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 چكيده

و سـمبليكيجنبـه،پيكر هفت هايحكايتدر رفته كاربه اصطالحاتو عناصر

 مقالـه، درايـن. است تحليلو تجزيه قابل،هاي گوناگون ديدگاهازو دارد نمادين

در. اسـت شـده تحليـل عارفانـه، سيروسلوكو عرفاني ديدگاهازهاحكايت اين

 سـركش، معشوق حكايتدر است؛ سالك صبربر تأكيد پوشان،سياه شهري قصه

 ورع،و زهـد بـر پرهيزگار، بشر. است نظر مورد معشوق عتاب مقابلدر استقامت

 شـود؛ مـي يـادآوررا رمزگشايي لزوم شنبه،سه گنبد خردمند عاشقو دارد اصرار

در دانـد، مـي موفقيت رمزرا خدابر توكلو پير حضور ضرورت كوشيار، ماهان

 نهايـت،درو اسـت خيروشـربه انسان اعمال عواقب بازگشت نيز ششم حكايت

 سـلوك اينيعقبه ترينمشكل نفس، ديو مقابلدر هفتميقصه قهرمان دامني پاك

.است روحاني

.پيكر هفت، مثنوي مولوي،نظامي عرفان سلوك،و سير: كليدي هايواژه

 مقدمه.1

ميكند از جداييبشنو از ني چون شكايت مي  كنــدها حكايت

و زن ناليدهتـــا مرا ببريدهكز نيستـــان  انــد انـد در نفيرم مرد

)1:8ج،1372 مولوي،(
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و لزوم تحليل عناصر به كار رفتـه در داسـتان پـردازي متـون كالسـيك ادب فارسـي

و گاه ساختارشكنيهاديدگاهدربازبيني آن  اسـت كـه امـروزه بخـشيانكتـه،جديد

پژياعمده يكـي از متـون. گران را به خود اختصاص داده اسـت وهشاز تحقيقات ادبي

و دقت در روابط عناصر به ادبي كه مي و تحليل نظريات تواند بستر مناسبي براي تجزيه

و كشف سمبل و مضامين نمادين باشد، كتاب كار رفته نظامي اسـت كـه از پيكر هفتها

و گران بيبهاي شعر فارسي در سدهآثار ارزنده ميه ششم هجري در. رودشمار اين اثر

و در بحر  فعالتـن«بـر وزن» يـا اصـلم مخبـون محـذوف مسدس خفيف«قالب مثنوي

و از نظر ترتيب»لن مفاعلن فعلن يا فع گنج نظامي چهارمين منظومه از پنج،سرودن آمده

به،پادشاه ساساني،گور شرح زندگي بهرام،پيكرهفتداستان. است است كه هفت قصر

مي هفت و دختران شاهان هفـت اقلـيم را خواسـتگاري رنگ و مـي سازد بـه زنـي كنـد

در مي و هر كدام را مييگيرد از. دهدكي از اين قصرها جاي هـ پس شـب را نـزدرآن

مياوسراييو به داستان رودمييكي از زنان  و مطالعات تاكنون پژوهش. سپاردگوش ها

و نحـوه. اسـتن اثر انجـام گرفتـه بسياري روي اي و سـقم ارتبـاطياز جملـه صـحت

ازيجريانات آن با تاريخ، نحوه و استفاده و تحليل ساختار برخي حكايات  ...رنگ

و انديشه در جـاي چه در اين مقاله بدان پرداخته شده، حاصل مدتاما آن ها مطالعه

نقطهي اين كتاب از گانههفتيهاتحليل ساختاري حكايت،آنو است پيكر هفتجاي 

و سلوك عرفاني است و منازل طريقـت پيكرهفت،از اين منظر. نظر سير ، حاوي مراحل

و حكايت مييهااست .ي سيروسلوك عرفاني دانسـت توان ماجراي شناخته شدهآن را

و شهودي است كـه در همـه،سيروسلوك در اين منظومه و سفر يا كشف در قالب سير

و داستان مييهاجاي حكايات و فرعي به چشم و انطباق اصلي و قابليت بازبيني خورد

و وادي اين ديدگاه كه معمـوالً تحليـل. هاي طريق معرفت را داراستبا مقامات عرفاني

ميحكايات را تحتيهمه دهد، منجر بـه نقـد يـا نقـض نظـرات متفـاوت الشعاع قرار

حبرخي از پژوهندگاني مي كايات اين كتـاب ارائـه شود كه ممكن است در مورد برخي

مطلـوب، سـعي شـده برخـييچنين در اين مقاله براي رسيدن به نتيجههم. شده باشد

و نام ها اسـتخراج شـود به كار رفته در حكايات، از فرهنگيهاعناصر بومي جغرافيايي

و پي بردن بـه معنـاي ها، هرچه بيشتا با كنار هم قراردادن آن  تر بتوان به امر رمزگشايي

قصيكي از نكات مهم دربارهي.سمبليك پرداختيهااصلي اين حكايت يهــهفت
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و اصلي درآنياين است كه قهرمان اصـلي در همـه پيكر هفتعمده و هـا مـرد اسـت

و افـراد شـر،: از جمله،ي عناصر مقابل اين قهرمانان مردحوادث، همه كنيزكان، ديوهـا

و غيرفعال عمل كرده .اند اغلب منفعل

ها، مردهاي نقش اول قصه بسيار شـبيه بـه هـم ديگر اين كه در تمام حكايتينكته

و از نظر، پاككوروي، پاكينهم آنانيهمه.ندهست و منظـور نظـر خداونـد هسـتند دل

ميبهرهياياري خدا به گونه و نتيجه. شوندمند هاي قصه در گنبد يافتهيهمهيخالصه

و قصهد. شودهفتم متجلي مي ميشهر سياهير گنبد اول كـه شـود بـر ايـن پوشان تاكيد

و فراق يار را تحمل كند ،معشـوق سـركش در گنبـد دوم. قهرمان قصه بايد صبور باشد

و قرار گرفتن در مقام رضاست و مقاومت عاشق در برابر عتاب معشوق يادآور صبوري

داسـتان روز. كنـد تأكيد مـيقدامني عاشق براي وصال به معشوو بِشر پرهيزگار بر پاك

و علم،شنبهسه و زيركي و رمزپـردازي آموزي براي گـره عاشق را به خردمندي گشـايي

كم،كند تا در رسيدن به معشوقسفارش مي جاهـل،در اين راه. تري متحمل شودآسيب

و داستان ماهـان  را،بودن، نابودي را به همراه دارد و راهنمـايي پيـر ضـرورت حضـور

ميأت و شر مبين اين نكته است كه نتيجـه. كندكيد وييداستان خير اعمـال انسـان بـه

و آلـوده، وي را بـه. گرددبرمي و فطـرت پسـت و فطرت خوب، انسان را به نيكي نهاد

و هالكت مي و در نهايت اين كه پاكنابودي پي كشاند، و و نجابت روي از اوامـر دامني

را به زبان عارفان، شايد بتوان شهر سياه. استهي نجات انسانمايه،حضرت حق پوشـان

و عاشـق  مقام صبر، تحمل معشوق سركش را مقام رضا، بشـر پرهيزگـار را مقـام توبـه

و زيـرك روز سـه  ،يـا داسـتان ماهـان؛گـر مقـام توكـل دانسـت شـنبه را بيـان خردمند

و تكرار مقام رضاسـت سرسپردگي كامل به شيخ را يادآوري مي بـه طـور كلـيو ... كند

و توكـل پيكـر هفـتيهـا ترين تأكيد در حكايتبيش و توبـه و ورع و رضـا بـر صـبر

ها رمز موفقيت قهرمان داستان بـه نـوعي بـا يكـي از ايـني داستانگويي در همه؛است

و مراحل عرفاني پيوند خورده است .مقامات

 بهرام در وادي اول.2

 شرحه از فراق تا بگويم شرح درد اشتياق سينه خواهم شرحه

)9،همان(



)13پياپي(91 پاييز،3يشماره،4 سال/ ادب بوستانيمجله ــــــــــــــــــــــــــــ 22

دختـر پادشـاه هنـد» فورك«جاآن بهرام گور در روز شنبه مهمان گنبد سياه است كه در

ميبراي وي داستان :دكنسرايي

ز ماه تمامدختــــر راي هنــــد فورك نام پيكــري خوب  تر

)77: 1380نظامي،(

كه خود اهل سرزمين هند است، داستانش را از سـرزمين چـين تعريـف دختر با اين

معـروف اسـت، كنيـز فـورك كـه» پوشانسياه«شهرياين داستان را كه به قصه. كندمي

خواند، براي دختر پادشـاه هنـد تعريـف كـرده نظامي او را زاهد زني لطيف سرشت مي

:است

ز كــــد بانوان  قصر بهشت بود زاهد زني لطيف سرشت كـــه

)148،همان(

وييپوشي خواجهكشف علت سياه،گره اصلي داستان اين كنيز است كـه از زبـان

آنولي راز اين سياه؛شودروايت مي و؛قدر مهم است كه گفتني نيستپوشي بايد رفـت

و در هاي خود آن را ديد، حتي اگر در دوردستبا چشم :واليت چين باشدها

 گفت شهري است در واليت چين شهــري آراسته چو خلدبرين

)151 همان،(

بـار،هيچ مسافر يا بازرگاني حاضر نيست پرده از اين راز بردارد تا اين كه شاه قصه

ميسفر مي و به واليت چين حتي مرد قصابي كه قصد دارد به وي كمك كنـد.ودربندد

ميتا پر كند اين است كه شاه قصه را به سوي سـبدي ده از اين راز بردارد، تنها كاري كه

و مرد بايد در آن بنشيند، راهنمايي مـي  و بـيش از ايـن كه بر درختي آويزان است كنـد

و جايز نمي و يا شايد هم اين همراهي را الزم !داندحاضر به همراهي نيست

بـااي در مقالـه.ت براي عبور به دنياي ديگراساي گويا دريچه،سبد در اين حكايت

و گرمـاس تحليل ساختاري داستان پادشاه سياه«عنوان  سـبد نمـاد،»پوش از منظر بارت

ب و لذتپراز خوشيي به دنياي زيبا،آنيوسيلهه زهدان مادر معرفي شده كه شاه هـا ها

و همه مي ميآيد (بردچيز را از ياد ) 195: 1387كاسي،.

و بـا بـا،خواهد آمـد حاضري در مقاله،چه بعد از اينآن نظـر فـوق منافـات دارد

مي،دليلي ارايه سلوك عرفانيو گونه سمبل با روح سيرشود كه در نظرگرفتن اينبيان

.در تناقض استپيكر هفتجاي حاكم بر جاي
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 براعت استهالل:رنگ سياه.2.1

و كشـف سفر براي پرده: بيان شده است صريحا،گره اصلي دراين داستان برداري از راز

و محور وقايع قصه و همهشهر سياهيعلت، تم اصلي و فـروديپوشان است هـاي فراز

مي. داستان بايد در ارتباط با آن تحليل شود توان گفت استفاده از رنگ سـياه در در واقع

و عنوان سياه شـود خواننـده كه باعـث مـي نوعي براعت استهالل است،پوشياين قصه

و نوشخوشي و عيش و ها و لذات موجود در باغ را در قصه جدي نگيرد هاي كنيزكان

رو خواهد بود كه حسرت ناشي از آن، يك شهر متوجه باشد كه با يك تراژدي تلخ روبه

ديگـر ايـن كـه قصـه در روز شـنبه حكايـتينكتـه. پوشي وادار كرده استرا به سياه

از التفهـيم كه در كتـابانچن؛شود مي آمـده، روز شـنبه منسـوب بـه زحـل اسـت كـه

مي سياره و بـه«: آيدهاي نحس فلك به شمار و بـزرگ اسـت زحل سرد، خشك، سـياه

بي(».روز شنبه منسوب است )367:تابيروني،

 سوگ يا داغ حسرت: رنگ سياه.2.1.1

براعـت اسـتهالل اسـت كـه كه در ضمن مطالب پيش اشاره شد، رنگ سياه نوعي چنان

مي ناكامي آينده را از ابتدا به خواننده گوش بررسـي رنـگ«با عنـوانيادر مقاله. كندزد

در اين داستان عاشق از وصـال محبـوب«: آمده است» نظاميپيكر هفتيهادر حكايت

ميبي و فراق او، رنگ سياه را انتخاب مـي نصيب و از سوگ در؛كنـد ماند درحـالي كـه

ميبيش،ديگريهاداستان و در پايـان داسـتان تر عاشقان به وصال قهرمـان آن بـا،رسند

و از آينده ابهامي روبه ».خود اطالعي ندارد كه رنگ سياه با آن متناسـب اسـتيروست

) 170: 1386واردي،(

آناما در تحليل دقيق و مكاشـفه سـاليسفر عارفانهيچه دربارهتر با عنايت به يك

و درد حسـرت دانسـته شـود، نـه بيان،روحاني گفته شد، بهتر است، رنگ سياه گـر داغ

و سوگ بي و پرهيز كردن، آتش سـالك. نصيبي و فراقي كه در اثر ديدار نمودن حسرت

و او را به خاكستر سياه نشانده است :را تيز كرده

ميديدار مي و پرهيز مييـكننمايي  كني بازار خويش وآتش ما تيز

)318: 1363سعدي،(

پوشان را با ماجراي ماهـان شهر سياهياگر همين قسمت توصيفات مجلس بزم قصه

آنيو چهارشنبه شب مقايسه كنيم، درمييامصري در گنبد فيروزه جا ماهـان ابيم كه در
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و به نصيحت پيري كه نماد راهندچار اشتباه مي بنـابراين؛نهـد وقعـي نمـي،ماستشود

و كنيـزك در آغـوش او بـه ديـو بـدل مـي ناكام مي شـهريولـي در قصـه. شـود مانـد

. نابخشودني مرتكب نشده است كه بخواهد مجازات شـوديپوشان، شاه قصه، گناه سياه

و هواي حاكم بر آن روزگار ، آن سـربردن هر شب با كنيـزي بـه،با در نظر گرفتن حال

بيهم، هنگامي كه خود معشوق فرمان داده است، نمي و خيانت باشـد تواند نشان وفايي

پوشـان آن را دليـل بـر محترم مقاله تحليل ساختاري داستان سـياهيگونه كه نويسنده آن

و بنا بر آن 1.استفرد را مستحق مجازات دوري معرفي كرده،خيانت دانسته

س.2.2 فرمركبي متفاوت براي

و پرنده اوصافش يـادآور سـيمرغ اسـت، امـا نـاميكه همهيامرد در سبدي قرار دارد

مي،ندارد :كندآن را حمل

 كامدم زو به دل در اندوهيينشست چون كوه مرغي آمد

)157: 1380نظامي،(

و جابه سـندباد ادآور سفريآن، تا حدييجا شدن به وسيلهبسته شدن به پاي پرنده

و يك شبيهابحري در قصه (است هزار )373:1328طسوجي،.

و سپس بسته شدنيقابل توجه ديگر دربارهينكته به پـايآن استفاده از نماد سبد

و زيبايييپرنده، بيان اين نكته است كه باغ مقصود كه همه ها را در خـود جـاي لذات

و تالش بتوان بـه آن  و سعي داده است، جايي نيست كه با راه رفتن يا كوه در نورديدن

و مركبي متفاوت از ساير؛رسيد ميكبرمراهي ديگر است بايد به رحمت سـر. طلبدها

و عنايت او كوشيدن بي و گرنه بدون توجه :فايده استزلف معشوق واثق بود

 به رحمت سر زلف تو واثقم ور نه كشش چو نبود از آن سو چه سود كوشيدن

)535:1380حافظ،(

 مكاشفه يا هبوط.2.3

و جايي كه مرد را بر زمين) برخالف قضيه هبوط انسان از عالم باال(گيرد پرنده اوج مي

آنمي كه گذارد : چنان زيباست

)1380:83نظامي،(اش اي ديدم آسمان زميهروض
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و زهـدانيكه پيش از اين دربارهايبا توجه به اين نكته، در نقد عقيده سفر انسـان

روحاني دانست كـهيگفته شد، بهتر آن است كه اين قصه را شرح نمادين يك مكاشفه

و را در طول تاريخ براي هر سالك برگزيده ممكن است اتفاق بيفتد عمـريهمـهدر او

در،بـر ايـن اسـاس. دچاركنـد به كبودپوشي در حسرت دورافتادن از معبود ازلـي  مـرد

غيـبيبرقـع از چهـرهي،ابراي لمحه كه دراين مكاشفه،دارديامكاشفه،سلوك خود

و زيباييرومي كنار و.شـود نـده مـي هاي ملكوت بدو نماياد هـر سـالكي در ايـن سـفر

ميتش از زيباييبه تناسب ظرفي،مكاشفه محكوم بـه،ولي در هرحال؛گيردهاي آن بهره

و زماني كه از حالت مكاشـفه بيـرون مـي  و درد، همـه بازگشت است يآيـد، حسـرت

و در انتظار وصل وجودش را فرا مي و تقرب الهي و باقي عمر را در سوگ وصول گيرد

و سياه و با اندوه ميمجدد است و دليل ديگـر ايـن كـه پوشي دوران فراق را تحمل كند

.تواند اين قصه را براي ديگران تعريف كندنمي

و با چشم خود اين از؛ها را ببينـد هركسي خود بايد به اين مرحله برسد ولـي بعـد

گر،اين هم كه ديد و نه بـه جـرم هويـداكردن حق ندارد آن را براي ديگري تعريف كند

خو اسرار او را به نام زندقه بر :اهند كرددار

 كردگفت آن يار كزو گشت سر دار بلند جرمش اين بود كه اسرار هويدا مي

)193: 1380 حافظ،(

ازيسوزناك ني است كه تنها كساني آن را درمييقصه تعبيري از همان قصه ابند كه

و سينهياري بريده و هر كسي شايسـتهيااند ي دريافـت آن شرحه شرحه از فراق دارند

و. هـوش نيسـت چرا كه محرم اين هوش جز بـي. يستن دليـل ديگـر ايـن كـه لـذات

دل شادماني و توصـيفي،رويـان پـري:انـد شين توصيف شدهن هاي اين قصه همه مطلوب

و فرشته مي،وار دارند كه با مهربانيملكوتي و هيچ تصويري از پذيراي مرد مسافر شوند

و فريب در آن آنحتي شاه پري.شودها ديده نميرياكاري از،كه در نهايت رويان با مانع

ميوصال مرد عاشق مي و او را محروم باز و مشـفق شود گرداند، نسـبت بـه او مهربـان

به،به همين دليل؛است و سياهميسر مرد عاشق يك عمر در سوگ :پوش استبرد

 خويش را مدارا كرد ترك من رحمت آشكارا كرد هندوي

)1380:168 نظامي،(
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مي مرد سي و هر شب در سـايه شب در باغ و بركـات،معشـوقيماند غـرق در لـذت

خود كم ندارنـد، هريـكيرويي كه در زيبايي از ملكه گويا كنيزكان ماه؛حضور اوست

ولي در پيوستن به خـود؛شودتجلي انوار ذات معشوق ازلي است كه بر سالك نازل مي

لن،معشوق ازلي 2.و محروميت تراني استپاسخ

 بهرام در وادي دوم.3

مييهاكند قصهني حديث راه پرخون مي  كند عشق مجنون

)1:8ج،1372، مولوي(

و،هفته است كه بهرام در گنبد زردشنبه دومين روزكي مهمان دختـر خاقـان چـين

و گنبدي كه بهرام بـراي او سـاختهيهارنگ لباس.طراز است و روز،دختر زرد اسـت

 هـا شناسي رنـگ رواندر مورد رنگ زرد در كتاب. منسوب به خورشيد است،يك شنبه

و روشـن تقسـيم مـي«: آمده است ،زرد روشـن.دشـو رنگ زرد به دو رنـگ زرد تيـره

و زرد تيـره، مظهـر بـيي نشانه و خيـر اسـت و ايمان و شهود وفـايي، حسـادت، عقل

و عهدشكني است پنهان زرد طاليي مـوردنظر،در اين داستان)91: 1380لوشر،(».كاري

و در داسـتان همان.است كه در مسيحيت مقدس است طور كه رنگ سياه بـا نـژاد هنـد

،رسـد نظـامي در نسـبت دادن رنـگ زرد ايـن گنبـد به نظر مـي،نخست تناسب داشت

به گوشه و طراز، داشته استي چشمي .نژاد زرد مردم چين

و ارتباط با داستان معشوق سركش:خاقان چين.3.1  سمبل سركشي

دشـمن ايـران،چـين از ديربـاز. جايگاه محبوبي ندارد،نظاميپيكر هفتخاقان چين در

و بنا  ي تـوران نسـبت بـه ايـران چه در شاهنامه آمده، يادآور دشمني ديرينـهآنبراست

ي سلطنت بهرام، دو لشكركشي عظيم بـه ايـراني نظامي، خاقان در دورهبه گفته. است

: وارد مرزهاي ايران شده است،زياد تاحدي اوليكرده، كه در حمله

ش ز چين تا  ود خانه گير شاه زميــنخان خانان روانه گشت

 ملك ماوراءالنهــريستد از نايبـــــان شاه به قهــر جملــه

و آمد تيز در خراسان فكند رستاخيــــزز  آب جيحون گذشت
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)122: 1380نظامي،(

و در نامهمياز بهرام شكست،در لشكركشي دومخاقان چين ولي اي خطـاب خورد

و اشـاره بـه ايـن دارد كـه دانـد مـيو وزير بهرام را مقصـر كندميابراز پشيماني،به او

:دخترش همسر بهرام است

 توستيتوست تاج من خاك آستانهيدخترم خود كنيز خانه

)348 همان،(

و طـراز معرفـي دخت نظامي شاه ساكن در گنبد زرد را صراحتا دختر خاقـان چـين

و نام او را  : گفته است»يغما ناز«كرده

و طراز نـــاز فتنهدخت خاقان به نام يغما ي لعبتان چين

)77 همان،(

يكي از شهرهاي عراقياش را دربارهبيان شده كه چون اين دختر قصهيادر مقاله

ك و؛رده است، مليت ايراني داردروايت و موتيوهاي سركشـي در حالي كه ماهيت قصه

و كشتن كنيزان و طراز تناسب بيش، عتاب و هواي چين 3.تري داردبا حال

 معشوق سركش.3.2

ه كنـد، روز با هركس ازدواج مـي؛داردچ كنيزي را نگه نمييحكايت پادشاهي است كه

وجـويش ابد اين كنيز، آن كسي نيسـت كـه او در جسـتيزيرا درمي؛كشدبعد او را مي

.است بوده

و يك شـب يادآور داستان ملك،در نگاه اولاين قصه ي اسـت كـه بـا انگيـزه هزار

ازانتقام مي جويي شـهرزاد،. كشتزني كه به او خيانت كرده بود، زنان را پس از ازدواج

و زيبايي است كه پادشاه قصه ويهازن زيرك و جـادوي يـك شـب هزار را بـا تـدبير

و در نهايـتيهاسراييافسانه و ديگر زنان منصرف كرده بـه آرامـش،ش، از كشتن خود

مي،يك زندگي مطلوب و اما در مقابـل شـهرزاد. دهدسوق ـ هـزار ، كنيـزكك شـب ي

دري قصه و شـاه او را مـي.، شخصـيتي منفعـل دارد پيكـر هفـت معشوق سـركش بينـد

ميمياشزيباييي شيفته و او را ؛ولي او حاضر به تمكـين از پادشـاه نيسـت؛خردشود

و پيراسـت،ياپيرزن دالله. ترسدفقط به اين دليل كه از زادن مي كه شايد نمـاد راهنمـا

را شاه را هدايت مي وا اطاعـتو تسليمبه كند كه چگونه اين معشوق سركش از خـود
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سليقصه.دارد شاه بـراي يـافتن معشـوق. وك استمعشوق سركش نيز همان حكايت

مي،ازلي :آزمايدهمه را

ز تو خوش  ترم نيامد چو فرو شدم به دريا چو تو گوهرم نيامدهمه را بيازمودم

)157: 1360مولوي،(

و خورشيد را خدا مـي،وي مانند ابراهيم و در نهايـت ماه، ستاره بـا يـافتن،پنـدارد

و به دامان او پنـاه مـي گويان همه را رها مي4»اآلفلينال احب«،معشوق ازلي و كند بـرد

و مرشد خود، منظور نظر معشوق واقع شودتالش مي .كند تا به راهنمايي پير

 بهرام در وادي سوم.4

 جبين گره بگشاي كه بر من وتو در اختيار نگشادست رضا به داده بده وز

)54: 1380حافظ،(

بهرام مهمان دختر خوارزم شاه است كه با لباس سـبزرنگ،هفتهدوشنبه سومين روز

و قصه ميدر گنبدي به همان رنگ نشسته مردي از سـرزمينيكند دربارهاي كه تعريف

،چه در حكايت آمده، بشـر بـر حسـب تصـادفآنبربنا.روم، به نام بشر پرهيزگاراست

راميبرقع از روي دختر به كنار؛بيندزني را در بازار مي و بند بند شـيخ پرهيزگـار رود

و براي فرار از گنـاه چنان مرد آن5.زندآتش مي كه از نام قصه هويداست، پرهيزگار است

مي به بيت،و ياري خواستن از خدا .بردالمقدس پناه

الطيـر عطـار جا، حكايت شباهت بسياري با حكايـت شـيخ صـنعان در منطـق تا اين

آن. نيشابوري دارد  هر دو شخصيت مرد، پاك؛هم ديدار دختر ترسا ناگهاني استجا در

و مؤمن معرفي شده و هر دو به بيتدامن در. رونـد المقـدس مـي اند و امـا بعـد از آن،

.وجود دارداي عمدهيهاساختار دو داستان تفاوت

و وصول به حقيقـت از مسـيرو سفر كه نماد سير در اين حكايت نيز موتيو سلوك

و صريح، تصوير شده استاست، به گونهطريقت  بهياگوشه؛اي بارز از تجلي ذات را

و سالك مجذوب يـا مجـذوب سـالك را بـه سـمت خـود دعـوت سالك نشان داده اند

و در راه،سالك. اند كرده روسـت كـههروبـييهـا بـا عقبـه،سلوك را آغاز كـرده اسـت

و حجاب يا عقبه،سفري نامناسبهم. خواهند مانع رفتن وي بشوند مي درياچون مانع

ميمسير راه او قرار مي و سـر حقـه گيرد كه تواند نماد صوفي ناصافي باشد كه دام نهاده
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و مانعي6.باز كرده است توانـد بـه كه با كنـار رفـتن وي، بشـر مـي است مليخا حجاب

و اين يادآور همـان حجـاب پنهـاني دست يابد،معشوق مطلوب خود يعني همسر وي

براست كه مدت :رفته بودگها روح شيخ صنعان را در

و غباري بس سياهـدر ميان شي و حق از ديرگاه بود گردي خ

ز ره برخاستـه توبه بنشسته، گنه برخاستـــهـآن غبار اكن  ون

)131:1383عطار،(

و مانع است كـه در داسـتان،سفر،در هر دو داستان عامل برطرف شدن آن حجاب

و  و ندبـه و در نهايت سفر و جفاي معشوق شيخ صنعان با عواملي چون زجر خوكباني

و دعـاي خالصـانه،در اين داسـتانو دعاي مريد خاص او همـراهي بـا صـبوري بشـر

مي مي و فرد را به مطلوب خود .رساندشود

و خـدا را منبـع هـر،و به دل وجانسالك همين كه از دنيا بريد و موحد شـد خيـر

و همـه چيز غير از او نمياز هيچ،بركت دانست و تنها به او اميـدوار اسـت، چيـز ترسد

ميخود را به او وامي و اين مورد را مقام توكل چون مقـام توكـل حاصـل؛گويندگذارد

و سالك بايد شد، مقام رضا واصل مي د-به قول حـافظ-شود ي خـدا رضـايت ادهبـه

و معتقد باشد كه هرچه خير اوست و از جبين گره بگشايد مي،بدهد :آيدپيش

 در طريقت هرچه پيش سالك آيد خيراوست

 راه نيست در صراط مستقيم، اي دل كسي گم

)99: 1380حافظ،(

و ايـن رضا به قضاي الهي، ثمره ي خـدا كـه بـه دادهي محبـت كامـل بـه خداسـت

و به آن خشنود باشد تا خدا نيـز از و هرچه واقع شود، همه را نيكي ببيند اعتراض نكند

و بيني، انبساط خـاطر، سـعه خوش،طور كليهب«:او خشنود باشد ي صـدر، بلنـدهمتي

و گفته او نمايان اسـت، ناشـي از همـين مقـاميهاآزادمنشي عارف كه غالبا در رفتارها

)184: 1362سجادي،(».ست»رضا«

و در مقابـل،ها را در شخصيت بشري خوبيهمه،نظامي در اين داستان جمع آورده

و داراي همهشخصيت  . ده اسـت كـر معرفـي،ناپسـنديهاي خويمليخا را ضد قهرمان

مي،اين قصه نيز حكايت سالكي است كه با توكل به خدا و در نتيجهره ،ي صبرسپارد

و پاك مي،دامنيورع .رسدبه مطلوب خود
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و تقابل ضمني دو مذهب در سير داستان.4.1  تقدس آب
آنينكته و آلودگي را در داستان بشر پرهيزگار مـي ديگر اين كه ؛شـويد چه اين تيرگي

مي،سمبل حجاب جايگاهدرآب زالل است كه مليخا را ميدر خود فرو و نابود .كندبرد

بدون اين كه صريحا عنوان شود گويي سراينده تقابل دو دين را نيـز،در اين داستان

آيين مسيحيت است كه آن را در مقابـلي كنندهتداعي،المقدسبيت. در نظر داشته است

و برتر از آن دانسته است ضـمن،چرا كـه همسـر مليخـا در ديـدار بـا بشـر؛آيين يهود

: نامدمي نكات منفي شخصيت مليخا، او را جهودبركيدأت

و به عقيدت جهود كينه سرشت  كنشتيهااژد مار نيرنگ

)1380:212نظامي،(

را به همراه داردطاليهاسكهيمليخا مقدار زيادكه اين كه بشر بعد از مـردن او آن

ميبه خانواده يو در ادامـه مليخاسـت بودنرساند نيز از رهنمودهاي ديگر بر جهوداش

ي كننـده كند، شايد تـداعي همين تقابل اديان، آب زاللي كه در اين قصه بدي را نابود مي

و آب مقدس در آيين مسيح باشد .غسل تعميد

 بهرام در وادي چهارم.5
 ست كه مجنون باشيا در ره منزل ليلي كه خطرهاست در آن شرط اول قدم آن

)1380:623حافظ،(

.اسـت،دختر سقالب شـاه،»نسرين نوش«مهمان،شنبه، در گنبد سرخ بهرام روز سه

آمده حدودالعالم من المشرق الي المغربدر مورد موقعيت جغرافيايي سقالب در كتاب

و قسـطنطنيه سـكونت. سقالب معرب اسالو است«: است كشور اسالو كـه بـين بلغـار

.... وب آن قـرار دارد اسـت كـه بلغـار در مشـرق دريـاي گـرز در جنـياناحيـه،دارند

مييها مرده و خـدمت كـردن بـه پادشـاه را واجـب سوزانند، آتشش را پرسـت هسـتند

)187: 1340ستوده،(».دانند مي

سهيس و اين رنگ سرخ مريخ است كه نوري سرخ،شنبه اره منسوب به با،رنگ دارد

و آتش آنرنگ آتش در دوستي مردم اين ناحيه .آمده، متناسب است حدودالعالمطور كه

 شرط خواستگاري.5.1
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مي،دختر حكايت را از واليت روس مي. كندتعريف تـوان شـرط اين حكايت كه آن را

شـرط،دختر پادشاهي است كـه بـراي خواسـتگاران خـوديخواستگاري ناميد، درباره

مي مي و طلسم آنگذارد و ميسازد و جواب و آنان اگـر ها را به سؤال نتواننـد از كشاند

مي،اين آزمايش سخت برآينديعهده .دهندجان خود را از دست

و يك شـب اين قصه شباهت زيادي به يكي از حكايات و احتمـاالً از آن هزار دارد

و يك شبدر. تأثير پذيرفته است و وجود داردحكايتي،هزار مربـوط بـه ملـك غيـور

و از شـدت ملك غيور دختر بسيار زيباي. ملكه بدور،دخترش ي به نام ملكـه بـدور دارد

او عالقه به اين دختر، همان طور كه پيش از اين گفته شد، قصرهاي هفت گانـه را بـراي

يك از خواستگاران چون ملكه حاضر به ازدواج با هيچ،اما در اين حكايت. ساخته است

مي،خود نيست، به دستور پدر و در زندان به علت بـازي زنداني جنيـان كـهييهـا شود

مي انجام مي ميدهند سخناني ملك غيـور. پندارند وي ديوانه شده استگويد كه ديگران

: وگرنـه؛كنـد او را داماد خود مـي،كند كه هركس بتواند دخترش را درمان كنداعالم مي

و نيمه،هركس دختر مرا از اين حادثه خالص كند« مملكتيدخترم را بدو تزويج كنم

و هركس  و،نتواندش خـالص كـرد بدو بخشم را از قصـر دختـرماو سـر او را بكشـم

شد تا اين...بياويزم )18: 1328،يطسوج(».كه چهل تن از براي دختر كشته

و جـواب از وي يـا شـرط و سـؤال و رسوم مربوط به محك زدن خواستگار آداب

م. فارسي استيهاگذاشتن براي ازدواج، مضمون بسياري از قصه تـوانيبه چند نمونه

بايـد گـرگ را نـابود،دختر قيصـر روم،گشتاسب براي ازدواج با كتايون.1: اشاره كرد

مي؛كند : گويدقيصر به گشتاسب

 تو باشي به روم ايرماني بزرگ گرگ اگر كشته آيد به دست تو

 مـــن زمانه به خوبي دهد دادو داماد مــــنيدار باشـ جهان

)3:779ج،1388 فردوسي،(

مي.2 كند، پادشـاه فريدون زماني كه دختران شاه يمن را براي سه فرزندش خواستگاري

ميطلبد وآنيمن پسران را به حضور مي و سرما (آزمايدها را با سوز )73 همان،.

مي.3 ،منـوچهر؛را خواسـتگاري كنـد،دختر مهراب كابلي،خواهد رودابهزماني كه زال

و او را بيازمايندييهاخواهد از زال پرسشپادشاه ايران، از موبدان مي مشـخصتاكنند

:ازدواج هست يا خيريآيا آماده شود
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 پرده نيزدريهانهفته سخن بدان تا بپرسند از او چند چيز

) 140 همان،(

ج با دختر قيصر روم ناچار است كمان معروفي را كـه هـيچ گرشاسب نيز براي ازدوا.4

ميك از خواستگاران نتوانستهي و در اين كار موفق :شوداند به زه كنند، زه كند

 به يزدان كه فرزند من جفت توست بدو گفت شاه ار كشي اين درست

 اندرآويزمــــت سرنگـــون راه پيمـــان بــرون به دار وگر نايي از

)311: 1386اسدي توسي،(

و تفسير اعمال نمادين.5.1.1  رمزگشايي

و تفسير آن و كشف حقيقت ،عرفـانييهـا در مورد اكثر داسـتان،عبور از ظواهر اعمال

و قابل توجه است و«ي در نخستين داسـتان مثنـوي، قصـه،مثال براي؛مطلوب كنيـزك

طب» پادشاه و غيرمعمـوليايبي غريب كه بيمـار عشـق را بـه گونـهو حكايت رمزآلـود

ي تـاويلي جنبه،مثنويبنا به قول مشهور شارحان،كند، هركدام از افراد اصليدرمان مي

و انسـان،طبيب؛نماد نفس،كنيزك؛شاه نماد عقل: گونهبدين؛و رمز دارند نمـاد مرشـد

و هواجس،زرگر؛كامل و اعمـالي كـه طبيـب تجـويز مـي نماد دنيا كنـد، نفساني است

بـرداري پـرده،رسد، در نهايـت بـا تفسـير عرفـاني هرچند خالف عقل سليم به نظر مي

ميي ديگري كه دربارهيدر همين راستا نكته. شود مي و داستان گنبد سرخ تـوان گفـت

و يك شببه يكي ديگر از حكاياتي شباهت زياد و دارد، قسمت مربوط هزار بـه رد

و بـه  و خواستگار اوست كه هر دو حركاتي را به رمـز بدل كردن لؤلؤ بين دختر پادشاه

مي،صورت نمادين و رمزگشـايي از ايـن حركـات انجام و سپس به شرح اعمـال دهند

دراين حركات رمزگونـه در داسـتان شـرط خواسـتگارييخالصه.پردازندنمادين مي

:چنين است،پيكرهفت

آن،وزن پسـر سـه جـواهر هـم. فرسـتد ابتدا دختر دو لؤلؤ براي خواستگار مي روي

آن. گذارد مي ميدختر ميها را وزن و . وزن هسـتند درست هـم،بيند هر پنج جواهركند

ميآن د. كندگاه به آن يك مشت شكر اضافه و شكر، شـير اضـافه پسر نيز به و جواهر ر

مي. كندمي ودختر شير را و دوبـاره آن را وزن مـي بقيه را خمير مـي خورد و كنـد كنـد

و فرسـتد سپس دختر انگشتر خود را بـراي پسـر مـي. بيند وزن آن تغيير نكرده است مي

و در عوضپسر آن انگشتر را به انگشت مي مي،كند دختـر آن را بـه. فرستدمرواريدي
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همگردن مي و مرواريد ديگري مي،آنياندازه آويزد و بـراي پسـر مـيكنپيدا . فرسـتدد

مييك مهرهيپسر مي. افزايدازرق به آن و در را در گوش كنـد دختر مهره را به دست

)1380:215نظامي،(».دهدو به ازدواج رضايت مي

و نمادين در قصهاين ودر. بسيار دارديسابقه،كهنيهاگونه حركات رمزي هـزار
ميينيز چند نمونه يك شب اما حكايتي كه پـيش از همـه بـر ايـن نـوع. شودآن ديده

و احتماالً حكايت،حركات بـه آن نظـر داشـته اسـت، حكايـت پيكـر هفـت تاكيد دارد

و عزيزه دل .استنشين عزيز

در. شـود روست كه عاشق دختـر زيبـارويي مـي عزيز جواني خوب،در اين حكايت

و رمزگونـه،ديدار با آن دختر زنـد كـه عزيـز آن را از او سـر مـيياحركـات نمـادين

و وقتي آن را با دختر عمويش عزيزه در ميان مـيي درنمي آنيگـذارد، عزيـزه همـه ابد

آنحركات سمبليك را براي او شرح مي و رمز ميدهد ميها را و به او كمك كند گشايد

و از ايـن حركـات نمـادياگوشـه،درادامـه براي نمونـه؛تا به وصال آن دختر برسد ين

: آورده شده استها تفسير آن

و دستارچه مييدختر آينه ميسرخ در دست و آستين باال و پـنج انگشـت گيرد زند

ميمي و بر سينه و با هر دو دستگشايد و دسـتارچه آينه را برمـي،نهد رايدارد سـرخ

و بازسه بار از پنجره آويزان مي مي،كند ميباال و آن را و راست سپس. فشردكشد چپ

و دختر عمو آن را اينرا نگاه كرده، پنجره را مي مي بندد ،اي پسر عـم«:كندگونه تفسير

و اشارتي كه با پنج انگشت كرده، تفسيرش اين است كه بعد از پنج روز بيا، نمودن آينه

و فشردن، اشارتست به اينيدستارچه كه به دكان صباغ بنشـين تـا رسـول سرخ گرفتن

) 114: 1328،طسوجي(» ....بيايد من نزد تو

آننمونه وزيـر بـراي،آمده در ماجرايي كه شب هشتم نامهطوطيدر كتاب،ي ديگر

و آن حكايت عاشق شدن پسري بر زنـي اسـت كـه زن هـر بـار بـا پادشاه بيان مي كند

و عشق خود را به پسر ابراز مي و اما پسر چيزي نمي؛كندحركات نمادين، عالقه فهمـد

مي،پيرزني در هر نوبت و رمزگشايي (كنـد آن حركات را برايش تفسير  نخشـبي،.ك.ر.

1372 :81(

در داسـتان. مرد قهرمان قصه به تنهايي قادر به رمزگشايي نيسـت،در هر سه داستان

مي،پيكرهفت و در حكايـت پيري خردمند كه در غار زندگي و كند، رمزگشاست هـزار
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و حـل معمـا مـي، دخترعمـوي يك شب و در حكايـت او راهنمـاي رمزگشـايي شـود

به طوطي و مطلوب سمت نامه نيز پيرزني، عاشق سرگشته را مي،مقصود .كندهدايت

 راه بي برگشت.5.1.2

تحليل گنبدها از نظر سلوك عارفانه، گويا در اين مرحله سالك را از خطراتي در ادامه

مي،راه :ممكن است جانش را از دست بدهد،شايستگينادهند كه در صورت هشدار

و حركات رمزگونه نيز بيش از هرچيز ديگـر و نماد قصـه را بـه يـك،استفاده از سمبل

مي،روايت داستاني سمبليك همراه با اشارات عارفانه دانـيم نقطـه بـه مـي. كنـد نزديك

و مملو از حقايقيي نقطه و راز است شـود كه به زبان رمز گفته مـي است عرفان ما رمز

و درنيابد .تا گوش نامحرم آن را نشنود

و راه پيموده را هـم و راهنمايي خردمند از طرفي بايد مراحلي را پشت سر گذاشت

و رمز حركات معشوق را دريافـت،در اختيار داشت تا با توسل بدو هرچنـد؛بتوان راز

:ي هرگز بازنگشتندولاند كه افراد زيادي در اين راه قدم نهاده 

 در اين بحر جز مرد داعي نرفت گم آن شد كه دنبال راعي نرفت

و سرگشتهكساني كزيـن راه برگشته  اند انـــد برفتنــــد بسيــار

)47: 1363سعدي،(

او، حـد يـابي بـه به هر حال گوهر با ارزشي است كه دست،دختر پادشاه يا معشوق

و سالك بايد در اين راه هر بي و رنج،سروپايي نيست و سختيآزموده شود هـا ها بكشد

.تحمل كند، اگر از مراحل آزمون موفق به در آمد، گوهر مقصود از آن اوست

 بهرام در وادي پنجم.6

 ست بترس از خطر گمراهيا همرهي خضر مكن ظلماتطي اين مرحله بي

)1380:618حافظ(

آناي چهارشنبه روز پنجم هفته، بهرام مهمان گنبد فيروزه ،»آزريـون«جا است كه در

مييدختر پادشاه مغرب، قصه مـاجراي ايـن. كنـد ماهان كوشيار را براي پادشاه تعريف

مييقصه در  قهرمـان- در آن شب، ماهـان بازرگـان. شودك شب مهتابي در مصر آغاز

در،ر يـك مهمـاني مجلـلد-قصـه كـه مصـري اسـت  و و حضـور دارد حـال شـادي
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هي گذراني است خوش و مـژدهت شريكش بـر او وارد مـيأكه ناگهان مردي به يشـود

:دهدسود بسيار مي

 گفت امشب رسيدم از ره دور دلـــم از ديدنـــت نبــود صبور

ز قياس زآن ودي آوردهـس  سود هست جاي سپاس چنان ام برون

)237: 1380نظامي،(

راو ماهان را تحريك،شريك بـراي فـرار از بـاج،تاكندمي او بيداردر انگيزه طلب

:بار كشتي تجاري را شبانه خالي كنند

ســـنيم نيز ممكن بود كه در شب داج  ودي نهان كنيم از باجـه

)237 همان،(

و با او همراه دو.شودميماهان فريفته مييهااز دروازهآن بيرون. شوندشهر خارج

مي،از دروازه و يا به عبارتي ناپديد و سـردرگم شريك ماهان گم و ماهان را تنهـا ،شود

مي. كندرها مي و در هر مرحلهماهان راهش را ادامه جـان بـه،از خطري هولنـاك،دهد

و مـردييهاي به نامابتدا ديو. برددر مي و سپس دو غـول كـه بـه هيـات زن ل بياباني

ميدرآمده آن. كنند او را بفريبنداند، سعي او را سـوار،مـردي سـوار بـر اسـب،بعـد از

مي كند مي آنو به شهر ديوها و غريـب وجـود دارنـد برد كه در . جا موجوداتي عجيـب

ميماهان از آن مي ها كـه ايـن چـاه منتهـي بـه بـاغ زيبـايي افتد گريزد، سپس در چاهي

او خوشبا نيكوكارپيرمرد. بيندميراپيري نيك،در آن باغ. شود مي نصيحترا رفتاري

ميمي و هشدار د، ولـي ماهـان نصـيحت را فرادهـ دهـد كـه بـه سـخنانش گـوش كند

مي نمي و اسير ديو نفس مي،سرانجامو شودپذيرد  دختراني زيبـا او را بـه. خوردفريب

درمهماني مي آن؛حقيقت ديو هستند خوانند كه و ها مـي اما ماهان از و درمانـده گريـزد

مي،مضطر و خضر پيـامبر را بـراي مي پذيردجا خدا دعاي او را در اين. بردبه خدا پناه

و دست مي هدايت .فرستد گيري او

 خوان ماهانهفت.6.1

و سفر سـالكانه از هفت پيكريهاتحليل حكايتي در ادامه ي منظر سلوك عارفانه، سير

و هويداسـت،پيكـر هفتيهاماهان، بيش از ساير شخصيت شـايد بتـوان گفـت. بـارز

بـدين ترتيـب . پيكـر هفـت خواني اسـت درون يا هفتپيكر هفتداستان ماهان مصري، 
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گـذارد، خواني كه پشت سر مـي سفر ماهان يا به عبارتي ديگر، هفتيگانهمراحل هفت

:عبارتند از

و آواره شدن در وادي حيرتد.1 ؛م نهادن در وادي طلب به همراه شريك،

؛)ديو نفسيهايكي از تجسم(ل بيابانييها روبه رو شدن با ديوي به نام.2

و ماده به نام.3 و غياليهارويارويي با دو غول نر ؛)دو تجسم ديگراز نفس(هيال

مي.4 مي؛ بردهمراهي با مرد اسب سواري كه او را به شهر ديوها ؛شوداما ناپديد

و ورود به بياباني كه ريگ سرخ دارد.5 ؛گذر از ديوالخ

آن.6 و ورود به باغي كه پيري نيكو در ميافتادن به چاه ؛كندجا زندگي

.رويارويي با دختران زيبايي كه در حقيقت ديو هستند.7

رايگانـه سـر گذاشـتن ايـن مراحـل هفـت بعد از پشت سـفر، حضـرت خضـر او

مي كندميگيري دست آن.دهدو نجاتش خـواني چه گفته شد، هفت مرحله يا هفتبنابر

رو به صورت نمادين بيان،كه برشمرديم گر مراحلي است كه سالك در سفر عشق، پيش

.دارد

و او اين صفير صفير زده،عرشيماهان سالك مجذوبي است كه او را از كنگره اند

را،اما در ابتداي سلوك؛قدم در راه نهاده استو را شنيده و مرشـدي نـدارد تـا او پيـر

و از خطرات چـون طـي ايـن مرحلـه،ي حـافظ بـه گفتـه. نجاتش دهد،دستگيري كند

كـه پـس از شـود، تـا آن همرهي خضر نموده است، هر لحظه بـه باليـي گرفتـار مـي بي

و ندبه به درگاه حق مي،استغاثه و خضـر در هيـأت پيـري، تير دعايش به نشانه خـورد

ميدست او را مي و رهايي و نتيجـه. بخشدگيرد و شايد بتوان پايان كار ماهـان ي ندبـه

و نهايتاً دسترااستغاثه وي و رهـايي به درگاه حق يش را بـا پايـان كـار قصـها گيري

و« و همان؛سان دانستيك»پادشاه كنيزك گونه كه شاه آگاه دل وقتي از اسباب ظاهري

و غرض خاص صـورت فايدهبييهادرمان ي افراد بشر كه غالباً هم از روي حب نفس

و بـه مي و درگاه خداونـد آورد و به اضطرار افتاد، روي به عالم غيب گرفت، نوميد شد

و صميم قلب و از ژرفاي وجود و،مسجد رفت آندر.ندبه كرد زاري را،پـي خداونـد

و دعايش كارگر افتاد بر و زبانش همراه،ناگفته پيداست كه چون شاه.وي رحم آمد دل

و خلوصو شد درو بيچارگي تمام وجودش را فراگرفت، دعايش موثر واقع شـد نيت

و فـردادشـني ضـمير طبيبي حاذق را از زبـان پيـري روشـن بشارت آمدن،اثناي خواب
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و او را بـا ترفنـدهاي خـاص شـ طبيب بر سر بالين كنيزك بيمار حاضر .دكـر درمـان،د

)67-1:60ج،1372مولوي،(

 تداعي هبوط آدمي.6.2

روحـاني يـك سـالكيپوشان مطابق تحليل ما، معراج يا مكاشـفه شهر سياهياگر قصه

و رنـجيااهللا بود به گونهطريق الي فـراقش يـك عمـر سـالك را در كه حالوت وصال

و اندوه فرو و سياه پوشـش كـرده، در حسرت پيوستن دوباره به معشوق، در سوگ برده

و سـير اين سـلوكو جا حكايت از سالكي مبتدي است كه تازه قـدم در وادي طريقـت

و اگر در تحليل شهر سياه و بازگشـت او را گذاشته است پوشان، تحليل سفر شاه به باغ

جـا تمثيلي از سفر انسان به جهان دانست، به داليلي كه برشمرده شـد، در ايـن توان نمي

.كنداين تمثيل كامالً صدق مي

در ماهان در او را از دروازه كـه) عالم باال(مهماني بزرگان حضور دارد شبي مهتابي

مي(.دهندعبور مي ،شـود كـه هـر لحظـه رو مـيه با بياباني روبـاو)گذاردپا به اين دنيا

و هر كس خطري او را تهديد مي قصـد؛گيـرد سـر راه او قـرار مـي،راهنما درقالبكند

و تا اين) گوناگون ديو نفس يا شيطانيهاتجسم(فريب او را دارد  كـه عاقبـت بـا زاري

مي،درماندگي : بردبه خدا پناه

مياز دل پاك در خـــداي گريخـــت راه مي ز رخ و خون  ريخترفت
و زمين به خواري رفت با كس بي كسان به زاري گفــــت  سجده كرد

)265: 1380نظامي،(

ميدر اين و راهنماستجا درياي رحمت الهي موج و خضر را كه سمبل مرشد ،زند

مييشده به ياري اين سالك گم و بـه سـرمنزل رنج كشيده فرستد تا او را نجات دهـد

مي.مقصود برساند و تشبث بـه دسـتاويزهايي كـهربه نظر سد ماجراي سرگرداني ماهان

و گمراه و در نهايتهمگي مهلك و پناه بردنيسپردن همه،كننده هستند كارها به خدا

:براي سالك است» رضا«و به نوعي» توكل«گر مقام به او، بيان

و دل خوش بتو با خداي خود انداز كار  كنددار كه رحم اگر نكند مدعي خدا

)252: 1380حافظ،(
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آنيگويي همه كه،بر سالك رويبالها از قـدم در راه نهـادهييتنهـا به نازل شده

و راهنما نداشته و مرشد شـود، رو مـي هر صوفي ناصافي كه بـا او روبـه،بنابراين؛ است

ميراهش را مي و او را كه. فريبدزند مي سالك اما هنگامي و خـود را به خدا توكل كنـد

و دستبه او مي ميگيري خضر بهرهسپارد، در پناه امن او از ياري و به مقصـد مند شود

.رسدمي

شر.7 و و تقابل خير  بهرام در وادي ششم

 مـايهاب جمله علتــعشق خوش سوداي ما اي طبي شادباش اي

و ناموس مـــا اي تو افالط ماــاي دواي نخــوت و جالينوس  ون

)1:10ج،1374مولوي(

: دختر قيصرروم در گنبد صندلي رنگ است» هماي«بهرام مهمان،شنبهروز پنج

و هم به نام  هماي،دختر قيصــرهمايـــون راي هم همايون

)78: 1380نظامي،(

مياولين توصيفي كه مي،كندنظامي از دختر قيصر :دهدبه او لقب بانوي چين

 پرورد خواست كز خاطرش فشاند گرد چشم چين شاه از آن تنگ

ز چهره  چين بگشاد وز رطب جوي انگبين بگشــاد بانوي چين

)268 همان،(

:دهدو آخر حكايت نيز دوباره به او لقب چيني مي

 چيني چو اين حكايت چست به زبان شكسته كرد درســـت ترك

)292 همان،(

و ظريف بودن، مضموني پذيرفته شـده هرچند نسبت به چين داشتن در معناي زيبا

ي قابل تأمـل ايـن اسـت كـه شـاعر بـهو حتي ساير آثار ادبي است، نكتهپيكر هفتدر 

عآساني مي ي چينـي قـراري رومي را بـه جـاي واژه روضي، واژهتوانسته در همان بحر

و جايگـاه آن در شايد نظامي بر باوري كـه دربـاره. دهد، اما چنين نكرده است ي چـين

و او نيز به اهميت اين جايگاه واقف است چرا؛عرفان اسالمي وجود داشته، اذعان دارد

اسـالمي تـا حـدي دسـتيهـا جايي دور، براي مردم سـرزمين جايگاهدركه چين هم 
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ب ميه نايافتني و هم در عرفان اسالمي، شمار حقجايگاه جلوه قالبدررفت وي تعـالي

: خود را نشان داده، مشهور شده است،»پر«ظهور مظاهر آن، كه درافتادن 

شب گر بگذشت برچين نيم رغ اي عجـــب جلوهـابتداي كار سيم

 ميان چين فتاد از وي پـــري الجــرم پرشور شد هر كشوري در

) 108: 1383عطار،(

حق،در مثنوي، چين) الصورقلعه ذات(=» دز هوش ربا«ا در داستانيو رمز جايگاه

پادشاه چين به نـوعي، يـك هسـتي. گذرگاه روحاني سالكان حق است،ا به تعبيرييو 

و روحاني است كه مي و دختر شاه،توان وي را به پروردگارمعنوي رمز،چين تعبير كرد

و غيب است زاده نيز كه جهت رسيدن به دختر پادشاه، به چين سه برادر شاه. اسرار حق

وجـوي معرفـت گـام جسـتدراهللا هسـتند كـه كنند، نماد سـالكان طريـق الـي سفر مي

(دارند برمي ) 190-6:163ج، 1372 مولوي،.

اياقصه ميهم كه و شر اسـت ين دختر رومي تعريف بـا. كند، داستان معروف خير

و به خصـوصيهاكمي دقت در عناصر داستان از جمله نام خير، شر، نام فرضي مبشر

و دخترش كُرد مي،حضور مرد و ارتبـاطي بـا روم نـدارديدر . ابيم كه همه ايراني اسـت

.وجود ندارددر حكايت نيز حتي نام يك مكان رومي يا شخص رومي

 حجاب بصيرت.7.1

و سلوك در ايـن داسـتان نيـز از موتيوهـاي اصـلي و گذار از مراحل مختلف سير سفر

مي. در اين حكايت نيز خير، سالك است. است و مراحلي را پشت وي سفر را آغاز كند

ميسر مي مضـمون تكـراري دختـر بيمـار. رسـد گذارد تا در نهايت به وصال دختر شاه

شد؛و اين كه هر كس او را درمان كند پادشاه در اين داسـتان نيـز بـه.داماد شاه خواهد

كُ. خوردچشم مي كُاما ميرد يا دختر و سمبل پيـر رد در اين داستان و مرشـد تواند نماد

و شفابخش استباشد كه نوش و گياهي كه بوي صندل دارد و،دارو در اختيـار اوسـت

كُ. دهداو آن را به هر كس بخواهد مي مي،ردخير مدتي را در محضر گذراند به آموختن

ميردكُيو خودش به وسيله مياز كوري كه كند، تواند سمبل حجاب باشد، نجات پيدا

ميگاه حجاب آن ميها كنار و چشم بصيرتش گشوده ميرود و به مقامي رسـد كـه شود

.كندديگران را درمان مي
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و بدي چشـم،سالكي است كه در سفر دنيا،به صورت نمادين خير پس حجاب شر

و مرشد در اين قصه. گيردباطنش را مي او را نـزد خـود،اندكرد يا دختر او كه نماد پير

بنگه مي و در اثر مراقبت و نوشيلطيفهيوسيلهه دارند چشـم،دارويي كه دارندغيبي

و جـام رسد كـه خـود نـوشميياخير به درجه،گاهآن. كنندباطنش را روشن مي دارو

و ديگران را درمان مي .كندشراب لدني را در اختيار دارد

چرا كه خير ابتدا بـا. را منطبق با مقام توبه دانست پيكر هفتشايد بتوان اين حكايت

مي،شر و چندي همراه اوست تا اينهمراهي را كند كه شر به مقتضاي سرشت خـود، او

و در نتيجهمي مييآزارد گاه توبهآن؛دهدآن، خير عزيزترين چيزي را كه دارد از دست

مييدر سايه كند مي و ارزشتربيت پيري قرار و مراقبه بپردازد يهـا گيرد تا به رياضت

.خود را دوباره به دست آوردي رفته از دست

هاداروي جان.7.2

وآن ديگر در خصوص رنگ گنبدينكته كه نظامي آن را به رنگ صندل دانسـته اسـت

شـنبه روز پـنج. شـود، بـوي صـندل دارد دارويي هم كه باعث بينا شدن چشم خير مـي 

و به نوعي پيام»مشتري«منسوب به  بختي اسـت آور خوش، از سيارگان سعد فلك است

و پيروزي خوبي بر بدي و قهرمان داستان و تطـ،كه با پايان خوش سالك ابق سازگاري

در؛بوي شـفابخش، يـادآور عشـق اسـت در اين قصه، داروي خوش. دارد عشـقي كـه

.ها ناميده شده استعلتيطبيب جمله،مثنوي

مي بعد از اين.استرد است كه نماد پير اين دارو ابتدا در اختيار كُ ،شـود كه خير بينا

ميدر سايه و دختر او به مقامي دارد داروي عشق را در رسد كه اجازهي همراهي با كرد

و بعد از اين خاصيت ايـن. آن را در درمان ديگران هم به كار بگيرد،اختيار داشته باشد

ميدارو اين است كه همه كوري دختر وزير، صرع دختر پادشـاه؛كندي دردها را درمان

و اين اكسير حيات،و به تبع آن توانـد چيزي جز عشـق نمـي،بخش هر بيماري ديگر را

.شدبا

 بهرام در وادي هفتم.8

مي،در نهايت و مهمان دختري از نـژاد آخرين روز هفته را بهرام به گنبد سفيدرنگ رود

:است» درستي«نام اين دختر. شاهان بزرگ كياني است
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و خوب چون طاووس ز نسل كيكاووس درستي نام  دخت كسري

)78: 1380نظامي،(

ميي خود را به دختر قصه كند كه او نيز ماجرا را از يكـي از نقل از مادرش تعريف

مي اما اين؛دوستانش شنيده است و شخصيتكه داستان در كجا اتفاق آن چـهيهـا افتد

و حفـظ اصلي حكايت، پرهيز از پـييمايه درون. نام دارند، مشخص نيست روي نفـس

آن. دامني استپاك كـار بـراي سـالك در هـر سـلوك،و كه در مراتب سـير با توجه به

و مهلكاست، قدرتتر سخت،ي قبلمرحله از مرحله تـرين ديـو را در خـوان مندترين

و شهواني. اندهفتم قرار داده هـاي گنـاه اسـت كـه در ترين انگيزهاز قوي،هواي نفساني

مياين مرحله سالك با آن مواجه مي و تمرين كند كه چگونه خود را از آلوده شدن شود

و دور  و جلـوي،درون پاكي كه دارد به خاطرنگه دارد حوادث روزگار با او يار اسـت

و،كه بنا به رسم پذيرفته شده در دين گيرد، تا اينآلوده شدن او را مي بـا ازدواج كـردن

مي،از راه حالل .رسدبه وصال معشوق خود

و در اين ي درون مايـه كه نظامي خوان هفتم را به يك دختر ايرانـي اختصـاص داده

و پاك شـود گنجانـده دامني را در داستاني كه از زبـان وي مطـرح مـي مربوط به نجابت

آميزنـد قهرمانان با كنيزكان درمي،هادر ساير قصه. است، حتما تعمدي در كار بوده است

ميو از آن و حـرام ها بهره و تعريف وصـل، براسـاس حـالل و تاكيدي بر ازدواج برند

و مقـررات،حالي كه در اين گنبددر؛مطرح نيست رسيدن به مقصود با توجه به ضوابط

مييديني، در دايره .گيردتوجه سراينده قرار

 گيرينتيجه.9

بهرام خود در اين ماجرا. عارفانه استيسلوكينظامي، قصه پيكر هفتسراسر ماجراي

مييسالك تصـوير راهـي را بـه او نشـان،در ابتـداي داسـتان؛خواننداست كه او را فرا

مييدهند كه بر ديواره مي و به او و اين مراحـل قصري نگاشته شده گويد كه بايد برود

و بهرام به سيرهفت ميو گانه را پشت سر بگذارد را. آوردسلوك روي هر شـب هفتـه

و سـمبل نـداي وجـدان، پيـر، همسر اوسـت،نشيند كه در واقعپاي صحبت كنيزي مي

و براي او نكته مييامرشد يا مربي است ميآموزنده و او را از خطرات آگاه .كندگويد
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شـوند، از جاهـاي مختلـف دختران اندرزگو كه مربيان غيرصريح بهرام محسوب مي

.همراه او باشد،هفت اقليميتجربه اين سفر،دراند تا جهان انتخاب شده

آ مييكي از هند و آنيهاگويد آگاه باش كه اين سفري است كه تو بايد صحنهمده

و ديگران نمي و بايد بـداني كـه را به چشم خودت ببيني توانند آن را برايت شرح دهند

و مكاشفه روحاني بازگردي، در تمام عمر باقي مانده، بايد بـا درديچون از اين معراج

و سياه،فراق معشوق . بريبپوشي به سر در اندوه

و به او نهيب مي و طراز آمده و رام ديگري از چين دهد كه معشوق، سـركش اسـت

و تو، به يك راهنماي محتاله بـا تجربـه نيازمنـد هسـتي تـا بـر ايـن معشـوقهينشدني

مي،وجوي بسيارمعشوقي كه بعد از جست؛ظفريابي و بعد از ايـن،ابيياو را كـه بارهـا

ميبارها او را به  و قصـه. بينـي اشتباه در كسوتي ديگر يآن ديگـري از خـوارزم آمـده

و بهرام را سفارش مي و ورع كه در نهايت موجـب وصـال پرهيزگاري دارد كند به زهد

مي. معشوق است ميچهارمي از سرزمين سقالب و خبر از آزموني سخت دهـد كـه آيد

و وصـيه مـيت؛برابر است با از دسـت دادن جـان،عدم موفقيت در آن كنـد بـه زيركـي

و درياف و انديشه در گشودن معماي هستي و تامل و راز حركات نمادين فراست تن رمز

. كـس تفسـير آن را نداننـد اما همـه؛ است تا راه را به سالك بنمايانديايك اشارهكه هر

و قصهديگري از سرزمين مغرب مي ازياآيد  سالكي كه قبـل؛نام ماهانمردي دارد بديع

و پـس از گذرانـدن مراحـل؛ها را رفته استاز بهرام اين راه و مرشد ولي بدون راهنما

و خداونـد،سخت و بـر او توكـل نمـوده اسـت در نهايت خود را به خدا واگذار كرده

را.آيـد ديگري از سرزمين روم مـي. گيري او فرستاده است دست برايخضر را  سـالك

مي دل در. الراحمين استو ارحم دهد كه خدا خير حافظينداري هرچند خطرات بسـيار

و پاك از،سيرت باشي راه است اما اگر نيكوكار و در پنـاه حمايـت او خدا ياور توسـت

و پس از آن به درجهيدردها نجات مي دردها با توسـتي رسي كه شفاي همهميياابي

مي،هاستعلتيو اكسير عشق كه طبيب همه .گيرددر دست تو قرار

و از سرزمين خـود بهـرام كـه سـرزميني پاكيدختر،و در نهايت نژاد از نسل كيان

و اهورايي است، مي و بيدار سالك باشدپاك رمز اين موفقيـت؛تواند نداي وجدان آگاه

ميو كليد اصلي نجات وي را در كشتن ديو نفس مي و توصيه كند كه براي رسيدن داند

و رسيدن به مقصود، بايد .بر شيطان درون غلبه كرد به كمال
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