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Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 
A large part of artistic creativity, especially in classical texts, is merely 
the creation of poems that shows the power of creation, imagination, and 
storytelling of poets. In the present study, considering Seven Bodies, 
Eight Heavens by  Khosroudhalvi, Yusof and Zoleykha and Leyli and 
Majnoon of Jami.  The results show that confirmation of acceptance, 
cause and effect relationships, story-by-story creation, and surprise a 
ending  are the characteristics of the plot in the Seven Bodies. 
Conversely, the stories of the Eight Heavens have strong causal and 
effect relationships, and the plot of the stories is to plot something and 
ultimately decipher it. There is no insistence on creating a knot in the 
plot of Jami's stories. The central characters of these poems are women, 
among whom the women of the week are very witty, fearless and 
thoughtful, and in contrast, the women of the eight heavens are lustful, 
cunning and treacherous. Women in Jami Collection are also passive 
and obedient to the power of men (kings, ministers, fathers, etc.). The 
Collection is given to describe the nature and setting of a special story in 
a picture in which Amir Khosrow pays more attention to the description 
of women and their betrayals. Jami's poems are the boundary between 
these two poets, and Jami's setting is proportionate and very effective in 
inducing the concepts desired by the poet. 
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 مقاله پژوهشی

هوایی  خصوص در متوون کالسوی ، فورف آفورینش منظوموه     های هنری، بهبخش عظیمی از خالقیت

دهد. در پژوهش حاضور بوا در   شاعران را نشان میپردازی شده است که قدرت آفرینش، تخیل و قصه

مجنوون اوامی بوه     و زلیخوا و لییوی   و بهشوت امیرخسورو، یوسو     پیکر نظامی، هشتنظر گرفتن هفت

پوییری،  دهود کوه تیویول   ها پرداخته شده اسوت. نتواین نشوان موی    بررسی تطبیقی و انتقادی این منظومه

هوای  گیوری در پایوان داسوتان از ویژگوی    ه، غافول روابط عیّی و معیولی مستحکم، ساختار قصه در قصو 

بهشوت روابوط عیّوی و معیوولی      های هشتپیکر نظامی است. برخالف نظامی، داستان پیرنگ در هفت

ها اغیب طرح ی  چیستان و در نهایوت رمزگشوایی آن اسوت. در    مستحکمی ندارند و پیرنگ داستان

هوا  های محووری ایون منظوموه   اغیب شخصیتهای اامی افراری برای ایجاد گره نیست. طرح داستان

باک و اندیشمند هسوتند و در مقابول   ییکر اغیب بسیار باحیا، بیزنان هستند که در این میان، زنان هفت

هوای اوامی نیوز    ران، مکار و خیانتکارند. زنان در منظوموه اغیب شهوت بهشت آن، زنان منظومة هشت

، پدر و...( هستند. نظوامی بوه توفوی  طبیعوت و ف وای      منفعل و مطیع قدرت مردان )پادشاهان، وزراء

هوای آنهوا   ای داده است در فورتی که امیرخسرو به وفو  مکور زنوان و خیانوت    داستان اهمیت ویژه

های اامی حد فافل میان این دو شاعر است و ف اسازی اوامی در  تواه بیشتری کرده است. منظومه

 د نظر شاعر بسیار مؤثر است.حوادث داستان، متناسب و در القای مفاهیم م

 0۴/0۵/۱۴00 :افتیدر خیتار

 ۲۶/0۷/۱۴00 تاریخ بازنگری:

 ۱۱/08/۱۴00: رشیپذ خیتار
 

  های کلیدی:واژه

 بررسی عناصر داستانی،

 ،پیکرهفت

 ،اورنگ هفتو  بهشتهشت

 ،زلیخا و یوسف

 مجنون. و لیلی 
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  .اامی مجنون و لییی و  زلیخا و یوس  دهیوی، امیرخسرو بهشتهشت نظامی، پیکرهفت یهامنظومه
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 . پیشگفتار1

روایی، بخش عظیمی از خالقیت هنری زبان فارسی را تشکیل داده است و بدون در نظر های منظومه

گرفتن این میراث عظیم هنری، شعر فارسی از م امین شعری بسیاری و حتی انواع ادبی عاری خواهد 

ای است که حتی ابن اثیر، ناقد مشهور عرب، به گونهها بهبود. اهمیت روایی و داستانی این سروده

)ن.ک: کفافی،  های بیند روایی اشاره کرده استهای شعر ممتاز فارسی در سرایش قصیدهگیویژ

ی و عرفانی غنائی حماسی، هامنظومههای شعر فارسی به لحاظ انواع ادبی شامل (. منظومه۲۳۵: ۱۳8۲

روایی ترکیبی از این ژانرها هستند و همین ترکیب، سبب تنوع زبانی و  هامنظومههستند که برخی از 

 و گرددمی خاص محوری حول که است بیندی شعر» آن عام تعری  در آنها نیز شده است. منظومه

 و روایی عنافر دانست. روایی شعر را آن توانمی روازاین پردازد؛می ماارایی یا داستان بیان به بیشتر

 بر منظومه، روایی بخش در اغیب شوند که شاعرمی ترکیب باهم منظومه درونی ساختار در توفیفی

 کاربه را معنوی و لفظی هایآرایه بدون و ساده تا حدودی زبانی و کندمی حرکت مستقیم خطی

 مثل تغنّی، وگو،گفت گویی،ت  از اندعبارت منظومه ساخت در دیگر عنافر از برخی. گیردمی

 «(. منظومه»: ذیل ۱۳8۱انوشه، «)شاعرانه اندرزهای و تیماّلت

ها با ظهور نظامی فورت گرفت که هر شاعرِ مقیدی خود را به تحوالت اساسی منظومهیکی از 

. آنچه (۳۷۷: ۱۳۷۱ن.ک: رادفر، )منظومه )گاه بیشتر( بود، میزم کرد  ۵که متشکل از « خمسه»سرایش 

و  هاست که از مطابقترسد، کیفیت ارائة این منظومهنظر میکه در میان انبوه مقیدان نظامی ضروری به

تقیید فِرف اوازن و موضوعات تا کوشش در راه ایجاد اندیشه و بیانی بدیع و تازه نسبت به نظامی را 

(. یکی از معیارهای بسیار خوب برای ۱9۳: ۱۳98زاده و قوام، شود )ن.ک: واعظشامل می

 گیاری این آثار، بررسی انتقادی و تطبیقی عنافر داستانی در آنهاست. ارزش

 قدرت»ارزش هنری و انسجام بیشتری نسبت به سایر آثار دارد و  هفت پیکرنظامی،  در میان آثار

 رسد.نمی تعالی اوج به پیکر هفت اندازة به اا هیچ نظامی «پردازیقصه ذوق و شاعری

 بهزر   شهاعران  کهه  نیز مشابه آثار بین در بلکه نظامی، آثار تمام بین در فقط نه منظومه این»

 (.  165: 1372کوب، زرین«)همتاستبی تقریباً اندکرده نظم شیوه ایندر  وی از بعد دیگر

های بیش از سایر منظومه«( episode»/ )اپیزود« قصه در قصه»به دلیل ساختار  پیکرهفتمنظومة 

، ۲ نظامی شایان تواه بوده است و در میان نخستین مقیدان و پیروان نظامی، امیرخسرو دهیوی )ففا، ج

گو رواج داد. سرایی را میان شاعران فارسیو دیگر آثارش، خمسه هشت بهشتا سرایش ب (809 : ۱۳۶8
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های متنوعی که تحوالت تاریخی ها در ادوار مختی  شعر فارسی و در گیر از اندیشهگوییاین نظیره

سبب آنها بوده است، در عصر اامی نیز رواج داشته است و بخش مهمی از خالقیت هنری اامی در 

سرایی اوست. با در نظر گرفتن این موضوع، در پژوهش حاضر بر آنیم تا با بررسی انتقادی و منظومه

 لییی و مجنونو  یوس  و زلیخاامیرخسرو،  هشت بهشتنظامی،  هفت پیکرتطبیقی عنافر داستان در 

ز ترین نقاط اشتراک و تمایز هنری آنها را نشان بدهیم. ضرورت پژوهش حاضر نیاامی برخی از مهم

پردازی شاعران میکور را، با دیدگاهی انتقادی بررسی و توان قدرت داستاندر همین نکته است که می

 تطبیق نمود.

به انجام رسیده است، بدین شرح است:  شدهانتخابهای هایی که پیرامون منظومهبخشی از پژوهش

 با نظامی پیکرهفت پردازیداستان هایشیوه و هاداستان مقایسة و بررسی» در (۱۳۷۶)وندآلکامی  االله

های داستانی، در منظومه پیکرهفت، اغیب پیرامون عدد هفت، اایگاه «امیرخسرو دهیوی بهشتهشت

های اند. در این پژوهش، عنافر داستانی در منظومهشناختی و امثال آن پرداختهبرخی واوه روان

 چهار و داستان ی »( در ۱۳8۵اری )فورت تطبیقی چندان بررسی نشده است. ذوالفقمیکور به

 است که هنربه این نتیجه دست یافته« منظومه چهار در شکارگاه در گور بهرام داستان مقایسه روایت؛

 هایروایت بر روانی و اخالقی هایانبه و داستانی هایمایهبن و عنافر و پردازیداستان در نظامی

 های زبانیانبه فورت گرفته است و داستانی و روایی ساختار نظر از تنها مقایسه این. دارد برتری دیگر

 از را کنیز توفی  نمونه، برای مقاله پایان در سبکی مدنظر نبوده است. پژوهشگر و بیانی شگردهای و

هایی برخی دیگر از پژوهش .بزند دست قیاس این به خود خود خواننده تا کرده است نقل روایت چهار

محمدی  و پروراند از: گلداستانی و عنافر آن به انجام رسیده است عبارتکه دربارة برخی واوه 

 و نقد»( در مقالة ۱۳89عباسی ) ؛«گنجوی نظامی گنبدهفت در داستانی عنافر تحییل»مقالة   (۱۳9۱)

دار ؛ پشت«(گنجوی نظامی حکیم پیکرهفت منظومه هفتم قصه براساس) سفید گنبد قصه بررسی

 نظریه براساس) پیکرهفت غنایی منظومه در چهارم گنبد داستان تحییل»( در مقالة ۱۳90)

 ،شیرین و خسرو منظومه در آغازین وضعیت تحییل»ای با عنوان ( در مقاله۱۳9۵؛ طیبه )«(ساختارگرایان

اند. گفتنی است هایی ارائه کردهتحییل پیکرهفت  منظومةو... درباره « نظامی پیکرهفت و مجنون و لییی

های نامبرده به لحاظ کارکردهای عنافر داستانی های میکور، منظومهکدام از پژوهشکه در هیچ

ها چندان مطرح های داستانی این منظومهفورت تطبیقی بررسی نشده است و یا بسیاری از ویژگیبه

 نشده است. 
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 شدهانتخاب یهامنظومه در یداستان عناصر یبررس .2

 . پیرنگ2-1

به معنای طرح و نقش تشکیل شده است. « رنگ»در معنی شالوده، پایه و بنیاد و « پی»پیرنگ از دو واژة 

 (. افطالح انگییسی8۱: ۱۳۷9است )میرفادقی، « شالودة طرح»و « بنیاد نقش»بنابراین پیرنگ به معنای 

اند از پیرنگ، طرح، طرح امه شده است که عبارتهای گوناگونی به فارسی تر( با معادلplot) پالت

« پیرنگ»و « طرح»و توطئه، چهارچوب، دسیسة داستان و خالفة داستان. از میان این افطالحات، 

شود عبارت که برای طرح در نظر گرفته می اازایی(. معموالً ۲: ۱۳89اند )دیپل، رواج بیشتری یافته

 است از: 

 (. 295: 1379)میرصادقی، « گشاییبحران، نقطة اوج  و گره افکنی، کشمکش، تعلیق،هگر»

ترین و مؤثرترین عنافر است، به این دلیل که از بین عنافر داستانی، پیرنگ یا طرح از شاخص

 (.9: ۱۳۶۵یونسی، «)طرح، نقشة کار یا رئوس مطالب یا چارچوب داستان است»

 قدرت اما ندارد؛ تازگی شیوه هرچند این. تاس قصه و دارای اپیزود در قصه ،پیکرهفت بیان شیوة

 خالف بر پیکرهفت در هاقصه. است تواه خور در اازا بین تعادل و هاقصه بین ارتباط ایجاد در نظامی

. است ضعی  آن موضوعی انسجام و ندارد یکپارچگی نظامی مجنون و لییی و شیرین و خسرو

 : نویسدمی باره این در کوبزرین

 بهرام ساسانی، پادشاه محور گرد بر که است ترتیببی و پراکنده هایقصه مشتیپیکر، هفت»
 دشهواری  بهه  قصهه  در قصه قالب با آنها از واحد منسجم قصه یک ابداع و زندمی دور گور

 . (1۴5: 1372 کوب،زرین«)یابدمی امکان

ها ای از شنیدهتازهقدرت نظامی در این داستان بر محور پیوند افسانه با تاریخ است که پیرنگ 

ها وخوی انواع انسانها )تاریخ( ایجاد کرده است؛ از همین روی این اثر نمایشگاه خیق)افسانه( و نوشته

 در دنیای واقعی نیز هست. 

 افسهانه،  بها  تهاری   آمیخهتن  در: دارد توجهه  اساسهی  موضهوع  چهار به پیکرهفت در نظامی»
 و آرمهانی  انسهان  بها  او سهاتتن نزدیک و تاریخی شخصیت بازآفرینی افسانه، هفت آفرینش

 .(113: 1376 بختیاری، محمودی)« روحانی و عرفانی نگاه

 در که است داستانی هفت است، نظامی هنری اوج گاهایوه که پیکرهفت هایقصه هستة مرکزی

 دائم مبارزه هاقصه این در مشترک م مون. شودمی نقل شاهبهرام برای ها،شاهدخت زبان از گنبد هفت
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هاست. آنچه که دربارة سختی تحمل از بعد مقصود به دستیابی و اوییکام و بازیعشق و شر، خیر

ها واود دارد که آن قابل تیمّل است این است که قرائنی در این داستان پیکرهفتطرح داستانی منظومة 

های ها و نشانهبا اسطورهکر پیهفتهای نماید. طرح داستانی داستانپییر میها را تیویلداستان

ای و نمادین های اسطورهشناسی پیوند خورده است و از همین روی اغیب منتقدین دربارة ویژگیروان

 ها شبیه به یکدیگر نیست. کدام از این داستاناند. طرح داستانی هیچها سخن گفتهو عرفانی این داستان

فورت مجزا واود دارد در این است که روابط عیّی و بهها نکتة دیگری که در پیرنگ این داستان

ها روی معیولیِ باورپییر و استواری میان حوادث برقرار است. بدین توضیح که حوادثی که در داستان

توان کند. برای نمونه میاست که حس باورپییری مخاطب را اقناع می« عیت»دهد برخاسته از ی  می

ای از این داستان در ف ایی سوررئال شکل گفت. هرچند بخش عمده سخن ماهان کوشیاراز داستان 

برد که این وقایع در تخیالت و رؤیا شکل گرفته است؛ گیرد؛ اما مخاطب در پایان بدین نکته پی میمی

 (.۱۷۵: ۱۳89به همین دلیل طرح داستان با حوادث آن تطابق تامّ دارد )ن.ک: مشهدی، 

نظامی را برگزیده است و برای اینکه  پیکرهفتر مشابه و مطابق با امیرخسرو دهیوی، الگویی بسیا

( را به هفت داستان شاهزادگان اضافه آرامدلبهرام گور ) کنیزنشان بدهد شاعری نوآور است، قصة 

برگرفته از نظامی در  بهشتهشتگیاشته است. دو طرح داستانی  بهشتهشتکرده، نام کتاب را 

پیکر هفت در گنبد سیاهکه مطابق با  شهر خاموشانیا  گنبد بنفشهقصة خصوص است، به پیکرهفت
 است. 

گونه دارند و از همین روی حساسیت و حالتی معماوار و چیستان بهشتهشتهای داستانی طرح

رسد طرح سؤال و اواب )چیستان( رهاورد نظر میرا ندارند. در واقع بهپیکر هفتهای هیجان داستان

 نویسد:باشد. محجوب میفرهنگ هندیان 

 رسهمی  قهوم  دو ایهن  اندرزهای و امثال و حِکم در واقع در و - ایرانیان و هندوان میان در» 
 بهه  تها  انهد فرسهتاده مهی  وی مجله   بهه  را تود دانایان حریف، با مقابله برای که است بوده

 قهوانین  و بگشهاید  شهود مهی  طرح که معماهایی و گوید پاس  شودمی وی از که هاییسؤال

 وزیر که است بوده مرسوم چنین گویا. کند کشف است ایشان مخترعات از که را هاییبازی
 آنهان  از و کنهد  طهرح  ههایی سؤال نیز تود باید حریف هایسؤال گفتن پاس  از پ  مذکور

 از حریفهان  کهه  کنهد  ههایی پرسهش  باشهد  سهن  نکته و تردمند بسیار اگر و بخواهد جواب
 (. 386: 1393محجوب، «)آیند عاجز بدان دادنجواب
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است.  گنبد مشکین و زعفرانیاست که شامل داستان  بهشتهشتمعماگونگی، اساس دو داستان از 

تواند نمادین باشد و فقط تواند تفسیر عرفانی داشته باشد و نه میاین دو داستان به همین دلیل نه می

مین نکته است که مخاطب باید کش  کند شود. ایابیت داستان نیز در هاست که مطرح می« معمایی»

ای که بتوان گونهتوان وزن فیل زرّین بسیار بزرگی را بدون شکستن آن تعیین کرد بهکه چگونه می

افسانة گنبد گفت چه مقدار طال از ساختار آن دزدیده شده است و از فیز دیگری استفاده شده است )

تواند با دیدن سؤال پاسخ بگوییم که چگونه شخصی می( و یا اینکه به این زعفرانی و قصة حسن زرگر

های به اا مانده از شتر حدس بزند که زنی )نه مرد( بر شتر سوار بوده، حامیه نیز بوده است؟ عالمت

 (.افسانة گنبد مشکین)

ای ژرف و حِکمی واود های امیرخسرو اندیشهاین نکته را نیز باید اضافه کنیم که در ورای داستان

های اروتی  )انسی( آن؛ بخش است به سبب معماگونگی یا انبهو فرف داستان است که لیت ندارد

ها، بسیار های حِکمی نظامی، در میان برخی از ابیات داستاندر حالی که عرفان و تصوف و اندیشه

 ای از این موارد است. نمونه بشر پرهیزگارو سفر  ماهان کوشیارچشمگیر و غنی است. قصة 

توان ننوشته است؛ اما می پیکرهفتای در مقابل مورد اامی نیز باید بگوییم که هرچند او نظیرهدر 

های داستانی او نشان داد. الگویی را از طرح یوس  و زلیخاو همچنین  لییی و مجنون  از روی منظومة

است که او در خدمت قالبی « داستان»اامی در تمام آثار خود اندیشه را مقدم بر داستان داشته است و 

اندیشه قرار داده است. هرچند نظامی نیز چنین منظوری داشته است؛ ولی نظامی به افول داستانی و 

پردازش دقیق پیرنگ داستانی، پایبند است. در مقابل این دو شاعر، امیرخسرو دهیوی است که برای او 

توان به این نکته اشاره کرد که کندگی مهم است. برای توضیح بیشتر میگفتن و سرگرمفرف داستان

گیر از عشق مجازی »در خدمت ی  مفهوم عرفانی است،  یوس  و زلیخایا  لییی و مجنونکل داستان 

و از همین روست که حتی مجنون پس از رسیدن به عشق حقیقی دیگر در طیب لییی « به عشق حقیقی

 نیست! 

های اامی نیز چنین گرفته است. سایر منظومهاندیشة عرفانی اامی بر لزوم تواه به داستان، پیشی 

 است. 

 همهه  عشهق  و و معشهو   او همچون دیگر مبلغان اندیشة ابن عربی معتقد است که عاشهق »
 مراتب همه در محبّ عاشق بلکه محبوب، و معشو  و اندمطلق وجود یک مجاری مظاهر و
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 اوست و هریهک  شهودی تجلیّات و محبوب ظهور تفاوت در اتتالف و است حق حضرت
 (.205جامی، بیتا: مقدمة رضی/ «)یکدیگرند آیینة و محبّ محبوب از

 همین اندیشه در دو منظومة میکور وی نقشی اساسی در پیرنگ دارند.  

همة  در پیوسته زبانی، گزینش این اما است؛ غنایی پیکر هفت هایدر مقابل شیوة اامی، در قصه

 برگزیده شیوه دو خویش هایمایهدرون بیان در نظامی. دهدمی تعییم را اخالقی هایآموزه ها،قصه

. است فریح و مستقیم طوربه مایهدرون ارائة خوردمی چشم به هاقصه اکثر در که وی اول شیوة است:

 با سعادت به یابیراه به را او ساخته، همراه خود با را خواننده راحتیاندیشة اخالقی، به بیان در نظامی

 شیوة غیرمستقیم اخالقی، اندیشه بیان در نظامی دوم شیوة. کندمی همراهی خویش تعییمی هایآموزه

 چهارم گنبد هایقصه. بگیارد عهدة خواننده به را اخالقی استنباط دارد سعی نظامی شیوه این در. است

امیرخسرو،  بهشتهشتدر  .سازدمی آشنا اخالقی م امین با را مخاطب شیوه این با ،هفتم گنبد و

چنانکه گفتیم در مواردی بحثی از اخالق نیست و نقل داستان برای اثبات ی  عقیدة درست یا غیط 

 . گنبد مشکین و زعفرانی؛ یا برای طرح چیستان همانند گنبد کافوریاست همانند داستان 

 گشاییافکنی و گره. شروع، گره2-1-1

ی روابط عیّی رو نیا ازافکنی و چگونگی گشایش آن است، ایابیت هر داستانی در گرو شروع، گره

شدن آن دارد. هرچند برای ورود به داستان و گشوده هاگرهو معیولی نقشی اساسی در باورپییری این 

بیشتر ترغیب تواند مخاطب را افکنی در شروع داستان میهای بسیار زیادی واود دارد؛ اما گرهروش

 نماید. 

کهردن از  تواند نقش بسزایی در ایجاد میه  ورود، یها منصهرف   درب ورود به هر مکانی می»
ههای روانهی و شخصهیت اصهلی،     ورود به آن مکان ایجهاد کنهد. موضهوع داسهتان، وی گهی     

کشمکشی که این شخصیت با دیگران یا با تود دارد، احساس او نسبت به جهان پیرامونش، 
مایة داستان و... همگهی مهواردی هسهتند    کند، درونی که با سایر اشخاص پیدا مینوع روابط

بایست سرنخی از آنها در پاراگراف اول به تواننهده داده شهود تها او تهود بهه درون      که می
اش را شخصهاً کشهف   ناشهده ههای توصهیف  داستان برود و بها گشهت و گهذار در آن جنبهه    

 (.283: 1391پاینده، «)کند

 نیبدی است. پردازتیشخصکه اغیب مربوط به  شودیمی شروع امقدمهبا  کریپهفتی اهداستان

و نقاط ضع  یا  دهدیمدست که نظامی در ابتدای داستان، نُمایی از شخصیت افیی داستان به فورت
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ی امقدمه خیر و شرکند. برای نمونه در قصة قوت و یا دیدگاه شخصیت را در موضوعی معین بیان می

پیرنگی خطی  کریپهفتهای کند. همة داستانچینی، گره داستان را بیان میو با این مقدمه کندیمبیان 

 شود. دارند و مخاطب داستان با شروعی بسیار آرام و از وضعیت تعادل وارد داستان می

، شکینگنبد منیز بر روابط عیّی و معیولی استوار است. در داستان  پیکرهفتهای داستانی گره

شود؛ در ی با مهینِ بانوان از باغ آسمانی طرد میآغوشهمزاده به دلیل عدم کنترل نفس خود و پادشاه

مرگ مییخا و  بشر پرهیزگار،شود؛ در داستان ، هدایت خ ر سبب رهایی او میماهان کوشیارداستان 

را « خیر»تمام مسیری که  ،خیر و شرشود به آن زن زیبارو دست بیابد و در داستان فداقت بشر سبب می

 بر مبنای روابط عیّی و معیولی است.  رساندیمبه پادشاهی 

گیری پایان داستان است. نمونة عالی غافلپیکر هفتی هاداستانی دیگر برخی هایژگیویکی از 

است. در این داستان، زنی که بشر بدان دل باخته است تا پایان  بشر پرهیزگارگیری در داستان این غافل

توفیفات و سایر حوادث درگیر  تابوچیپ. مخاطب ذهن خود را در ماندیمداستان در تعییق باقی 

، با همان زنی رودیمدادن مال و اموال مییخا به خانة او و به ناگهان زمانی که بشر برای پس کندیم

 (.۲۱۲: ۱۳۷۶او از شهر خود سفر اختیار کرده بود )ن.ک: نظامی،  به خاطره ک کندیممالقات 

شود است.. شر پس از ربودنِ گوهرِ خیر ناپدید می خیر و شرگیری در داستان نمونة دیگر این غافل

ی است. در این هنگام او بازحقهکه مشغول  ندیبیمبه ناگهان شر را  رسدیمو زمانی که خیر به قدرت 

. در این داستان نیز دهدیمو مرد کُرد، سر او را بریده، گوهر خیر را به او پس  خواندیمه خانه را ب

آن گیاه شفابخش توانسته است روابط عیّی و معیولی  دربرداشتنفداقت خیر و همچنین زیرکی او 

 داستان را استوار بسازد:

 هستتتت رستتتته کهتتتغ درختتتتی ن تتت   

 بتتری یتتخ شتتاچ ازو چتتو  لتتة نتتور    

 دگتتتر چتتتو آب  یتتتات بتتتری شتتتاچ

 

 

 کتتت  نستتتیمه گشتتتاده گتتتردد م تتت  

 دیتتتتتتدة رفتتتتتتته را درآرد نتتتتتتور

 صتتترعیان را دهتتتد ز صتتترع نجتتتات 

 (278)همان:                                         
    

رو هستیم. این های امیرخسرو دهیوی با طرح سؤالی شبیه به چیستان و گشایش آن روبهدر داستان

)کنیز بهرام گور(  آرامدلخصوص در دو داستان اول و همچنین داستان گشایی بهافکنی و گرهنوع گره

شود. در این روش امیرخسرو ای وارد داستان میغیبه دارد. امیرخسرو نیز همانند نظامی، اغیب با مقدمه

( از ۳۱۶-۲99: ۱۳9۱امیرخسرو ) گنبد سفیدشبیه به نظامی عمل کرده است. برای نمونه در داستان 
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گوید که به دلیل بدگمانی به زنان قصد ازدواج ندارد؛ ولی افرار وزیر و دوستان او دشاهی سخن میپا

شود تا چهار زن را برای همسری انتخاب کند و در نهایت با گیاشتن ی  وارث سبب میبرای باقی

 یابد. کردن آنها و انتخاب زنی که از طبقة متوسط است، داستان پایان میامتحان

گشایی آن، در ابتدا های گرهای است که تمام سرنخگونههای امیرخسرو بههای داستانفکنیاگره

داند که اتفاق یا حادثة میکور در داستان به زودی گشوده معرفی شده است و از این روی مخاطب می

د تبعید ( وقتی او از شهر خو۲98-۲۷۶)در گنبد فندلی()همان:  رامخواهد شد. برای نمونه در داستان 

های اادویی را که کند که هر کدام از این سه دوست، تمام قدرتشود با سه نفر دوستی برقرار میمی

پادشاه داستان به تندیسی دسترسی  گنبد سپید،دهند؛ یا در داستان برای انتقام از وزیر نیاز دارد، به او می

گنبد کند. همچنین در داستان سنجی آن را برمال میدارد که هر کس دروغ بگوید همانند دروغ

شود به همراهی چند دوست به ای که عاشق ی  تندیس میزاده( پادشاه۲۲۲-۲08)همان: گیناری

زن تنها داند که بازرگان، باغبان، نجار و نقبرسد. در این داستان نیز مخاطب میخواستة خود می

ر )یا زن پادشاه اقییم دیگر( نیاز دارد. از توانستند باشند که شاهزاده برای رسیدن به آن دختکسانی می

کند. در مقایسه با ووالی چندانی در مخاطب ایجاد نمیهای امیرخسرو هیجان و هولهمین روی داستان

بینی مخاطب از پایان داستان ممکن نیست. ظهور ناگهانی خ ر برای توان گفت که پیشمی نظامی

های و سایر داستان بشر پرهیزگار و زن مییخاو زاری، داستان هدایت ماهان کوشیار آن هم به دلیل دعا 

 شود. بینی نمینظامی پیش

توان به ابتکار اامی در نیز می لییی و مجنونو  یوس  و زلیخادر مورد آثار اامی و دو منظومة 

تی ، مجنون را شخصیلییی و مجنونپایان و شروع داستان اشاره کرد. اامی برخالف نظامی در داستان 

کند و ای مییی دارد. پرتو عشق او را از این حالت خارج میکند که با هر امییهباز معرفی میمعشوقه

ها )همانند پیرزنی هایی چون مخالفت پدر لییی، ازدواج لییی و از بین رفتن واسطهحوادث داستان و گره

دیگر اامی در پایان داستان  داد(، بسیار خوب توفی  شده است. ابتکارکه به مجنون خبر لییی را می

رساند. در واقع گره داستان در است که منظومه را از حالت ی  عشق ساده به ی  مفهوم عرفانی می

مایه و عبارت است از گیر از عشق مجازی به عشق حقیقی. بن یوس  و زلیخاو  لییی و مجنونداستان 

 ود:شمنظور و موضوع کل داستان اامی در همین نکته خالفه می

 مجنتتون کتته گمتتان نبتتر  تتتا هتتان

 میلتتت  داشتتتت چتتته اگتتتر اوّل در
 

 مفتتتتون بتتتود مجتتتاز  ُستتتغ بتتتر

 لیلتتت  جتتتا  ز کشتتت جرعتتته بتتتا
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 از آن گشتتتتت کتتتته آختتتتر انتتتتدر

 ن جتتا  بتتود بتتاده ز مستتتیه مستتت

 رازش بوستتتتتتتان بتتتتتته بشتتتتتتکفت

 جوشتتتید ستتتنگ شتتتکا  ز چشتتتمه

 

 بشکستتتتاز  و جتتتا  دستتتت ز افکنتتتد

 ستتتترانجا  شتتتتد رمیتتتتده جتتتتا 

 مجتتتازش از  قیقتتتت هتتتا گتتت 

 بپوشتتتتید را ستتتتنگ و شتتتتد دریتتتتا

 (390: 1378، 2)جامی، ج                       
   

 پردازی. شخصیت2-2

 . زنان و پیرزنان2-2-1

های میکور، بیشترین نقش را زنان بر عهده دارند و اغیب حوادث داستان های منظومهدر میان شخصیت

زنان است؛ چه در نظامی که به حماسی و غنایی های محوری شاعران در پیرامون شخصیت و اندیشه

بودن نظر دارد، چه امیرخسرو که داستانش پیرامون مکر یا سادگی و نادانی زنان است و چه اامی که 

 داند. شخصیت زن را پیی برای عشق حقیقی می

بهرام گور ها دارند. اگر کنیزان زنان و پیرزنان نقشی اساسی در داستان بهشتهشتو  پیکرهفتدر 

گو را کنار بگیاریم، و هفت شاهزادة قصه پیکرهفتدر « فتنه»و  بهشتهشتدر « آرامدل»یعنی 

 همچنان تعداد زنانی که در این دو منظومه هستند بسیار بیشتر از مردان است. 

 نچنا گیردمی قرار تواه کانون در زن و دارد غیبه هانگرش دیگر بر آرمانی نگرش نظامی، آثار در

 این در خسرو. نه است شیرین آن، مرکزی نقطة و داستان واقعی قهرمان ،شیرین و خسرو منظومة در که

 خود امیال ارضای برای فروش و خرید قابل ایبازیچه را زن خود، روزگار مردم مانند خسرو داستان،

 و شعور و هاقهرمانی از و او انسانی شخصیت از زن به احترام در قاطعیت با نظامی اما پندارد؛می

عنوان فقط برای اغوای قهرمان داستان نیستند، بیکه به پیکرهفتزنان در  .گویدمی سخن ذکاوتش

 شوند. ابزاری برای مبارزه و تعالی روحی و سیر و سیوک استفاده می

تعییم ایستد و همانند آموزگاری بر او ، کنیز بهرام با ارئت تمام در مقابل او میپیکرهفتدر 

 دهد. به قول منتقدی:می

 رأی نشهان  تنهها نهه  او عم  که است ادیب آموزگار یک پیکر،هفت داستان در چینی کنیزک»
 را تهود  نظهر  آزادگهی  بها  کهه  زنی. هست نیز او جسمانی قوت نشان بلکه زن، یک سنجیده

 و زبهونی  جهای  به بعد. بدهد دست از را تود جان است ممکن داندمی باآنکه کندمی اعالم
 جهانش  نجهات  بهه  تنها او اندیشیچاره و. برسد هدف به تا کندمی مبارزه تسلیم، به دادنتن

 و پادشاه اطرافیان که بود کاری این و انجامدمی پادشاه تنبیه و عبرت به بلکه شود،نمی تتم
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 عزیههز را تههود تملههق، و تأییههد بهها و رفتنههدمههی طفههره آن از همیشههه او دور و بههر مههردان
 (.35: 1392ممیزی، «)داشتندمی

طور کیی، خمسة نظامی را باید نردبان فعود زنان بدانیم. مایکل بری در نقد زنان از همین روی به

 این منظومه نوشته است: 

 نیروههای  بهر  تمرکهز  بها  و کننهد می جدا بیرون جهان از را درون دنیای گنبدهفت این زنان»
 بهری، ) «اسهت  آگهاهی  سطوح به رسیدن آن دستاورد. گشایندمی راه آدمی درون به روحانی

1385 :171.)   

 «بشر»شود. می« بشر»نمونة دیگر چنین زنی، زنِ مییخاست که در آخر نصیب شخصی فالح به نام 

 از پیش و دهدمی دست از را خود سفر، اان این در مییخا سرانجام نگر،منفی مییخا و است اندیشمثبت

 را مییخا پیشین همسر کههنگامی بشر. برساند پیشینش همسر به را امانتی که خواهدمی بشر از مرگ

 رسیده وفالش به سرانجام و پیموده دراز سفری وی خاطر به که بود زنی همان او فهمدمی بیندمی

 از پرهیز و خدا به توکل و طوالنی سفری از بعد معشوق وفال به رسیدن گنبد، این پیام داستان. است

 .است رانیهوس

 باشتتتد دیتتتغ نشتتتان شتتتهوت تتتتر 

 
 

 باشتتتتد ایتتتتغ پرهی گتتتتاری شتتتتر 

 (314: 1378)نظامی،                              
                       

عنوان خسرو یا چنین شخصیتی ندارند و یا بسیار کم هستند. امیرخسرو از زن به زنان منظومة امیر

یکی از این مواردی است که از ق ا  بهشتهشتستان پایانی برد. داابزاری برای ایب مخاطب بهره می

 نویسد: منتقدی چون محجوب، این داستان را مبتیل دانسته است. او می

 ههای صهحنه  و موضوع لیکن ترست،قوی و بهتر تود قبلی داستان دو از گرچه داستان این»
 ههای حکایهت  ای،افسانه کتاب هر در که است هاییداستان نوع از و بازاری و عادی همهآن 

 (.۴0۴: 1393محجوب، «)یافت توانمی آن مشابه متعددی

ها قوی رسد که حق با محجوب باشد؛ چراکه امیرخسرو همچنان که در شروع داستاننظر میبه

دست تنها حربة او است در پایان چیزی برای گفتن ندارد. توفیفات ممیو از خیانت زنان و مسائیی ازاین

غیراز چند دهد که بههای امیرخسرو نشان میخاطب است. گفتنی است که بررسی داستانبرای ایب م

پوش، سایر و زن پادشاهی که انتقال روح را آموخته بود و زن کافوری آرامدلزن هوشمند ازامیه 

یز بسیار ناچپیکر هفتکار هستند و یا متفکر و با ارئت نیستند که این آمار در مقابل زنان یا خیانت
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 بیشتر است: بهشتهشتاست. از همین روی ابیات زن ستیزانه در 

 کمتتتال آمتتتدزن کتتته در عقتتت  بتتتی

 
 

 رازپوشتتتتتیدنه ممتتتتتال آمتتتتتد  

 (195: 1391)دهلوی،                            
   

نیز چنین وضعی دارند. پیرزنان داستان نظامی اغیب  بهشتهشتو  پیکرهفتهای پیرزنان داستان

پرور و دو به هم زن هستند و زنان اوان توانایی مقابیه با حربة آنها را ندارند. چنانکه در داستان فتنه

 آمده است: گنبد زرد
 پیتتتتر کوژپشتتتتتی خانتتتته در بتتتتود

 زود خریتتدی شتته کتته کنیتت ی هتتر

 نتتتتاز از را نوخریتتتتده آن خوانتتتتدی

 پتتیه دیتتدی غتترور آن کنیتت  چتتون

 یتتتتاران کتتتت  بوالفضتتتتول بستتتتا ای

 زیتتت  و زیتتتور بتتته بتتتود منجنیقتتتی

 نمتتود بتتیه جهتتد کتته چنتتدان شتتاه

 

 

 گیتتتتترابلتتتتته ابلهتتتتتان از زنتتتتتی

 ستتتود دیتتتدی گتتت ا  در زنپیتتتره

 طتتتتتراز نتتتتتازنیغ و رو  بتتتتتانوی

 ختتویه  ختتدمت رستتم  ز بازمانتتدی

 پرستتتتتتتتتتاران در کبتتتتتتتتتر آورد

 فریتتت عیتتتال کتتتغ ویتتترانخانتتته

 نبتتود ختتویه جتتای بتته کنیتت   یتتخ

 (184-183: 1376)نظامی،                      
    

هایی که در هر دو منظومه واود دارند به شکل پیرزن هستند گفتنی است که اغیب دیوها و غول

 (:۲۶۵: ۱۳9۱، دهیوی، ۲۴۲: ۱۳۷۶بنگرید به: نظامی،  پیکرهفت)برای نمونه در 
 گیرغول دشتند و مرد         وان عروس جوان و مادر پیر

  
های او و موضوع آنها نخست باید به منظومه اگر بخواهیم همین نکته را در مورد اامی بگوییم،

ها را به او اشاره کنیم. ساختار فرهنگی )قبییه محوری( لییی در منظومة اامی ااازة خروج از سنت

شود و حق اعتراض ندارد یا اینکه دهد. از همین روی از پدرش به دلیل عالقه به مجنون مالمت مینمی

کند. هرچند لییی به عشق مجنون پایبند است؛ ولی اعتراض نمیدهند و او را به اابار به ثقفی می

و  پیکرهفتکند با شاهزادگان موضوع داستان و همچنین ساختاری که لییی در آن زندگی می
 متفاوت است.  بهشتهشت

در مقابل لییی، زلیخا قرار دارد. او چنان آزادی و اختیاری از خود دارد که در پی ی  خواب، 

های کدام از منظومهرود. در هیچکند و به دنبال عزیز مصر مینة خود را ترک میسرزمین و خا

 زنی را سراغ نداریم که برای معشوق خود سفر کرده باشد.  بهشتهشتو  پیکرهفت

 . مردان2-2-2

خصوص شاه، شاهزاده ها به طبقات باالی ااتماعی بههای مرد، بیشترین شخصیتدر میان شخصیت
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نظامی اغیب عادل و خیرخواه هستند. در  پیکرهفت)دختر و پسر( و وزیر تعیق دارند. پادشاهان در 

ترسد، یا فاحب دختری است که از پادشاه یا ازدواج نکرده است و از زنان و مکر آنان می پیکرهفت

نهایت اانشین پدر ق ا بسیار هوشمند است )مانند بانوی حصاری( و یا اینکه پسر یا پسرانی دارد که در 

 شوند. و وارث او می

دل هستند و یا باهوش و مطیع. آنها اغیب گیرند. یا خیانتکار و سادهوزیران نیز در دو دسته قرار می

 . خیر و شرآیند؛ ازامیه در داستان زاده یا پادشاه در میدخترانی دارند که در نهایت به ازدواج پادشاه

و همچنین در قصة پادشاهی که انتقال  رامتکار هستند. در داستان بیشتر خیان بهشتهشتوزرا در 

گیرد. وزیران در این منظومه نیز دخترانی روح را آموخته بود، این خیانت در محور داستان قرار می

شوند؛ ازامیه در داستان عنوان ابزار انتقام و رشوه محسوب میضع  آنها و یا بهعنوان نقطهدارند که به

 دزدند. دختر وزیر را میکه  رام

های دیگران هستند و یا دل و تحت تیثیر حرفگیرند، یا سادهپادشاهان نیز در دو دسته قرار می

خورند. این پادشاهان کنیزان بسیاری ابزاری )اادویی( در اختیار دارند که در هر حالتی شکست نمی

های این زنان بسیارند که نمونه بهشتتهش گنبد کافوریدارند و قصد ازدواج هم ندارند. در داستان 

 اند. در اختیار مطیق پادشاه قرار گرفته

توان پادشاهان و وزرا و با تواه به قرائنی که واود دارد، می پیکرهفتگفتنی است که در 

عنوان نماد یا رمزی از حقیقت یا سال  یا مرشد و پیر در نظر گرفت در فورتی که در شاهزادگان را به

  در افسانة بانوی حصاریچنین تفسیری ممکن نیست. نمونة این واهة نمادین در قصة  بهشتهشت

خوان به شاهزاده )بانو( ای با گیر از هفت( است که شاهزاده۲۳۴-۲۱۷: ۱۳۷۶)نظامی،  گنبد سرخ

بازی هستند در حالی که نمونة کند. این دو شاهزاده بسیار باهوش و فارغ از هرگونه هوسدست پیدا می

 بسیار کم است.  بهشتهشتاین شاهزادگان در 

، نگاهی متفاوت واود دارد. در این یوس  و زلیخایا  لییی و مجنونخصوص در در آثار اامی به

سر و کار داریم تا پادشاهان. از طرف دیگر در داستان « رئیس قبییه»و « پدر»دو داستان بیشتر با مفهوم 

چهرة آسمانی یوس  از پیش شناخته شده است و مجال تغییری در آن نیست. در  زلیخا یوس  و

 گرایی هستند.ای و سنّتهای قبییهنیز، پدران نماد تعصّب لییی و مجنونداستان 

 ها نام درخور شخصیت خود را دارند. اغیبنکتة آخر اینکه اغیب این شاهزادگان و شخصیت

 خواننده به را هاآن نام، ذکر با تنها مواقعی در نظامی و اندنام دارای ،پیکرهفتمنظومة  هایشخصیت
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 گویای موارد ایپاره در کندمی انتخاب هایششخصیت برای نظامی که هایینام. کندمی معرفی

 نام. است داشته تعمدی نام گزینش در نظامی گویا است، نام فاحبِ هایویژگی برخی یا و شخصیت

 در را مناسبت این نیز، شاعر خود و دارد تناسب او زیرکی و گریفتنه با که است «فتنه» بهرام، کنیز

 : است داده نشان اناس قالب
 (108: همان)برو  فتنه شاه و شاه فتنة                     درو فتنه ه ار نامی فتنه

  
 پادشاه» برایمثال،. دارند خود شخصیت فراخور نامی نیز، گنبدهفت هایافسانه هایشخصیت برخی

 خیر. است عزادار و پوشدمی سیاه شده، وارد او بر که مصیبتی اثر بر که است پادشاهی لقب «پوشانسیاه

 اعمالشان و نام و باشندمی داستان در شر و خیر مفاهیم نمایندة واقعی که هستند داستانی قهرمانان شر، و

 دادننشان برای تمسخر و کنایه به القاب و هانام از نظامی، نیز، گاهی. گیاردمی فحه آنها شخصیت بر

 نقطة اوج که است بهرام وزیر نام «روشن راست». بردمی بهره داستانی شخصیت هایویژگی عکس

 ایران به انگ با را چین خاقان خود، خیانت با که هموست و است عمل در ناراستی و خیانتکاری

 است. گیاشته «روشن راست» را او نام طنز به نظامی اما کند؛می رهسپار

های دیگری با نام رام، کامرانی و است و شخصیت آرامدلنیز نام کنیز بهرام گور،  بهشتهشتدر 

نظر سازی و تناسبات شاعرانه است که بهای برای م مونها وسییهحسن زرگر واود دارند. این نام

 «. فتنه»خصوص در داستان کنیز بهرام گور یعنی تر است؛ بهنظامی موفق پیکرهفتنگارنده در 

 های غیرانسانی. شخصیت2-2-3

گنبد ها شامل حیوانات و دیوها و غوالن و ااسامی از قبیل تندیس مرغ در داستان این شخصیت

بسیار متنوع و اادویی است و پیکر هفتها در شود. توفی  این شخصیتمی کافوری هشت بهشت

 هاغول مانند غیرانسانی هایشخصیت فروغ است. در واقعاین توفیفات بسیار کمدر مقابل  بهشتهشت

 در هاشخصیت این ح ور را متمایز کرده است.پیکر هفت پرنده، و اسب قبیل از حیواناتی و دیوها و

 و اول گنبد در هاشخصیت این. است انسانی هایشخصیت از تررنگکم و کمتر گنبد هفت هایقصه

 خویش داستانی اشخاص تعری  و توفی  در نظامی. دارند ح ور بیشتر ماهان قصة در پنجم گنبد

 هایشخصیت معرفی به فریح، و شیوة مستقیم به تنها دارد سعی آگاهانه وی. کندمی عمل ماهرانه

 عمل در یا داستانی وگویگفت خالل در است مناسب که کجا هر در بیکه نکند، بسنده خویش

 کمتر مستقیم شیوة با شخصیت طرح برابر در اگرچه امر این. بشناساند مخاطب به را شخصیت داستانی،

 . سازدمی مشهود امر، این برتری بر را، نظامی وقوف اما خورد؛می چشم به
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برد استفاده از عنصر کار میها بهگفتنی است که تمهیدی که نظامی برای ورود این شخصیت

کند. امیرخسرو برخالف نظامی با استفاده از باورپییری بیشتری ایجاد میاست که « رؤیا»یا « خواب»

ها کند به مخاطب بقبوالند که این شخصیتدهد و تالش میعنافر اادویی این کار را فورت می

 ح وری رئالیستی دارند. ظاهرشدن دیو در داستان رام نمونة این روش است. 

 پردازی. توصیف و صمنه2-3

فحنة »آید، به معنای زمینه و تزئینات قابل رؤیت پردازی وقتی برای نمایش میو فحنهافطالح فحنه 

کار ویژه داستان بهبه« شعر»تری هم آمده و آن وقتی است که برای است؛ اما به معنای وسیع« نمایش

؛ پیوندددر آن به وقوع می« عمل داستانی»شود و بیانگر مکان و زمان و محیطی است که برده می

ای از تاریخ کشوری به حساب آورد )ن.ک: عنوان عصر و دورهتوان بهبنابراین افطالح فحنه را می

 نویسد: می« فحنه»(. یونسی نیز در تعری  ۴۷ - ۴۶: ۱۳۷9؛ نیز مستور، ۴۴۷-۴۴8: ۱۳۷9میرفادقی، 

ای اسهت کهه   شهود  زمینهه  صحنة داستان، محلی است که کهنش داسهتانی در آن واقهع مهی    »

 (.۴29: 1379یونسی، «)کننداشخاص داستان نقش تود را بر آن بازی می

توان گفت که نظامی از هر چیزی که بتوان در مورد آن م مون با یقین می پیکرهفتدر مورد 

ها تا واود ی  باغ زیبا گیرد. این توفیفات از نام اشخاص تا ظاهر و باطن آدمشاعرانه ساخت در نمی

کند و مخاطب را برای گریز از مالل و خستگی شود. نظامی داستانی را نقل میل میو امثال آن را شام

 دارد؛ ایبراسته و عینی نمود هادهد. آنچه که در داستانداستان در ف ایی اادویی و یا زیبا قرار می

 نشاندن در نظامی، شگرد ترینشگفت گفت تواناز همین روی می. اوست بدیلبی هایپردازیفحنه

 رخ آن در وقایع که است ف اهایی توفی  و ترسیم در او مندیتوان قصة خویش، پای در خواننده

 ساختار از مستقل یا است حیف قابل قصه ساختار از حتی موارد، برخی در توفیفات، این. دهدمی

 به اغیب نظامی، تشبیهی و استعاری و تصویری زبان ها،پردازیفحنه در. کندمی خودنمایی داستان،

 توفی  چندان آنان، روحیات و هاشخصیت افکار ازئیات و یابدمی اختصاص رؤیت قابل هایفحنه

 داستانی شخصیت ذهنی ف ای تیقین برای گاه و است دقیق اما گیرا؛ گاه نظامی هایتوفی . شودنمی

 قصة و پنجم گنبد توفی ، گونه این هاینمونه برترین از. گرایدمی تفصیل به مخاطب ذهن در

نمایان  وی برابر در روز و شب در که است هاییچهره دگرگونی در ماهان ذهنی تشویش و سرگشتگی

کند مطابق با عالم رؤیا و پر از تشویش و اضطراب شوند. ف ایی که نظامی در این داستان ایجاد میمی

 و پریشانی است:
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 نظتتر ختتویه استت  در ماهتتان کتترد

 دیتتتد بالئتتتی و ممنتتتت ختتتود زیتتتر

 پتتتتتر دو و چهارپتتتتتای اژدهتتتتتائی

 کمرستتت متتا گتترد بتته کتتو فلکتتی

 وش دوزچ اژدهتتتتتتتای بتتتتتتران  او

 گتتتتر بتتتتازی دیتتتتو ستتتتتمگاره وآن

 شتتکغ  هتت ار بتتا کوفتتتمتتی پتتای

 پتتترورده ستتتایه خاشتتتا  چتتتو او

 بتتردشمتتی و فکنتتدمتتی ستتو بتته ستتو

 سرمستتتتتتی راه ز دوانتتتتتدشمتتتتتی

 جتتای از گتتوی چتتو بتترانگیخته گتته

 فستتتوس گونتتته هتتت ار وی بتتتر کتتترد

 شتتتیر دهانتتته از د  زد چتتتون صتتتب 

 

 

 پتتتتر برآمتتتتد چتتتترا پتتتتایه ز تتتتتا

 دیتتتد  اژدهتتتایی بتتتر را خویشتتتتغ

 ستتر بتتودش هفتتت کتته عجبتتتر ویتتغ

 سرستتتهفتتت کاژدهتتای عجتت چتته

 بکتته پتتای دو گتتردنه بتتر کتترده

 دگتتتر نمتتتود بتتتازیی زمتتتانی هتتتر

 رستتتغ تتتتاب ز تتتترپتتتی  در پتتتی 

 کتتترده در پتتتیه کتتتوه از ستتتیله

 ختتتتردش و خستتتتته یکبتتتتاره کتتتترد

 پستتتتتی و بلنتتتتدی بتتتتر زدشمتتتتی

 پتتتای درآوریتتتدش گتتتردن بتتته گتتته

 ختتتروس بانتتتگ و صتتتب  بهنگتتتا  تتتتا

 زیتتتر بتتته فکنتتتد گتتتردنه از  تتتالی

 (245-244: 1376)نظامی،                      
  

 ها چنین گفته است:در بند ذیل، در پیداشدن عفریت
   

 پستتتت پایتتتهکتتتوه ز پیتتتدا گشتتتت

 رود نتتتوازش طتتتر  هتتتر از آمتتتد

 خترا   بته  متا  ستوی  کته سو آن از بانگ

 گتت  و ستتب ه یجتتابتته صتتمرا همتته

 ستتتوه گشتتته دیتتو ز صتتمرا و کتتوه

 دیتتتتو بتتتته دیتتتتو هتتتت اربرنشستتتتته 

 انتتدازختتا  بتتاد دیتتو چتتون همتته

 راستتت و چتت  کتت  رستتید بتتدانجا تتتا

 ختتتروش برکشتتتیده رقتتت  و صتتتف 

 افتت ودمتتی ختتروش آن زمتتان هتتر

 

 

 دستت  کتف چتون  چگونته دشتتی ستاده 

 ستتتتترود نتتتتتوای و بتتتتترب  نالتتتتتة

 جتتا  بتتادت نتتوش کتته ستتو زیتتغ نعتتره

 غتت  در غتت  و بتتود غتتول در غتتول

 کتتتوه صتتتمرا گرفتتتته صتتتمرا کتتتوه

 غریتتتتتو برکشتتتتتید دشتتتتتت و در از

 دراز و ستتیاه چتته دیتتو چتتون بلکتته

 برخاستتت آستتمان بتتر هتتویی و هتتای

 جتتوش بتته آوریتتده ستتر در را م تت 

 بتتتودمتتتی بیشتتتتر لمظتتته تتتتا لمظتتته

 (242)همان:                                         
  

 عنوانبه را رؤیا هامصداق واقعی سوررئالیسم است. سوررئالیست پیکرهفتاین بخش از داستان 

 کمدست و غیرواقع امری نبایست را آن معتقدند دانسته، پنهان ضمیر به رسوخ در راهبردی ابزار

  کند.می رسوب رؤیا در انسانی، هایناشناخته از بسیاری زیرا گرفت؛

 آن در کهه  پهردازد مهی  فعالیت به اشباح و اوهام دنیای در شود رها تود حال به وقتی ذهن»
. آراینهد مهی  رؤیا هایرنگ به را تود و کنندمی پیدا منتظره غیره صورتی اشیاء، و موجودات

 آن در کهه  اسهت  عملهی  واقعیت دنیای مقاب  نقطه است، گفته برگسن که طورهمان دنیا این
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 مفیهد  مها  بهرای  کهه  کنهیم می درک و انتخاب را اموری فقط است، آنی سود ما محرک چون
 (.837: 1389 حسینی، سید)«است

ها اشاره کرد؛ ولی نه بسامد ابیات به پردازیتوان به نقش فحنهامیرخسرو نیز می بهشتهشتدر 

حدی است که بتوان با نظامی مقایسه کرد و نه انبة ادبی آن براستگی دارد. شاید با مقایسة توفی  

از قدرت  پیکرهفتها و دیوها در ها بتوان این نکته را ثابت کرد. وف  غولو یا شخصیتباغ 

تصویرپردازی نظامی حکایت دارد. اگر همین نکته را در مورد اامی در نظر بگیریم باید بگوییم که از 

هایی چون انداختن فحنه یوس  و زلیخاهاست. در پردازینقاط قوت اامی همین تواه به فحنه

شدن او های زلیخا و پیر و عییلشدن دست زنان، خیوت زلیخا با یوس  و خوابیوس  به چاه، بریده

تصاویر بسیار زیبایی است که اامی خیق کرده است. تناسب موضوع و ف ایی که اامی آن را 

کند در نوع خود بسیار هنرمندانه است تا اایی که یوس  و زلیخای او از بهترین توفی  می

هایش لقب گرفته است. تصویر به راه نشستن زلیخا در راه یوس  و گیر یوس  با اسبی بسیار همنظوم

 های بسیار موفق این داستان است:زیبا از نمونه
 کاستتت جتتان چتتو تنهتتای  ز را زلیختتا

  والتتته بستتتت  نتتت  کردنتتتد بتتتدو

 آغتتاز نالتته جتتدای  از کتترد  چتتو

 گرفتتت  و  انتتدر آتتته هجتتر از چتتو

 خستتته افتتتاده بتتود بَسْتتتنَتت ْ آن در

 بتتود اثتتر چتتون عشتتقه  ذوق از ولتت 

 دیتتوزاد  یوستتف داشتتت  آختتر بتتر

 فیتتتروز چتتترچ چتتتون ابلقتتت  تکتتتاور

 نشتتتانه و  انتتتدر ظلمتتتت و نتتتور ز

 او دُ  از چتتترچ خوشتتته بتتتر گتتتره

 خستتت  ختتاره ستتنگ چتتو سُتتم بتت خم

 دو و تتتتخ در پریتتتد  نعلتتته اگتتتر

 نخجیتتتتر شکارستتتتتان در گذشتتتتت 

 شتتتنید  را آن چتتتون نیتتت  زلیختتتا

 نشستتت  راهتته ستتر بتتر  ستترت بتته

 

 

 خواستت  ا خانته  نت   از یوستف  راه به

 نالتتته و فریتتتاد پتتتر موستتتیقار چتتتو

 آواز نتتت  هتتتر از  برخاستتتت  جتتتدا

 گرفتتت  نتت  هتتر در شتتعله آهتته ز

 نشستتته گتتردش تیرهتتا صتتید  چتتو

 بتتود نیشتتکر گتتوی  تیتتر هتتر او بتتر

 نهتتتاد  گتتتردون ا انتتتدازه ستتتپهر

 روز بتتر وصتتله هتت اران بستتته شتت  ز

 زمانتتتته روز و شتتتت  چتتتتون برابتتتتر

 او سُتتتتم از بتتتتدر کاستتتته در شتتتتکغ

 جستتتت  ستتتیّاره نتتتوَش متتتاه هتتتر ز

 نتتو متته چتتون نشستتت  انتتدر چتترچ بتته

 تیتتر چتتون نخجیتتر پهلتتو  از پتتران

 خ یتتد  بیتترون ختتود بَستتتنَتت  ازان

 نشستتتت  گتتتذرگاهه بتتتر خروشتتتان

 (175: 1378، 2)جامی، ج                       
   

کرد که به دلیل م مون توان به این نکته هم اشارهبا امیرخسرو میگفتنی است که در مقایسة نظامی 

گرایی او، اغیب تصاویر از عالم درون ارائه شده است. های نظامی و نیز اسطورهعرفانی داستان
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ای که برای زادههای درونی پادشاهوگوهای بشر پرهیزگار و ماهان کوشیار و نیز اندیشهگفت

 هایی از این توفیفات است. ری با خود دارد، نمونهیافتن به بانوی حصادست

است. زبان « وفال معاشیق»ها واود دارد در پردازی این منظومهنکتة بسیار مهمی که در فحنه

های اروتی  است. نظامی نظامی و توفیفات او در این موضوع بسیار عفی  و عاری از هرگونه فحنه

گاه در این راستی که او هیچدهد و بهفیفات ترایح میتوفی  باغ و گیستان را به این قبیل تو

پروا عمل نکرده است و زبان او در توفیفات عاشقانه بسیار استعاری و تمثییی است. توفیفات بی

واود دارد. از این نکته نیز غافل  پیکرهفت، ۳09، ۳0۶، ۳0۴هایی از این توفیفات در ففحات نمونه

نیز نامیده شده است، دوست نظامی او را از « نامههوس»که  و شیرینخسرو نباید شد که در منظومة 

در او « چاشنی حکمت و معرفت»گوید که کند؛ اما نظامی به او میگفتن چنین م مونی نکوهش می

 آکنده و از م امین پست و اسمانی برحیر بوده است:
 گنجتتی االستترار مختت ن چتتون متترا

 نیستتت کتت  امتتروز جهتتان در ولتتیکغ

 دستتتکاری شتتیریغ بتته پختتتم هتتوس

 پتتا  او بتتر بستتتم هتتوس نقتته چنتتان

 

 

 رنجتتی پیمتتود هتتوس در بایتتد چتته

 نیستتت هتتوس نامتته درهتتوس را او کتته

 غمگستتتاری را غتتتم ناکتتتان هتتتوس

 هوستنا   گتردد  خواندنه از عق  که

 (31: 1387)نظامی،                                
   

امیرخسرو ممیو از چنین توفیفاتی است تا اایی که اندک ابیات  بهشتهشتبرخالف نظامی، 

ماند. خیانت و مکر زنان نسبت به آمیز او و اندیشة راوی در حجاب این توفیفات پنهان میحکمت

 گنبد کافوریو  گنبد فندلی، گنبد بنفشهشوهرانشان در این منظومه بسیار فراوان است و اساس داستان 

  شده است. بر چنین موضوعی بنا 

 گیری. نتیجه3

های قصه در مشترک دهد که م مونبررسی ما در عنافر داستانی سه منظومة میکور نشان می

 تحمل از بعد مقصود به دستیابی و کامجویی و بازیعشق و شر، خیر دائم مبارزه پیکرهفت

شناسی پیوند خورده روانهای ها و نشانهبا اسطوره پیکرهفتهای هاست. طرح داستانیِ داستانسختی

ها سخن ای و نمادین و عرفانی این داستانهای اسطورهتوان دربارة ویژگیاست و از همین روی می

حالتی معماوار دارند و از همین روی حساسیت و هیجان بهشت هشتهای داستانیِ گفت. طرح

قدم بر داستان داشته است و را ندارند. اامی در تمام آثار خود اندیشه را م پیکرهفتهای داستان
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های او در خدمت اندیشه قرار گرفته است؛ هرچند نظامی نیز چنین منظوری داشته است؛ ولی داستان

بر  پیکرهفتنظامی به افول داستانی و پردازش دقیق پیرنگ داستانی، پایبند است. گره داستان در 

های افیی برخی از یان داستان از ویژگیگیری مخاطب در پامبنای روابط عیّی و معیولی است و غافل

واود ندارد و مخاطب تنها با حل ی  چیستان سر و  هشت بهشتهاست. این ویژگی در آن داستان

گشایی آن در های گرهای است که تمام سرنخگونههای امیرخسرو بههای داستانافکنیکار دارد. گره

زودی ند که اتفاق یا حادثة میکور در داستان بهداابتدا معرفی شده است و از این روی مخاطب می

دهند. های سه منظومه را تشکیل میهای اغیب داستانگشوده خواهد شد. زنان بخش مهمی از شخصیت

یا چنین  بهشتهشتبسیار با ارئت، متفکر و باحیا هستند؛ اما در منظومة  پیکرهفتاغیب زنان 

یار کم هستند. توفیفات ممیو از ف ای خیانت زنان و شخصیتی مستحکم و عاقالنه ندارند و یا بس

 نظامی شگرد تریندست حربة افیی امیرخسرو برای ایب مخاطب است. شگفتمسائیی ازاین

 برخی در توفیفات، این. دهدمی رخ آن در وقایع که است ف اهایی توفی  و ترسیم در او توانمندی

در  .کندمی خودنمایی داستان، ساختار از مستقل یا است حیف قابل قصه ساختار از حتی موارد،

های اشاره کرد؛ اما نه بسامد ابیات به حدی پردازیتوان به نقش فحنهامیرخسرو نیز می بهشتهشت

است که بتوان با نظامی مقایسه کرد و نه انبة ادبی آن براستگی دارد. از نقاط قوت اامی نیز همین 

افیی توفیفات نظامی با امیرخسرو در این است که نظامی بر  هاست. تفاوتپردازیتواه به فحنه

های امیرخسرو رانی پرداخته است در فورتی که اغیب داستانتوفی  طبیعت بیش از معاشقه و هوس

بر محور همین موضوعات انسی استوار است. اامی نیز مسیری طوالنی از توفی  طبیعت و نفس و 

 کند.درونی را تصویرپردازی میعشق زمینی تا عشق آسمانی و دنیای 

 کتابنامه
، ایود دوم. تهوران: وزارت فرهنوگ و ارشواد     دانشنامة زبان و ادبیات فارسیدر: « منظومه( »۱۳8۱انوشه، حسن. )

 .۱۲8۲-۱۲۷9اسالمی، فص 

 نیا. تهران: نی.ترامة االل عیوی .پیکر نظامیتفسیر مایکل بری بر هفت( ۱۳8۵بری، مایکل. )

 . تهران: نییوفر.گشودن رمان( ۱۳9۱پاینده، حسین.)

 زاد. تهران: میراث مکتوب.خان افصح. تصحیح اعییهفت اورنگ اامی( ۱۳۷8اامی، عبدالرحمن. )



 

 (41)پیاپی  1401 زمستان، 4فصلنامة پژوهشنامة ادبیّات داستانی، دورة یازدهم، شمارة  104
 

 

 . تصحیح حسن ذوالفقاری و پرویز ارسطو. تهران: چشمه.هشت بهشت( ۱۳9۱دهیوی، امیرخسرو. )

 مرکز.: عفری. تهرانا مسعود ترامة .پیرنگ( ۱۳89الیزابت. ) دیپل،

 فرهنگی. و تحقیقات مطالعات مؤسسة: تهران .گنجوی نظامی شناسیکتاب( ۱۳۷۱ابوالقاسم. ) رادفر،

 .سخن . تهران:ناکجاآباد استجوی در گنجه پیر( ۱۳۷۲ین. )، عبدالحسکوبنیزر

 . تهران: نگاه.های ادبیمکتب( ۱۳89سیدحسینی، سیدرضا. )

 ، اید دوم. تهران: فردوسی.تاریخ ادبیات ایران( ۱۳۶8اهلل. )ففا، ذبیح

 ، ترامة سیدحسین سیدی. مشهد: به نشر.ادبیات تطبیقی  (۱۳8۲کفافی، محمد عبدالسالم. )

 . تهران: مروارید.بهشتپیکر تا هشتاز هفت  (۱۳9۳محجوب، محمداعفر. )

 .عطایی تهران: .تاالر هفت در نگار هفت( ۱۳۷۶عییقیی. ) بختیاری، محمودی

 .مرکز: تهران .مبانی داستان کوتاه( ۱۳۷9. )مستور، مصطفی

-۱۵9، فص ۴۵، شمارة ۱۴، دورة متن پژوهی ادبی«. پیکرهفت سوررئالیستی نقد( »۱۳89مشهدی، محمدامیر. )

۱8۴. 

 سخن.: تهران .داستان عنافر (۱۳8۷امال. ) میرفادقی،

 وحید دستگردی. تهران: قطره.. تصحیح حسن پیکرهفت( ۱۳۷۶نظامی، الیاس ابن یوس . )

 . تصحیح حسن وحید دستگردی. تهران: قطره.خسرو و شیرین (۱۳8۷نظامی، الیاس ابن یوس . )

، فص ۴۵شمارة  دوازدهم، سال ،ادبی نقد«. ادبی نوع مثابه به خمسه» (۱۳98عباس؛ قوام، ابوالقاسم. ) زاده،واعظ

۱8۱-۲۲۱. 

 سهروردی.: . تهراننویسیداستان هنر (۱۳۶۵ابراهیم. ) یونسی،
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