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Abstract  

Nizami's lyrical Manzumeh of Haft Peykar is a very coherent work in 

which extensive semantic relations and semiotic proportions are quite 

noticeable. Studying Nizami’s narratives in Haft Peykar led the 

authors to realize that there is a structural and semantic similarity 

between the micro-narrative of the King of the Black-clads and the 

macro-narrative of Bahram Gor in the whole Manzumeh of Haft 

Peykar. Therefore, in this study, the narrative discourse of these two 

characters was examined, analyzed and compared. The analysis has 

showed that both Bahram Gor and the King of the Black-clads were 

influenced by a grand conceptual metaphor that can be considered as a 

form of avarice; both characters take great actions in order to achieve 

their desires. These two actors also experience internal changes in 

their course of actions to achieve their desires through an unwanted 

and involuntary process. They do not behave in the same way in 

exploiting the experience and the guidance they gain along the way, so 

a different fate befalls them. After ascending to the land of the 

supreme or the land of the goddess, the King of the Black-clads is 

condemned to fall due to violating taboos and deviating from the 

norms, while Bahram Gor, by using the guidelines and gaining 
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awareness, is blessed with a travel to a spiritual journey and ascension 

to the world of meaning. 

Keywords: the King of the Black-clads, Bahram Gor, Haft Peykar, 

discourse analysis, narrative element 

Extended Abstract  

Nizami Ganjavi devoted particular attention to the fundamental 

relation between structure and content which, in addition to increasing 

the aesthetic aspect, has increased the inductive power of his literary 

works. Haft Peykar reflects this fundamental order and relation 

between structure and content more than any other Nizami’s 

Manzumeh (poems); a poem that contains sub-poems. Each of these 

poems is a coherent set that is fundamentally related to the other sets 

and to the entire body of Haft Peykar. In this Manzumeh, all elements 

of the story, including the colors, the names of the days of the week, 

the names of mythical people, places and creatures serve to explain 

Nizami's wise ideas in a systematic structure. The authors of this study 

discovered a conceptual and meaningful relation between the two 

characters of Bahram Gor and the King of the Black-clads by 

examining the linguistic and structural signs of this poem. While the 

structural relationship of the stories of these two characters is a whole-

part; in the first dome, Bahram Gor is the listener of the King of the 

Black-clads story. Therefore, the authors have conducted this research 

with the aim of examining the structural and semantic relations 

between the narrations regarding these two characters. In this study, 

after presenting the theoretical framework and a summary of the 

narrative, with a semantic approach, the narrations of Bahram in Haft 

Peykar and the King of Black-clads are assessed in the first dome and 

then analyzed and compared with regard to the type of narrative 

discourse and the changes that have taken place in the characters. The 

theoretical framework of this research is based on a narrative 

discourse system. Each narrative discourse system consists of three 
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main elements: “action”, “actor” and “object” and some sub-elements 

including “actor”, “actionable” and “active”. In this discourse system, 

before the formation of any action processes, a kind of defect or value 

crisis is felt and the actor acquiring this value object (a valuable goal 

that the actor performs his action to maintain or achieve it) begins its 

active activity. In this way, some issues and people are active helpers 

of actor, and some obstacles and problems may appear in his way. 

Eventually, depending on how the actor acts and behaves, this action 

ends successfully or unsuccessfully, which is called “the result of the 

action”. 

The macro-narrative of Haft Peykar is that Bahram, after his victory 

over Khaqan (Khan) of Chin (China), remembers the image of the 

seven princesses he had seen in Khovarnagh, and after proposing 

them, he brought them to his court and built seven palaces for them. 

Every day, Bahram becomes the guest of one of the princesses in a 

dome which is compatible with that day and also in a dress that is the 

same color as that dome, and hears an instructive story. On Saturday, 

he hears the story of the Black King from the Lady of India. A king 

who gets information from the city of Madhushan (a city where all its 

people are dressed in black) by a traveler and travels to this city to 

discover the cause of wearing black. In that city, he goes to a garden 

in the Eden by a butcher's guides. In the Eden Garden, the king enjoys 

unparalleled pleasures after meeting Torktaz, the supreme lady of that 

land, and he enjoys every blessing except the possession of Torktaz; 

but finally, he loses his control and, after thirty days, tries to encroach 

on her privacy, and consequently is expelled from the Garden of Eden. 

So he returns to his hometown in regret and in black. After hearing the 

narrations of the women of other domes, Bahram leaves the seventh 

dome while he is no longer motivated by material things and worldly 

affairs and is more in search of spirituality. Therefore, he entrusts the 

affairs of the country to his children and relatives. One day, while 

hunting, he enters a cave looking for a zebra and disappears forever. 
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As can be seen, the main characters of both stories start an action to 

acquire their valuable objects and achieve a result according to the 

path they choose to reach the object. In fact, the action of the King of 

Black-clads and the changes he experiences are consistent with 

Bahram Gor's actions in the macro-narrative of the Haft Peykar poem. 

Thus, both have great and far-reaching desires, and both are greedy 

and steadfast in fulfilling their desires; but they take different paths, 

and in the end, one leads to defeat and the other to victory. These two 

actors, in addition to their activities to achieve their goals, experience 

some internal changes through an unwanted process; The King of 

Black-clads travels from India to China in search of the cause of the 

stranger's blackness; but he inadvertently embarks on a spiritual 

journey and ascends to a higher land (the land of Torktaz), where he 

experiences companionship with the Goddess (Torktaz); but because 

of the strength of his carnal desires, he loses patience and 

perseverance, and eventually his taboo-breaking acts causes him to 

fall and be expelled from the Eden. Achieving self-awareness as well 

as mourning the descent from the land of the goddess are among the 

spiritual transformations of the King of Black-clads. Bahram Gor's 

goal is to build the seven-dome and marry the world's seven top 

ladies; but women's narratives play an important role in the spiritual 

transformation of Bahram. In fact, his journeys in the domes are 

journeys from ignorance to wisdom and consciousness. The temporary 

residence of Bahram in these domes is a symbol of the temporary 

residence of man in this world to gain experiences and reach self-

awareness. This self-awareness culminates with Bahram's arrival to 

the cave; because his disappearance in the cave is a sign of his 

spiritual perfection (annihilation). 

The color black in these two narratives is one of the linguistic signs 

that properly reflects the spiritual and inner changes of the characters. 

The king's blackness after his descent from the land of Torktaz is a 

sign of mourning and Bahram's blackness in the same dome is a sign 
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of his ignorance that he gradually becomes aware of the process and 

finally leaves the last white dome. Black in the back of the narrative 

scene signifies Bahram's going to the cave, for which various 

interpretations can be considered; the darkness of the cave can be 

interpreted as death and annihilation, immortality (like Kay Khosrow 

and Khezr), being in the first stage of a new journey and being 

unaware of it or reaching a sublime position. Thus, the micro-narrative 

of the King of Black-clads and the macro-narrative of Haft Peykar 

have a similar structure in terms of narrative discourse. 
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پوشان و روایت پادشاه سیاهبررسی و تحلیل انطباق ساختاری خرده

  نظامی پیکرهفتگور در منظومۀ روایت بهرامکالن
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  چکیده  

ارتباطات معنایی و تناسبات نظامی اثری است بسیار منسجم که  پیکرهفتمنظومۀ 

 پیکرهفتهای نظامی در شود. مطالعۀ روایتای در آن مشاهده میشناختی گستردهنشانه

گور در روایتِ بهرامپوشان و کالنروایتِ پادشاه سیاهنگارندگان را متوجه کرد که میان خرده

تشابه ساختاری و معناداری وجود دارد. از این رو در این پژوهش،  پیکرهفتمۀ کلِ منظو

ها حاکی از آن است که گفتمان کنشی این دو شخصیت بررسی، تحلیل و مقایسه شد. بررسی

اند که آن را فهومی کالن بودهپوشان متأثر از یک استعارۀ مگور و هم پادشاه سیاههم بهرام

های خود خواهی دانست. هر دو شخصیت برای رسیدن به خواستههتوان نوعی از زیادمی

جهت رسیدن به   کنند؛ همچنین این دو کنشگر در مسیر کنش خودکنشی عظیم را آغاز می

کنند. البته هایشان، طی فرایندی ناخواسته و غیرارادی تحوالتی درونی را تجربه میخواسته

یری از تجارب و رهنمودهایی که در طول مسیر گگور در بهرهپادشاه سیاهپوشان و بهرام
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: خوردشود، رفتار مشابهی ندارند؛ بنابراین سرنوشتی متفاوت برایشان رقم مینصیبشان می

واسطۀ برخی پوشان پس از عروج به سرزمین برتر یا سرزمین خدابانو، بهپادشاه سیاه

گیری گور با بهرهرعوض بهرامشود و دها و خروج از هنجارها، محکوم به هبوط میتابوشکنی

 گردد.از رهنمودها و کسب آگاهی، سعادت یک سفر معنوی و عروج به عالم معنا نصیبش می

 ، تحلیل گفتمان، نظام کنشی.پیکرهفتگور، پوشان، بهرامپادشاه سیاه های کلیدی:واژه

 . مقدمه1

است؛ چراکه این ارتباط ارزشمندی هر اثر ادبی برآمده از ارتباط بنیادین ساختار و محتو

افزاید. نظامی گنجوی شناسی، بر توان القایی اثر میبر افزایش جنبۀ زیباییمتقابل عالوه

ای داشته است. وی  با علم به مسائل در آفرینش آثار خود به این موضوع توجه ویژه

هیم کارگیری زبان، هوشمندانه به گزینش واژگانی برای مفاشناسی و چگونگی بهزیبایی

ارزشمند پرداخته و درنهایت شعری ارائه داده است که همچون یک ساختمان، محکم 

های مکرر بر این، مخاطب با خوانشنماید. عالوهنقص میزیبا و کم حال نیدرعو 

ی عمیق و نهانی است که هاارتباطیابد که بیانگر هایی دست میاشعارش به نشانه

 هم تنیده است.مچون تاروپود پارچه بهمحتوا و ساختار شعر را در اساس ه

دهد. وی را نشان می اندیشگانی نظامی و ذهن مهندسی خوبی نظمبه پیکرهفت 

 تری را داراست. با نگاهی دقیقترکوچکهای ای است که در درون خود منظومهمنظومه

نیز از اجزا  هرکدامکه  های منظم تودرتویی را آفریده استیابیم نظامی جهاندرمی

ای منسجم هستند که با اجزای دیگر ارتباط دارند. در این منظومه، همۀ عناصر مجموعه

ای، ها و موجودات افسانهها، نام ایام هفته، اسامی اشخاص، مکانداستان، اعم از رنگ

دربارۀ  9اند. ریترهای حکیمانۀ نظامیمند در خدمت تبیین اندیشهدر ساختاری نظام
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مایۀ درونی این سروده گویی درون»گوید: می پیکرهفتتار تناسب موضوع و ساخ

 اشمایهخود شکل ناگزیر پرهیزکارانۀ آن را آفریده است؛ تنها شکلی که با درونخودیبه

دار کردن اثر، هدفی یگانه را تحقق تواند بدون خدشهتناسب دارد؛ تنها شکلی که می

(. نگارندگان این 74: 9934ل از بری، )به نق« مایه را تشدید کندبخشد و تأثیر درون

اند رابطۀ های زبانی و ساختاری این منظومه، توانستهپژوهش نیز با بررسی نشانه

پوشان کشف کنند؛ گور و پادشاه سیاهمفهومی و معناداری را بین دو شخصیت بهرام

های مربوط به این دو شخصیت یک رابطۀ کل و درحالی که رابطۀ ساختاری داستان

پوشان است. بررسی گیر داستان پادشاه سیاهگور در گنبد اول روایتزء است: بهرامج

بیانگر این است  پیکرهفتهای معناشناختی منظومۀ های ساختاری و نشانهعمیق ویژگی

هایشان، دچار به خواستهپوشان در طی مسیر خود، بناگور و پادشاه سیاهکه بهرام

 قابلشان ند که این تحوالت از جهات نوع و چگونگیشوتحوالت درونی و بیرونی می

 بررسی و مقایسه است. 

و پادشاه مدهوشان  پیکرهفتهای بهرام در کلِ هدف پژوهش این است که روایت

گیرد، ها صورت میو با توجه به کنش و تحوالتی که در شخصیت در گنبد اول بررسی

ارتباطی معناشناسانه بین این دو  نظر نویسندگان،تحلیل و مقایسه شود؛ چراکه به

 های بیرونی تا درونی، وجود دارد.شخصیت، از الیه

 اند از:های پژوهش عبارتپرسش

با  پیکرهفتگور در پوشان و بهرامهای تحول دو شخصیت پادشاه سیاهـ ویژگی

 ها چیست؟  بررسی کنش آن

ها بیانگر و این ارتباط ـ چه ارتباطی بین گفتمان کنشی این دو داستان وجود دارد؟

 چیست؟
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 ؟اندماکدهای معنایی موجود در متن که بیانگر این ارتباط است، ـ نشانه

 نشانهپس از ذکر چارچوب نظری و خالصۀ داستان، با رویکردی  در این پژوهش،

پوشان پرداخته شده گور و شاه سیاههای بهرامی به تحلیل گفتمان روایتمعناشناخت

ها و ارتباطشان با یکدیگر ها، نتایج آنگیری از نظام گفتمانی کنشی، کنشاست. با بهره

های معنایی موجود در متن که بیانگر این بررسی و مقایسه شده است. همچنین نشانه

 رسان باشند.    اند تا در تحلیل متن یاریها هستند، مشخص شدهنوع از ارتباط

 . پیشینۀ تحقیق1ـ1

-های متعددی انجام شده است. برخی نوع روایتمی پژوهشنظا پیکرهفتدربارۀ 

-را از جهت زیبایی پیکرهفتهای اند و برخی نیز داستانپردازی نظامی را بررسی کرده

موجب  هاآنکه اشاره کردن به همۀ  اندشناسی، عناصر داستان و ساختار تحلیل کرده

( 9936های بارت )ساس نظریهشود. گنبد سیاه نیز از جهت ساختاری برااطالۀ کالم می

های ها شخصیتکدام از این پژوهش( واکاوی شده است. اما در هیچ9999و پراپ )

های بین الیه بررسی و مقایسه نشده و به ارتباط داستان از جهت نظام گفتمانی کنشی

که در این مقاله مطرح شده، توجه  گونهنیاهای مختلف این منظومه به نهان بخش

ها و نوع روایتشان گفتمان کنشی ت. در این پژوهش، برای تحلیل شخصیتنشده اس

شناسی ساختارگرا تا ( سیر نشانه9933ها بررسی شده است. شعیری )آن

( در 9999طور دقیق بررسی کرده است. عباسی )معناشناسی گفتمانی را بهنشانه

ه این موضوع را پردازانی کها و نظریهپژوهش خود به انواع روایت و کنش روایت

-( به تحلیل انواع نظام9994اند، پرداخته است. شعیری در پژوهشی دیگر )بررسی کرده

 هاست.  های گفتمانی روایی روی آورده که نظام گفتمانی کنشی یکی از آن
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 . چارچوب نظری )نظام گفتمانی کنشی(2ـ1

والدیمیر  2اند.ردهپردازان مختلفی اظهارنظر کدربارۀ نظام کنشی و چگونگی آن نظریه

 پردازانکارکرد را برای روایت مطرح کرد و پس از آن نظریه 99پراپ اولین کسی بود که 

های مختلفی مسیر پراپ را ادامه دادند تا اینکه گِرِمس با تقلیل نظرات پیشینیان، نظام

گفتمانی کنشی، تنشی، شوشی و بوشی را مطرح کرد. طبق نظریۀ گِرِمس، هرگونه 

گیرد. از آنجا که های گفتمانی جای میی از جهت ساختاری در یکی از این نظامروایت

ها توجه شده، الزم است ها به کنش شخصیتدر این پژوهش برای تحلیل روایت

 9ای که دربارۀ این نوع گفتمان وجود دارد، در اینجا توضیح داده شود.نظریه

و عناصر فرعی « ابژه»و « کنشگر» ،«کنش»هر نظام گفتمانی کنشی شامل سه عنصر اصلی 

فرایند  گیریاست. در این نظام گفتمانی، قبل از شکل« یارکنش»و « پذیرکنش»، «گزارکنش»

شود و کنشگر برای تصاحب این ابژۀ کنشی، نوعی نقصان یا بحران ارزشی حس می

ارزشی )هدف ارزشمندی است که کنشگر برای حفظ آن یا رسیدن به آن، فعالیت 

کند. در این راه، برخی را آغاز می خودکنشی  تیفعالدهد(، ی خود را انجام میکنش

رسان کنشگر هستند و ممکن است موانع و مشکالتی امور و اشخاص یاریگر و یاری

تناسب چگونگی اعمال و رفتار کنشگر، این نیز بر سر راه او پدیدار شود. درنهایت به

 گویند. می« نتیجۀ کنش»ه به آن یابد ککنش موفق یا ناموفق پایان می

تواند از مسیرهای گوناگون البته دریافت پیام برای آغاز کنش توسط کنشگر می 

ای باالتر از کنشگر، وی را وادار به انجام گزار در درجهصورت گیرد؛ گاهی یک کنش

سطح کنشگر است و گزار همکند )نظام گفتمانی تجویزی( و گاهی نیز کنشکنش می

کند )نظام گفتمانی القایی( و گاه تصمیم به انجام کنش از ا مجاب به انجام کنش میاو ر

 جانب خود کنشگر است )کنشگر خودخواسته(. 
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 . بحث و بررسی3

 . خالصۀ داستان 1ـ3

گور از کودکی تا جوانی در یمن و نزد نعمان ، بهرامپیکرهفتطبق روایت نظامی در 

یابد. بهرام پس از ی ساختن قصر مشهور خورنق را درمیشود. وی در آنجا چگونگتربیت می

را که در  خانمزادهکند و تصویر هفت شاهپیروزی بر خاقان چین، میل به فراغت و نشاط می

آورد. وی این بانوان را پس از خواستگاری به بارگاه خود یاد میخورنق دیده بود، به

کند. بهرام هر روز در ده بنا میزا( برای هفت شاهگنبدهفتآورد و هفت قصر )می

گنبدی که با آن روز سازگار است و در لباسی همرنگ با آن گنبد، مهمان یکی از 

وی روز شنبه، داستان پادشاه  شنود.شود و داستانی آموزنده میها میخانمزادهشاه

ی شنود. داستان از این قرار است که پادشاهی مسافرپوشان را از بانوی هند میسیاه

یابد. شود، ولی پاسخی درنمیاش را جویا میپوشیبیند و علت سیاهپوش را میسیاه

 خواند.پس از اصرار فراوان، مسافر در پاسخ او را به رفتن به شهر مدهوشان فرامی

بیند که از سیاه می مردم شهر را در لباس آنجادر  .شودپادشاه راهی شهر مدهوشان می

به او  کردند، تا اینکه قصابی درعوض بذل و بخشش،امتناع می شانپوشیگفتن راز سیاه

به  و شودبر سبدی سوار و راهی آسمان می بشاه با راهنمایی مرد قصا کمک کند.

بانوی برتر آن سرزمین،  با ترکتاز، در باغ آسمانی، پادشاه .یابدباغی در آسمان راه می

است و از هر نعمتی  مندی بهرهمانندبیهای از خوشی  شود. پادشاه در این باغآشنا می

با  مقابلهترکتاز برخوردار است. پس از گذشت سی روز، پادشاه که توان  حبجز تصا

از باغ  کند و درنتیجهاشته، قصد درازدستی میرا ند )تصاحب بانوی زیبا( وسوسه نای

هر خود شپوش به سیاه زده و. بنابراین او نیز حسرتشودرانده میآسمانی بیرون 

 .گرددبازمی
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شود؛ درحالی های بانوان گنبدهای دیگر از گنبد هفتم خارج میبهرام با شنیدن روایت

وجوی معنویت که دیگر ترغیبی به مادیات و امور دنیوی ندارد و بیشتر در جست

سپرد. روزی قصد شکار کرد است. بنابراین امور مملکت را به فرزندان و نزدیکانش می

دنبال گورخری وارد غاری شد و برای در عالم معنوی خود بود، به و درحالی که

 همیشه از نظرها ناپدید گردید.

 . نظام کنشی در دو داستان2ـ3

های های اصلی هر دو داستان برای کسب ابژهشود، شخصیتطور که مشاهده میهمان

ابژه برمی کنند و مطابق با مسیری که برای رسیدن بهارزشی خود، کنشی را آغاز می

رو هستیم که در بهرفت رویابند. در هر داستان، با چند پیای دست میگزینند، به نتیجه

 ها اشاره شده است:اینجا به آن

 پوشان:رفت اول داستان پادشاه سیاهپی

 --------- گزارکنش

 پادشاه کنشگر

 پوشانپوشی مردمان شهر سیاهدانستن علت سیاه ابژۀ ارزشی

 فتن از هند به شهر مدهوشان در چینر کنش

 گوید(مسافر غریبه )هنگامی که به او دربارۀ شهر مدهوشان می یارکنش

ورزد( و مردمان مسافر غریبه )زمانی که از گفتن ماجرا امتناع می ضدکنشگر

 پوشانشهر سیاه
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 پوشان:رفت دوم داستان پادشاه سیاهپی

 --------- گزارکنش

 پادشاه کنشگر

پوشی مردمان شهر دانستن علت سیاه ابژۀ ارزشی

 پوشانسیاه

 سفر از شهر مدهوشان به سرزمین ترکتاز کنش

 مرد قصاب، سبد، مرغ یارکنش

 ------------------ ضدکنشگر

 پوشان:رفت سوم داستان پادشاه سیاهپی

 مرد قصاب گزارکنش

 پادشاه کنشگر

 تصاحب ترکتاز ابژۀ ارزشی

 الش و عجز و البه نزد ترکتازت کنش

 های ترکتازراهنمایی یارکنش

صبری و های نفسانی پادشاه، بیخواهش ضدکنشگر

 ورزی ویحرص

 رفت اول داستان بهرام:پی

 دیدن خورنق و تصاویر بانوان زیبای جهان در آن گزارکنش

 گوربهرام کنشگر

هفت  گنبد به سبک خورنق، تصاحب ایجاد هفت ابژۀ ارزشی

 بانوی جهان

ساختن هفت گنبد و تصاحب بانوان، شنیدن  کنش
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 های بانوانداستان

معماران و بهترین مشاوران، کسب تجارب از  یارکنش

 های بانوانداستان

 -------------- ضدکنشگر

 رفت دوم بهرام:پی

 های هفت بانو، ندای درونیکسب تجارب از روایت گزارکنش

 پادشاه کنشگر

 گرایش به معنویت ژۀ ارزشیاب

ترک قدرت و پادشاهی، گرایش به امور معنوی و  کنش

 رفتن به غار 

 ندای درونی، گورخر، تجارب گذشته یارکنش

 -------------- ضدکنشگر

 پوشان های بهرام و پادشاه سیاه. تحلیل و مقایسۀ گفتمان کنشی شخصیت3ـ3

 ورزی . حرص1ـ3ـ3

های مختلف ادب داستانی است. در های پُرتکرار در گونهموتیف خواهی یکی اززیاده

ورزی آدم ورزی وجود دارد. حرصاالنبیا، چندین داستان با مفهوم حرصصمیان قص

ورزی قابیل در تصاحب و خوردن میوۀ ممنوعه، حرص جاودانو حوا برای کسب عمر 

یهود نسبت به امور  ورزی قوم شعیب ودست او، حرصهمسر و کُشته شدن هابیل به 

 هاست.هایی از آنورزی زلیخا در تصاحب حضرت یوسف )ع( نمونهدنیوی و حرص

ای که گونه؛ بههای ایرانی استیکی از مفاهیم اصلی اسطوره« خواهیزیاده»همچنین 

آمده که از نیروهای « دیو آز»صورت دیو و با نام خواهی در اساطیر ایرانی بهزیاده



 44 / شمارۀ 94 سال                                                                                    32

میرفخرایی، ) ماندهمراه اهریمن باقی میبه ست که تا روز رستاخیزاصلی اهریمن ا

خواهی های فراوانی با موتیف زیادهدر ادب عامۀ فارسی نیز، قصه .(99ـ92 :9967

 خواهدلیل زیادههای رایج در ادب عامه این است که پادشاه بهوجود دارد. یکی از موضوع

، یا خواهان معشوق قهرمان کندناحق طلب میبودن، از قهرمان چیزهایی غیرمعقول و به

مادرش خواهد به جهان دیگر برود و از پدر و یا دیگر افراد است و یا از قهرمان می

بررسی و  از انجوی شیرازی(. ی ایرانیهاقصهو  گل بومادرانهای خبر بیاورد )براساس کتاب

های در روایت ورزیصدهد حرپوشان نشان میهای بهرام و پادشاه سیاهمقایسۀ کنش

هاست که های  قابل توجه در این روایتمربوط به این دو شخصیت نیز یکی از مسئله

 ها تمرکز شده است.در ادامه بر آن

 پوشانخواهی پادشاه سیاه. زیاده1ـ1ـ3ـ3

دهد وی نسبت به دو موضوع پوشان نشان میبررسی گفتمان کنشی روایت پادشاه سیاه

پوشی مسافر است. نخستین حرص او دربارۀ دانستن علت سیاهورزی دارد. حرص

کند و راهی سفر وجوی پاسخ پرسش خود، پادشاهی را ترک میپادشاه در جست

کند. رفتن به شهر مدهوشان، آشنایی با قصاب و هایی را تحمل میشود و سختیمی

اریگرانی ست که این امر به کمک یوجوسفر به سرزمین ترکتاز از نتایج این جست

مانند و ساکنان زمینی )مسافر غریبه و فرد قصاب( و یاریگرانی ماورائی )پرندۀ سیمرغ

 گیرد.سرزمین ترکتاز( صورت می

 پوش است.ایجاد این پرسش ذهنی که چرا مسافر غریبه سیاه دریافت پیام

 تالش برای یافتن پاسخ این پرسش خواهیزیاده

 ها و موانع )دریافت نکردن پاسخ(سختیوجود آمدن شروع سفر و به آزمون
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 راهنمایی مرد مسافر با نشان دادن شهر مدهوشان و راهنمایی مرد قصاب رسانیاری

 رسیدن به سرزمین ترکتاز، دریافت پاسخ و کسب آگاهی نتیجه
 

های دومین حرص پادشاه، تصاحب ترکتاز است. پادشاه در سرزمین ترکتاز به خوشی

جانبۀ ترکتاز ابد؛ ولی به این امر قانع نیست و درصدد تصاحب همهیفراوانی دست می

-خود ناپسند نیست؛ اما پادشاه مسیری نادرست را برمیخودیاست. این نوع حرص به

-او موجب می ازحدشیبورزی کند؛ اما حرصگزیند. ترکتاز او را به صبر دعوت می

بارۀ وی و رانده شدن یک شود تابوهای اخالقی را بشکند و همین امر موجب شکست

-شود؛ همانپوشی او نشان داده میشود. پشیمانی پادشاه با سیاهاز سرزمین ترکتاز می

-پوش میخواهی پشیمان و سیاهدلیل این زیادهطور که تمامی مردمان شهر مدهوشان به

 شوند.
 

 های ترکتاز و میل به تصاحب اومشاهدۀ زیبایی دریافت پیام

 دست آوردن ترکتازالش برای بهت خواهیزیاده

 های فراوان او در این راه اظهار خواستۀ خود و مخالفت ترکتاز و تالش آزمون و موانع

 ترکتاز با راهنمایی کردن رسانیاری

شکستن تابوی 

 اخالقی

 قصد تجاوز به حریم ترکتاز

 پوش شدنشکست پادشاه با رانده شدن از سرزمین ترکتاز و سیاه نتیجه
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 ورزیالف. هماهنگی ساختار روایی داستان با مفهوم حرص

ویژه ها بهپردازی، در خیل عظیمی از داستانعنوان یکی از شگردهای روایتتعلیق، به

دهد هرگاه داستان با نوعی ها نشان میشو،؛ اما بررسیهای عامه مشاهده میداستان

شود. تعلیق مگیرتر میخواهی همراه است، رنگ این شگرد در داستان چشزیاده

خبر گذاشتن مخاطب از نتیجۀ ماجرا، به پیچیدگی و ابهام عنصری روایی است که با بی

-شود. یکی از مهمانجامد و کشش مخاطب به دانستن پایان داستان بیشتر میهنری می

های ادبیات داستانی ایجاد حس کنجکاوی، کنش و انگیزش در مخاطب ترین ویژگی

زاده و دهد )رجبی، غالمحسینوایت است که تعلیق این کار را انجام میبرای پیگیری ر

با برهم زدن روایت خطی، تعلیق  پیکرهفت(. راوی در گنبد اول 32: 9936طاهری، 

شود گیر است و ماجرا از چند راوی بیان میکند. در این روایت، بهرام روایتایجاد می

. روایت بانو برای بهرام )بازگشت به گرددکه هر راوی یک مرحله به گذشته برمی

گذشته(، روایت خویشان برای بانو )بازگشت به گذشته(، روایت کنیز برای خویشان 

)بازگشت به گذشته(، روایت پادشاه برای کنیز )بازگشت به گذشته(، روایت پادشاه از 

ن زمان حال خود )آمدن به یک مرحله جلوتر از گذشتۀ پیشین(، روایت کنیز از زما

 حال خود )آمدن به یک مرحله جلوتر از گذشتۀ پیشین( و روایت بانو در زمان حال.

ها )مثالً توصیف شهر های گستردۀ داستان در برخی قسمتهمچنین توصیف

مدهوشان و توصیف سرزمین ترکتاز( موجب ازبین رفتن تناسب بین حجم داستان و 

ذهنی در آغاز داستان، امتناع کنیز از ایجاد ابهام زمان ماجرا و ایجاد تعلیق شده است. 

اش در آغاز، حرص پوشیگفتن ماجرا و پس از آن امتناع پادشاه از بیان راز سیاه

گیر داستان بر بهرام که روایتکند. بنابراین عالوهخواننده را بر دانستن ماجرا بیشتر می

شوند؛ یعنی میاست، مخاطبان شعر نظامی نیز از این بخش به بعد با پادشاه همراه 
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یابد. در ادامه نیز اش فزونی میورزیپنداری با پادشاه، حرصذاتهمخواننده با 

رود که خواننده را برای ای پیش میگونهنشینی وی با پادشاه بهتوصیف ترکتاز و هم

در پایان روایت، با رانده شدن پادشاه از سرزمین کند. دانستن پایان ماجرا حریص می

ها مشخص پوشیرود و علت سیاهباره ازبین میۀ ابهامات و تعلیقات یکترکتاز، هم

 پوشی پادشاه.پوشی مردمان شهر مدهوشان و علت سیاهشود؛ علت سیاهمی

 ورزی در داستان بهرام. حرص2ـ1ـ3ـ3

دست آوردن دهد وی بر بهنیز نشان می پیکرهفتگور در های بهرامبررسی سیر کنش

ها و درنهایت ها و رسیدن به خوشیهان، بر ساختن بهترین عمارتزیباترین بانوان ج

شود. او در این مسیر، بر داشتن تجربۀ سفری معنوی و آگاهی از عالم معنا حریص می

گیری از نظرات یاریگران و نشکستن هدارد؛ ولی با بهرموانع زیادی را از سر راه برمی

های های دنیوی، بهرهبر خوشیعالوهشود و تابوهای اخالقی و عقیدتی کامیاب می

 دو مرحله است: زینخواهی بهرام گردد. بنابراین زیادهمعنوی نیز نصیب او می

 :نخستخواهی زیاده

 آشنایی با تصاویر بانوان زیبا در خورنق دریافت پیام

گنبد به بانوی زیبای جهان و ساختن هفت تمایل به تصاحب هفت  خواهیزیاده

 سبک خورنق

 گنبدتالش برای دستیابی به این بانوان و ساختن هفت  آزمون و موانع

رسان دست آوردن بانوان یاریها، معمارها، افرادی که او را در بهمنجم رسانیاری

 افزودند.های خود اطالعاتی به دانش او میبودند، بانوان که با روایت

موجب تحوالت ای که رسیدن به خواستۀ خود و دریافت آگاهی نتیجه

 اش شد.روحی
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 خواهی دوم: زیاده

 شود.با کسب تجارب و سخنان آموزنده، خواستار تجربۀ سفر معنوی می دریافت پیام

 حرص برای زیستن در جهانی معنوی و برتر خواهیزیاده

 توجهی به تمام مادیات و تالش در مسیر الهیبی  آزمون و موانع

 طلبد.را به سفر میندایی درونی که او  رسانیاری

 توجه به ندای غیبی، ناپدید شدن در غار و جاودانه شدن. نتیجه

عنوان موتیف مشترک، خواهی، بهاند برای امر زیادهنویسندگان این سطور توانسته

خواهی، فرد با درک اموری از اطراف گیری زیادهدر آغاز شکلالگویی را طراحی کنند. 

از طریق شخصی دیگر، برای رسیدن به یک ابژه حریص خود یا با دریافت موضوعی 

خواهی آغازد. گاهی این زیادهخواهی میشود و سپس حرکت خود را در مسیر زیادهمی

ای مطلوب است، گاه نیز فرد با دریافت پیام از محیط یا اطرافیان، برای رسیدن به ابژه

رفرازونشیب است و خواهی پُشود که حق او نیست. مسیر زیادهبر امری حریص می

موانع بسیاری بر سر راه دارد که فرد حریص همچون گذشتن از یک آزمون، این موانع 

رسان سر بگذارد. در این مسیر نیروهای زمینی و ماورائی ممکن است یاریرا باید پشت

تواند مسیری منصفانه را خواه باشند. وی برای رسیدن به ابژۀ خود، هم میفرد زیاده

تواند مسیر نادرست را انتخاب کند و حتی برای رسیدن به هدفش و هم می برگزیند

تابوهای اخالقی یا عقیدتی را بشکند که این مسیر درنهایت به شکست یا نابودی فرد 

شود. تابو قلمروی ممنوعه است و شکستن حد آن باعث شوربختی می»انجامد. می

د باشد. اگر کسی حریم تابو را رعایت توانتابو هرچیزی از حیوان و گیاه و جمادات می

« نقض نهی»(. مارزلف نیز عنوان 244: 9939)شمیسا، « نکرد، باید تطهیر و تزکیه شود
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بنابراین مسیر منفی و  (.79ـ72: 9993را برای شکستن تابوها بیان کرده است )پراپ، 

 گونه ترسیم کرد:توان اینها را میی در داستانخواهادهیزمثبت 

← انجامد خواهی میهایی که به زیادهخواهی: دریافت پیامنفی زیادهمسیر م

آزمون: تالش برای برداشتن موانع و شکستن تابوهای اخالقی و دینی  ← خواهیهزیاد

ورزی )پشیمانی/ مرگ + نتیجۀ حرص ←رسان( )گاهی با همراهی نیروهای یاری

 آگاهی(.

 ←انجامد خواهی میه به زیادههایی کخواهی: دریافت پیاممسیر مثبت زیاده

رسان( همراه نیروهای یاریآزمون: گذشتن از موانع دشوار )گاهی به ←خواهی هزیاد

 نتیجه )پیروزی + آگاهی(. ←

پوشان در مسیر دهد پادشاه سیاهورزی در این دو روایت نیز نشان میبررسی حرص

درپیش گرفته است؛ اما  ورزی برای رسیدن به ابژۀ نخستین خود مسیر درستی راحرص

شود؛ کند و از مسیر درست منحرف میبرای رسیدن به خواستۀ دومش تابوشکنی می

های خود در گور در رسیدن به خواستهیابد. بهرامبنابراین به نتیجۀ مطلوب دست نمی

شده در طول مسیر های نیک خود و تجارب کسبورزی، از اندیشهدو مرحله از حرص

 یابد. های خود دست میگزیند؛ درنتیجه به خواستهو مسیر درست را برمیگیرد بهره می

 پوشان پس از سفر بیرونی. سفر درونی بهرام و شاه سیاه2ـ3ـ3

بر تجربۀ سفر بیرونی برپایۀ تحلیل گفتمان کنشی این دو داستان، بهرام و پادشاه عالوه

و تحول درونی نیز قرار یک سفر  در مسیر هرکدامهای خود، جهت رسیدن به خواسته

 گیرند. در ادبیات داستانی، این موتیف وجود دارد که قهرمان در طی یک مسیرمی

 گونه از تحوالت درونی را فرایند تحولشود. جعفری قنواتی اینمتحول می کمکم
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کند و از آنجا ها قهرمان داستان ناخواسته تحولی روحی را تجربه میکه در آن داندمی

طور دقیق برای آن نقطۀ آغازی توان بهصورت فرایند هستند، نمیحوالت بهکه این ت

یوسف و زلیخا، داستان  درنظر گرفت. وی جهت روشن کردن این دیدگاه، داستان

زند که در این را مثال می یک شبوهزارو داستان شهریار در  الطیرمنطقسیمرغ در 

کند. در داستان یوسف درونی را تجربه میها، قهرمان داستان ناخواسته تحوالتی روایت

و زلیخا، هدف زلیخا تنها وصال به معشوق است و او یوسف را برای لذات دنیوی 

مند های مثبت روحی نیز بهرهخواهد؛ اما در طی مسیر این عشق زمینی، از دگرگونیمی

ها با هدف عطار، مرغ الطیرمنطقکند. در شود و عشق الهی را تجربه میمی

وجوی رهبری بزرگ که در پناه او زندگی آرامی داشته باشند، سفری را جست

گیرد و درنهایت ها شکل میفرایند تحول درونی در آن زمانهم؛ ولی آغازندیم

، پادشاه فقط قصد شنیدن شب یکهزاروشوند. همچنین در قصۀ خودشان سیمرغ می

پس از اتمام داستان، او را همانند زنان خواهد ادامۀ داستان از زبان شهرزاد را دارد و می

گیرد و با شنیدن این روایات، تحولی درونی در او شکل می زمانهمدیگر بکُشد؛ اما 

پوشان و های پادشاه سیاه(. شخصیت9999شود )جعفری قنواتی، اش درمان میبیماری

کنند ربه میگور نیز پس از آغاز یک سفر مادی، ناخواسته تحوالتی معنوی را تجبهرام

است سفر بیرونی و سفر درونی  ذکر انیشاشود. البته ها پرداخته میکه در اینجا به آن

 شکلی جداگانه بررسی کرد. ها را بهتوان آندر امتداد یکدیگرند و نمی

شود؛ سفری بیرونی با پوشان همانند دیگر قهرمانان آغاز میهسفر پادشاه سیا

دهند. پادشاه تا زمانی که هنمایانی او را در این مسیر یاری میمشکالت بسیار که البته را

که به نصیحت نهد؛ اما زمانی سر مییکی پشتهاست، موانع را یکیشنوای راهنمایی

خورده دهد و شکستکند، توانایی عبور از مانع اصلی را ازدست میترکتاز اعتنایی نمی
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روییم؛ سفر زمینی )سفر پادشاه از هند به گردد. در این داستان، با دو سفر روبهبازمی

ی )سفر به سرزمین ترکتاز(. پادشاه پس از عروج و بهره بردن از معنوچین( و سفری 

شود. یکی از مسائل دلیل تابوشکنی محکوم به هبوط میجهان برتر و درک خدابانو، به

رتی صودر خمسۀ نظامی، نگرش مثبت شاعر به زنان است که در هر بخش به مهم

پوشان نیز، معشوق زنی گر شده است. در روایت پادشاه سیاهمتناسب با فضا جلوه

 و جمال هایجلوه حسرت در او عاشقان هکنماد خدابانو است  فرازمینی و درواقع

های دنیوی اند. برای وصال به خدابانو باید از تمام خواستهشده خودبی خود از جاللش

با توجه به رهنمودها در مسیر تکامل و تعالی روح  چشم پوشید، صبر بسیار داشت و

-پوش و تمامی مردمان شهر مدهوشان نتوانستند بر خواستهگام برداشت. پادشاه سیاه

ها از های نفسانی خود فائق آیند و سرانجام همین ضعف موجب رانده شدن آن

دم و حوا از سرزمین برتر شد. بنابراین، این داستان روایتی نمادین از رانده شدن آ

طلبی و دنبال افزونقصۀ ماجراجویی انسان است که به»بهشت و مسئلۀ هبوط است. 

خورد و به صبر و گشاید و شکست میهای جدیدی چشم میجویی به افقلذت

(. بر این اساس، اندوه پادشاه را 49: 9964نژاد، )احمد« بردخموشی و اندوه پناه می

دلیل ازدست دادن خدابانو و جهان برتر اکه او بهتوان غم دنیوی دانست؛ چرنمی

ای بسیار ارزشمند دست سوگوار است. او پس از شکست، به خودآگاهی و تجربه

یافت که سبب شد مقامی بسیار برتر از زمانی که هنوز این عروج و هبوط را درک و 

آنکه خود از گور نیز با شنیدن این روایت بدون دست آورد. بهرامتجربه نکرده بود، به

آورد و به کند و لباس سیاه از تن درمیای عظیم کسب میاین آزمون بگذرد، تجربه

 رود.گنبد دیگر می
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 پوشانسفر بیرونی و تحول درونی پادشاه سیاه

پادشاه در یک زندگی عادی، میزبان مسافران غریب و شنوای سخنانشان  زندگی عادی

 است.

شود؛ اما پاسخی پوشی مسافر غریبه، علت را جویا میاهپادشاه با دیدن سی دعوت به سفر

ای است که پادشاه را به سفر جواب همان دغدغهیابد. این پرسش بینمی

 کند.دعوت می

 دهد.پوشان را در چین به او میمسافر غریبه نشانی شهر سیاه راهنما

ترک کرده،  ای که پادشاه برای رسیدن به مقصود خود پادشاهی رالحظه آغاز سفر

 شود.راهی سفر می

شدن به سرزمین ترکتاز و تجربۀ جهانی  * آغاز سفر معنوی با  راهی

 متفاوت.

موانع و 

 هاآزمون

تنهایی راهی چین شدن، پاسخ نیافتن برای پرسش خود، اصرار به قصاب، به

سفر سخت و ترسناک با سبد و مرغ و تصاحب نکردن ترکتاز از مشکالت 

 دست آوردن ترکتاز است.ترین آزمون او صبر بر بهبزرگ این راه است و

گیرد و موانع و می * با نشستن پادشاه، سفر و تحول درونی هم شکل

 شود.مشکالت نیز مربوط به سفر درونی می

 های ترکتاز.مرد مسافر، مرد قصاب، پرنده، پندها و نصیحت یاریگر

و با طرد شدن  گزیندمسیر اشتباه را برمیها، توجهی به راهنماییپادشاه با بی نتیجه

شود. البته کسب آگاهی و پوش میاز سرزمین ترکتاز شکست خورده، سیاه

 آورد، امری مثبت است.دست میای که از این سفر بهتجربه

 ، بیانگر تحوالت درونی است.مطالبی که با نشان * مشخص شده
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آغازد و از گنبدی به فری بیرونی را میهای دنیوی خود، سگور نیز برای خواستهبهرام

قصدی برای سیر در جهان معنا ندارد؛ اما با شنیدن روایات  رود و هیچگنبد دیگر می

شود. این تحوالت فرایندی است که از گنبد دچار تحوالتی درونی میبانوان هفت 

بیرون آمدن رود که بهرام هنگام گونه پیش میشود و آنکم آغاز میهمان گنبد اول کم

-از گنبد آخر دیگر آن انسان پیشین نیست که این امر نشان از اهمیت روایت و قصه

گنبد با هفت  گویی در کسب تجارب و دگرگونی دارد. تحوالت روحی بهرام در هفت

 مرحلۀ سلوک انطباق دارد. 

گنبد  رود که با هفت]بهرام[ از لحاظ معنوی از هفت اقلیم آسمانی باال می

شناسی کهن کیهان بنابراقلیم ظر هفت شاهدخت همخوانی دارد. هفت زیرن

صورت های میانی، بهالنهرینی هلنی و سپس گنوسی و مانوی و اسالم سدهبین

هفت حصار، کرۀ خاکی را دربر گرفته است. هر اقلیمی از فلزی شفاف و 

ی شود؛ ولی از لحاظ معنولطیف ساخته شده که با چشم غیرمسلح دیده نمی

های این دنیا آراسته شده است دهندۀ طیف رنگبه یکی از هفت رنگ تشکیل

 (. 966ـ967: 9934)بری، 

بهرام پس از خروج از گنبد آخر، فردی است که هیچ امر دنیوی دیگر او را خرسند  

وجوی یک امر معنوی است و بار دغدغۀ او جستسازد. دغدغه دارد، ولی این نمی

 گوید:خواهد با سفر به جهان معنا التیام بخشد و با خود میمیاش را خارخار درونی

 ســاز  هــای عاریــه  بــر چنــین رنــگ   

 

ــاز     ــد بـ ــه داد بایـ ــی دل کـ ــه نهـ  چـ

 

ــز   ــواهی، خیـ ــت خـ ــمان زیردسـ  آسـ

 

 پـــای بـــاال نِـــه از زمـــین بگریـــز     

 

 (944ـ 949: 9937نظامی، )

گیرد. در این صله میسپارد و از امور دنیوی فاجهت، پادشاهی را به نزدیکان می بدین 

کند؛ اما این شکار رسد که بار دیگر او را به شکار ترغیب میزمان، ندایی غیبی به او می
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گیرد و او را با همه شکارهای پیشین بهرام فرق دارد؛ گورخری بر سر راه بهرام قرار می

شود. درواقع ها ناپدید میسازد و بهرام برای همیشه از چشمراهی یک غار می

توان داستان تکامل روحی و معنوی بهرام را می پیکرهفتهای مایۀ اصلی داستانروند

دهد و در طول سفرهایش به هفت قصر، اش را ازدست میدانست. بهرام خودآگاهی

یابد. سفرهای بهرام سفرهایی روحانی از به رشد و تکامل روحی و آگاهی دست می

شاه برخالف از آنجا که بهرام»است:  سوی خرد و آگاهی است. بری معتقدجهل به

گنبد دستخوش شک پرهیزکارانه شده شاه مغرور پیش از ورود به کاخ هفت نعمان

آفرین به کجاست؟ لطف ایزدی های کام و هواست/ خانۀ خانههمه خانهاست: این

(. این آگاهی از 71: 9934« )شودخردآموزی نزد هفت شاهدخت شامل حالش می

رسد. بهرام با ورود به غار گویی از مرحلۀ ودش به غار به اوج میخویشتن با ور

های ها و قصهپادشاهی عبور کرده و به مرحلۀ پیامبری رسیده است. بررسی اسطوره

ها دخمه یا غاری برای عبادت دهد غار نماد عبادت بوده است. مهراوهادیان نشان می

بوده است. بنابراین در پایان داستان، اند و غار حرا نیز محل عبادت پیامبر )ص( بوده

تواند نشانۀ خودآگاهی و ترک جهان خاکی باشد. اقامت ناپدید شدن بهرام در غار می

موقت بهرام در این گنبدها بازنمایی اقامت موقت انسان در این جهان خاکی است تا 

آمادۀ در این موقعیت با کسب تجارب به خودآگاهی برسد و مدارج کمال را طی کند و 

نظامی با تصویر کردن این فرجام »گردد.  نائلسفری معنوی شود و به وصال حق 

وجوی در جست دائمناپذیر بیهودگی و پوچی، حیات کسانی را که با تکاپوی اجتناب

« کندمی برمالدارند، به شکار کردن سایه مشغول می درواقعی ناپایدار، خود را هالذت

خواهد مسیر حقیقی را به خواننده نشان دهد اقع وی می(. درو994: 9939کوب، )زرین

وجوی معنای حقیقی است. البته شایان ذکر است وجو، جستو بگوید برترین جست
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های مربوط به یی است که در داستانالگوکهنناپدید شدن قهرمان و جاودانه شدن آن 

گور بسیار به امخضر، کیخسرو و سوشیانت نیز نمود یافته است. زندگی کیخسرو و بهر

 اند. کیخسرو هم مانند بهرامهم شبیه است و برای هر دو سفری معنوی را درنظر گرفته

 از ایرانیان دهندۀو نجات هم پادشاه و است پهلوان هم او است؛ متفاوت سرشتی دارای

و  شودیموی پس از شکست دادن تورانیان، در مقام یک عارف ظاهر  .افراسیاب ستم

را  خود تاج و تخت پیروزی، اوج در پردازد. وی ونی با نفس خویش میبه جدالی در

ناپدید شدن وی  .شودیم گردانیروهایش ها و داراییکند و از تمام خواستهمی رها

 تعلقی و وارستگی او از دنیاست.بی صورتی نمادین نشانگرنیز به

 گورسفر بیرونی و تحول درونی بهرام

 بهرام پیش از سفر به گنبدهازندگی مادی  زندگی عادی

آشنایی با چگونگی ساخت خورنق و دیدن تصاویر بانوان زیبای جهان در  دعوت به سفر

ها مصمم گنبد و سفر به همۀ آن خورنق موجب شد او برای ساختن هفت

 شود.

 معمارها، منجمان راهنما

 رفتن به اولین گنبد آغاز سفر

شود و تا گنبد هفتم اول آغاز میکم از گنبد * شروع فرایند تحول کم

 ادامه دارد.

های مادی فراهم گنبد که شرایط را برای بهره بردن از لذتبانوان هفت  رسانیاری

 کردند.

رفته او را افزود و رفتههای بانوان که به درک و تجربۀ بهرام می* روایت

مند از تحول درونی ساخت، چوپانی که به آموخت باید مراقب بهره

نزدیکان قدرتمندش باشد، ندایی درونی که او را به آخرین شکار 
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 واداشت، گورخری که او را به مسیر غار کشاند.

 نتیجه

 

 

 

 میلی به این امورمندی از لذات دنیوی و بیبهره

های مستقیم * بهرام با کسب تجارب ارزندۀ پیشین و با دریافت راهنمایی

پایان معنوی خود را در این دنیا به و غیرمستقیم، سفر مادی توأم با سفر

رساند و سفر معنوی دیگری را با رفتن به غار و ناپدید شدن در جهانی می

 کند. دیگر آغاز می

 ای برای تحوالت درونی هر دو شخصیت، نشانه. رنگ4ـ3

 رنگ کاست. در هر گنبدی، به ی پیکرهفتمنظومۀ  ها یکی از عناصر مهم دررنگ

ای در آسمان و مفهوم داستانی است و این رنگ با نام گنبد و ستارهخاص توجه شده 

ای، عرفانی و فرهنگی توان از جهاتی مانند اسطورهها را میآن گنبد تناسب دارد. رنگ

پوشان است که های برجستۀ روایت پادشاه سیاهرنگ سیاه یکی از نشانه بررسی کرد.

رنگ سیاه نمایان شده است. در اساطیر،  های گوناگونصورتجای داستان و بهدر جای

هایی از این مفهوم در رنگ جهنم و دنیای زیرینه است که جایگاه اهریمنان است. نشانه

موجود است. در ادب عامه نیز، قهرمانان با  ارداویرافنامه، روایات پهلوی و بندهشن

(. همچنین 67ـ64: 9997کنند )مارزلف، رفتن به جهان زیرین به رنگ سیاه اشاره می

این رنگ نماد غم، اندوه، مرگ و عزاداری است. در عرفان اسالمی، رنگ سیاه به دو 

معنای ظلمت، تاریکی، جهل، ناآگاهی، کار رفته است: نخست بهمعنای متفاوت به

نظامی از همان آغاز معنای مقام، وصال، قرب و اعتبار. ناکامی و شکست و دوم به

 کند: ره میداستان، به رنگ سیاه اشا

ــنبه ز دیــــــر شم اســــــی   روز شــــ

 

 خیمـــــه زد در ســـــواد عب اســـــی   

 

 (947: 9937)نظامی، 
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پوشد و از همین آغاز، رنگ سیاه مطرح بهرام برای آمدن به این گنبد لباس سیاه می

گیرد و ذهن شود. نظامی با چنین آغازی از صنعت براعت استهالل سود بهره میمی

پوشی بهرام و مفهوم نمادین آن را دارد که علت سیاهوجو وامیخواننده را به جست

 دریابد. 

رنگی دارند، زیاد در این داستان، بسامد واژگان و تعابیری که مفهوم سیاهی و سیاه

کند. طبق تعریف ریفاتر را در این زمینه مطرح می« انباشت»است که ریفاتر اصطالح 

دارای عنصر معنایی مشترکی هستند و در  ها کهای از واژهزنجیره»، تولید معنا در کتاب

« آورندوجود مییابند، یک انباشت بهمتن شعر از طریق این عنصر با یکدیگر پیوند می

 شود:هایی اشاره می(. در اینجا به نمونه961: 9933)پاینده، 

ـــ ــیده  رنــجـ ـــاز کوش ـــده بـ ــا دیـ  ه
 

 وز تــظــــلم سیـــــاه پــــوشــــــیده 
 

 (943: 9937)نظامی،  

 در ســیاهی چــو آب حیــوان زیســت   
 

 کس نگفتش که ایـن سـیاهی چیسـت؟    
 

 (949)همان، 

 گفـــتمش بـــازگو  و بهانـــه مگیـــر    
 

 خــــــبرم ده ز قیــــــروان و ز قـــــیر 
 

 (941)همان،  

ــاه   ــورت مـ ــه صـ ــه بـ ــانی همـ  مردمـ
 

ــیاه     ــد س ــاه در پرن ـــون م ـــه چـ  همــ
 

 (949)همان،  

 رساند؛ مانند:د که مفهوم سیاهی را به ذهن میشوگاهی نیز واژگانی در شعر مطرح می

ـــرا   ـــد مـــ ـــواد ارم بریـــ  از ســــــ

 

ــرا    ـــید م ـــلم کشـــ ـــواد قــ  در ســـ

 

ــت؟   ــواد کجاس ــان س ــید ک ــس نپرس  ک

 

 بــر ســر ســیمت ایــن ســواد چراســت؟ 

 

 (949)همان، 
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به  معنای شهر و حومۀ شهر است؛ اما مفهوم سیاهی رادر این دو بیت به« سواد»واژۀ 

رساند. همچنین دو بیت مذکور به مسئلۀ هبوط آدم و حوا از بهشت اشاره ذهن می

 دارد.

 شـــهر بـــاده نـــوش کنـــد هرکـــه زان 

 

ــیاه   ــوادش ســ ــد آن ســ ــوش کنــ  پــ

 

 (949)همان،  

هم نشان سیاهی است؛ چراکه پادشاه پس از اینکه از سرزمین ترکتاز رانده « سایه»واژۀ 

 داند:ای بیش نمیسایه کند، خود راشود و هبوط میمی

ــون   ــده چ ــامان ــابش نــور  اهیس  ی ز ت

 

 ترکتــــــــازی ز ترکتــــــــازی دور  

 

 (943)همان،  

کند. راوی در پایان در ابیات باال، رنگ سیاه مفهوم سوگواری را به ذهن تداعی می

طور ویژه به رنگ سیاه اختصاص داده و در آنجا دربارۀ اهمیت این داستان، بخشی را به

معنای شکست مطلق نیست؛ بلکه به انده که بیانگر این است که سیاهی بهرنگ سخن ر

های پیشین در مسیر متعالی گام بردارد و گیری از تجربهاین معناست که انسان با بهره

 است که پادشاه کسب کرده:توان گفت این نشان از آگاهیمی

ــیاهی نیســـت     ــه از س ــی ب ــیچ رنگ  ه

 

ــاهی نیســت   ــاهی چــو پشــت م  داس م

 

ــد     ـــهان بین ـــر جـ ـــاهی بص ــه سیــ  ب

 

ـــیاه ننشــیند   ـــر ســ ـــی بــ  چــرگنـــ

 

ــدی    ــیاه ش ـــفور شـــب س ـــرنه سیـ  گـ

 

 کــس ســـزاوار مـــهد مـــاه شـدی؟     

 

 اورنـگ هفت رنـگ اسـت زیـر هفـــت    

 

ــگ   ـــیاهی رن ـــر از ســـ ـــت باالت  نیسـ

 

 (939)همان،  

راوی برای القای مفهوم،  درواقع کند.تقابل خود نوعی هماهنگی و تناسب ایجاد می   

برد، بلکه با نشان دادن عناصر متضاد و متقابل های دربردارندۀ آن بهره میتنها از واژهنه
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کند؛ اما اگر برخی از این واژگان متضاد در بافت آن مفهوم به القای آن مفهوم کمک می

ین روایت نیز، راوی در ا کنندۀ این مفهوم نبودند.آمدند، تداعیو موقعیتی دیگر می

گاهی برای القای بیشتر مفهوم سیاهی، از مفهوم متقابل آن، یعنی سفیدی، بهره برده که 

تر کرده است. برای نمونه راوی محفل بانوان را این تقابل درک مفهوم را برجسته

ای شده از این روشنایی سایهکند و به این دلیل پادشاه راندهنورانی توصیف می

 شود:میپوش سیاه

 گـــــاهم نـــوراول شـــــب نـظـــــاره

 

ــم   ـــب ه ـــر شـ ـــوروآخـ ـــانم ح  آشیـ

 

ــه بهشــت   ــاغ و شــب ب ــه ب  روز بــودم ب

 

ــن   ــه زری ــاک مشــکین و خان ــتخ  خش

 

 (962)همان،  

 کند: ماه تشبیه می بهیا اینکه پیوسته بانوی بانوان را 

ــاه  ــی را شــ ــیم دلخوشــ ــودم اقلــ  بــ

 

ــاه     ــا مـ ــب بـ ــاب و شـ ــا آفتـ  روز بـ

 

 (962ن، )هما

 چـون بـه سـی شـب رسـید وعـدۀ مــاه      

 

ــیاه      ــرد س ــتاره ک ــر س ــان ب ــب جه  ش

 

 ســــرای ســـپهرعــنبــریـــــن طــــر ه

 

ـــهر   ــه مـ ـــد بـ ـــاه درکـشیـ ـــر ۀ مـ  طـ

 

 (962)همان،   

این دو بیت، هم به ماه آسمان ناظر است و هم دسترسی نداشتن به بانوی بانوان در 

 شود.ذهن تداعی می
ــاب  ــاه آفتـــ ــد آن مـــ ــان آمـــ  نشـــ

 

 فشــاندر بــر افگنــده زلــف مشــک     

 

       (969)همان، 

ــاچهر    ــاه زیبـ ــد مـ ــان دیـ ــون چنـ  چـ

 

ــر    ــه مه ــاد ب ــن نه ــر دســت م  دســت ب

 

 (964)همان،  

ــم؟   ــون کوشـ ــاه چـ ــبیخون مـ ــا شـ  بـ

 

ــم؟   ــون پوشــ ــه ذره چــ ــابی بــ  آفتــ

 

 (964)همان، 
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 کند:در جایی هم ترکتاز را به خورشید تشبیه می

ــن   ـــن مـ ـــتاب گلشـ ـــم ای آفــ  گفتـ

 

 چشــمۀ نــور و چشـــم روشــن مـــن    

 

ــاغ   ــل ب ــون گ ــده چ ــت دمی  صــبح روی

 

 چــون نمیــرم برابــرت چــو چــراغ؟     

 

 (964)همان،  

طور اخص در این داستان مفهوم و به کریپهفتتوان گفت رنگ سیاه در بنابراین می

معنای رسیدن به مقام و معنای ناکامی و سوگواری است و هم بهعرفانی دارد؛ هم به

این آگاهی، هم برای پادشاه و هم برای بهرام که شنونده است، ایجاد کسب آگاهی. 

خورد و او شکست می بارهکدلیل مرتکب شدن خطا یپوشان بهشود. پادشاه سیاهمی

 شود. پوش مینیز همانند مردمان شهر مدهوشان از این شکست و ناکامی سیاه

دیگر عناصر داستان است و رنگ از ابتدا تا انتهای داستان بهرام نیز آمیخته با 

کند. در هر گنبد، یک بانو حضوری چشمگیر دارد. بهرام هفت مرحله را طی می

گذارد و او با کسب کند که بر بینش او اثر میداستانی مهم برای او تعریف می

گذارد. رنگ نخستین گنبد سیاه و آخرین گنبد سفید هایی، پا به گنبد دیگر میتجربه

پیوندد. این امر کند و درنهایت به سفید میم از رنگ سیاه آغاز میاست؛ یعنی بهرا

عرفانی است و نشان رنگ،  پیکرهفتبیانگر آن است که نگرش پوشیدۀ نظامی در 

کند. با نگاهی عرفانی به عنوان یکی از عناصر اصلی روایت، آن را منتقل میبه

طی کرده و به جاودانگی  توان گفت بهرام هفت وادی معرفت و عشق رامی پیکرهفت

و سفید ممکن است  اهیس متضادها با دو رنگ پیوسته است. شروع و خاتمۀ داستان

دهندۀ رمزی باشد که با الهامات درونی بهرام و ناپدید شدن او ارتباطی تنگاتنگ نشان

داری خوارگی و غفلت به عدالتگری و مردمخصوص اینکه بهرام از میدارد؛ به
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خانه )غار( دهد و با شنیدن ندایی غیبی در نهانر کشور را امن و امان میرسد، سراسمی

 کند. خود را نهان می

خروج از گنبد سفید، متحول  هنگامنکته درخور تأمل دیگر این است که بهرام به

رود. این غار شده است؛ ولی در بخش واپسین روایت بار دیگر به درون غاری سیاه می

معنای دوری و یش از این، ذکر شد که رنگ سیاه در عرفان، هم بهسیاه نشانۀ چیست؟ پ

جهت، صحنۀ نهایی روایت  معنای مقام متعالی. بدینناخودآگاهی است و هم به

های گوناگونی از آن داشته باشد: تواند تأویلای است که مخاطب میگونهبه پیکرهفت

سوی همانند کیخسرو و خضر، به غار و سیاهی آن نماد و نشان فنا و مرگ است؛ بهرام،

پایان جاودانگی شتافته است؛ سیاهی غار نماد ناخودآگاهی است که بهرام پس از به

گیرد توجهی به امور دنیوی، در آغاز یک سفر معنوی قرار میرساندن سفر مادی و بی

وسلوک سفری معنوی را آغاز کند که نخستین مرحلۀ آن خواهد مراحل سیرو می

ست؛ زیرا او پس از پاک شدن از امور دنیوی، برای یک سفر معنوی آمادگی سیاهی ا

خود را نفی  درواقعترین رنگ است و سیاه تیره»الزم را دارد. لوشر معتقد است: 

معنای صفحۀ ی رنگ سفید است. سفید به‘بله’در مقابل  ‘نه’معنای کند. سیاه بهمی

(. بنابراین بهرام نیز با 76: 9939« )شتماند که داستان را باید روی آن نوخالی می

شود که ناشناختگی آن با رنگ سیاه سفیدی درون پذیرای سفری معنوی و ناشناخته می

 شود.نمایش گذاشته میبه

 . نتیجه4

از  پوشانسیاهشاه پادگور و بهرام یهاتیشخصبه تحلیل گفتمان  ،پژوهش نیدر ا

های ند از جهت ساختاری بین روایتپرداخته شد. هرچ ینظام کریپهفتمنظومۀ 
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های پژوهش بیان یافته پوشان ارتباط جزء و کل برقرار است،گور و پادشاه سیاهبهرام

پوشان صورت مختصری از ساختار روایی کل منظومۀ کند که داستان پادشاه سیاهمی

ند، با کپوشان و تحوالتی که تجربه میاست. درواقع مسیر کنشی پادشاه سیاه پیکرهفت

انطباق دارد؛ بدین شرح که هر  پیکرهفتروایت منظومۀ گور در کالنهای بهرامکنش

هایشان هایی بزرگ و دور از دسترس دارند و هر دو نسبت به تحقق خواستهدو خواسته

گیرند و سرانجام یکی قدم هستند؛ اما مسیرهای متفاوتی درپیش میحریص و ثابت

 شود.  ز میخورد و دیگری پیروشکست می

طی فرایندی  اهدافشان،به  دنیرس یخود براهای یتفعال ضمن این دو کنشگر

وجوی پوشان در جستپادشاه سیاه .کنندیرا تجربه م یدرون تحوالتبرخی  ناخواسته

شود؛ اما ناخواسته در مسیر پوشی مسافر غریبه، از هند راهی چین مییافتن علت سیاه

د و به سرزمین برتر )سرزمین ترکتاز( عروج و در آنجا گیریک سفر معنوی قرار می

های نفسانی، جهت قو ت خواستهکند؛ اما بهنشینی با خدابانو )ترکتاز( را تجربه میهم

های او سبب هبوط و رانده شدن وی دهد و سرانجام تابوشکنیصبر و قرار ازدست می

سبب هبوط از سرزمین ی بهشود. رسیدن به خودآگاهی و نیز سوگواراز جهان برین می

 پوشان است.  خدابانو ازجمله تحوالت روحی پادشاه سیاه

بانوی برتر جهان است؛  گنبد و ازدواج با هفت گور نیز ساختن هفتهدف بهرام 

های بانوان در تحول روحی بهرام نقش بسزایی دارد. درواقع سفرهای وی در اما روایت

اقامت موقت بهرام در این رد و آگاهی هستند. سوی خگنبدها سفرهایی از جهل به

گنبدها نمادی از اقامت موقت انسان در این جهان جهت کسب تجارب و رسیدن به 

رسد؛ چراکه این آگاهی از خویشتن، با ورود بهرام به غار به اوج می خودآگاهی است.

 ناپدید شدن وی در غار، نشانۀ کمال معنویت )فنا( وی است.   
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خوبی تحوالت در این دو روایت یکی از نشانگان زبانی است که بهرنگ سیاه  

پوشی پادشاه پس از هبوط از دهد. سیاهها را بازتاب میروحی و درونی شخصیت

پوشی بهرام در همین گنبد نشان از ناآگاهی وی سرزمین ترکتاز نشان سوگواری و سیاه

سرانجام از آخرین گنبد  رسد واندک به آگاهی میاست که او طی فرایندی، اندک

شود. رنگ سیاه در بازپسین صحنۀ روایت، یعنی به غار رفتن سفیدپوش خارج می

های گوناگونی برای آن درنظر گرفت. سیاهی توان تأویلبهرام، نیز وجود دارد که می

توان به مرگ و فنا، جاودانه شدن )همچون کیخسرو و خضر(، در مرحلۀ غار را می

ید قرار گرفتن و ناآگاهی از آن و یا رسیدن به یک مقام متعالی نخست یک سفر جد

از  پیکرهفتروایت منظومۀ پوشان و کالنروایت پادشاه سیاهتأویل کرد. بنابراین خرده

 جهت گفتمانِ کُنشی، ساختاری مشابه دارند. 

 هانوشتپی

ا نخستین نسخۀ انتقادی ریپکشناس آلمانی، و همکارش یانم، هلموت ریتر، شرق 9994در سال . 9
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