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 نظامي پيكر هفتازدواج جادويي در  

  ران و يونان اي ايتطبيقي قهرمانان اسطوره ةمقايس
  پيكر هفتو كاركرد مشترك نجوم و كيمياگري در روايت 

 دكتر مريم حسيني1 
  چكيده

پيكر هفتمنظومة ، در قصص اساطيري و كيمياگري ،شناسي در ستاره اشگسترده نظامي با دانش
تواند بعد و رنگي تازه از خود به نمايش  ميآفريند كه در هر خوانشي  مي تو شگف داستاني رمزي

گانه به خودشناسي و كمال بگذارد. بهرام گور قهرمان روايت نظامي است كه با گذر از مراحل هفت
يابد. بهرام  ميبا ازدواج با دختر پادشاه ايران در روز جمعه پايان  2اين فرايند فرديت و رسد ميدرون 
شود. ازدواج  مييابد و كمال بهرام از آنجا حاصل  مي) پيوند 4(زهره ) با شاهدخت ايراني3يخ(مر

) به معني Hieros Gamos( است. ازدواج مقدس روح ةنانتعادلي بين جانب مردانه و ز ٥جادويي
اه و الهه خاص وحدت بين ش اتحاد ميان خدا و خدابانو و يا موجودي الهي و انسان و گاه به طور

اند. زهره متعلق به فلز مشخص شده  ةو مريخ با نشان  ةزهره با نشان ةست. در كيمياگري ستارا
مس است و عالمت آن خورشيدي است كه صليبي در زير دارد و عالمت مريخ كه فلز مربوط به آن 

ال تعادل و كم ،شوند ميآهن است، خورشيدي است كه صليبي در باال دارد. وقتي اين دو ستاره يكي 
گردد. در داستان نظامي اين ازدواج جادويي با پيوند بهرام و شاهدخت ايراني به ثمر  ميبه جان باز

شناسي واج جادويي در كيمياگري و اسطورهحاضر بر آن است تا ضمن تبيين بحث ازد ةرسد. مقال مي
هاي سمبوليك قابليتپيكر پرده برگيرد و با تكيه بر هاي پنهان و پوشيده داستان هفتاز يكي از ساحت

  كارل گوستاو يونگ، برداشتي تازه از اين روايت اسرارآميز ارائه دهد.  ةشناسان هاي روانمتن و ديدگاه
   .، بهرام گور، ازدواج جادوييپيكرهفتها: نظامي، كليدواژه
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2. Process of Individuation 
3. Mars 
4. Venus 
5. Magic Marriage 
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  مقدمه
ي خسرووشـيرين و هـا داسـتان . پـس ازسـرودة اوسـتنظـامي بـه روايتـي آخـرين  پيكرهفت

 (مشهور بـه بهـرام گـور) زندگي اسكندر، داستان زندگي بهرام پنجم اي و روايت افسانه مجنونو ليلي
قـدر  اثـر آناين ي سمبوليك و رمزآميز ها كند. قابليت ميتوجه وي را جلب  ها بيش از ديگر حكايت

 ، داسـتان و روايتـياي ي اسـطورههـا هست كه نظامي را بر آن دارد كه ضمن اسـتفاده از آن ويژگـي
تر را هم در درون آن جاي دهد و بپروراند؛ و آن روايت گذر بهرام از هفت گنبد و ازدواج بـا  شگرف

  هفت شاهدخت زيباروي هفت كشور است.
به  ها دالوري و شكار است و نام او نمادي براي شجاعت و مبارزه در برابر دشواري ةبهرام اسطور

 نظـامي از بهـرام . امـاشـود و گوران درنده غالب ميجنگد و بر شيران  با اژدها مي اود. يآ حساب مي
. حكايـت نظـامي كند ميي وي را در هفت قصر رنگين بيان ها ورزي سازد و داستان عشق ميعاشقي 

مـي و شـادماني از بهرام، روايت ازدواج وي با دادگري و عدالت است كه جهان و جهانيان را بـه خرّ
گسـترترين و در عـين حـال،  كـانش او را بـه عـدالتق مملومنتهـا در حـ ي بيها خواند. بخشش مي

خود دارد. او دختران پادشـاهان  ةاقاليم سبعه را زير سلط ةكند كه هم ميبدل مقتدرترين پادشاه جهان 
  هفت اقليم را در كابين خود دارد تا نشان دهد كه جهان در زير نگين انگشتري وي است. 

بهـرام دوران رياضـت و پـرورش و . كنـدبدل مـي اي پيامبري اسطورهرا به نظامي بهرام همچنين 
رفتـار وي پـس از بيـرون  كند. كمال را پشت سر گذارده و براي رهايي و آزادي و دادگري تالش مي

  آمدن از هفت گنبد همچون كردار پيامبران پس از بعثت است. 
يميـاگري و در اين مقاله ضمن تعريف ازدواج جادويي يا ازدواج مقدس مطابق آنچه در دانـش ك

شود كه چگونه نظامي با گذراندن بهرام از هفت گنبد كه نمـاد  ميشناسي وجود دارد، نشان داده  ستاره
و نمودي از يكي از سيارات هم هست، و با قرار دادن بهرام در روز جمعه در گنبد هفـتم كـه بـه نـام 

اج مقدس اشاره دارد كه شاهدخت ايراني است و به رنگ سپيد كه منسوب به زهره است، به اين ازدو
پيوندند و بدين ترتيب عشق و شور و شادي  ميآن بهرام و زهره (مريخ و ونوس) به يكديگر  در طيّ

رسـاند كـه تبـديل بـه موجـودي  مـياز شناخت  اي گيرد و بهرام را به مرحله ميسراسر جهان را فرا 
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 ةآگاه شود. در ضـمن اسـطورذهن خود  دوجنسي شود و از تمامي كاركردهاي خودآگاه و ناخودآگاه
   خورد. ميآرس و آفروديته هم پيوند  ةبهرام در اين روايت به اسطور

داسـتان يـك روح از « با عنـوان اي طي مقاله 1368در ايران نخستين بار سيروس شميسا در سال 
 بـوف كـوردر  »ازدواج جـادويي« ةنمون چاپ شد به كهن كيهان فرهنگي ةكه در مجل »ديدگاه يونگي

 ةشناسان در نقد روان حداستان يك رو نقاله كه بعدها در كتابي با عنوادايت اشاره كرد. وي در اين مه
انـدروژني در خـدايان اشـاره  ةموجود دوجنسي هرمافروديت و مسأل به ،هدايت منتشر شد بوف كور

دو  ةبـه مقايسـ روانكـاوي و ادبيـاتخانم حورا ياوري در كتـاب  1374كند. پس از وي در سال  مي
كند. از  ميي شميسا در اين باب استناد ها پردازد و به بخشي از گفته ميداستان بهرام گور و بوف كور 

شناسـانه در ادبيـات گشـوده شـد و راه را بـراي  تازه از منظر نقد روان اي طريق اين دو كتاب دريچه
ورا ياوري در اين كتاب ي ادبي از اين منظر باز نمود. حها روايت اي كشف بسياري از حقايق اسطوره

به طي مراحـل ايـن ازدواج و  اي كند، اما اشاره ميگنبد اشاره دواج جادويي بهرام با دختران هفتبه از
همـين عشـق و آميـزش  ةبـر پايـ پيكر هفت«نويسد:  ميشود. وي  ميمطابقت آن با عمل كيمياگري ن

راز سرشار از همدلي و همزبـاني، بـا جادويي استوار است و بهرام در پايان هر شب، در پايان راهي د
، (يـاوري» شـود ميآميزد و يگانه  ميگويند  ميدرون هر گنبد براي او قصه  يي كه درها شاهزاده خانم

1386 :127.(  
بـه تحليـل  2ميانـه ةشعر دربـاري فارسـي در دورفصل پنجم كتاب  نيز در 1جولي اسكات ميثمي

تعـالي  ةكند كه مايـ ميرام با شاهدخت در روز آدينه اشاره پردازد و به ازدواج به مي پيكر هفتداستان 
 .)203: 1987 (ميثمـي، كشـاند مـيبا عدالت و دادگري  پيوندشود و او را به  ميروحي و فردي بهرام 

 ةد، اما بـه رابطـشمار ميكمال بهرام  ةظر نظامي اشاره دارد و آن را مايميثمي نيز به تقدس ازدواج از ن
 كند. مين اي (بهرام و ونوس) اشاره ستارگان ةياگري و مقارناين ازدواج با كيم
سـت كـه ا(كه يكي از بهترين نقـدهايي  نظامي نگاشت پيكر هفتهم كه تفسيري بر  3مايكل بري

گانه با يكي از فلـزات كيميـاگري تاكنون بر اين كتاب نوشته شده) به پيوند هر يك از گنبدهاي هفت
                                                            
1. Juli Scott Meisami 
2.Medieval Persian court poetry 
3.Michael Barry 
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گويد و اين بخش از هنرمنـدي نظـامي  ميازدواج جادويي سخني ن ةباركند، اما در نهايت در مياشاره 
  ماند. ميناگفته 

 ةا گذر بهرام از هفت گنبد و مقايسدر اين جستار نگارنده بر آن است تا با تلفيق روند كيمياگري ب 
آن با داستان آرس و افروديته و برخي شواهد ديگر بـه پيونـد و ازدواج جـادويي بهـرام بـا زهـره در 

كه ازدواج با آخرين شاهدخت  ،لبنشان دهد كه مطابق نظر يونگ و كمآخرين روز هفته اشاره كند و 
Individual ( شـادي و طـرب اسـت نشـان از كمـال فـردي ةارتدختـري ايرانـي و متعلـق بـه سـ

Wholeness()1( .توانـد آن را سـلوك فـردي  مي پيكر هفتكاوانه از داستان  خوانشي روان بهرام دارد
 جـدال بـا كه ي نفسانيها وجود بداند و مراحل گذشتن از هفت مقام و مبارزه با غرايز و خواستهشاه 

 همراه با جستن آنيماي وجود و يافتن آن در طـيّ نمادي از آن است، اژدها، ورود به غار و يافتن گنج
  شود. ميمراحلي كه سالك گنبدها را از سياهي به سپيدي رهنمون 

  بحث و بررسي
ازدواج به معني ازدواج مسيح با  ،مرد و زن است. در مفهومي عارفانه ةنماد وصلت عاشقانازدواج «

هـاي تفـرد يـا تجمـع كليسا، خدا با مردم و روح با خداوند بـوده اسـت. در تحليـل يونـگ در دوره
:  1ج ،1388 (شـواليه، »با ذاتيه يا اصل مردانه اسـت اج نماد آشتي آگاهي يا اصل زنانهشخصيت، ازدو

 آمـده، رف دينالمعا ةدائردر گونه كه آنجي بين خدا و خدابانوست. ازدواج مقدس ازدوا .)121- 122
يوناني دارد و به صورت اصطالحي در اساطير به معني اتحاد ميان خدا و خدابانو و يـا  ةاين واژه ريش

 اي رد گسـتردهخاص وحدت بين شاه و الهه است. اين واژه كارب موجودي الهي و انسان و گاه به طور
يكي كردن و يكي دانستن دو وجه  دراساس رمزگرايي آن  و ي در خاور نزديك دارددر مفهوم پادشاه

آيينـي آن را  ةتـرين نمونـقـديم اتحاد زن و مرد است. ...د چون شرق و غرب، زمين و آسمان ومتضا
الهـه بركـت و زاينـدگي بـا  سـماني،دانند. اينانا خداي آ مي »دموزي«با  »اينانا«داستان سومري ازدواج 

 )2(بـاروري و پرثمـري محصـول تضـمين شـودكنـد تـا  مـيسـت ازدواج اموزي كه خداي شباني د

  .)3974- 3982: 6، ج2005،(الياده
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شـمار ه رمز محـوري كيميـاگري بـ و دانش كيمياگري هم هست از اصطالحات ازدواج مقدس 
همه چيز رو بـه كمـال و وحـدت  ،ين استبه طور عمده عملي نماد كه . در فرايند كيمياگريدرو مي

جـان  در اثـر آن،ل جان آدمـي اسـت تـا مراحل پختن و تبدّ و بيانگردارد. كيمياگري فرايندي دروني 
كند كه بايد تصفيه شود و حل گـردد  ميكيمياگري با جان همچون جوهري رفتار «دوباره متولد شود. 
معتقـد اسـت كـه آنچـه وي آن را  )566: 1390( ). يونگ92 :1387(بوركهارت، » و از نو متولد شود

شيميايي منعكس شده است. اين رونـد اسـرارآميز در  ةكنندرديت ناميده در فرايندهاي دگرگونروند ف
پذيرد و در حقيقت آرزوي كيمياگر بـراي استحصـال طـالي فلسـفي،  ميآزمايشگاه كيمياگر صورت 

  آدمي در ارتباط است.  گوهر شبچراغ يا سنگ معجزه از ماده، با ناخودآگاه
طـرف  مـريخ و زهـره در دو ةدر مركز جهان قرار دارد، دو سـياردر تصوير بطلميوسي كه زمين  

اسـاطيري ناميـده اسـت  ةاند. بوركهارت آن دو را دو دلـداد خورشيد قرار دارند و به يكديگر نزديك
در حـالي كـه  ،ت اوسـتو مبارزه و جنگـاوري از صـفا زيرا طبيعت مريخ مردانه است ؛)92 :(همان

و دلـدادگي اسـت. در كيميـاگري كه سراپا شـور و عشـق  شودميزنانه تصور  ايزهره ستاره ٤ةارتس
. زهره متعلق به فلز مس است و عالمـت آن است مشخص شده  ةو مريخ با نشان  ةزهره با نشان

آن آهن اسـت، خورشـيدي  خورشيدي است كه صليبي در زير دارد و عالمت مريخ كه فلز مربوط به
  گردد.  ميتعادل و كمال به جان باز ،شوند مياست كه صليبي در باال دارد. وقتي اين دو ستاره يكي 

دانـش « يعنـي علم شـيمي ةآغاز تا انجام دورانش، تنها مقدمونگ نيك دريافت كه كيمياگري از ي
ميـاگران ت، زيـرا هـدف كيشـده اسـ، بلكه فني روحاني محسوب ميجنيني نبوده ةدر مرحل» تجربي

هاي كالسـيك نوشـته ةاز قيد ماده بود. يونگ بـا مطالعـ ماده نبود، بلكه رهانيدن روح ةپژوهش دربار
كيمياگران به اين نتيجه رسيد. وي از همانندي ميان اعمال و فرايندهاي كيمياگري كـه بـراي حصـول 

ارانش كه براي به هم پيوسـتگي گيرد و تصاوير خيال در رؤياهاي بعضي بيمحجر فلسفي صورت مي
هـدف او دريافـت كـه  .كردنـد، بـه شـگفت آمـدشـان تـالش ميو انسجام و يكپارچگي شخصيت

، در واقـع، »مـاده«، هم نجات روح آدمي است و هم درمان كيهـان. مقصـود كيميـاگران از يمياگريك

                                                            
   دركيمياگري اين سيارات ستاره ناميده مي شدند.. 1
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وهر جيـوه) برابـر (جـ» spiritus mercurius« كـه كيميـاگران آن را بـا» روح جهان«خودشان بود. 
در » مـاده«باور داشتند، زيـرا  را» ماده«بود. كيمياگران بدين سبب، حقيقت » ماده«كردند، در اسارت مي

اش و در يك كالم، به »نجات«واقع، زندگاني رواني خود آنان بود؛ و هدف تحقيقاً، رهانيدن اين ماده، 
   ).162- 163: 1384 (ستاري، بود (corps glorieux)» جسم جليل«دست آوردن حجر فلسفي، يعني 

ترجمـه  راز پيونـدكه به فارسي   Mysterium coniunctionisونگ در آخرين كتابش با عنواني
يكي شدن آلياژ آهـن و مـس، يـا  ؛گفتند ميكيمياگران از وحدت طبايع سخن «نويسد:  ميشده است 

 ريخ مربـوط بـود و مـس بـه ونـوسم ةارسولفور و جيوه، كه البته منظورشان نمادين بود. آهن به ست
شد. وحدت طبايعي كه يكديگر را در  ميعاشقانه محسوب  اي (زهره) و تركيبشان در عين حال رابطه

 »شـدند ميها طبايع آسماني بودند كه به امر الهي تكثير گيرند جسماني و عيني نبود، چه آن ميآغوش 
كه ازدواج جادويي در  د استيونگ معتقهم مطابق نظر  )198 :1383(شميسا  ).427: 1381 (يونگ،

) يعنـي Androgynous( ماده - حقيقت وصلت انسان با روح خود است كه منجر به ايجاد موجود نر
اين ازدواج، ازدواج شود. مصاديق  ميچنان كه در كيمياگري سرب تبديل به طال  ؛شود ميانسان كامل 

اد سولفور و مس حگري غرب اين ازدواج را با اتاست. در كيمياشيوا و پارواتي  و سبا، ةسليمان و ملك
آشـتي  گويد اين همـان وحـدت كامـل يـا مياند كه يكي شاه و ديگري ملكه است. يونگ نشان داده

  كسب فرديت است.  ةدر مرحل خويش دروني مرد با روح
 كـه دو دلـداده نمايـد. زيـرا ولـو ايـن مياز نظر يونگ اتحاد رواني هرگز در عشق معمولي رخ ن

توانند. از نظر يونگ اين فاصله بـا ازدواج  ميبا هم يكي كنند، هرگز ن خواسته باشند خودشان را كامالً
شـود بـه  ميآن صورت است كه شخص حاضر  شود. زيرا فقط در ميجادويي و جوهر عشق محقق 

سـازد بلكـه يـك  مـيسبا فرزند جسـماني ن ةهد. بدين ترتيب اين عشق براي ملكدهر خطري تن در
آورد. اين تركيبي از عوامل متضاد در روان هر يك از دو عاشـق  ميزند روحاني يا خيالي به ارمغان فر

افتد  مياست و اين روند جادويي وصول به فرديت است. در آيين تانترا هم رفتاري شبيه به اين اتفاق 
ز اسـت، زيـرا تمـام مراكـ )3(شـود كـه انسـان كامـل مـيكه در طي آن موجودي دوجنسـي حاصـل 

شود و برهماچاكرا يا خلوت نهـايي  مياش بيدارند و سرانجام چشم سوم يا اجناچاكرا باز ودآگاهيخ
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اين نوعي ازدواج بين من و نفس است كه بـه قـول يونـگ، از طريـق اتحـاد آنيمـا و  يابد. ميتحقق 
   )4(.)410- 610 :1385گيرد (سرانو،  ميآنيموس صورت 
جادويي روح قهرمان پيروز با خدابانو را خوان آخر فراينـد بل هم به تبع يونگ ازدواج جوزف كم

اسـطوره نمايـانگر  تصـويريِ زن در زبـانِ« ،بـلاز نظـر كم .)116 :1389(كمبل،  داند ميخودشناسي 
ست كه بـه قصـد شـناخت پـاي پـيش اتوان شناخت و قهرمان كسي  ميتماميت آن چيزي است كه 

تك زنان تجلي يافته است) آخرين آزمون (كه در تك بانو). مالقات با خدا123 :1389بل، (كم» گذارد
قهرمان براي به دست آوردن موهبت عشق است و اين موهبت چيزي جز لذت بـردن از زنـدگي بـه 

بل ازدواج را چيرگي كامـل قهرمـان بـر كم ).126 :(همان كوچك از جاودانگي نيست اي عنوان نمونه
ازدواج جادويي بـا خـدابانو «نويسد:  ميهمراه دارد. وي  داند و به نوعي پيروزي وي را به ميزندگي 

گي و قهرمان عارف تسلط كامل قهرمان بر زندگي است، چون زن همان زند ةدهندنشان )جهان ةملك(
يي اسـت ها تجربه و علل نهايي بوده، سمبول بحران ةي قهرمان كه مقدمها و آزمون و ارباب آن است
  .)128 :(همان »ود داشته استحقيقت برايش وجكه در راه ادراك 

شود و حركت از گنبد سياه  ميهفت شاهدخت حاصل  ةانس و آرامش بهرام كه از همنشيني شبان
 :1381(به گنبد سپيد نمودي از پااليش دروني و پيراستگي وجود از طريق ديدار با آنيماسـت. يونـگ 

دهـد تـا خـود را بـا  مـيان عملكرد مهم عنصر مادينه اين است كـه بـه ذهـن امكـ« گويد: مي )278
عنصر مادينـه بـا ايـن برد. بي وجود ها ترين بخشعي دروني همساز كند و راه به ژرفي واقها ارزش

  . »عهده دارده خود نقش راهنما و ميانجي را ميان من و دنياي دروني يعني خود ب ةدريافت ويژ
بر اين عقيده مبتني اسـت گري كيميا«است.  روحة ي تعادلي بين جانب مردانه و زنانازدواج جادوي

درون خويش دوپاره شده است و فقط  به سبب از دست دادن حالت اصيل آدميت خود، در كه انسان
شـان او را نـاتوان سـاخته اسـت، سازگارينايابد كه دو نيرويي كه ميطبيعت كامل خود را باز  ميهنگا

در طبيعـت انسـان محصـول هبـوط از دوباره با هم آشتي كنند. اين دوگانگي دروني، و اينك فطري، 
وولـد و ز هبوط و رانده شدن به جريان زادمحضر خداست. درست همانطور كه آدم و حوا فقط بعد ا

(كه كيمياگري آن را با رمز موجود  مرگ به تضاد خود پي بردند. بالعكس، بازيافتن طبيعت كامل انسان
در  .)169 :1387(بوركهـارت، » اسـتدهـد) شـرط الزم يگـانگي بـا خد ميماده نشان  - دوجنسي نر
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پيوندنـد و وحـدت نخسـتين  مينخستين دوباره به يكديگر  ةپار دو ،حقيقت با اين آميزش آدم و حوا
  شود.  ميدوباره حاصل 

  
در ميان درخت خورشيد و درخت  مان روي اژدهاي طبيعتأملكه به صورت تو - جنسي هرمسي شاهموجود دو

دسـت چـپ دوجنسي داراي بال است و در دست راست خود ماري چنبرين دارد و در ماه ايستاده اند. اين موجود 
  .)170 :1387 (بوركهارت، زنانه اش سفيدپوش ةپوش است و نيماش سرخمردانه ةخويش جامي با سه مار. نيم

  
  )170(بوركهارت،  نكاح شاه و ملكه و خورشيد و ماه

  
كرد كه اين  ميتصور ن ،داستان بهرام گور انديشيد منظمي براي نخستين بار به شايد زماني كه نظا 

را پيش از  پيكر هفتداستان تا چه اندازه از قابليت نمادپردازي برخوردار است. آيا نظامي طرح داستان 
پردازي ي سـمبوليك آن و نمـادهـا سرودن در ذهن داشت و يا در جريان روايت كـم كـم بـه ارزش
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پيرنگ داستان شكل گرفته باشد، اين امر واضح و مبرهن است كـه  كه به هر طريقيانديشيد. به هر حال 
  ثر بوده است. ؤگري در نمادپردازي اين اثر سخت مشناسي و كيمياستاره رةنظامي دربا حدّدانش بي 

 مـريخ يعنـي تـوان ازدواج جـادويي دو دلـداده مـيدر تصوير باال كه نكاح خورشيد و ماه است، 
كـه  يابـدتجسم ميهم متصور شد. مريخ با رنگ سرخ خود در هيئت شاه (ونوس) را  (بهرام) و زهره

. گذر از مراحل كمال كيمياوي از سـياه شودتصوير مي رنگپوش است و زهره با پوششي سفيدسرخ
گذراند، در حـالي كـه  ميست. بهرام هم نخستين شب را در گنبد سياه اسرخي سپس به به سپيدي و 

استان شهر مدهوشان و شاه سياهپوشان را از زبـان دختـر پادشـاه كشـمير و د سياه در بردارد اي جامه
اسـالمي در سـنت «كنـد.  مـيبه رنگ آن گنبد و قصر به بر  اي شنود. بهرام در هر شب هفته جامه مي

   .)411- 419: 2ج ،1388 (شواليه، »عبور از جهاني به جهان ديگر است ةتعويض آييني جامه، نشان
 است كه هيچنيافتني دستكند حكايت زني  ميب شنبه براي بهرام روايت داستاني كه دختر در ش

خواستگاران وي در شـهر در عـزاي  ةبيند و شاه و هم ميوصال ن ةيك از خواستگاران خود را شايست
  شوند.  مياين ازدواج سياهپوش 

ــهرند ــن ش ــه زي ــه هرك ــدانم ك ــا ب  ت
ــند ــرا كوش ــم چ ــه غ ــي مصــيبت ب  ب

 

ـــد  ـــي بهرن ـــاط ب ـــز نش ـــبب ك ـــه س  چ
ــــه ــــا جام ــــنده ــــرا پوش ــــيه چ  ي س
ــــامي،                           )154 :1363(نظ

 

اين يابد.  ميبهرام در گنبد سپيد پايان )  6(»هفته تربيتي«هفت شب،  در )5(در طي گذر از هفت گنبد
كيمياگر با آميختن مـس زهـره بـا  ةاز سياهي به سپيدي است كه در بوتگذر  ةمرحل همان در حقيقت
 ،خودشناسي در هفت گنبـد ةبهرام هم پس از گذر از هفت مرحل شود. مي(بهرام) حاصل  آهن مريخ

  در آخرين روز كه روز جمعه است، مهمان دختر پادشاه سپيدپوش ايران است. 
ـــد ـــرنس بي ـــاين مق ـــه ك  روز آدين
ـــاز ـــه ن ـــپيد ب ـــور س ـــا زي ـــاه ب  ش

ـــاه از ـــانآ ...ش ـــداده ن ج ـــواز دل  ن
 خواست تـا از صـداي گنبـد خـويش

 

ــــه ر  ــــاب خان ــــرد از آفت ــــپيدا ك  س
 شــــد ســــوي گنبــــد ســــپيد فــــراز

ــــــب ــــــپيدهش ــــــين س  دم زادهنش
ـــــــــيش ـــــــــونش پ  آرد آواز ارغن

  )292: 2، ج1363(نظامي،                
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ايران است. در اين  ةشاهزادكه  دي از زهره استاگنبد سپيد است و دختر سپيدپوش نمرنگ اين 
شنواي داستان جوان زيبـارو  ست از زبان وياآخرين گنبد است كه بهرام كه مهمان شاهدخت ايراني 

آخـرين كند.  ميشود كه سرانجام به وجهي حالل و شرعي با زيباترين دختر ازدواج  مي و پرهيزگاري
(بهـرام) بـا  هفت گنبـد رمـزي اسـت از ازدواجـي مقـدس كـه پادشـاه ةداستان در پايان هفت افسان

در ايـن  ؛ زيرالي نوعي نكاح كيمياوي نيز هستأويبه ت و كندبرقرار ميشاهدخت ايراني در اين گنبد 
در حقيقـت ايـن ازدواج  و يابـد مياين ازدواج در ةاصيل خود را از دريچ »من«مرحله است كه بهرام 

  نوعي ادغام نيروهاي ناخودآگاه جان با خودآگاهي من جزوي است. 
ــاداري ــد از وف ــهر آم ــه ش ــون ب  چ
 مـــاه دوشـــينه را رســـاند بـــه مهـــد

ـــه مرجـــان ســـفتدرّ ناســـفت  ه را ب
 

ــــــاري  ــــــود را طلبك ــــــرد مقص  ك
ــان ــابين چن ــت ك ــد بس ــد عه ــه باش  ك

 مـــرغ بيـــدار گشـــت و مـــاهي خفـــت
 )315 :1363(نظـــامي،                        

 

پاك «به معني  ي ناهيد و بيدخت نيز ياد شده است. آناهيتا و اناهيدها از زهره در زبان فارسي با نام
از فرشـتگان نگهبـان آب بـوده اسـت. زهـره در  در زبان فارسي كهن و يدشكل ديگر ناه »عيبو بي

عشق بوده است. از روزهاي هفته جمعه متعلـق بـه ة آفروديت و نزد روميان ونوس، اله اساطير يونان
  زهره است:

ــــــزاج زهــــــره دارد ــــــه م آدين
 اي زهــــره جمــــال بــــاده در ده

 

 چـــــون آمـــــد لهـــــو و شـــــادي آرد 
ــــــوارد ــــــه گ ــــــاده ب ــــــامروز ب  ك

 )347 :1366 نقل از مصـفا، 669 ،سعود سعدم( 
 
 

 :1366اند (مصفا، فلك و خنياگر و مطربه دانستهزن گردون، رودگر شاعران پارسي زهره را ارغنون
اند، چه در زمان او سـاز و نـوا رواجـي پادشاهي بهرام گور را در دور زهره تعيين كرده .)344 – 348

 تمام داشت.
معنـي فـاتح و شـكننده و  بـه هاصل ورثرغنـ دراند. بهرام ا ورهرام گفتهمريخ را به فارسي بهرام ي

، هـا بهرام گور نظامي فقط يك شاه زميني نيست، بلكه قهرماني به مفهوم سنتي حماسـه«جنگجوست. 
انسـان فـاني شـكوهمند  ةال تجلي يك اصل الهي فعال با چهرخدا، يا در هر حيعني، اغلب يك نيمه
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 ةارت اسـت از تبـديل پيچيـدگي چندگانـشناسي جهاني عبه كه گرايش اسطورهلياده نشان داداست. ا
گيرند.  ميتقدس به خود  ةجنب ها ي كردار قهرمانانه كه به كمك افسانهها نمونهبازيگران تاريخ به بزرگ

خداي كهن ايراني كه زير  ةز چهرفردوسي و پس از آن نظامي، از رهگذر تصويرهاي گوناگون خود، ا
  .)77 :1385(بري، » دارند ميام گور پنهان شده است پرده برنقاب بهر

   چنگي و مريخ سلحشورش ةبه لعب زهر        بياور مي كه نتوان شد ز مكر آسمان ايمن
  )216، 1382، حافظ(

آسمان بداننـد. در اره را از نخستين سيارگان شناخته شده ترنگ سرخ مريخ موجب شده كه اين س
  :بدوستمختص  از روزهاي هفته سه شنبه

  چرا باده ندهي مرا اي عجب        سه شنبه به مريخ دارد نسب
  )728 – 732 :1366، (مسعود سعد نقل از مصفا 

جـوش و خـروش عشـقي  ةسـتارمشرب، زهـره شناسان يونانيكيهان ةبه نظر ماركوبيوس و هم«
ت و بـه تخيـل فعـال (خيال) اسـ است. به نظر عبدالكريم جيلي زهره فوق كل طباع تام تخيل منفعل

درست همانطور كه جوهر كلي(ماده اولي) فقط از طريق معرفت به وجود مطلق، ...  مريخ مرتبط است
كه اين جوهر سايه آن است، قابل ادراك است، زمينه حقيقي جان را نيز فقط در واكـنش آن بـه روح 

عقـل  - وس بـا روحكند كه به عنوان عـر ميتوان شناخت. جان فقط هنگامي خرق حجاب  ميمطلق 
كلي پيوند يابد. اين همان چيزي است كه وقتي از نكاح خورشيد و ماه، شاه و ملكه، گـوگرد و جيـوه 

    .)118 و 97: 1387 (بوركهارت،"رود، مد نظر است. ميسخن 
  

  نظامي پيكر هفتبا  »آرس و آفروديته«يوناني  ةاسطورتطبيقي  ةمقايس
در فرهنـگ ملـل دارد. در ميـان  اي يي اسـطورههـا وهجالب است كه اين دلدادگي اسـاطيري جلـ

كند. از اين  ميزهره است ازدواج  ةستاركه نمودي از  خداي جنگ است كه با آفروديته يونانيان آرس
گنبد سپيد يكي دانسـت. يـاحقي در ايراني توان آرس را با بهرام و آفروديته را با شاهدخت  ميجهت 

) به نقل از ابوريحان به اين شـباهت 132 :1369( ادبيات فارسي فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در
رد، بهـرام نـام داترين روزگـاران را دربـرپندارهاي ديني كهن ةدر نجوم قديم، كه شالود :دارد اي اشاره
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ست كه آن را در عربي مريخ و در رومي مـارس و بـه قـول ابوريحـان ا اي ارهتسايراني يكي از هفت
  .»س نيز در اساطير كهن مجهز به زره و خود و سپر و شمشير تصوير شده استنامند كه آرميآرس 

ساسـانيان فرزنـد يزدگـرد تبـديل بـه يكـي از قهرمانـان  ةگور پادشاه تاريخي ايران در دور بهرام
ي بـي ماننـد و نشـان دادن هـا آورد. بهرام بـا جنگجـويي ميشد كه آرس يوناني را به ياد  اي اسطوره

(مريخ) همانند شد كه نمادي از جنگجـويي  بهرام آسماني ةر جنگاوري به سيارجاعت و جسارت دش
آتشين كه خورشيد و گرمـايي  اي شناسي نماد مردي و مردانگي بود. ستارهبود. بهرام يا مريخ در ستاره

خـدايان  ةنظـامي دربـار اي در ميان داشت و همواره در حال سوختن بود. اگر ما هم از دانش اسطوره
آورديم كه در اساطير يونان مارس يـا آرس (مـريخ) يـا همـان  ميخبردار بوديم بي شك به ياد يونان 

كهن است كه معشوق وي آفروديته يا زهره است. هرچنـد نظـامي در آثـارش بـه  اي بهرام خداستاره
وي دهد كه  مين نشان ينكرده است، اما قرا اي صورت مستقيم به نام الهه و خدايان يونان و روم اشاره

هـا در داشـته و از آن در نواحي ارمن و آذربايجان شـايع بـوده خبـر ها يي كه در آن سالها از داستان
اين ستاره در تصورات ايراني و يوناني و رومي ايزدخداي  )7(است. بهره بردهيش ها بندي داستانشكل

  . ناميده شده است. وي از خدايان المپي است آرس يا )8(جنگ بوده و با نام مارس
جـوهره حماسي هومر بـه بعـد، او همچـون روح و  ةزئوس و هرّا بود. از زمان منظوم آرس پسر

آرس ايـزد جنـگ و مبـارزه اسـت. اغلـب در  .)51 :1386(گريمـال،  كشتار و خونريزي نمايان شـد
جايگـاه  .)13 :1383اند (اسميت،  ي خطرناك نشان دادهها او را در حال جنگ و در موقعيت ها افسانه

گويند آرس به معني نابودگر اسـت.  ميبرخي  .)29 :1388(ديكسون،  مريخ (بهرام) است ةس سيارآر
، در حالي كه او را به عنوان ناخوشـايندترين ايـزد نشـان يونان آرس داراي تباري واال بودهدر اساطير 

باسـتان بـا آرس  همساني مارس ايتاليايي و زد جنگ يكي از ايزدان كهن رم بوداينيز مارس  )9(.اندداده
  )10( ).363 :1386يزد جنگ پديد آورد (وارنر، يوناني تأكيد زيادي بر نقش ادبي مارس در مقام ا

وار عشق مي ورزيد، چرا كه توان كامل او نمادي از ران تنها آفروديته به آرس ديوانهاز بين فناناپذي
شق، زيبايي، رويش و باروري آفروديت ايزدبانوي ع). 14 :1383شق و شهوت بود (اسميت، نيروي ع

پنداشـتند. آفروديـت  مياو را با ايزدبانوي محبوب خود ونوس يكي  ها رومي كه ونان باستان بوددر ي
 پ. م.) و 8(سـده  هـومر ةاوديسـو  ايليـادنخسـت در در اساطير يونان  و پشتيبان ايزدي ازدواج بود
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از  اي بـومي ةنـگو احتمـاالً شـود. آفروديـت مـيوصـف  پ.م.) 700(حـدود  در شعر هزيود سپس
در سراسـر جهـان شـرق و  اًي متعـدد تقريبـهـا با نامو  قدمت بسياري داشتبانوي مادر بود كه ايزد

  )11( .)290: 1386 (وارنر، شد ميخاورميانه در اعصار باستان پرستيده 
س رس يونـاني و مـارآبهرام شباهت بسيار با  اي ي اسطورهها توان گفت ويژگي ميبه يك سخن 

و  ي زهره همسان آفروديته يونانيها مريخ است، همچنين ويژگي ةستاردارد كه جايگاه هر سه   ميرو
  زهره جاي دارند. ةستارونوس رومي است كه هر سه در 

، اسب سپيد، شتر، گـراز، (گاو نر) تواند به پيكر ورزا ميورثرغنه) ايزدي است كه  :(اوستايي بهرام
در . (كه همه نماد قدرت جنگي و توان جنسـي اسـت) درآيـد جنگاور بز وحشيو  جواني زيبا اندام
از همسر يا همسران بهرام گور ساساني سخني نرفته است. دانندگان دانش نجـوم  ها تواريخ و شاهنامه
باليني آرس و آفروديته كـه هم ةپي آن ايد كه در انداد به دلدادگي مريخ و زهره داشتهو كيمياگري اعتق

ازدواج  پيكـر هفـتپديد آمد. نظـامي در  ها بهرام و زهره هستند نيز در اسطوره ةز ستاريي اها سمبول
آن  ؛دهد تا رمزي باشد از نهايت كمال بـا ازدواج جـادويي ميبهرام با زهره را در آخرين گنبد ترتيب 

 زمان كه بهرام پس از گذراندن شش شب در شش گنبد در نهايت در گنبد هفتم كه كاخ دختر پادشـاه
يابـد. نظـامي روز هفـتم را روز  مـيگيرد و به تماميت خود دست  ميايران و جايگاه زهره است آرام 
قدس با او به كمال تفـرّد خـويش زهره مي نامد تا بهرام با ازدواج م ةجمعه، گنبد سپيد و جايگاه ستار

ي مقـدس برقـرار در حقيقت در اين مرحله بهرام ضمن ازدواج با آنيماي خود با او پيونـد ل شود.ينا
  گذارد.  ميفردانيت را با پيروزي پشت سرفرايند  كند و مي

  گيرينتيجه
مـذكر  اي شود و جان جهـان كـه پيكـره ميماه يا مس ظاهر  ةمونث، نماد روح دنيا در جلو ةپيكر

نمايد. از تالقي و اتحاد خورشيد و ماه و آهن و مس است  ميخورشيد و يا آهن روي ة است در جلو
كيمياگري خود به دنبـال كيميـاي  ةشود. كيمياگران در بوت ميانيت و كمال و تماميت حاصل كه وحد

كامـل را  يديدند كه شـكل ميجان بودند و آن را در ازدواج جادويي ماه و خورشيد، و يا مس و آهن 
 اي ه) دريچـخـويش (و البته زن با آنيموس آشنايي مرد با آنيماي خود ،شناسينمود. در روان ميارائه 
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وجود است. غايت فرايند فرديت وحدت دو جانب زنانه و مردانه  ةاي ارتباط با جانب زنانه و مردانبر
 پيكـر هفـتشود. داسـتان  مياست كه در نمادپردازي كهن چيني به صورت يين و يانگ ظاهر  وجود

عاشـقانه از ادبيات غنايي ادبيات فارسي ثبـت شـده اسـت و آن را روايتـي  ةدر زمر ها نظامي كه قرن
ادبيـات رمـزي جـاي  ةدر زمـر كاوانه رواناند، با خوانشي ي بهرام در هفت گنبد دانستهها شادخواري

گيرد كه غايت خود را شناخت خويشتن قرار داده است. بهرام قهرمان و پروتاگونيستي اسـت كـه  مي
يابـد و در غـار  مـيگيرد و با هدايت گوري بـه ناخودآگـاهي دسـت  ميدر روند فرايند فرديت قرار 

بيند. تالش وي براي رسـيدن بـه ايـن  ميزيبا را كه نمادي از مراحل ادراك است  ةپيكر  هفت ،وجود
. در هر شب بخشدثمر ميآن با جمع آوردن هفت شاهدخت هفت اقليم در هفت كاخ  مراحل و طيّ

مين وي است در هفته وي ميهمان يكي از اين دختران است كه در قصري كه رنگ آن متناسب با سرز
بـديع از  اي و هر شب قصه شود ميگر هفت رنگ سپيد و زرد و سرخ و سبز و صندلي و سياه جلوه

خـود داللتـي بـر  ها گيرد. داستان ميشنود و در پايان هر شب عروس خود را در كنار  ميزبان هريك 
ر گنبدها حركتي دوار ام دحركت بهر شود. مياين روند تكاملي دارند كه به ازدواج در شب هفتم ختم 

دايره به مركز است. شش گنبد نماد شش اقليم و اقليم آخر كشور دختر ايرانشهر است كـه در  ةاز ميان
مركز گنبدها قرار دارد. درستّي دختر پادشاه ايران است. حركت در گنبدها گـذر از سـياهي زحـل تـا 

است.  Albedo (Whiteness)به  Nigredo (Blackness)كيمياوي از  اي سپيدي زهره، دگرديسي
(زن سياهپوشان) با داستان آخـر كـه شـاهدخت  پيكر هفتساختار موضوعي داستان نخست  ةمقايس

تاباند. داستان نخست (روز زحل) كه در گنبد سياه توسط  ميايراني راوي آن است اين دگرگوني را باز
بسـيار را در آرزوي وصـال  شود داستان زن سياهپوشي است كـه مـردان ميدختر پادشاه هند روايت 

كند و شهر وي شهر سياهپوشان نام دارد. داستان روز آدينه در گنبد سـپيد توسـط  ميخود سياهپوش 
 ست كه سرانجام به وجه شـرعياداستان جوان متقي و پرهيزگاري  و شود ميشاهدخت ايران روايت 

كه درخـور وي اسـت ازدواج پسندد) با دختري زيبارو  ميگونه كه نظامي براي عروسان سخنش  (آن
يابد كه تنها راه وصال  ميكند. جوان پرهيزگار كه گرفتار موانع فراوان براي وصال است سرانجام در مي

در  پيكـر هفـتبندد. درحقيقت وصال حقيقي در  ميحقيقي ازدواج است و با پريچهري پيوند وصال 
(زهـره)  ط به فلـز آهـن در گنبـد سـپيد(مريخ) مربو افتد كه از قضا درآمدن بهرام ميشب آخر اتفاق 
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نـث آن ؤواج رمزآميز جانب مذكر وجود بـا مو ازدواج سرخي و سپيدي ازد مربوط به فلز مس است
 است. 

- و نشان مـي ست ا مينظا ةده شد، نشانگر جانب عرفاني منظومتحليلي كه از داستان بهرام گور دا
ي تشـرف هـا اند، به نوعي با آيـينام ياد كردهي بهرها كه آن را روايت شادخواري اي منظومه دهد كه

كـه از دهـد نشان ميخويش  براي دريافت و شناخت فرديت را مسير سلوك قهرمان و همانندي دارد
جنسـي  اي كـه رابطـه ي بهرام بـيش از آنها شود. عشقبازي مينث فراهم ؤطريق وحدت با جانب م

دستيابي به ت از روند پيشرفت قهرمان براي ساست. حكايتي اتأويل شود، ارتباطي روحاني و معنوي 
  كه از بهرام گور در طول تاريخ ترسيم شده است. اي انسان كامل، همان چهره ةكمال و رسيدن به مرتب

(ستاره جنگ)، و ازدواج وي با زهره (ستاره طرب و عشق) در روز آدينه  بهرام اي داستان اسطوره
ي يونـاني اسـت. هـا ر دلدادگي آرس و آفروديته اسـطورهي وي، يادآوها باختندر گنبد سپيد و عشق

ره كـه ستاره زهبه مريخ است و آفروديته هم همچون زهره متعلق  ةآرس همچون بهرام متعلق به ستار
ي يونان را هم ها رسد نظامي به نوعي اسطوره مينظر ه ورزي است. بنمادي از طرب و شادي و عشق

گـاه از آفروديتـه و  دهد. هرچنـد هـيچ مييي تطبيقي ارائه ها رهكند و اسطو ميدر داستان خود تكرار 
  گويد.  ميآرس سخن ن

  هايادداشت
بـراي تحقـق  كـارل گوسـتاو يونـگ اصـطالحي اسـت كـه(Individuation)  فرايند فرديت -1

اي كـه بـه خويشتن، يكپارچه شدن خودآگاه و ناخودآگاه در قالب خويشتن يا موجوديت روانـي تـازه
در اصل ايجاد اتحـاد و  فرديتفرايند  .بردشود به كار ميمي من عنوان مركز شخصيت انسان، جانشين

كنـد. تفـرد منفرد بروز مي ةصورت يك پديده روان ب روان است كه در آن كلّ انسجام بين تمام اجزاي
-و زماني است كه فرد به كمال رشد رواني خـود مـي استنهايت يكي شدن و هماهنگي اجزاي روان 

  رسد.
 انجـام ـ است شونده قرباني خداي تجسد كهـ  شاه و الهه ميان مقدس ازدواج آن، در كه آييني -2
-بـين باسـتاني الواح در است كشور و شهر در بركت آمدن پديد و حيات و نبات رونق يةما و گيرد مي

 ).297: 1387 مزداپور،( گردد مي وصف گوناگون اشكال با النهرين
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 و خودآگاه از اعم بشري يةروح مجموع بر مشتمل كه است كسي جامع اي كامل انسان از منظور -3
 و خودآگـاه ذهـن نماينـدة فقـط من زيرا. دارد برتري) ego( شخص من وجدان بر و باشد ناخوداگاه
 .است خبربي ناخودآگاه از و است آن محتويات

 آميزش مشغول كه هنگامي كيمياگر با كه است مطرح اسرار خواهر مسألة فلسفي كيمياگري در« -4
 در و اسـت گركيميا با تركيب جريان دراز مدت تمام در زن اين. كند مي كار است انبيق و قرع در مواد
 عمـل ايـن. شـود مي ماده -نر موجود آفرينش به منجر كه گيرد مي صورت آميزاسرار ازدواج كي پايان
 ممكـن كيميـاگر و خـواهر روحاني مواجهة بدون خالصه و بگيرد صورت تواند مين زن حضور بدون
 ).101: 1385(سرانو، »  نيست

جايگـاهش در جـادوگري و بـه ويـژه نقش ديرباز عدد هفـت بـه عنـوان عـددي جـادويي از  -5
خاتم سليمان در ميان جادوگران مسـلمان بسـيار رايـج بـود (شـيمل،  7كيمياگري پيداست. از اين رو 

دادنـد و دانيم كه اقوام كهن فلزات اصلي را به سيارات هفت گانه نسـبت مياز طرفي مي .)166: 1388
  .)138: 1389 ،(نورآقايي ر ارتباط بودندهايي دصر و ويژگيبه اعتقاد آنان اين سيارات با عنا

 .است ادبيات و روانكاوي كتاب در اوريي حورا از تربيتي هفتة تعبير -6

 اسـاطير در گريمـال پير كه برد مي سود آمازون زنان هايموتيف از زنان شهر داستان در نظامي -7
  ).1388 حسيني،: رك( است كرده اشاره آن به وناني

 ونـانيي آرس بـا باسـتان ايتاليايي مارس همساني. بود رم كهن ايزدان از كيي جنگ ايزد مارس .-8
 .)363 :1386 وارنر،( آورد پديد جنگ ايزد مقام در مارس ادبي نقش بر زيادي تأكيد

  .94-96: 1ج ،گريمال پير ،رم و وناني اساطير فرهنگ: به كنيد رجوع همچنين -9

 از تـرداشـتنيدوسـت و جـذاب بسيار كشد مي تصوير به بهرام براي نظامي كه شخصيتي البته -10
 ايزدي او از و ابدي مي دست تماميت و كمال به سرانجام كه روح و طبع لطافت با قهرماني ؛است آرس
 شخصـيت ايـن يابد.بخشي به وي اختصاص مي شتهاي در و ماند مي باقي اذهان در پسندمردم و دادگر
 جنـگ ايزد آرس كه است درست. نيست ونانيي يها اسطوره در آرس پردازيشخصيت با مقايسه قابل
 قابـل ايرانـي قهرمان و ايزد بهرام با كه دارد خونريزي و خشن چهرة اما است، مريخ ستارة به متعلق و

 . نيست تطبيق

  .83-85: 1ج ،رم و وناني اساطير فرهنگ گريمال، پير به: كنيد رجوع همچنين -11
 



  37                             نظامي... پيكر هفتازدواج جادويي در                               سال چهل و هفتم

  كتابنامه
و  روزبهـان :تهـران .شاهيشهال برادران خسرو ةترجم .فرهنگ اساطير يونان و رم .)1383(. ژوئل ،اسميت

  .فرهنگ معاصر
  .تهران: ني .نظامي پيكر هفتتفسير مايكل بري بر  .)1385(. مايكل ،بري

. گلناز رعدي آذرخشي و پروين فرامرزي ةترجم .علم جان ،كيميا: علم جهان. )1387(. تيتوس ،بوركهارت
  حكمت. تهران:

  زرين و سيمين. . تهران:ديوان) 1382حافظ، شمس الدين محمد.(
 .تهران: طهوري .رقيه بهزادي ةترجم .اساطير يونان و رم ةدانشنام .)1388(. ديك ،ديكسون كندي

 :تهـران .جـالل سـتاري ترجمة .چاپ دوم .ميرچا الياده ةاسطوره و رمز در انديش .)1384(. جاللستاري، 
  .مركز

  سيروس شميسا. تهران: ميترا. ة. ترجمبا يونگ و هسه .)1385(. گوئلمي، سرانو
  .تهران: جيحونچاپ سوم.  .سودابه فضايلي ترجمة .فرهنگ نمادها .)1388(؛ گربران، آلن. جان ،شواليه
  .دانشگاه اديان و مذاهب :تهران .فاطمه توفيقي ةترجم .راز اعداد .)1388(. آنه ماري ،شيمل

  . برگردان شادي خسروپناه. چاپ چهارم. مشهد: گل آفتاب. قهرمان هزار چهره .)1389(. بل، جوزفكم 
   .اميركبير تهران: .دكتر بهمنش ةترجم .فرهنگ اساطير يونان و رم .)1356(. پير ،گريمال
  .مهاجر :تهران .ماني صالحي عالمه ةترجم .اساطير جهان .)1386(. يرپي ،گريمال
پيش تـاريخ و  ةگستر شناخت هويت زن ايراني در .)1371(. (گردآورندگان) مهرانگيز كار، ؛شهال الهيجي،
  چاپ اول. تهران: روشنگران. .تاريخ
  .مطالعات و تحقيقات فرهنگي ةسسؤم :تهران .فرهنگ اصطالحات نجومي .)1366(. ابوالفضل ،مصفا
 2ج .وحيد دستگرديتصحيح  .حكيم نظامي ةسبع .)1363( الدين ابومحمّد الياس بن يوسفجمال ،نظامي
   .تهران: علمي .چاپ دوم

  .تهران: افكار .چاپ دوم .اسطوره، نماد، عدد .)1389(. آرش ،نورآقايي
  .اسطوره :تهران .چاپ چهارم .پورابوالقاسم اسماعيل ةترجم .اساطير جهان ةدانشنام .)1389(. ركس ،وارنر
  .سروش :تهران .در ادبيات فارسي فرهنگ اساطير و اشارات داستاني). 1369(. محمدجعفر، ياحقي
  .تهران: سخن .روانكاوي و ادبيات .)1386(. حورا ،ياوري

  نشر.بهمشهد:  .پروين فرامرزيترجمة  .راز پيوند .)1381(. كارل گوستاو ،ونگي
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