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چکیده

یکی از برجستهترین آثار زبان و ادب فارسی ،مخزناالسرار نظاامی اسات

که بهعنوان متنی باز و تأویالپا یر قابالمطالعاه و بررسای اساتی ایان اثار

چنانچه از نام آن برمیآید و به بیان خود شاعر ،مخزن اسرار و رموز الهای

و حاوی مطالب و بخش هایی است که درک مفاهیم آن ،جز با فراتررفتن

از معنای ظاهری و کشف نمادها و بنمایاههاای کهانالگاویی آن ممکان

نیستی بخشی که نظامی در آن به توصیف دو خلوت خویش با دل و ثمرة

آن پرداختااه اساات ،یکاای از مهاامتاارین و پیچیاادهتاارین بخااشهااای

مخزن االسرار بهشمار میرودی هدف از این پژوهش ،نمادشناسی و تحلیال

ایاان بخااش اساات کااه فهاام درساات و درک دقی ا آن بساایاری از اساارار

مخزناالسرار را کشف مایکناد و در دساتیابی باه مفااهیم نماادین دیگار
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منظومههای شاعر ،به مخاطب یاری میرسااندی بناابر یافتاههاا و نتاای ایان
پژوهش که به شیوة کتابخاناهای انجاام شاده اسات ،خلاوتهاای دوگانا

نظامی ،روایتگر وقایعی است که برای او روی میدهد و در آن باا عناصار

کهاانالگااویی و نمااادینی چااون بهشاات ،آنیمااا ،دل ،باااد ،پیاار دانااا ،سااایه،
همچنین با نوزایی روحی و درونی حاصل از سرگ اشتن بار زاناوی تفکار

روبهرو میشودی

واژههای کلیدی :نظامی گنجهای ،مخزناالسرار ،خلوتهای دوگاناه،
فرایند فردیت روانیی

مقدمه
نظامی گنجوی از شاعران طراز اول و منظومهسرایان برجست پارسیگوی قرن ششم هجاری
است که متأسفانه بسیاری از بخشهای مهم زندگی او از قبیل تاریخ تولد ،تاریخ مار

وییی

در پردة ابهام قرار داردی از جمله موارد مبهم در زندگی او ،گرایشهاای زاهداناه و عارفانا

وی است که به شکلهای مختلف در آثارش دیده میشودی زهد و گوشهنشاینی نظاامی کاه

شاعر توصیف مفصلی از آن را در مخزناالسارار خاود آورده ،همچناین بساامد نسابتاز زیااد

کاربرد واژگان و اصطالحات عرفانی از جمله عش  ،عاش  ،معشوق ،سماع ،خرقاه ،خاناااه،
زاهد ،مرید ،مراد وییی سبب شده است بسیاری از محاااان و نظاامیپژوهاان او را در سال

عرفا و متصوفه بهشمار آورند؛ چنانچه برخی نظامی را از پیشاوایان بازر

عرفاانی و دارای

مراتب بلند میدانند و معتادند وی با طیکردن مراتاب و مااماات بااطنی ،نفا

خاود را از

طری ریاضت و چلهنشینی رام کرده است و از این طری صاحب همات شاده کاه ایان امار
بهخوبی در اشعار وی آشکار استی به عایادة ایشاان ،سایر و سالوک نظاامی در آغااز و در

عنفوان جوانی رخ داده و وی در مخزناالسرار ،کیفیت پرورش دل را در ضامن دو خلاوت
بیان کرده است (ریک :دستگردی)79 :1318 ،ی زرینکوب نیز نظامی را از عرفاای برجسات

قرن ششم میداند و عرفان او را عرفانی زهدآمیز و در عاین حاال اشاراقی معرفای مایکناد
(ریک :زرینکوب)68-67 :1372 ،ی
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تحای و تفحص در آثار نظامیپژوهان نشان میدهد کاه عاارفدانساتن نظاامی تنهاا در
آثار متأخران دیاده نمایشاود و گاویی ایان انتسااب از دولتشااه سامرقندی در تذکرةالشعررا
صورت گرفته استی در ناط ماابل این نظریات ،برخی نیز عارفبودن نظامی را رد کرده و

دالیلی را برای آن برشمردهاندی آنها علت کاربرد برخای اصاطالحات اهال طریاات را در

مخزناالسرار رواج عرفان در عصر شاعر و حمایت سالطین وقت از عرفا دانسته و معتادناد
که این امر توجه ویژة شعرا از جمله نظامی را به کاربرد اصاطالحات صاوفیه در شاعر آنهاا

موجب شده استی به عایدة آنها با توجه به درونمای مخزناالسرار ،این اثر را بایاد از ناوع
ادب تعلیمی زاهدانه برشمرد؛ زیرا در این اثر ،نوعی عصبیت دینای و جزمایگرایای و بیاان

تحکمآمیز و آمرانهای بهکاار رفتاه اسات کاه باا روحیا تساام و تسااهل عرفاا ساازگاری
چندانی ندارد (ریک :نیکوبخت)21-19 :1386 ،ی

بررسی آثار نظامی نشان میدهد که در ظاهر ،بیشترین گارایشهاای عرفاانی و زاهدانا

وی -چه از پیشوایان بزر

عرفانی باشد یا خیر -در مخزناالسرار بازتاب یافتاه اساتی ایان

منظومه بهعنوان تنها منظوم غیرداستانی خمسه ،منظوماهای عرفاانی و حکمای نسابتاز دشاوار

است که شاعر آن را به تالید از حدیا سنایی سروده است ،اماا چنانچاه خاود نیاز در آغااز

منظومه گفته است ،کار وی تالید و نظیرهگویی صرف نیست:
آن زری از کااان کهااااااان ریختااااااااااه

ویااااااان دیری از بحااااار نااو انگیختااااااااه

آن باااااااه در آورده ز غاااااااازنی علام

ویااااااااان زده باار سکااااااااا روماای رقااام

گرچه در آن سکه ،سخن چون زر اسات

سکااااااااا زرم ماان از آن بهتااااااااار اساات

گر کم از آن شاااااااد بناااااه و باار مان

بهتااااااااار از آن اساات خریااااااااادار ماان

شیاااااااوه غریب است نشاااااو نامجیاب

گاار بناااااااااوازیش نباشااااااااد غاااااریب

کائن سخااان رستاااااه پار از نااش باا

عاری اتافااااااااااروز نشااد چااااااون چاارا
(نظامی)36 :1380 ،

محتوای مخزناالسرار به دو بخش تاسیم میشودی بخش اول آن حاوی حماد خداوناد،

مناجات ،نعت رسول اکرم (ص) ،معراجنامه ،ماد بهارامشااه ،توصایف ساخن و شار دو

خلوت درونی است که شاعر طی آن بهگونهای نمادین با دل خویش همصحبت شده استی
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بخش دوم منظومه نیز در بیست ماالت تنظیم شده کاه در پایاان هریا

از آنهاا ،حکاایتی

اغلب متناسب با مضمون آن آمده اساتی در بخاش اول منظوماه بعاد از ماادمات ما کور،

شاعر طی دو خلوت با دو واقع نمادین مواجه میشود کاه در برخاورد اول ،فهام آن بارای
مخاطب دشوار استی در این دو واقعه که پ

از خلوتنشینی شاعر و سار بار زاناوی تفکار

نهادن و گویشدن قامت چوگانیاش بهدست آمده ،عناصر و موتیفهایی وجاود دارد کاه

در بسیاری از نمونههای مشابه داستانی و غیرداستانی آن دیده میشود و شناخت آنها کلیاد
دریافت مفاهیم و معانی موجود در این دو بخش از منظومه اساتی باا توجاه باه ایان مسائله،

هدف از این پژوهش بازشناسی و بررسی عناصر و مفاهیم نمادین و کهنالگاویی در بخاش

دو خلوت نظامی در مخزناالسرار است که شناخت آن نهتنها سبب درک بهتر این منظوماه

و مضامین بلند آن خواهد شد بلکه موجب میشود مخاطب با نگاهی وسایعتار و عمیا تار،

خمسه را مطالعه کند و ابعاد گستردة آن برایش روشنتر شودی این امر ابعااد وجاودی شااعر

را واض تر ،و جایگاهش را در میان معاصران و شاعرای منظوماهسارای قبال و بعاد از خاود
آشکارتر میکندی

مبانی نظری
«فرایند فردیت» ،یکی از مباحث مهم و محوری در روانشناسای تحلیلای یوناا اسات کاه
وی آن را نخستین بار در سال  1921در کتاب «سانخهاای روانشناسای» مطار کاردی البتاه

پیش از آن در تز دکترای خود که در سال  1902نوشته ،اشاراتی باه ایان ماولاه کارده باود

(ریک :پالمر)202 :1385 ،ی فرایند فردیت از آنجاا مطار شاد کاه یوناا باا مطالعاه روی
تعداد زیادی از مردم و تحلیل خوابهای آنها دریافات کاه خاواب ،ناهتنهاا باه چگاونگی

زندگی خواببیننده بستگی دارد ،بلکه خود بخشی از بافت عوامل روانی استی همچنین باه

این نتیجه رسید که خواب درمجموع از ی

ترکیب و شکل باطنی تبعیت میکند و ناام آن

را «فرایند فردیت» نهادی به عایدة وی ،از آنجا که صحنهها و نمایههای خواب هر شب تغییار

میکند ،هرکسی نمیتواند پیوستگی آنها را با یکدیگر دریابد ،اما اگر کسی دربارة تاوالی

خوابهای خود طی سالیان دراز مطالعه کند ،متوجه آشکار و ناپدیدشادن متنااوب پاارهای
از محتویات آنها خواهد شدی نتیجه اینکه زندگی رؤیایی ما تحت تاأثیر پاارهای مضاامین و
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گرایشهای دورهای و تصویری پیچیده بهوجود میآید و اگر کسی دربارة تصاویر پیچیادة

دورانی طوالنی مطالعه کند ،گونهای گرایش یا جهت پنهان اما منظم در آن مشاهده میکند
که همان فرایند رشد روانی تاریباز نامحسوس فردیت است؛ فراینادی کاه موجاب مایشاود

شخصیت فرد بهمرور غنیتر شود (ریک :یونا)241-240 :1383 ،ی

بهموجب پژوهشهای یونا ،کهنالگوی فرایند فردیت نهتنهاا در خاوابهاا و رؤیاهاا

خود را مینمایاند ،بلکه بسیاری از آثار برجست ادبیات ملل نیز بهگونهای نمادین و در قالاب
کهنالگوها روایتگر این روند متعالی و مراحل شناختهشده و نسبتاز ثابت آن اساتی از جملا

این آثار که در گسترة زبان و ادب فارسی پدید آمده ،مخزناالسرار نظامی است کاه شااعر

در بخش دو خلوت خود به روایات آن پرداختاه اساتی ایان بخاش نیاز همانناد بسایاری از

نظیرههایش شامل مراحلی چون فراخوانی ،دیدار با سایه ،بازگشت به زهدان مادری ،انتظار،
تولد دوباره ،دیدار با آنیما در باغی بهشتسان و درنهایت دساتیابی باه گساتردگی روانای و
کمال است که در بیشتر مراحل به دستیاری پیری دانا انجام میشودی

پیشینة پژوهش
جایگاه برجست نظامی در میاان شاعرا ،داساتانسارایان و مثناویگویاان عرصا زباان و ادب
فارسی سبب شده که از همان زمان شاعر تاکنون ،به آثار و احوالش توجه شود و بسیاری از
ناقدان و پژوهشگران ادبی از دیدگاههای مختلف به بررسی خمس او بپردازندی نخساتین اثار

نظامی که در ظاهر متفاوت با ساایر آثاارش باهنظار مایرساد و درونمایاهای عرفاانی دارد،

مخزناالسرار است که مااالت و پژوهشهای مختلفی دربارة آن انجام شده استی بخشی از

این پژوهشها مربوط به تحلیل ابیات و بررسی نسخ و شار هاای ایان اثار اسات کاه بارای
جلوگیری از اطال کالم از ذکر آنها خودداری میشاودی برخای نیاز بسایار تخصصایتار و

بهویژه به محتوا و مضمون ابیات ناب زده و سعی کردهاند که الیههای مختلف معناایی ایان
اثر را که بهویاژه در بخاش اول نماود یافتاه ،آشاکار کننادی از جملاه فاال و همکااران در
ماالااهای بااا عنااوان «تصااویر دل در مخاازناالساارار» ،از دیاادگاه عرفااانی ،جایگاااه دل را در

مخزناالسرار بررسی کرده و باه ایان نتیجاه رسایدهاناد کاه نظاامی در تبیاین دل ،پایاههاای

آرمانشهر و مدین فاضل انسانی مطلوب خود را بنا نهاده استی آنها معتادند که تا روزگار
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نظامی ،هیچی

از شاعران فارسیزبان که شناختی از عرفان و تصوف داشتهاند ،باهصاورت

شاعرانه و در قالب شعر به تبیین دل نپرداختهاندی آنها دیدار نظامی باا دل و شاناختی کاه از

آن بهدست میآید را تجربهای روحانی میدانند (ریک :فال و همکاران)1388 ،ی

«داستان آفرینش؛ شر تطبیای-تحلیلی مادم مخزناالسارار نظاامی» پاژوهش دیگاری

است که نویسنده در آن ،با توجه به سه اصل «نظم در شاکله و ساختار اثر»« ،استفاده از آثاار

همعرض» و «پیوند عمودی ابیات» معتاد است مادم مخزناالسرار برمبنای داستان آفرینش
و ترتیب خلات هستی سروده شده است (ریک :نی

منش)1384 ،ی

ماال دیگری دربارة مخزناالسرار «تادوام اندیشاههاای ایارانشاهری در مخازناالسارار

نظامی» نام دارد که نویسندگان در آن مؤلفهها و کلیادواژههاایی چاون انادرزهای سیاسای،
وزارت ،عاادالت ،اسااتارار نظاام نااوین و دادگرانااه ،تو مااانبااودن پادشاااهی و دیاان ،غفلاات
پادشاهی ،توجه به سنت پسندیدة شاهان پیشین و انتااد از نابسامانیهای روزگاار پرداختاه و

معتادند که نظامی با نظام مخازناالسارار مخصوصااز در چهاار ماالا اول ،پادشااه و امارای

زمانش را در کانون توجه خود قرار داده است (وافی ثانی و همکاران)1395 ،ی

سه نمون م کور ،از جمله پژوهشها و نادهای تخصصای روی مخازناالسارار اسات و

سایر پژوهشها چنانچه گفته شد ،به تشری و بررسی ابیات و شر های این اثر گرانسانا

عرفانی پرداختهاندی با توجه به این امر و با توجه به اینکاه بخاش خلاوتهاای نظاامی باا دل،

جزء دشوارترین و دیریابترین و البته پرنمادترین بخشهای منظوم مخازناالسارار اسات،
در این پژوهش با رویکردی نمادشناختی و تحلیلی به بررسی ایان بخاش از منظوما نظاامی
پرداخته میشود و خوانشی نو از آن ارائه خواهد شدی تحلیل و نمادشناسای متاون عرفاانی از

جمله رویکردهای برجستهای است که در دهههای اخیر بسیاری از پژوهشاگران بادان روی
آوردهاند که برای پرهیز از اطال کالم ،تنها به برخی از آنها اشاره میشودی

«کوه و معانی نمادین آن در بیان عواطاف عارفاناه و عاشااان موالناا در مثناوی» نوشات

بهنامفر و زمانیپور (« ،)1385نمادهای اسطورهای در سای نور عرفانی در هفتپیکر نظاامی»

پژوهشاای از خااائفی و هوشایار (« ،)1394ساایمر در آثااار موالنااا» نوشاات حاااتمی (،)1391

«بازتاب نماد آینه در عرفان و اسطوره با تکیه بار بندهشان و مرصاادالعباد» نوشات عاامری و
پناهی (« ،)1394دنیا؛ نماد عالم ظلمت در عرفاان اساالمی» پژوهشای از سااالری و حساینی
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کازرونی ( )1393و «نماد نور در ادبیات صوفیه» نوشات نزهات ()1388ی در تماامی ماااالت

م کور ،نویسندگان با نگرشی نشانهشناختی به بررسای مفااهیم و مااوالت نماادین در آثاار

عرفانی پرداخته و به الیههای ناخودآگاهی متون ناب زدهاندی
فرضیهها

در این پژوهش ،چندین فرضیه موردنظر است:

1ی مخزناالسرار چنانچه از ناام آن برمایآیاد ،باهدلیال عرفاانیباودن حااوی اسارار و
رموزی است که بهویژه در بخش دو خلوت شاعر مطر شده استی

2ی بخش اول و دوم منظومه در ارتباط با یکدیگر و دارای ساختار و محتاوایی نماادین
و کهنالگویی استی

3ی خلااوت اول و دوماای کااه در مخاازناالساارار روایاات شااده اساات ،از یا

الگااوی

روانشناختی به نام فرایند فردیت روانی تبعیت مایکناد کاه زیرسااخت بسایاری از

نظیرههای آن ،تجربههای عرفانی ،افسانهها ،اساطیر ،خوابهاا ،رؤیاهاا ،نااشایهاا و
دیگر هنرهای تجسمی استی

 .1خلوتنشینی و تأثیر آن بر نظامی
خلوتهای شبانه و شر گفتوگو با «دل» که سابب ارتبااط نظاامی باا نیروهاای ارشاادگر
غیبی و درنتیجه عم معنایی آثار وی شاده ،از جملاه برجساتهتارین بخاشهاایی اسات کاه
منظوم مخزناالسرار توصیفگر آن استی در بخشی از این منظومه کاه پا

از ماد ملا

«فخرالدین بهرام شاهبنداود» آمده ،نظامی طی چند بیت ابتدا به بیان برتری سخن منظاوم بار
منثااور پرداختااه و علاات برتااری سااخن قافیااهساانجان و سااخنپااروران را گوشااهنشااینی و

درونپروری ایشان ذکر کرده است؛ ماامی که ثمرة «سر زانوی والیتساتان» ایشاان اساتی
او شیوة نشستن و در خود فرورفتن آنها را هنگاام تفکار و توجاه باه درون چناین توصایف

کرده است:

بااا ساار زانااااااااوی والیااتستااااااان

ساار ننهااااااااااد باار ساار هاار آستاااااااان

چااون ساار زانااو قااااااادم دل کناااااااد

در دو جهااان دساات حمایاال کناااااااد
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آیااااااااااد فاارقش بااه سااالم قااااااادم

حلاااهصاافت پااای و سااااار آرد بااه هاام

در خاام آن حلاااه کااه چسااتش کناااااد

جااان شااکند ،باااز درسااتش کناااااااااد

گاااهی از آن حلاااااااا زانااااو قااااارار

حلاااه نهااد گااوش فل ا

را هاااااااازار

گااه باادین حلاااااااااا فیااااروزهرنااا

مهااااره یکاای ده بااه در آرد ز چنااا

(نظامی)42-41 :1380 ،
نظامی سخنی را دارای ارزش و اعتبار میداند که پروردة سر زانوی تفکر باشدی خاود او

نیااز آنگونااه کااه در بخااش «توصاایف شااب و شااناختن دل» آورده ،همااین شاایوة تفکاار و

درونپروری را اختیار کارده و ساخنش کاه حااوی مخازن اسارار الهای اسات ،زادة هماین

لحظات نابی است که شاعر ،سر به گریبان تفکر فرو برده و چوگان قامت خاویش را گاوی

میدان تفکر کرده است:

بااار در ماصاااااااورة روحااانیااااااااام

گوی شاااااااده قامت چاااااوگانیااااام

گااوی بااهدسااتآمااده چوگاااااان ماان

دامن من گشتاااااااه گریبااااااان ماااان

پااای ز ساار ساختااااااااه و سااار ز پااای

گویصفت گشتااااااااه و چوگاننمای»
(همان)50 :

در بخش دیگری از مخزناالسرار (ابتدای ماد ملا

فخرالادین بهارام شااهبانداود)،

نظامی ،حالت خود را هنگام تفکر و درونپروری چنین توصیف کرده است:
ماان کااه در ایااان دایاارة دهربناااااااااد

چون گارة ناطاااااااااه شااااادم شاهربند

دستاااارس پاااایگشااااااااااااییم نیسااات

سایااااااه ولاای فااااااااری هماییااااام نیساات

پااای فرورفتااااه بدیااان خاااااااااک در

بااااا فلکم دست باااااه فتاااااااااراک در

فاارق باااه زیاار قاااااااااااادم اناااداختم

وز سااااااار زاناااااو قااااااادمی سااختم

روشااانی روی مااان

آیناااااااا دل سااااار زانااااااااااااوی ماان

ماان کااه بااه ایاان آینااااااااااه پاارداختم

آینااااااااا دیااااااده درانااااااااداختااااام

گشتاااااااااه ز با ا

(همان)31 :

نتیج این طرز خلوت و سرنهادن بر زانوی تفکر که نظامی آن را توصیف کارده اسات،

تولدی درونی و دستیابی به خویشتن حایای و تجرب فرایند فردیت روانی است؛ تولدی کاه
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ثمرة آن برای نظامی و امثال او لعل سخنی است که نسبتی درست به پدر طباع دارد؛ ساخنی
ناب که از حایاتی متعالی سرچشمه گرفته استی تصویری که نظامی از شیوة گوشهنشاینی و

سر بر زانوی تفکرنهادن خویش و ساایر اهال دل باهدسات داده اسات ،شاباهتی برجساته باا

تابلوی نااشی «پییر ایو ترهموآ» ،نااش مشهور فرانسوی (متولاد  )1921دارد کاه وی آن را
به طرز معناداری «برای تولد انسان واال» نام نهاده است (تصویر  )1کاه بسایار شابیه باه شایوة

قرارگرفتن جنین در رحم مادری استی این شباهت به این دلیل است که هردو این حالتهاا

(جنینی و درونپروری) نوعی تولد و ورود به دنیایی بزر تر و کامالتار را باهدنباال دارد؛

عالوهبراین ،به وضعیت جسمی انسان در هنگام سجده نیز شباهت داردی
 .2دو خلوت نظامی

 .1-2خلوت اول
پ از بیان اهمیت پرداختن به دل و توجه به درونیات ،برای دستیابی به کالم ناب و حایاای
و توصیف برتری چنین سخنی بر سخن ناسخته و سرسری ،نظاامی باه شار مبساوط برخای

مکاشفات خویش کاه محصاول سارنهادن بار زاناوی تفکار اسات و طای دو خلاوت آن را

بهدست آورده ،پرداخته استی بررسی این دو خلوت ،جایگاه معنوی و عظمت رو نظاامی

و اهمیت منظومههای او را نشان میدهدی بنابر مخزناالسرار ،تمامی این دریافتهاا در شابی

اینچنین بهدست آمده است:

چااون سپااااااااار انداختاااااان آفتااااب

گفت زمین را سپاااار افگااااااان بر آب

گشااات جهاااان از نفساااش تنااااتااار

وز سپاااااااااااار او سپااااارک رنااتار

بااا سپااااااار افگنااااااادن او لشکاااارش

تیغ کشیاااااادند باه قصااااااد سااااارش

گاو که خرمهااااره بادو درکشنااااااد

چون که بیفتااااد هماه خنجاااااار کشاند

طفل شب آهیخت چو در دایاه دسات

زنگلااااا روز فاااااااارا پاااااااش بسات

از پی ساااودای شاب اندیشاااااهنااک

ساخته معجااااااااون مفاااااار ز خااک

خاااک شاااااااااااده باااد مساایحای او

آب زده آتاااااااااش ساااااااااااودای او

شااربت و رنجااور بااه هاام ساختااااااااه

خان ا ساااااااااودا شاااااده پرداختاااااااااه

ریخته رنجاااور یکای طااس خاااااون

گشته ز سر تا قااااااادم اناااس گااااااون
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رناا درونای شاااااااده بیااروننشاین

گفتااااااه قضاااااا« :کاان منان الکاافنرین»

هاار نفساای از ساااااااار طناااااااازیای

بازی شب ساختااااااااه شببااااااازیای

گه قصب ماااه گال آمیااااااز کااااارد

گاه دف زهاااااااااره درم ریاااااااز کارد
(همان)47-46 :

بهموجب آنچه نظامی در ادامه آورده است ،در چنین شبی که توصایف آن گ شات ،او

ندایی از جانب هاتف غیبی میشنود و حوادث بعدی روی میدهد که پیش از پارداختن باه
آن ضروری است به اهمیت شب و ارتباط مفاهیم نمادین آن با خلاوتهاای نظاامی و ثمارة

آن پرداخته شودی نمادشناسی شب ،این زماان را «نماادی از دورة لااا  ،جواناهزدن و فسااد
میداندی بهموجب این نگرش ،شب از تمامی بالاوهگیهاای هساتی سرشاار اساتی ورود باه

شب یعنی بازگشت به بیتمایزی؛ جایی که کابوسها و غولها افکار سیاه را بههم میزننادی
شب ،تصویر ناخودآگاه است و در رؤیای شب ،ناخودآگاه آزاد میشودی مانند تمام نمادها
شب نیز دو جنبه دارد :جنب تاری

؛ یعنی جایی که کون و فساد صاورت مایگیارد و جنبا

آمادهسازی برای روز؛ جاایی کاه ناور زنادگی از آن بیارون مایجوشادی در یازدانشناسای
عرفانی ،شب ،نماد غیبت کامل آگاهی معین ،یعنی آگاهی تحلیلپا یر و قابالبیاان اسات و

بیش از آن نشان نبود هرگونه امر بدیهی و حمایتهای روانی اسات» (شاوالیه ،1385 ،ج :4

)31-30ی

آنچه نظامی در این بخش از منظوم خود روایت کرده ،درواقاع حاوادثی اسات کاه در

خواب یا واقعهای در بیداری یا حالتی خلسهگاون بارای او روی داده و طای آن وی سایری
درونی و رو به کمال را در ناخودآگاه خود تجربه کرده است که این امر با مفااهیم نماادین

شب که در باال ذکر شد ،تناسبی قابلتوجه دارد؛ زیرا از ی

سو شاب ،تصاویر ناخودآگااه

است و در رؤیای شب ،ناخودآگاه آزاد میشود و از سوی دیگر ،جنبا آماادهساازی بارای

روز و تولد دوباره را داردی

بهموجب مخزناالسرار در شبی که توصیف آن گ شت ،نظاامی مشاغول ساخنسارایی

است؛ سخنی آمیخته با خون جگری او قصد سرودن مخزناالسرار را دارد ،اما ظاهراز هنوز باه

چنان پختگی و کمالی دست نیافته است که بتواناد سارایندة چناان گنجای باشاد؛ از ایانرو

هاتف غیبی خطاب به او چنین میگوید:
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هاااااتف خلااااوت بااااه ماااان آواز داد

وام چنااااان کن که تااااااوان باااااازداد

آب در این آتش پاکت چاااااااراست؟

باد ،جنیبتکش خاکت چاااااااااراست؟

خاک تب آرناااااااده به تابااوت بخش

آتش تابنااااده باااااه یاقااااااوت بخاش

تیر میفگن ،که هاادف ر ی تاااااوست

مارعه کم زن که فااااااارس پای توست

غافااال از این بایش نشاااااااید نشسات

بر در دل ریاااااااز گاااااار آبیات هسات

در خم این خُم که کبودی خوش است

قصااااا دل گو که سرودی خوش است

دور شااااااااو از راهااااازنان حااااااواس

راه تااو دل دانااااااااااد ،دل را شناااااااس

عرش روانی کااه ز تان رستااااااااه اناد

شهپاااااااار جباااااریل بااه دل بستااااااهانااد

وآنکااه عنااان از دو جهااان تافتاااهساات

قاااوت ز دریاااوزة دل یافتاااااااااااهسااات

دل اگاار ایاان مهااارة آب و گاال اساات

خاار هاام از اقبااال تااو صاااحبدل اساات

زنده به جاان ،خاود هماه حیاااوان باود

زنااده بااه دل باااش کااه عماااااار آن بااود

دیااده و گااوش از غاااارض افزوناایانااد

کااارگر پااااااااااردة بیاااااااااااارونیاناااد

پنبه درآگناده چاو گال گااااااوش تاو

چشاام آبلاااااااا هااااااوش تااو

نارگ

و گال را چاه پرساتی بااه باا ؟

دیااده کااه آییناااااااا هاار ناااک

اساات

ناارگ

ای ز تو هم نارگ

و هام گال باااه دا

آتااااااااش او آب جاااوانی باا

اسااات

طبااع کااه بااا عااال باااااااااه داللگیساات

منتظااااااار ناااد چهااااااااالسالگیساات

تااا بااه چهاال سااال کااه بااالغ شااااااااااود

خااارج سفاااااااااارهاش مباااالغ شاااااااود

یااار کنااون بایاادت ،افسااون مخااااااوان

درس چهاالساااالگی اکنااون مخااااااوان

دسااات بااارآور ز میاااان چاااارهجاااوی

ایااان غااام دل را دل غمخاااواره جاااااوی

غاام مخااور البتااه کااه غمخاااوار هساات

گااردن غاام بشااکن اگاار یاااااااار هساات

ب اینفس ای را کااه زباااااااون غاام اساات

یاااری یاااران ماااااااددی محکاام اساات

چااون نفساای گاارم شااااود بااا دو ک ا
صااب نخسااتین چااو نفاا

نیساات شااود صااد غاام از آن یا

نفا

برزنااااااااد

صااب دوم بانااا باار اختااااااااااار زنااد

پیش ترین صاب باه خاواری رساااااااد

گاار نااه پسیااااااان صااب بااه یاااری رسااد

از تااو نیایاااااااااااد بااه تااویی هاایچ کااار

یاااار طلاااب کااان کاااه برآیاااد ز یاااار

گرچااه همااه مملکتاای خاااااوار نیساات

یااار طلااب کاان کااه بااااااه از یااار نیساات
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هساات ز یاااری هماااااااااااه را ناااگزیر

خاصااه ز یاااری کااه بااااااااود دسااتگیر

ایاان دو سااه یاااری کااه تااو داریترنااد

خشاا

تاار از حلااااااااا در باار درنااد

دساات درآویااز بااه فتااااااااااراک دل

آب تااو باشااد کااه شاااااوی خاااک دل

العاارش جهاااااااان آفریااد

مملکااات صاااورت و جاااااااااان آفریاااد

داد باااااااه ترتیاااب ادب ریاااااااازشی

صااورت و جااان را بااه هاام آمیااااازشی

زیاان دو هاامآگااوش دل آماااد پدیااد

آن خلفاای کااو بااه خالفاات رسیااااااااد

دل کااه باار او خطبااااااه ساالطانی اساات

اکاااااادش جسااامانی و روحاااانی اسااات

نااااور ادیماات ز سهیاااااااال دل اساات

صااورت و جااان هاار دو طفیاال دل اساات

چااون مل ا

(نظامی)49-47 :1380 ،

نظامی در ابیات م کور به چند نکت برجسته اشاره کرده است که مهمترین آنهاا توجاه

به دل و اهمیت آن استی «دل» که نظاامی از قاول هااتف غیبای (پیار داناای درونای) آن را

فرزند صورت (جسم) و جان میداند ،یکی از ماولههای برجستهای است کاه باهویاژه اهال

معرفت توجه خاصی به آن داشتهاندی الهیجی در شر مصاراع دوم از بیات نخسات گلشان

راز ،دربارة اهمیت دل و ناش آن در سیر کمالی انسان چناین مایگویاد« :و چاون انساانیت

انسان به دل است؛ چه دل ،محل تفصیل علم و کماالت رو و مظهر تالب ظهاورات الهای

به شئونات ذاتی است و از این جهت مسما به قلب شده ،فرمود که :چارا دل باه ناور جاان

برافروخت و چون دل واسطه است میان رو و نف
در او ظهور یافته و از رو مستفیض و به نف

و کماالت هر دو باه حساب برزخیات

مفیض اسات ،گفات کاه :چارا دل باه ناور

جان اشارت به آن دارد کاه قلاب ،مساتفیض از رو اسات و دل را باه چارا از آن جهات
نسبت کرد که چنانچه در ظلمت ،ادراک اشیا بهواسط چرا میتوان نماود ،رؤیات جماال

وحدت حایای در تاریکی کثرت ،جز به صفای دل حاصل نمیتواند بود» (الهیجی:1381 ،

)4-3ی سنایی نیز در حدیاه که مخزناالسرار به نظیرهگویی از آن سروده شده است ،موضاع

دین را دل میداند و آن را به شمعی انجمسوز تشبیه میکند کاه تواناد نماود چهاره باه روز

(ریک :سنایی غزنوی)337 :1359 ،ی

وجه مشترک میان اقوال م کور و ساخن نظاامی در مخازناالسارار ایان اسات کاه دل،

حاصل ازدواج رو و نف

و واسط رسایدن فایض رو باه نفا

اساتی از ایانرو هااتف
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غیبی که صاحب علام حایاای اسات ،نظاامی را متوجاه دل و اهمیات آن مایکناد و آن را

بهترین یار و یاور در طی طری کمال و فردیت میداندی

از دیگر نکات کلیدی در ابیات باال اهمیات چهالساالگی اسات کاه گویاا شااعر

انتظار آن را میکشد تا در آن تحول اساسی و فردیت و کمال مورد نظار خاود را باهدسات

آورد ،اما هاتف غیبی او را از این انتظار بازمیدارد و از او میخواهاد کاه اکناون باهحساب

جوانی رفتار کند و یاری برگزیندی

در نمادشناسی اعداد نیز چهل ،عدد انتظار ،آمادگی ،آزمایش و تنبیه است که جنبا اول

آن کمتر شناخته شده و از همه مهمتر استی بنابر نظر «رنه آلنده» عدد چهال نشاان باه پایاان

رسیدن ی

دور تاریخ است؛ دوری که میباید نهفاط به تکرار ،بلکه باه تغییاری اساسای و

گ ر از نظام عملی از ی

زندگی به زندگی دیگر منتهی شود (شاوالیه ،1384 ،ج )576 :2ی

تمامی این مفاهیم نمادین ،بازتابی برجسته در نمونههای م کور دارد و با انتظار نظامی بارای

رسیدن به چهلسالگی نیز متناسب استی

هاتف غیبی که نظامی در این بخش و دیگر بخشها از او یاد میکند ،یکی از نمودهای

برجست کهنالگوی پیر داناست که حضوری قابلتوجه و کارگشا در بسیاری از داساتانهاا،

اساطیر ،افسانهها ،خوابها و رؤیاها داردی بنابر تحایاات یونا ،او بهعنوان رای ترین مظهار
عامل روحانی ،نهتنهاا در رؤیاا بلکاه در حالات خلساه (تخیال فعاال) نیاز باهصاورتی بسایار
انعطافپ یر ظاهر میشود؛ چنانکه گاه در هند در ناش «گاورو» (باه سنساکریتم مربای و

مرشد) قرار میگیردی پیر داناا در رؤیاهاا در هیئات سااحر ،طبیاب ،روحاانی ،معلام ،اساتاد،
پدربزر

یا هرگونه مرجعی ظاهر میشودی «رو مثالی» بهصورت مرده ،جان ،حیاوان وییی

هماواره در وضاعیتی ظااهر مایشاود کاه بصایرت ،درایات ،پناد عاقالناه ،اتخااذ تصامیم و
برنامهریزی و امثال آن ضروری است ،اماا شاخص باهتنهاایی تواناایی آن را ناداردی باه ایان
ترتیب پیر از طرفی مبیمن معرفت ،تفکر ،بصیرت ،ذکاوت ،درایت و الهام و از طارف دیگار

نمایانگر خصال خوب اخالقی از قبیل خوشنیتی و میال باه یااوری اسات کاه هما ایانهاا

روشنگر شخصیت روحانی اوست (یونا 113-112 :1368 ،و )118ی
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تجلی پیر فرزانه و خردمند دل در حالتی از خلسه یا خواب بر نظاامی ،او را کاه مشاغول

سرودن مخزناالسرار است ،وارد مسیر تازهای میکند که درنهایت ،کسب کمال و فردیتای
نوین را برای شاعر بهدنبال دارد:

من به چنین شب کاه چراغای نداشات

بلبل آن روضاه کاه بااغی ناااااداشت

خااون جگاار بااا سخاااااااااان آمیختااام

آتااش از آب جگاااااااار انگیختااااام

با ساخنم چاون ساخنی چناااااد رفات

بیکسم اندیشاه در ایان پناااااد رفات

هاااتف خلااوت باااااااااه ماان آواز داد

وام چنااااااان کاان کااه تااااوان باااز داد
(نظامی)47 :1380 ،

نظامی پ

از شنیدن سخنان هاتف غیبای ،دل باه ارشااد او مایساپارد و جاان را هادف

هاتف جان میکندی در رویکردی کهنالگاویی مایتاوان تجلای هااتف غیبای بار نظاامی و
سخنان ارشاادگر وی را معاادل تکاان اولیاهای دانسات کاه یوناا آن را شارط الزم آغااز
فردیت و کمال دانسته استی این مرحله ،نوعی فراخوان است که سرساپردن باه آن ،فارد را

در مساایر تعااالی و فردیتاای قاارار ماایدهااد کااه نتیج ا آن ،اتحاااد نیروهااای خودآگاااهی و

ناخودآگاهی و درنتیجه ،یکپارچگی روانای اسات (ریک :یوناا)253 :1383 ،ی نظاامی باه

توصی هاتف غیبی ،پای در مسیر فردیت مینهد و در طول آن با راهزناانی مواجاه مایشاود
که قصد دارند مانع رسیدن او به خان دل (ماصد) شوندی این راهزنان ،همان نیروهاای منفای

و اهریمنی «کهنالگوی سایه» هستند که فرد در مسیر رسیدن به «خود» ناگزیر از مواجهاه باا

آنان استی «کهنالگوی سایه ،آن بخش از شخصیت است کاه فارد تارجی مایدهاد آن را
آشکار نکند؛ بدین مفهوم که سایه شامل بخشهای تاری

 ،سازماننیافته و سرکوبشده یاا

به تعبیر یونا هرچیزی است که فرد از تأیید آن درمورد خودش سر باز میزند و همیشه از

سوی آن تحت فشار است؛ چیزهایی از قبیل صفات تحایرآمیز شخصایت و ساایر تماایالت

نامتجان » (پالمر)173-172 :1385 ،ی عبور از مرحلا ما کور بارای نظاامی ،چنانکاه خاود
میگوید ،بهآسانی ممکن شده است:
دساات باارآوردم از آن دسااتبناااااد

راهزنااااان عاااااجز و ماااان زورمناااااد
(نظامی)49 :1380 ،
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«راهزن» از موتیفهای نمادینی است که عالوه بر نظامی ،دیگران از جمله عطاار نیاز باه

آن اشاره کردهاند:

گفاات در ره رهزناناات خفتااهاناااااااد

تو مخسب اینجا کن آنچاهت گفتهاناد

راه دور است ای پسار هوشایار بااش

خواب با گور افکان و بیااااادار بااش
(عطار نیشابوری)64 :1349 ،

بنابر نگرشی تطبیای میتوان گفت که مرحل دیدار باا ساایه منطبا باا مرحلا دشاواری

است که پ

از «یاظه» و «انتباه» و «اراده» و «طلب» ،پیشروی ساال

میگیرد و طی آن وی باید باه تزکیا نفا

طریا عرفاانی قارار

و مباارزه باا رذیلاتهاای اخالقای و تاویات و

شکوفایی نیکوییهاا و فضایلتهاای اخالقای بپاردازدی یوناا ایان مرحلاه را نخساتین و از
برجستهترین مراحل فردیت میداند و معتاد است که فرد طای آن باا ویژگایهاای منفای و

رذیلتهای اخالقی خود مواجه میشود و بایاد آنهاا را اصاال و برطارف کناد تاا بتواناد
الیههای دیگر روان ناخودآگاهی خود را ببیندی در این مرحله او به مباارزه باا «نفا
میپردازد تا با سرکوبکردن آن باه مرحلا «نفا

جعفری)172 :1389 ،ی

در ادام ابیات مخزناالسرار ،نظامی پ

امااره»

مطمئناه» برساد (ریک :میربااقریفارد و

از رهایی از دستبناد راهزناان ،باه یا

تا

خود را به در دل میرساند و در آنجا که نابی تنا است معتکف میشودی این نااب ،یکای

از اشکال نمادین رحم مادری است که بازگشات باه آن یکای از مراحال مهام دساتیابی باه

فردیت روانی و تولد مجدد استی چنانکه نظامی گفته است ،رفتن او در ناب پشت در خانا

دل ،رفتنی بیبازگشت بوده استی این ناتوانی در بازگشت از نااب باه ایان دلیال اسات کاه

بهموجب رویکردی نمادین ،این مکان تصویری بیبازگشت از شب است که در عاین حاال

تجرب تولدی دوباره را در پی دارد (ریک :شوالیه ،1387 ،ج )438 :5ی انتظار نظامی در ناب
که تو م با ترس و تنهایی و اضطراب است ،سرانجام به پایان میرسد و عش  ،نایباناه دسات

او را میگیرد و توان کوبیدن در دل را به او میبخشد:
حلاه زدم ،گفت :بادین وقات کیسات؟

گفتاااااام :اگاار بااااااار دهاای آدمیساات

پیشااااااااااروان پاارده برانداختنااااااااد

پاااردة ترکیاااب دراناااااااداختناااااااااد

الجااااااااارم از خااااصتااارین سااارای

بانااا درآمااد کاااااااه :نظااامی درآی
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بااااااارگهی یافتاااااااام افروختاااااااااه

چشاام بااد از دیاااااااادن او دوختااااااه

هفاات خلیفاااااااه بااه یکاای خانااااااه در

افسااانه در

میل ا

هفاات حکایاات بااااااه ی ا

دولتیاااا خاااک کااه آن خاااک راساات

از آن باایش کااه افااالک راساات

(نظامی)51-50 :1380 ،

آنچه دربارة هفت خلیف دربار پادشااه دل مادنظر اسات ،مفهاوم نماادین عادد هفات و

ارتباط آن با کمال و فردیت روانی استی عدد هفات ،یکای از مهامتارین اعاداد اسات کاه
ارتباطی برجسته باا کارکردهاای روان داردی باه عایادة یوناا ،عادد ساه ،عاددی ما کر و

ناکامل و نمایندة ساحت خودآگااه روان و عادد چهاار ،عاددی مؤناث و کامال و نماینادة

ساحت ناخودآگاه روان استی عدد هفت نیز که از مجموع چهار و ساه باهدسات مایآیاد،

چون «کامل و ناکامل»« ،خودآگاه و ناخودآگاه» و «نرینه و مادیناه» را در خاود جماع دارد،
کاملترین عدد بهشمار میرود (یاوری)121-120 :1386 ،ی دلی کاه نظاامی پا

از پشات

سرنهادن مراحل دشوار با او دیدار میکند ،همان کهنالگوی «خود» 1اسات کاه بناابر اداما
منظومه ،ناش راهنما و پیر طری فردیت و کمال نظامی را برعهده میگیارد و رایاض نفا

نافرمان و رامناشدة او میشودی سرانجام نیاز پا

روزی یوسفوار او را از چاه ظلمانی نف
صب تولدی دوباره پیوند میزندی
پ

از مشاات فاراوان و صارف وقات بسایار،

بیرون میآورد و شب گمراهی او را باه ساپیدی

از پایان ریاضت و پشتسرنهادن مرحل دشوار م کور ،نظامی دوباره متولاد ،و باه-

همراهی دل ،به باغی بسیار زیبا وارد میشودی در این بخش از سیر درونی نظاامی« ،باا » نیاز

همچون سایر عناصر ،کاارکردی کاامالز نماادین دارد و نمااد بهشات گمشادهای اسات کاه

بازگشت به آن غایت آرزوی بشر و منتهای تالش اوستی این با کاه دریچا ورود نظاامی

به با بهشتسان بعدی اسات ،از دیگار جلاوههاای سارزمین ناخودآگااهی شااعر باهشامار

میرود که تنها پ

از تزکی نف

و انجام ریاضتهای دشوار میتوان باه آن دسات یافاتی

این با  ،مفهومی کامالز معنوی و درونی دارد که ورود باه آن ،آرزوی بازگشات باه بهشات

ازدسترفته را بهخاطر میآوردی
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بنااابر توصاایف نظااامی ،وی پا

از ورود بااه بااا بااا ساارعتی معااادل ساارعت نشااو آب،

شاخبهشاخ و گلبهگل ،آنقدر پیش میرود تا باه جاایی مایرساد کاه باار دیگار ،صادای
مسیحایی خویشتن خویش را میشنود که به او چنین میگوید:

ورنااااااه فاارود آرمات از خویشتاااان

گفاات :فاارود آی و ز خااود دم ماازن

(نظامی)54 :1380 ،

این باد بهشتی درواقع نادای «خویشاتن» درونای شااعر اسات کاه او را ماورد خطااب و

التفات قرار داده استی در مصیبتنام عطار ،پیر راهدان درباارة ایان نسایم بهشاتی باه مریاد

خود چنین میگوید:

یوساافی در مصاار جاااااان داری مااایم

گر نسیاااااام او نیااااااابی یا

نفا

هااار زمانااات ما ایرسااااااااد از وی نسااایم
آن نفاا

داناای کااااه باشاای هاایچکاا

باااود از یوساااف خویشااات نسیااااام

گر دو عالم خصم تاو افتاااااااد ماایم

با ا

گاار هماااااااه عااالم شااود زیروزباار

تاااااو مکااان از ساااای یوساااف گااااااا ر
(عطار نیشابوری)175 :1349 ،

کالم قدسی و نف

رحمانی که نظامی در این بخاش از منظوما خاود از آن یااد کارده

است ،جایگااهی برجساته در اندیشا ایرانیاان باساتان نیاز داردی بناابر متاون پهلاوی و اوساتا

«مارَسپَند» که به معنای کالم و افسون مادس است ،یکی از ایزدان برجسته باهشامار مایرود
که از او در ادبیات پهلوی با نام «مانسَر پاک» نیز یاد شده اساتی بناابر یشاتها او روان ساپید،

درخشان و تابندة اورمزد است و نیاروی پااسدارنادهای دارد کاه سابب مایشاود در برابار
دیااوان ،بساایار نیرومنااد باشاادی بااهموجااب وندیااداد ،هرماازد او را در براباار بیماااریهااای

اهریمنآفریده بهکار میبردی او پیامآور ایزد استی مطاب بندهش ،مارساپند ،ساخن اورمازد
است که همان اوستاست و تعبیر آن «ستایش ویژه» استی مارسپند ،ایزدی است که جلوهای

از سخن و گفتار ایزدی بهشمار میرودی در بندهش از او با عنوان دهمین امشاسپَند یااد شاده

است (قلیزاده)375-374 :1387 ،ی

بهموجب مخزناالسرار ،هنگامی که نظامی ،خطااب آن بااد بهشاتی را کاه هماان نفا

رو پرور و مسیحایی کهنالگوی «خود» است میشنود ،آخرین بازماندههای انانیت خویش

را رها میکند و کشتی وجود او قرار میگیرد:
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من که بر آن آب چو کشاتی شادم

ساااااااکن آن باااد بهشااتی شااااااادم
(نظامی)54 :1380 ،

عبور از روی آب کاه نظاامی در ایان بخاش از آن ساخن گفتاه ،یکای از موتیافهاای

برجستهای است که در بسیاری از افسانهها و اساطیر و داستانها نیز آمده و مفهاومی نماادین

و مرتبط با فرایند فردیت روانی داردی به عایدة یونا ،فردیاتیاافتن باا مفهاوم ناوعی سافر

شبانه از روی دریا برابر است و درواقع این سفر ،نماد آن فرایند استی هنگاامی کاه فارد باه
نیم عمر رسید ،احساس میکند که باید به آغاز و بادایت و فارورفتن در ژرفاای ساوزان و

تاری

ناخودآگاهی بازگرددی پ

از اقامت در این اعماق و روباهروشادن باا مخااطراتش،

هنگاامی کاه بااهساالمت از آن بازگشات ،سرشااار از حکمات و معرفات و آماااده ماابلاه بااا

خواستههای درونی و بیرونی زندگی استی چنین کسی تاا آخارین حاد هساتی خاود پایش
میرود و زمام تادیر خود را بهدقت میگیردی باه عایاده وی بشار ایان تجربا بازر
اشکال گونااگون بیاان کارده کاه در تماامی آنهاا تولاد و مار

را باه

و رساتاخیز باه یکادیگر

پیوستهاند و مجموعاز سازندة الگوی اوالیی هستند که در جام نمادهاای مختلاف جلاوهگار

میشود (ریک :ستاری)35 :1380 ،ی

در ادام ابیات ،نظامی وارد بهشتی میشاود کاه چشامهای افروختاهتار از آفتااب در آن

جاری استی در این بخش ،کارکرد چشمه نیز همچون کارکرد با کامالز نمادین و نماینادة
قداست و تصویر رو و مبد زندگی درونی و نیروی معنوی استی نظاامی باا ورود باه باا

بهشتسان با یکی از مهمترین الیههای ناخودآگاهی خود مواجه میشود کاه دیادار باا آن،

از برجستهترین و مهمترین مراحل فردیتیاافتگی اسات؛ همتاای مؤناث ناخودآگااهی کاه
یونا آن را «آنیماا» نامیاده اساتی ایان همتاای درونای ،در خلاوت شابان نظاامی در کناار

چشمهسار ظاهر میشود؛ زیرا «ویژگای اصالی پاری در دورة اسااطیری ،بااروری و برکات
استی به همین جهت بنابر نظر قدما پریان در کنار چشمهها و چشمهسارها کاه منباع و مظهار

جوشش و غلیان آب است ،زنادگی مایکننادی پاری ،یکای از جلاوههاای خادایان کهان و

بغبانوان بوده است؛ زنی اثیری و پنهان در طراوت چشمهها ،یا وجاودی ماهآلاود و گریازان

در جنگاال و بیشااه و چاااه» (حسااینی)1386 ،ی دیاادار بااا پااریروی در مخاازناالساارار چنااین
توصیف شده است:
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عاشای از ساار گرفات

باد نااااااااب از طرفای برگاااااارفت

خواجه سب

گل نفسای دیاااااااد شکرخنااااده ای

باار گاال و شااکر نفاا

فتنااااااا آن ماااه قصاابدوختااااااااه

خرمن مه را چاااااو قصاب سوختاااه

تااا کماااااااار از زلااف زره بافتااااااااه

یافتااااه

تااااا قاااادم از فاااارق نماا ا

افکناادهای

(نظامی)59 :1380 ،

از نکات مهم در این بخش از سفرنام عرفانی و درونی نظاامی ،نااش بااد در رویدادن

نظر نخستین و پدیدآمدن جوشش عش است؛ ناشی که در بسیاری از داستانهاای عاشااانه

چون «وی

و رامین» نیاز بازتااب یافتاه اسات2ی بیات زیار از مخازناالسارار ،نماودگر ایان

کارکرد مهم موتیفی است:

خواجاااه ساااب

باد نااااااااااب از طااااارفی برگرفات

عاشاااای از سرگااااارفت
(همان)59 :

در داستانها و وقایع ایرانی ،چنانکه در مخزناالسرار نیز دیده میشود ،باد ،پرده و نااب

را از روی معشوق پریپیکر برمیگیرد و آتش عش بر جان عاش سوخته میافکند تا او در
مسیر فردیت و کمالی متعالی قرار گیرد؛ زیرا گرایش به فردیت ،اغلب به شکلی پوشیده در
عش مفرط اشخاص به یکدیگر پنهان استی به بیان دیگر عشای کاه از حاد متعاارف فراتار
رود ،سرانجام به راز تمامیت دست مییابد و از همینرو هنگامی کاه انساان ،ساخت عاشا

میشود ،تنها هدفش یکیشدن با معشوق است (ریک :یونا)309 :1383 ،ی اینکه باد ،پرده

از رخسار معشوقه برمیگیرد و دل عاش را صدچاک میکند ،نماودگر کاارکرد متعاالی و
اهورایی و مادس این عنصر طبیعی است و باهنظار مایرساد ایان خاویشکااری ویاژه کاه

موتیفوار در آثار نمادین و سمبلی

ادب فارسی آمده و در اوستا نیز دیده میشود ،ریشاه

در جهانبینای خااص ایرانیاان باساتان در تادوین اساطورة آفارینش دارد کاه در آن ،نااش
برجسته و مهم ایزد وایو (باد) واسطهگری استی

دیدار با آنیمای فرزانه و بهرهمندی از عش تعالیگر رو  ،ثمارة ارزشامندی اسات کاه

نظامی در نخستین خلوت شبان خاویش باا دل آن را باهدسات مایآوردی ابیاات پایاانی ایان

بخش ،رمزگشایی و نمادپردازی نظامی از این خلوت و حوادث آن است:
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ای بااه تاابش ناصاایت از دا مااااااان

بایخباار از سبااااااازه و از بااا مااااااان

بااود و نظااااااااار تاااب او

آب او

ساابزه فل ا

بااا سااحر بااود و سااااااارش

وان کااه رخااش پردگاای خاااص بااااود

آیناااااااااه صااورت اخااالص باااااااود

کاه سارم بار سار زاناااااو نشسات

تا سر این رشتاااااااه بیامااد باه دسات

ایاان سفاااااار از راه یاااین رفتاااااااهام

راه چنااین رو کااه چنااین رفتااااااااااهام

محاارم ایاان ره تاااااو نااهای زینهااااااار

کااار نظااامی باااااااه نظااامی گااااااا ار

ب

(نظامی)61 :1380 ،

مراحل حرکت نمادین نظامی در خلوت اول به ایان شار اسات :شانیدن نادای هااتف

غیبی در شبهنگام ← مواجهه با راهزناان و رهاایی از دساتبناد آنهاا ← رسایدن باه در

سرای دل← معتکفشدن در ناب تنا ← فرارسیدن عش و دستگیری وی از نظاامی←
کوبیدن در سرای دل به دستیاری عش ← ورود به سرای دل ← ورود به باا باه همراهای

دل ← سیر در با با سارعت ← شانیدن صادای مسایحایی بااد بهشاتی ← سااکنشادن و

قرارگرفتن از حرکت ← ورود به بهشت و دیدار با پریروی کنار چشامهساار ← وزیادن
باد و کناررفتن نااب از چهرة پریی

خلوت دوم
ثمرة دومین خلوت شبانه برای نظامی این است که خواج دل وی در مجل

چاون نوبهااار حضاور مااییابادی مجلا

بزمی افروختاه

باازم ،یکای از موتیاافهاای برجسااته در بساایاری از

داستانها ،اساطیر ،افسانهها و واقعههایی است که روایتگار فرایناد فردیات روانای اساتی در

این مجل  ،چنانکه در مخزناالسرار نیز دیده میشود ،دیدار با آنیما حادث محاوری اساتی
گویی این مجل

برای هماین دیادار ترتیاب داده شاده اساتی آنیماای روان ناخودآگااهی

نظامی نیز در این مجل

افروخته و در بزم و عشرت شبانه چنین جلوهگری میکند:

تاارک قصاابپااوش ماان آنجااا چااو ماااه

کااااارده دلاام را چااو قصااب رخنااهگاااه

مه کاه باه شاب دسات برافشاناااده باود

آن شاااب تاااا روز فااااااااارومانده باااااود

پار شااادی

جااان بااااه زمااینبوسااه براباار شااااااادی

داشاات

داشاات

نااوک غمازهش چاو ساب
شاامع ز نااورش مااژه پاااااراش

چشاام چاارا  ،آبلاااه از رشاا
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هر ساتمی کاو باه جفاااااااا درگاارفت

دل بااه تبااااااارک بااه وفااا برگاااااارفت

گااه شااده او ساابزه و ماان جاااااوی آب

گااه شااااااااده ماان گااازر و او آفتااااب

زان رطااب آن شااب کااه باااری داشااتم

بیخبااااااارم گر خباااااااااری داشتااااام

کان ماه ناو کاو کمار از نااااور داشات

مااااه ناااو از شیفتگااااااااااان دور داشااات

شیفتااااا شیفتاااااه خویش بااااود

رغبتاای از ماان ،صااااد از او باایش بااود
(همان)67-66 :

بنابر بیت نخست این بخش از منظوم مخزناالسرار (خلوت دوم) ،در آن شاب خواجا

دل با دو سه تن از ابنای جن

خویش ،همدم و همصحبت میشود و آنچاه را پایش از ایان

به دعا از خداوند درخواست کرده بود ،بهتمامی مهیا میبیند:
خواجااه یکاای شااب بااه تمناااای جاان

زد دو سااه دم باا دو سااه ابناای جاان

یافاات شاابی چااون سحااااااااار آراسااته

خواستاااااااههااای بااه دعااا خواستااااااه
(همان)61 :

به عایدة یونا وقتی خواببیننده خاودش را در خاواب مایبیناد ،معماوالز نماود «مان»

خودآگاه خویش است و سایر شخصیتهای خواب ،نماود سرشات ناخودآگااه کاموبایش

ناشناختهاش هساتند (ریک :یوناا)432 :1383 ،ی باا ایان نگارش در دو خلاوتی کاه بارای
نظامی رخ میدهد ،خود وی نماد «من» خودآگاهی است و سایر شخصیتها مانناد خواجا
دل ،ابنای جن

خواج دل ،حوریان ،پریپیکران وییی همگی نمود جنبههاای نیماهشاناخته و

ناشناخت ناخودآگاهی او هستند که بر وی متجلی میشاوندی نظاامی در پایاان خلاوت شابان

دوم نیز که آن را شب معراج خود میداند همچاون خلاوت اول ،ایانگوناه باه رمزپاردازی

حوادث و شخصیتها پرداخته است:

روز سفیااااد آن ،نه شاب داج باود

بااااود شب اما شب معاااااراج باود

من که در این شب صافتی کارده ام

آن صاافت از معااااااارفتی کاااااردهام

شب ،صفت پااااااردة تنهایی اسات

شمع در او گوهااااااار بینایی اسات

عود و گالبی که بر او بسته شااااااد

ناله و اش

دو سه دلخستاااااه شاد

وانهمه خوبی که در آن صاادر بود

نور خیاااااااالت شاب قااااادر باود
(نظامی 67 :1380،و )69
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بدینترتیب یکی از بخشهای مهم مخزناالسرار که شامل توصیف دو خلوت رازآلاود

شبان شاعر است و ثمرة آنها یعنی دیدار با مرحل اول آنیما 3به پایان میرساد و نظاامی باه

بخش پایانی منظومه میپردازدی این بخش ،شامل بیست ماالت و بیسات حکایات اسات کاه

اکثر نظامیپژوهان و محااان آن را متفاوت با پارة نخست دانستهاندی یکی از نکات برجساته

و مهم که دربارة بهرة دوم مخزناالسرار مغفول واقع شده ،طر ذهنی نظامی در تنظایم ایان

بخش استی وی این بخش را در بیسات ماالات و بیسات حکایات تنظایم کارده اسات کاه
مجموعاز عدد چهل را بهدست میدهاد؛ عاددی نماادین کاه اهمیات و ارتبااطی برجساته باا

فرایند فردیت روانی داردی

نگارة «برای تولد انسان واال» اثری برجسته از نااش فرانسوی «پییر ایو ترهماوآ» (متولاد

 )1921است (یونا)215 :1383 ،ی

تصویر  .1برای تولد انسان واال ،اثر پییر ایو ترهموآ

نتیجهگیری
هر متن ادبی آیینهای است که تصویر رو پدیدآورندة خویش را باازمیتابانادی هرچاه ایان
رو متعالیتر و شخصیت معنوی نویسنده و شاعر زاللتر و به فطرت پاک خود نزدی

تار
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باشد ،متن بهوجودآمده عم و ژرفای بیشتری دارد و ابعاد معنایی گستردهتری ماییابادی تاا

آنجا که آن متن ،جزء متون باز ادبی دانسته میشاود؛ باه ایان صاورت کاه متنای الیاههاای
معنایی متعددی دارد کاه هارک

باه فراخاور درک و ساط داناش و مرتبا روحای خاود

معنایی از آن استنباط میکندی مخزناالسرار که نام آن نیز براعت اساتهاللی شایساته بار ایان
معنا دارد ،از متون باز عرفاانی و حااوی اسارار و رماوزی اسات کاه نمادهاا و موتیافهاای

کهاانالگااویی ،ناشاای برجسااته در بازنمایاناادن آن داردی ایاان عناصاار تأویاالپ ا یر و اغلااب

جهانشمول ،بهخصوص در بخش توصیف دو خلوت نظامی با دل ،نمودی ویژه یافته استی
شاعر در این بخش با دل خود که متعالیترین و مهامتارین بخاش وجاودش اسات ،ارتبااط
یافته و دقایای بر او مکشوف شده است که تنها در جام نمادها و کهنالگوها میتوان آنها

را بازگو کردی درک مفاهیم بلند مستور در این بخش ،از ی

سو شخصیت متعالی نظاامی و

گستردگی رو او را درخشانتر میکند و از دیگرسو خواننده را وامایدارد تاا آثاار وی را

نه بهعنوان آثاری صرفاز عرفانی یا غنایی ،بلکه بهعنوان آثاری حاوی معانی و مفاهیم متعاالی
و متأثر از عم و غنای روحی شاعر آن ،مطالعه کند و با فراتررفتن از معنای ظاهری بهدنبال

کشف رموز آنها باشدی
پینوشت

1ی خود :به عایدة یونا ،وقتی فرد بهگونهای جدی و با پشتکار با جنب منفای عنصار نریناه یاا عنصار مادینا

خود مبارزه کرد تا با آن مشتبه نشود ،ناخودآگاه خصیص خود را تغییر داد و به شکل نماادین جدیادی کاه

نمایانگر «خود» ،یعنی درونیترین هست روان است ،پدیدار شدی در خاوابهاای زن ،ایان هساته معماوالز در

قالب شخصیت برتر زن مانند راهبه ،ساحره ،مادر زمین ،اله طبیعت یا عش جلوهگر میشاودی در ماابال در

خوابهای مرد ،این عنصر مهم در قالب آموزشدهندة اسرار م هبی ،نگهبان ،پیر خردمند ،رو طبیعت وییی

نمود پیدا میکندی «خود» همواره با ظاهر پیر خردمند و پیر زال نمود نمییابد و در خواب ی

مارد پختاه باا

چهرة مرد جوان ظاهر میشودی این تجسمهای متناقض ،کوششهایی بارای بیاان جاوهر وجاودی خاارج از

زمان است که میتواند هم پیر باشد و هم جوان (یونا 295 :1383 ،و )299ی
2ی ابیات زیر ،شر دیدار رامین از وی

و ناش کلیدی باد در این صحنه است:

چاااو تناااا آماااد قضاااای آسااامانی

کاااه بااار راماااین سااارآید شاااادمانی

برآمااااااااد تنااااااااادباد نوبهااااااااااری

پااارده برباااود از عمااااری

ز عشااا انااادر دلاااش آتاااش فاااروزد

باار آتااش عااال و صاابرش را بسااوزد

یکایااا
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رخ ویساااااه پدیاااااد آماااااد ز پااااارده

دل رامااااین شااااد از دیاااادنش باااارده
(فخرالدین اسعد گرگانی)65 :1337 ،

3ی یونا ،چهار مرحل اساسی برای آنیما برمیشماردی به عایدة وی ،نخستین مرحلاه باا «حاوا» کاه روابطای

کامالز زیستی و غریزی داشت ،نمادین میشودی دومین مرحله را میتاوان در «هلان» فاوسات مشااهده کاردی

اگرچه او شخصیتی افسانهای و زیبا داشت ،عناصر جنسی همچنان مشخصهاش بودی سومین مرحلاه باا «ماریم
باکره» نشان داده میشود؛ مرحلهای که در آن عش (اروس) خود را تا به مااام پارساایی رو بااال مایباردی

چهارمین مرحله ،خرد است که حتی از پارسایی و خلوص که بهوسیل «سرود سوالمیت» ،سرآمد سرودهای

نمادین شده است ،نیز فراتر میرود (یونا)281 :1383 ،ی

منابع
 قرآن کریمی ()1349ی ترجمه و تجمیع تفسیر از زینالعابدین راهنمای چاپ کیهانی تهرانی
 اوستای ()1370ی گزارش و پژوهش جلیل دوستخواهی ج 1ی مرواریدی تهرانی

 بهنامفر ،محمد و ماریم زماانیپاوری ()1391ی «کاوه و معاانی نماادین آن در بیاان عواطاف
عارفانه و عاشاان موالنا در مثنوی»ی پژوهشنام زبان و ادب فارسیی ش 10ی صص 54-33ی

 پالمر ،مایکلی ()1385ی فروید ،یونا و دینی ترجم محمد دهگانپور و غالمرضا محمدیی
رشدی تهرانی

 حاتمی ،هادیی ()1391ی «سایمر در آثاار موالناا»ی عرفانیاات در ادب فارسایی دورة 4ی ش
13ی صص 62-47ی

 حسینی ،ماریمی ()1387-1386ی «پاری در شاعر موالناا»ی فصالنام علمای و پژوهشای علاوم
انسانی دانشگاه الزهرای ش 69-68ی صص 21-1ی

 خائفی ،عبااس و بهااره هوشایاری ()1394ی «نمادهاای اساطورهای در ساای ناور عرفاانی در
هفتپیکر نظامی»ی ادبیات عرفانی و اسطورهشناختیی دورة 11ی ش 40ی صص 207-165ی

 دستگردی ،وحیدی ()1318ی «حکیم نظامی گنجوی (»)3ی ارمغانی ش 2ی صص 80-73ی

 زرینکوب ،عبدالحسینی ()1372ی پیر گنجه در جستوجوی ناکجاآبادی سخنی تهرانی

 ساالری ،مصطفی و سید احمد حسینی کازرونیی ()1393ی «دنیا؛ نماد عالم ظلمت در عرفان
اسالمی»ی عرفان اسالمیی دورة 11ی ش 41ی صص 34-13ی

 ستاری ،جاللالدینی ()1380ی «رموز قصه از دیادگاه روانشناسای»ی هنار و ماردمی ش 109ی
صص 35-32ی

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 79 /

حدیقةالحقیقهی تصحی مادرس رضاویی

 سنایی غزنوی ،ابوالمجد مجدودبنآدمی ()1359ی
دانشگاه تهرانی تهرانی

 شااوالیه ،ژان و آلاان گرباارانی ()1387/1385/1384ی فرهنااا نمادهااای ج  4 ،2و 5ی ترجم ا
سودابه فضایلیی چ دومی جیحونی تهرانی

 عامری ،زهرا و مهین پناهیی ()1394ی « بازتاب نمااد آیناه در عرفاان و اساطوره باا تکیاه بار
بندهشن و مرصادالعباد»ی ادبیات عرفانیی دورة 7ی ش 13ی صص 174-143ی

 عطار نیشابوری ،شیخ فریدالادینی ()1349ی مصایبتناماهی تصاحی ناورانی وصاالی چ دومی
زواری تهرانی

 فخرالدین اسعد گرگانیی ()1337ی وی
نشر اندیشهی تهرانی

و رامینی به اهتماام محمادجعفر محجاوبی بنگااه

 فال  ،غالمعلی و همکارانی ()1388ی «تصویر دل در مخزناالسرار»ی مجل دانشکدة ادبیات
و علوم انسانیی سال هفدهمی ش 65ی صص 69-47ی

 قلیزاده ،خسروی ()1387ی فرهنا اساطیر ایرانی بر پای متون پهلویی کتاب پارسهی تهرانی

 الهیجی ،شم الدین محمدی ()1381ی مفاتی االعجاز فی شر گلشن رازی مادمه ،تصحی
و تعلیاات محمدرضا برزگر خالای و عفت کرباسیی چ چهارمی زواری تهرانی

 منهاج سراج ،عثمانبنمحمدی ()1343ی طباات ناصریی تصحی و تحشیه و تعلی عبادالحی
جیبی قندهاریی انجمن تاریخ افغانستانی افغانستانی

 میرباقری فرد ،سید علیاصغر و طیبه جعفریی ()1389ی «ماایس تطبیای سیر کمالجاویی در

عرفان و روانشناسی یونا»ی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرای سال دومی ش 3ی صاص -163

195ی

 نزهت ،بهمنی ()1388ی «نماد نور در ادبیات صوفیه»ی مطالعات عرفاانیی ش 9ی صاص -155
184ی

 نظامی گنجوی ،الیاسبنیوسفی ()1380ی مخزناالسراری با تصحی و حواشی حسن وحیاد
دستگردی و به کوشش سعید حمیدیانی چ پنجمی قطرهی تهرانی

 نی

مانش ،مهادیی ()1384ی «داساتان آفارینش؛ شار تطبیاای-تحلیلای مخازناالسارار»ی

پژوهشنام علوم انسانیی ش 46-45ی صص 246-231ی

 نیکوبخت ،ناصری ()1386ی شر مثنوی مخزن االسراری چشمهی تهرانی

 نمادشناسی خلوتهای نظامی در مخزناالسرار/ 80

)ی «تداوم اندیشههای ایارانشاهری در مخازناالسارار»ی1395(  مریم و همکارانی، وافیثانی
ی106 -79 ی صص192 جستارهای ادبیی ش

)ی فرهنا اساطیر و داستانوارهها در ادبیاات فارسایی فرهناا1386(  محمدجعفری، یاحای
معاصری تهرانی

)ی روانکاوی و ادبیاتی تهرانی سخنی1386(  حورای، یاوری

)ی انسان و سمبلهاایشی ترجما محماد سالطانیهی چ چهاارمی1383(  کارل گوستاوی، یونا
تهرانی جامیی

)ی چهاار صاورت مثاالیی ترجما پاروین فرامارزیی مشاهدی آساتان قاادس1368(  _____ی
رضویی

Refrenses
 Ameri, Z., & Mahin, P. (2015). Reflection of mirror symbol in mysticism
and myth based on Bundahishn and Mersad-al-Ebad. Mystical Literature,
7(13), 143-174.
 Attar, F. (1970). Mosibatnameh [The book of affliction] (2nd ed.)(N.
Vesal, Ed.). Tehran: Zavar Publications.
 Avesta. (1991). Gozaresh va pazhuhesh-e Jalil Dostkhah [Report and
research by Jalil Dostkhah] (Vol. 1). Tehran: Morvarid Publications.
 Behnamfar, M., & Zamanipour, M. (2012). The mountain and its
symbolic meanings in expressing Mowlana's mystical emotions in
Mathnavi. Journal of Lyrical Literature, 10, 33-54.
 Dastgerdi, V. (1939). Hakim Nizami Ganjavi (3). Armaghan, 2, 73-80.
 Falah, Gh. et al. (2009). The image of the heart in Makhzan-al-Asrar.
Journal of the Faculty of Literature and Human Sciences, 17 (65), 47-69.
 Gholizadeh, Kh. (2008). Farhang-e asatir Irani bar pay-e motoon
Pahlavi [Iranian mythological culture based on Pahlavi texts]. Tehran:
Parseh Book.
 Gorgani, F. A. (1958). Weiss and Ramin (M. J. Mahjub, Ed.). Tehran:
Andisheh Publishing House.
 Hatami, H. (2012). Simorgh in the works of Mevlana Rumi. Mysticism in
Persian Literature, 4(13), 47-62.
 Hosseini, M. (Winter, 2007& Spring, 2008). Fairy in Mevlana Rumi’s
poetry. Human Sciences Quarterly Journal, 68-69, 1-21.
 Jung, C. G. (1989). Four archetypes (P. Faramarzi, Trans.). Mashhad:
Astan-e Qods Razavi Publications.
 Jung, C. G. (2004). Man and his symbols (4th ed.). (M. Soltanieh, Trans.).
Tehran: Jami.
 Khaefi, A., & Hoshyar, B. (2015). Mythological symbols in the mystical
light of Nizami’s Haft Peykar (Seven Beauties). Mystical and Cognitive
Mythology, 11(40), 207-165.

81 / ) پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س- دوفصلنامة علمی
 Lahiji, Sh. M. (2002). Mafatih-al-Ejaaz dar sharh-e Golshan-e Raz
[Mafatih-al-Ejaaz in explanation of Golshan Raz] (4th ed.) (M. R.
Barzegar Khaleghi & E. Karbasi, Eds.). Tehran: Zavar Publications.
 Manhaj, S., & Mohammad, O. (1964). Tabaqat-i-Nasiri (A. Jaybi
Qandehari, Ed.). Afghanistan: Association of Afghanistan History.
 Mirbagheri Fard, S. A., & Jafari, T. (2010). A comparison of the
perfectional succession in Jung's Sufism and psychology. Mystical
Literature, 2(3), 163-195.
 Nikmanesh, M. (2005). The story of creation; comprehensive-analytical
explanation of Makhzan-al-Asrar. Human Sciences Research Journal, 4546, 231-246.
 Nikobakht, N. (2007). Sharh-e Mathnavi Makhzan-al-asrar [Explanation
of Mathnavi Makhzan-al-Asrar]. Tehran: Cheshmeh Publications.
 Nizami Ganjavi, E. (2001). Makhzan-al-asrar [The Treasury of
Mysteries] (5th ed.) (H. Vahid Dastgerdi, Ed.).Tehran: Ghatreh
Publications.
 Nuzhat, B. (2009). The symbol of light in the literature of Sufism.
Mystical Studies, 9, 155-184.
 Palmer, M. (2006). Freud, Jung and Dean. (M. Dehganpour & Gh.
Mohammadi, Trans.). Tehran: Roshd Printing.
 Salari, M., & Hosseini Kazerooni, S. A. (2014). The world; the symbol of
the world of darkness in Islamic mysticism. Islamic mysticism, 11 (41),
13-34.
 Sanai Ghaznavi, A. (1981). Hadighat-al-haghighah [Garden of facts] (M.
Razavi, Ed.). Tehran: Tehran University Press.
 Sattari, J. (2001). Rhetoric of the story from the point of view of
psychology. Art and people, 109, 32-35.
 The Knight, Jean and Allan Grebron. (2006/2005/2008). Symbol Culture
(2nd ed.,Vols. II, IV & V). (S. Fazayeli, Trans.). Tehran: Jeyhoon
Publications.
 Wafi Sani, M., et al. (2016). Persistence of the ideas of Iran-city in
Makhzan-al-asrar. Literary Queries, 192, 79- 106.
 Yahaghi, M. J. (2007). Farhang-e asatir va dastanvareha dar adabiyat-e
farsi [The culture of mythology and scriptures in Persian literature].
Tehran: Farhang-e Mo'aser Publications.
 Yawari, H. (2007). Ravankavi va adabiyat [Psychoanalysis and
literature]. Tehran: Sokhan Publications.
 Zarinkoub, A.H. (1993). Pir-e Ganjeh dar jostejooy-e nakoja abad
[Master of Ganjeh in search of nowhere]. Tehran: Sokhan Publications.

