریمني و اهورایي نيروهایي وجود .گذردمي ساطير  در م   ا

ست  جهان ستان  این پایه، همين بر .ا شه  دا   نوزه گویا .دارد همراه بخود را مادي ثنویت اندی
   .است بوده مانا اندیشه این چين در نظامي زمان در

سان  روح که است  باور این بر ماني سير  دنيا این در ان سان،  رسالت  و شده  ا   زيآزادسا  ان
  رد ماني .اسللت بوده اسللتوار وظلمت نور بر آیين این بناي این رو، همين از .اسللت نور این
  را چين مردم توانسللت  جادوگري با و گریخت رانای از او ايعقيده بنابر و کرد ظهور ایران
  اسللت داشللته رواج سللوم سللدۀ در ویژه به چين در مانوي آیين .کند دعوت مانوي دین به
  عالوه (.همان) کردندمي زندگي چين در هفتم قرن تا مانویان گویا (.1390 پور،اسلللماعيل)
  (.1342 ،نصر) دانندمي مشتري آن از را چشم «الصفااخوان» این، بر

 يبينای .کندمي طلب را چشللمش و بينایي خير به آب دادن ازاي در شللر داسللتان، در
 و نور اندیشة  براساس  حال .شود مي فراگير تاریکي آن نبود در که است  چشم  نور همان
 سلليارۀ و چين به را داسللتان این آگاهانه گزینشللي با نظامي که گفت بتوان شللاید ظلمت
شتري  سوب  م شته  من ست  دا سانه  بررسي  با همچنين .ا  توانمي حکایت این با چين هاياف

 در .شودمي دیده درختان شفابخشي بر دال شواهدي مثال  .یافت دست مشترکي وجوه به
 در که است  آمده هاانسي  نام به درختي دربارۀ بسياري  هايگزارش چيني هاياسطوره 
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سا  و درویمي آن هايجزیره و خاوري دریاي هايکرانه  را جاودانگي اکسير  مردان، پار
ست  به آن از شد مي جاوداني زندگاني که خاوري دریاي درخت این .آورندمي د  با بخ

 و رویيده آناهيتا اردویسللور هايآب سللرچشللمة  در که سللفيد هوم یا گئوکرن درخت
 اسللت، آالیش از دور به و بخشدرمان و آیدمي دسللت به ازآن جاوید زندگي اکسللير
  (.1380 کوروجي،) دارد ديهمانن
 نةگو به و دارد همراه خود با را جاودنگي اکسللير از نشللاني کرد، دختر داسللتان، در
بانوي  یادآور  دیگر، يد   - ها آب ایزد ناه له  دو در که  اسللللت -آ ندگي  خير به  مرح  ز
شد؛ مي ست  بار بخ شمه    به آب آوردن براي که نخ  الةن صداي  شنيدن  با و رودمي سرچ
 آوردن با  دیگر و دهد مي نجات  را او چشلللمش در پيه  نهادن  با  و رودمي وا پي در خير
 به  کردن اشلللاره با  هم نظامي » .گرداند مي باز  او به  را خير بينایي  زندگي  درخت  برگ
 و ایران سنتي  داروشناسي   در سردرد  درمان عنوان به و آیدمي چين از که صندلي  چوب
ند  نه  به  بود رایج ه ه  رمزپردازي ايگو  (.1385 بري،) کشللللدمي نصلللویر به  را انيکي

 لهاما نيکخو،» :کندمي یاد چنين را مشللتري به منسللوب مردم هایيویژگي هم ابوریحان
سا،  همت،بزرگ خرد، به داده ست  ده، داد دل، آزاد سخي،  دانا، پار  را بدي و گذارریا

 با و هسلللتند يدانای نماد دخترش و چوپان پایه، همين بر (.1367 بيروني،) «داردشلللمني
 دخترش و چوپان که طوري به کوشندمي بسيار خير به رسانيیاري راه در و دشمن بدي
 اههمر نيکي با نامش همچون خير عاقبت سرانجام  و کنندمي درمان را خير روح و جسم 
ستان  این .شود مي شتري ) اکبر سعد  ستارۀ  با دا ست  سازگار  (م   ياتياب ادعا این گواه .ا
  :است زیر

خيز   نللامم  گفللت  تو؟  نللام يسللللتچ   
ين     در ن فرجللامللت   نيللک  شللللغللل چ  

 

ترم      خ ير؟   سللللعللادت از داد کللا سلللل  
نللامللت  چللون بللاد خلليللر  عللاقللبللت   

 

(1385 )نظامي،  
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  ایران( سفید، )گنبد هفتم اقلیم .4-7
  زهره هب داستان  يابتدا در که ياشاهزاده  .شود يم بازگو ،يکسر  دخت زبان از هفتم داستان 
 است: شده يهتشب

اقللللليللمللش    پللنللج  بللرج بللر هزهللر  

 

تسللللللليللمللش  بلله زنللان نللوبللت پللنللج   
 

  )همان(

ست،  پيوند در سفيد  گنبد و بهرام سرنوشت   با   شش  و يماقل شش  در سير  از پس بهرام ا
  از را خویش نمادین سفرِ  که گور بهرام .شود مي خود تکامل از جدیدي مرحله وارد گنبد،

 دیرباز از ایران شاهنامه،  در .نهدمي قدم تمهف اقليم به اینک بود، کرده آغاز سياهي  سرزمين 
 پيروي به نظامي .اسللت بوده اهریمن هجوم مورد همواره روي همين از و بوده نور سللرزمين

سطوره  به تاریخ مرز از را بهرام شخصيت   فردوسي  از ست؛  برده ا سطوره  را روند این» ا   ايا
  به ... است  دانسته  و روشن  یگاهشان جا و زمان که تاریخي هایيچهره .نامندمي تاریخ شدن 
  نمادین کارهاي از یکي .اسللت اسللطوره جهان آن از که یازندمي دسللت رفتارهایي و کارها
 (.1384 کزازي،) «اسلللت نمادین  و اياسلللطوره جانداري   که  اسلللت اژدها  با  او نبرد بهرام،
  باسللتاني هايپرسللتشللگاه با گنبد هفت اخترشللناسللي و سللپهرینه سللاختار» :آمد گفته چنانکه

سمان  نماد که زیگورات ساخته  خرد نمونة و آ ست  پيوند در اند،بوده زمين در آن باز  اگر .ا
  در که  داشلللت خواهد  را کارکردي  همان  داسلللتان،  این در بهرام آید، پذیرفته   انگاره  این

 نوياب افسانه،  هر فرجام در بهرام .اندداشته  پادشاهان  و خدایان بابلي، و سومري  هاياسطوره 
  چيرگي و خدایگاني رازوارانه، شيوه  به سان بدین جویدمي اوکام از و گيردمي دربر را گنبد
باني  از که  داردمي آشلللکار  و آوردمي نمود به  جهان  بر را خویش چون و چند بي   پشلللتي

  (.همان) است برخوردار آسماني نيروهاي

 هاآب نویبا ایزد و زهره ستارۀ با پیوند در هفتم اقلیم نمادهای .5
 زهره و ایران .5-1

ست  شده  بيان هفتم گنبد در که نمادهایي ست  سازگار  زمين ایران سرزمين  با ا   احبص  .ا
شيد  به را ایران اقليم حموي، و مؤیدالفضال  سوب  خور سته  من شه  شاید  که انددان   آیين رد ری
 ریةنظ طبق .است داده نسبت ایران به را زهره ستارۀ نظامي اما باشد، داشته  ایرانيان مهرپرستي 
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  سللينا،بوعلي .اسللت منسللوب زهره به ثور برج در ایران بر فرمانروایي نيز بطلميوس شللخص
شق  الهة را زهره ست  و زیبا نهایتبي زهره سرزمين  ساکنان  .داندمي ع شتني دو ستند،  دا   ه
ست  را شادي  سيقي م سازهاي  نواختن براي عالي ذوق اند،فارغ هانگراني از دارند،مي دو   و
  عشللق، رویي،گشللاده خویي،نيک (.1385 بري،) کنندمي نفرت احسللاس بدي، از و دارند

 .(1362 بيروني،) ...دارند  دوسلللت را کوفتن پاي  و کردن فسلللوس ...و ورزیدن  شلللهوت
  نهآدی روز (.همان) «دارد داللت روشني  و گونيوگندم پاک سپيدي  بر هارنگ از» همچنين

  (.همان) است منسوب زهره به آبناک و تر ايهزمين و اقليم پنجمين و

 آناهیتا و آب .5-2
 و سلللپيدي و آب با زهره رابطة و اسلللت ناهيد یعني آب؛ بانوي ایزد همان زهره» التفهيم در

  تاسللل انکارناپذیر    گريعشلللوه و عشلللق و زیبایي  و طرب و مثل  توليد  و زایش و رویيدن 
  از بسللياري در اياسللطوره هاينمونههنک ترینمهم از و اسللت هسللتي شللالودۀ آب (.همان)

  ينهم از .اسللت بوده آخشلليج ترینمقدس ایرانيان براي آب آتش، از پس .اسللت هافرهنگ
ست  بوده دیار این مردم ستوده  همواره ها،آب بانوي بغ» رو شکي، ) «ا   بنابراین، .(1391 بيدم
ستان  این در هم آب ستان  رمانقه .است  برخوردار ايویژه جایگاهي از دا  یزدا با پيوند در دا
  .ند ک آغاز  بخت  با  را پاکي  زندگي  تا  دهد مي انجام  را تعميد  غسلللل ايگونه به  ها آب بانوي 

  .دهدمي اننشلل را هفتم اقليم با ناهيد سللتاره بيشللتر چه هر پيوند آدینه، روز انتخاب همچنين
 بر که زني را زهره ي،بيرون که گفت باید قصلله دخترک و آناهيتا زهره، و موسلليقي دربارۀ
  دخترک (.1362 بيروني،) کشد مي تصویر  به زندهمي و است  بربط پيشش  و نشسته   اشتري 
   .است نوازنده و موسيقيدان نيز قصه زیباروي

 سپید رنگ .5-3
ظامي  نگ  ن يد   ر ند برمي هفتم اقليم براي را سلللپ عه  روز با  را آن و گزی نگ    جم ماه  ه
 .اسللت همراه پاکي و قداسللت با ایراني فرهنگ رد جمعه روز که روي بدان .سللازدمي

 به نجهگ حکيم افسللانه، واپسللين در گویا» .اسللت پيوند در روان با سللفيد رنگ همچنين
لب  به  ایران سلللراغ ياي  ق  همراهي با  را بهرام روان تا  (1385 بري،) رودمي بهرام دن

  .برساند کمال به -آناهيد- ایزدبانوي
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 اعداد .5-4
ستان  مبناي ستوار  هفت عدد بر سپيد  دگنب دا  با ناگونگو هايسرزمين  در هفت عدد .است  ا

  کامل کبير، عالم عالم، عدد هفت» .دارد سللویه همه پيوندي «کمال» شللدۀ شللناخته نمادهاي
ستين  تماميت، بودن، ست  عددي نخ ست  مادي هم که ا   آرامش، یعني هفت؛ .معنوي وهم ا
  «التفهيم» در ابوریحان نظر همچون ایران استان،د در (.1379 ،1کوپر) ...مجدد اتحاد و امنيت

  پيکر،هفت  بناي  آمد  گفته  چنانکه   .نو طرحي با  اما  اسلللت، اقليما  هفت  قلب  ،«بندهشلللن » و
  همين از .است  هگمتانه باروي هفت و زیگورات پرستشگاه   اشکوب  هفت از برآمده گویي
 آسللمان هب که اسللت مياقلي سللپندترین زیگورات، هفتمين اشللکوب چونان هفتم اقليم رو،

  جاها سللایر از ارزشللمندتر را خود سللرزمين ملتي و قوم هر این، بر عالوه .اسللت ترنزدیک
  در اسللاس این بر .اندداشللته ماورایي و قدسللي نگاهي امور از بسللياري در ایرانيان پندارد؛مي

  هاليماق مرکز یا شللهر اَرتَه عنوان به را ایران سللرزمين باسللتان، ایران جغرافيایي هاياسللطوره
 و مرکز ار ایران تفکري چنين با نظامي و گرفتندمي نظر در خدا و بهشلللت به رسللليدن براي
 :است دانسته اقليم هفتمين قلب

دل ایللران و اسللللت تللن عللالللم هللملله  

 

ینللده    نيسللللت    ین  گو خجللل  قيللاس  ز  
 

 (1385 )نظامي،

 آییني ازدواج .5-5
  زن و مرد که سان  بدان .است  شده  سفارش  کپا راه از ازدواج به ایراني کهن متون همة در
  اسلللاطير در که اسلللت آنجا تا قداسلللت این .کوشللليدندمي باید پيمان این از پاسلللداري در

 مانندمي ازب یکدیگر با ازدواج از گناه و دروغگویي خاطر به - زوج نخستين  -ومشيانه مشي 
صال  راه و کردند توبه که زماني تا شوده  آنان بر و ستان  این در (.1390 ار،آموزگ) شد  گ   دا
  در کشللمکشللي دهد، انجام بخت با حرام کار تا شللودمي برآن داسللتان قهرمان که بار هر نيز

  ترینبزرگ نماینده» بخت چراکه شللود،مي ایجاد او براي هایيگره و آیدمي پيش داسللتان
ست،  ایراني بانوي ایزد شکي، ) «بماند آهوبي و لکبي باید او همچون پس ا   از ؛(1391 بيدم
ستان  جوان رو، همين سد مي نتيجه این به دا ست  پاک ازدواج راه از تنها که ر   واندتمي که ا

                                                           
1- Cooper, J. C. 
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  هفتم طبقه  یادآور  شلللاید   مورد این .یابد   دسلللت سلللعادت  به  و گيرد قرار بخت  کنار  در
  پرسلللتشلللگاه در .اسلللت گرفتهمي انجام آیيني و پاک پيوندي آن در که باشلللد زیگورات
شکوب  جمندترینار» زیگورات سمان  به که روي آن از را ا ست،  بوده نزدیک آ شکوب  ا   ا
سته مي هفتمين ست  گرفتهمي انجام آیيني و سپند  پيوند آن در و ...انددان شویي  نای . ...ا   زنا
 (.1389 کزازي،) «است بوده زمين با آسمان پيوند از نمادي شگرف،

  گیرینتیجه و بحث
 اندگارم نيکي به پارسلليادب در هاقرن اسللت توانسللته هایشامهنبزم در رمزگویي با نظامي
  هتوانسللت وخم پيچ پر هايالیه با که اوسللت شللاهکارهاي جمله از پيکرهفت منظومة .شللود
ست  صویر  به را گور بهرام رازآلود زندگي ا   هفت به دگنب هفت بناي در وي شاید  .بکشد  ت

شکوبه  شته  نظر زیگورات ا سمان  و نزمي ميان پلي که دا ست  آ شان  که اختر هفت و ا  پدر ن
  تنها نه ار اختر هفت هايویژگي او .است  پيوسته  در بهم (زمين) مادر اقليم هفت با (آسمان )
 رمؤث هاسللرزمين این مردمان صللفات و رفتار احواالت، ظاهر، در بلکه گنجانده، هااقليم در

 و بيروني چون ايبرجسلللته دانانافيجغر گفتة با  مواردي در او اقليم هفت  .اسلللت دانسلللته 
  از بردن بهره با توانسلللته اما اسلللت، متفاوت سلللتاره و رنگ اقليم، دیدگاه از حموي یاقوت

  بيشللترین ميان این در .بکشللد تصللویر به را نمادین روایتي گنبد هفت بناي با آنان تقسلليمات
  پيدسلل گنبد و (کيوان فورک، هند،) سللياه گنبد در اختر و شللاهدخت ،سللرزمين بين پيوند

 ،(اهم نازپري، خوارزم،) سبز  گنبد در ترتيب به سپس  و شود مي دیده (ناهيد درستي،  ایران،)
  گنبد ،(عطارد آذریون، مغرب،) گونپيروزه گنبد ،(مشلللتري یغماناز، چين،) صلللندلي گنبد
 .شودمي یافت (مریخ نوش،نسرین صقالب،) سر  گنبد و (خورشيد هماي، روم،) زرد
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  منابع
  .معين :تهران .اسطوره فرهنگ. زبان، (.1390) .ژاله آموزگار،
 .قطره :تهران .نور هايآسمانه زیر (.1390) .ابوالقاسم پور،اسماعيل

  .ني :تهران .نياعلوي جالل ترجمة .پيکرهفت بر بري مایکل تفسير (.1385) .مایکل ،بري
 (،163) 5 ،ادبيات ماه کتاب نظامي. پيکر هفت در هارنگ تأویل حکمت (.1390حسلللن.) بلخاري،
117-109. 

  .گسترسخن :مشهد .پيکرهفت هايافسانه شناسينشانه و رمزپردازي (.1391) .مریم بيدمشکي،
 :هرانت .همایي الدینجالل اسللتاد خامة به .التنجيم صللناعه الوائل التفهيم (.1362) .ابوریحان بيروني،

  .بابک
  .فرهنگي و علمي :تهران .فارسي ادب در رمزي هايداستان و رمز (.1363) .تقي پورنامداریان،

 علمي :تهران .بندري دریا نجف ترجمة .ایران هنر در سلليري (.1387) .فيليس اکرمن، و آرتر پوپ،
 .فرهنگي و

 .روزنه :تهران. اسطوره و نمادشناسي (.1393) .محمد ،پيرحياتي
 .مرکز :تهران .شب یک و هزار در پژوهشي (.1379) .نغمه ثميني،

 .22-34 (،82 و 81) 2 تير، و خرداد ،هنر ماه کتاب .شعبده و عشق بر نظري (.1384) . _________
 :تهران .بقاپور محمدرضلللا ترجمة .فولکلور و اسلللاطير ها،سلللمبل فرهنگ (.1395) .گرترود جابز،

  .بهمن
 .توس :تهران .ستاري جالل ترجمة .روانکاوي در مثل و رمز (.1366) .دیگران و ارنست جونز،
غدادي،  حموي لدان معجم (.1380) .یاقوت  ب مة  .الب مان  :تهران .منزوي علينقي ترج  ميراث سللللاز

  .کشور فرهنگي
  .سخن :تهران .ناکجاآباد جستجوي در گنجه پير (.1377) .عبدالحسين ،کوبزرین

  .زوار :تهران .اساطير و ادیان تطبيقي نقد (.1385) .حميرا زمردي،
 .مکتوب ميراث :تهران .1 ج .ابرو حافظ جغرافياي (.1375) .صادق سجادي،
 .دستان :تهران اوحدي. مهرانگيز ترجمة نمادها. فرهنگ .(1392) .ادواردو خوان سرلو،
سبعه  االقالیم عجایب (.1376) .سهراب   :تهران چانلو.قره حسين  تحقيق و ترجمه .العماره نهایه الی ال

  .اسالمي هنر و فرهنگ پژوهشگاه
 .فرهنگي و علمي :تهران .اسالم ظهور تا ایام قدیمترین از ایران در ماه (.1367) مهرانگيز. صمدي،
  .توس :تهران .بهار مهرداد گزارنده .بندهش (.1369) .دادگي فرنبغ
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 در –گاو  کشلللتن اسلللطوره -ميترایي قرباین  نمادین  بازتاب   (.1394) .دیگران و محمد  فشلللارکي،
 .1-20(،26) 51 ،فارسي ادب شناسيمتن .پيکرهفت

 .دانش اسرار :تهران .خاني نوراهلل ترجمة .هنر در معنویت (.1379) .واسيلي کاندینسکي،
 ترجمة .اسالمي  جهان در جغرافيایي هاينوشته  تاریخ (.1384) .یوليانوویچ گناتيای کراچکوفسکي، 
  .فرهنگي و علمي :تهران .پاینده ابوالقاسم

  .آیدین :تبریز .آیينه و آب (.1384) .الدینجالل مير کزازي،
  .مرکز :تهران .شناختي شاهنامه دیگر؛ ايگونه از (.1368) . _________________

  .روزنه :تهران .ایران فرهنگ و ادب در جستارهایي پندار؛ پرنيان (.1376) . ________
  .مرکز :تهران .اسطوره حماسه، رؤیا، (.1390) . _________________
 (،3) 1 ،فارسي  ادب در عرفانيات فصلنامة  .اخترهفت و پيکرهفت (.1389) . _________________

17-10. 
 .فرهاد :تهران .کرباسيان مليحه ترجمة .سنتي نمادهاي فرهنگ (.1379) .سي .جي کوپر،

 .دوستخواه  جليل گزارش .ایران حماسه  و اسطوره  بنيادهاي (.1380) .جهانگير کویاجي، کوروجي
 .هاتمدن وگويگفت الملليبين مرکز :تهران
یان،    تار هار  مخ حل  بازنمود  (.1395) .دیگران و ب هاي    و ز گاره  در آن به  مربوط باور له  .ها ن  مج
 .54-68 ،5(14) ،چيدمان

صفا،  ضل  م صطالحات  فرهنگ (.1381) .ابوالف سي  شعر  در کيهاني هايواژه با همراه نجومي ا  .فار
  .فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه :تهران
  .الدمي :تهران .دستگردي وحيد نسخه با مطابق .گنجوي نظامي کليات (.1385) .گنجوي نظامي،
 .مرکز :تهران .نادرزاده بزرگ ترجمة .ميترا آیين (.1387) .مارتين ازون،ورم

 فرهنگ :تهران .فارسللي ادبيات در هاوارهداسللتان و اسللاطير فرهنگ (.1386) .محمدجعفر یاحقي،
   .معاصر
 :تهران .سللطانيه  محمود ترجمة .هایشسلمبول  و انسلان  (.1389 ) .دیگران و گوسلتاو  کارل یونگ،

 .جامي
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