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  نظامي» هفت پيكر«عبدي بيك شيرازي و » هفت اختر«مقايسة 

  

  1مريم بلوري

  
  

  چكيده

فا بود، از دار منصب استي عبدي بيك شيرازي، شاعر، حكيم و دبير شاه طهماسب صفوي كه در سياق و ترسل با كفايتي تمام عهده
نيز يكي از » هفت اختر«او به سرودن سه خمسه پرداخته است. » خمسة«رود كه در جواب  پردازانِ نظامي گنجوي به شمار مي نظيره

هاي اين دو اثر، از حيث  ها و مباينت سروده شده است. اين گفتار ضمن مقايسه و بررسي مشابهت» هفت پيكر«هاي اوست كه در قفاي  مثنوي
دهد كه عبدي بيك با تبحر بسيار خود در سرودن مثنوي، بيشتر از آن كه يك مقّلد ناآگاه باشد، با درك آگاهانه  ساختار، نشان مي محتوا و

هاي  بيش از داستان» هفت پيكر«هاي  از روح و درونماية اشعار نظامي به خلق اثري منحصر به فرد پرداخته است. اگرچه باورپذيري داستان
هاي او داده است، با وجود اين،  هاي بسيار ماهرانة نظامي استحكام بيشتري به بافت داستان پردازي و توصيفات و صحنه عبدي بيك است

هاي خود كوشيده و كالم نقادانة او كه گاه به زيور  عبدي بيك نيز با كالمي فاخر و يكدست و با سرعتي بيش از نظامي در پيشبرد داستان
  و خواندني است.طنز آراسته شده، دلنشين 

  :هاكليدواژه
  .عبدي بيك شيرازي، هفت اختر، نظامي، هفت پيكر
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  مقدمه

سرايي رواج و  هاي ديني، تاريخي و داستانگرايي قصيده، سرودن منظومهدر قرن هفتم و هشتم هم زمان با پيشرفت غزل و واپس
اي و يا دنباله  اي متاثر بود از كار نظامي گنجه شت تا درجهداستان سرايي[در اين دوره] ضمن رواج و انتشاري كه دا«رونق يافت.

  ).329:  1373،1/3(صفا، » گيري كار و شيوة او بود درترتيب موضوع داستانها و كيفيت نظم آنها
امي، توان يافت كه به اندازة نظ هاي بعد نيز كشيده شد تا جايي كه در تاريخ شعر فارسي، كمتر شاعري را مي اين تقليد به دوره

تقليد انگيخته باشد. يكي از اين نظيره سازان، عبدي بيك شيرازي شاعر قرن دهم هجري است  شاعران پس از خود را به پيروي و
هاي سه گانه، او را از ساير  كه به خلق سه خمسه در برابر خمسة نظامي پرداخته و اين پركاري، رغبت و تبحر او در سرودن خمسه

  ت.رقيبان ممتاز ساخته اس
ميالدي درتبريز به دنيا آمده، در كودكي نزد شيخ علي بن عبدالعالي كه از فضالي نامدار زمان بوده  16عبدي بيك در قرن «

[قمري] پس از وفات پدر، دست از تحصيل كشيده و در دفترخانة همايوني به شغل  937كسب دانش نموده، سپس در سال 
اوان شباب آغاز شده، در نخستين آثار ادبي تخلص نويدي و بعدها عبدي را برگزيده  سياقداري پرداخته است، فعاليت ادبي او از

بسياري محل تولد او را «) البته دربارة زادگاه عبدي بيك شيرازي اختالف نظر هست: 4: 1374(عبدي بيك شيرازي، ». است
  )390:  1371(رادفر، ». شيراز و بعضي به اصفهان و نيشابور نسبت داده اند

دو خمسة او يعني «ن كه پيشتر اشاره شد، عبدي بيك شيرازي به تأسي از حكيم گنجه به سرودن سه خمسه پرداخته است: چنا
مظهر اسرار، جوهرفرد (در برابر مخزن االسرار نظامي)، دفتر درد، جام جمشيدي (در برابر خسرو و شيرين)، ليلي و مجنون، 

ت اختر، انوار تجّلي (در برابر هفت گنبد نظامي)و آئين سكندري و فردوس العارفين خزائن الملوك (در برابر ليلي و مجنون)، هف
. روضة 1(در برابر اسكندرنامه). عبدي بيك در سفر خود به گرجستان خمسة ديگري را كه سومين خمسة اوست به پايان رساند.

) خمسة فوق به ترتيب در برابر 391-390(همان: .» . صحيفة االخالص5. زينة االوراق 4. جنة االثمار 3. دوحة االزهار 2الصفات 
  مخزن االسرار، خسرو و شيرين، ليلي و مجنون، هفت پيكر و اسكندرنامه سروده شده است.

» هفت پيكر«نظامي پرداخته شده است، از اين جهت كه » هفت پيكر«و مقايسة آن با » هفت اختر«در اين گفتار به بررسي منظومة 
هايي كه  شاهكار اوست و در آن از نقطه ضعف» هفت پيكر«در ميان آثار نظامي«اي دارد :  ي نظامي جايگاه ويژهها در ميان منظومه

  )1:  2535(محجوب، ». از نظر فن داستان سرايي ممكن است در بعضي آثار ديگر وي يافت شود خبري نيست
راي همين دست شاعر در گزينش داستانهاي دلخواه باز شود، ب ديده نمي» هفت پيكر«هاي نظامي تنوع داستاني  در ساير منظومه

كنند،  هفت پيكر نظامي با آن هفت قصة شگفت انگيز و نفس گير و پرماجرا كه لعبتان هفت گنبد براي شاه نقل مي«بوده است.
ر اين مقاله سعي ). د144: 1372(زرين كوب، ». آيد خيال انگيزترين و پر رنگ و نگارترين منظومه از پنج گنج وي به شمار مي

، وجوه شباهت و اثرپذيري و نيز وجوه افتراق و ميزان خالقيت عبدي بيك »هفت اختر«شده است ضمن معرفي اجمالي منظومة 
 شيرازي بررسي گردد.

  

  »هفت پيكر«و » هفت اختر«مقايسة ساختاري 

  قالب، بحر عروضي، تعداد ابيات، مدايح آغازين

است كه نظامي در قالب مثنوي و بر همان وزن (بحر خفيف) سروده» هفت پيكر«در مقابل را » هفت اختر«عبدي بيك شيرازي 
پرشمارتر » هفت اختر«از نظر تعداد داستانها و شمار ابيات از » هفت پيكر«اند،  گرچه هر دو منظومه در قالب مثنوي سروده شده

بيت ستايش خداوند و پيامبر(ص) و خاندان او  370عداد بيت است كه از اين ت 3270در مجموع » هفت اختر«است. تعداد بيتهاي 
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بيت است كه نظامي بيش از دوهزار و پانصد بيت آن را به  5130شامل » هفت پيكر«، اما 1گيرد و سبب نظم كتاب را در بر مي
  داستانهاي هفتگانه اختصاص داده و تقريباً نيمي از كتاب شامل ستايش خدا و زندگي بهرام شاه و... است.
كند با اين تفاوت كه در  عبدي بيك نيز به پيروي از داستان سراي بزرگ گنجه، كتاب را با ستايش پروردگار و پيامبر آغاز مي

با نگاهي » هفت اختر«، نظامي از دريچة بيش ديني و كالمي به ستايش خداوند و پيامبر و معراج پرداخته، حال آن كه »هفت پيكر«
  شروع يك منظومة عاشقانه مقدمة دلخواهي است: شود كه براي غنايي آغاز مي

  اي ز عشق تو پاي دل در گل
  آبدار از تو لعل دلداران
  از تو شد زلف مهوشان طراز

  

  وز نسيمت شكفته غنچة دل  
  وز تو خونين دل جگرخواران
  چون شب عاشقان سياه و دراز

  )3- 31/1: 1374(شيرازي، 
  يا

  سروي افراختي ز گلشن جان
  ي ز آتش دلشمعي افروخت

  لوحي از غيب را رقم كردي
  نام كردي دهان جانانش

  

  نام كرديش قامت جانان  
  خوانديش روي گلرخان چگل
  رقمش حرفي از عدم كردي
  ساختي ِبه ز آب حيوانش

  )20 - 17(همان: 
سازد  كد ميعبدي بيك افزون بر ستايش خدا و مدح حضرت رسول (ص) اعتقاد خود را به حضرت علي(ع) و خاندان امامت مؤ

  دهد.  و بخشي از نعت و ثناي خود را به اهل بيت اختصاص مي
  توجه به هفت اقليم و هفت آسمان

هاي آن اختصاص يافته است كه در برخي به تأسي از حكيم گنجه به گنبدهاي هفتگانه و داستان» هفت اختر«بخش اصلي منظومة 
خسرو دهلوي به خوبي آشكار است. با وجود اين همان گونه كه خود عبدي ها تأثيرپذيري عبدي بيك از نظامي و نيز اميرداستان

  پردازي به آن اشاره خواهد شد. كه در بخش داستان 2بيك اشاره كرده تا حد امكان از تكرار و تقليد صرف پرهيز كرده است
  از حيث ساختار ظاهري هر دو شاعر در منظومة خود به افالك توجه داشته اند :

 روي تختة خاك مي نگارم به

  هست پيراية خردمندي
  مي كنم پيش همگنان اظهار

 

  صورت هفت اختر افالك  
  كنم دعوي رصد بندي مي

  سرّ اين هفت اختر سيار
  )319-51/317:  1374(شيرازي، 

حل و به نظامي كه از نفوذ و تأثير عدد هفت در شئون مختلف اقوام و ملل و ن«اند: در بهره گيري نظامي از كواكب نيز گفته
بايست آغاز  را بر هفت نهد اما از كجا مي» بهرام نامه«ها به خوبي آگاه بود، خواست بنياد منظومة  خصوص استعمال آن در افسانه

ها يا سبعيات مقتبس از نمونة اولي و اصلي هفت سياره است. نظامي نيز همان را سرمشق قرار داد و  كند؟... بخش اعظم هفتگانه
آراسته گردد، هفت دختر به تصور درآورد و بهتر دانست كه اين  –يعني زن  –بايست به ذكر عشق و مظهر آن  چون داستان مي

اي منسوب دارد و  هفت، از هفت كشور يا اقليم گرد آيند و بهرام (قهرمان داستان) براي هر يك گنبدي بنا كند و آن را به سياره
  )268:  1338(معين، » به رنگ مربوط بدان ملون سازد.
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گذارد و  چنان كه مالحظه شد عبدي بيك شيرازي نيز همچون پيشواي خود بر تقدس عدد هفت و انتخاب هفت اختر صحه مي
دهد با اين تفاوت كه او بر خالف نظامي و نكته پردازان پيشين كه  هاي خود قرار ميهفت سياره را محملي براي بيان داستان

گيرد كه به رنگ زرد  اند كه به رنگ سياه منسوب است، او روز يكشنبه را سرآغاز هفته مي هروزهاي هفته را از شنبه آغاز كرد
  زند و علت انتخاب خود را چنين بيان مي كند: مي زدايي . او با مهارت دست به نوعي آشنايي3تعلق دارد

  بين كه در رنگهاي هفت اورنگ
  شعله را دود بر نينگيزد

  

  نيست باالتر از سياهي رنگ  
  لكه از شعله دود مي خيزدب

  )350 - 349/ 53:  1374(شيرازي، 
  به هر روي عبدي بيك شروع داستان را با رنگ سياه دلپذير نمي داند :

  چيست اول سياه پوشيدن
  من نخستين ز زر كنم زيور

  

  در سياهي به عيش كوشيدن  
  كه پس از رنگها سيه بهتر

  )348 -347(همان : 
شود. نظامي در بخش معراج پيامبر به زيبايي  خاب رنگ سيارات در هرمنظومه به نحوي مشابه بيان ميبحث قصرهاي هفتگانه و انت

  كشد و عبدي بيك نيز در نعت رسول(ص) به طرزي مشابه به رنگ سيارات اشاره دارد. رنگها را به تصوير مي
سرايي دختران درمنظومة عبدي بيك به چشم ها و انتخاب قصرها و شيوة داستان تفاوتي كه برغم هماهنگي در ترتيب داستان

خواند و حال آن كه عبدي بيك آنها را منسوب به  نظامي هفت شاهدخت را دختران شاهان هفت اقليم مي: «خورد اين است مي
 درداند. عبدي بيك  فرمانروايان سه شهر (شيراز، اصفهان، سمرقند) دو كشور (چين و روم) و دو واليت (خراسان و كشمير) مي

اثر خود به مسئلة اقليم اصالً توجهي نداشته است.با وجودي كه اصفهان در اقليم سوم و سمرقند دراقليم چهارم قرار دارد، در 
  )20:  1374شيرازي، »(كنند. هاي منسوب به اين شهرها حكايت خود را در روزهاي پنجشنبه و آدينه نقل مي هفت اختر شاهدخت

 بهرام، شخصيت اصلي منظومه

با ظرافت » هفت پيكر«گردد با اين تفاوت كه داستان بهرام در  مي» بهرام گور«ور هر دو منظومه حول شخصيت پادشاه ساسانيمح
دارد تا ساختن  دهد، نظامي را بر آن مي كند ودر شبانه روز تغيير رنگ مي رود.توصيف قصري كه سنمار بنا مي و حوصله پيش مي

گيري نعمان را به زيبايي  منتسب بداند. هم چنين نظامي كناره قصري چنان در بهرام يافتن پرورش داستان گنبدهاي هفتگانه را به به
انديشيده است. چون بهرام پس از كام جويي هاي  دارد.گويي با مقايسة نعمان و كيخسرو از آغاز به پايان كار بهرام مي بيان مي

قتل سنمار و پادافرهي ناسزا كه دريافت كرد، برگزيد و كيخسرو نيز گزيند كه نعمان پس از  افسارگسيخته همان راهي را برمي
شود. اين كه به قصد  ناپديد شدن بهرام اشاره مي به فقط »هفت اختر«پس از كين خواهي از جد مادري بر همان راه رفت.اما در 

آيد. همراهان او به  يگر به بيرون نميشود و د گذارد و وارد گنبد مي رسد، اسباب و آالت خود را بيرون مي شكار به گنبدي مي
گويد كه چگونه تمام فنون جنگاوري،  به هرحال نظامي از كودكي بهرام نيز سخن مي شود. روند اما درِ گنبد بسته مي دنبال او مي

هاي شكار  هبه كارگيري سالح، پرتاب نيزه، تك و تاز و آشنايي با رازهاي فلك را از منذر آموخته بود.توصيفات نظامي در صحن
  :رود يادآور لحن حماسي فردوسي است بهرام و نيز رشادتهاي او بويژه آنجا كه براي تصاحب تاج شاهي به نبرد شيرها مي

  سر صد شير كنده بود ز يال
  آن كه صد شير از او زبون باشد
  در كمر چست كرد عطف قبا

  

  بود عمرش هنوز بيست و دو سال  
  او زبون دو شير چون باشد؟

  دم شير شد چو باد صبادر 
  )6- 98/4: 1386(نظامي، 
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اين در حالي است كه از نحوة تولد بهرام و فرستاده شدن او به يمن و قصري كه به دستور نعمان و به دست سنمار ساخته شد در 
د. تكية عبدي بيك شو اي نمي اثري نيست. هم چنين دراين منظومه به داستان چوپان و پندآموزي بهرام از او اشاره» هفت اختر«

بيشتر بر داستانهاي هفتگانه است و بخشي كه به زندگي اين شاه ساساني اختصاص يافته چندان قابل مالحظه نيست تا آن جا كه 
است. عالوه بر اين » هفت اختر«دربارة زندگي بهرام گور وارد است بيش از سه برابر آن در » هفت پيكر«بايد گفت ابياتي كه در 

ي در روايت زندگي بهرام، شخصيت بهرام نيز در هر دو منظومه متفاوت است كه در بخش بعدي به آن اشاره تفاوت ظاهر
  خواهد شد.

  
  كنيزك بهرام گور

هاي جذاب و مشهور فارسي است. اين كنيزك مغرور به روايت نظامي همان كسي است كه داستان كنيزك بهرام گور از داستان
  داند. ران به چيزي نمي گيرد و كار نيكوي او را حاصل پركردن و تجربة بسيار ميتبحر بهرام را در شكار خرگو

نام نهاده است. نظامي دربارة كنيزك بهرام، توضيح » ناهيد«است و عبدي بيك او را » فتنه«نام كنيزك بهرام گور در هفت پيكر 
سازد،  خريدن كنيزك از تاجران تاتاري همراه ميدهد درحالي كه عبدي بيك زندگي اين شاه ساساني را با  زيادي به دست نمي

كند، پيش مي رود، كنيزي  شتابد، غبار يك كاروان نظر او را جلب مي به اين گونه كه بهرام به قصد شكار به سوي كوهسار مي
كارگاه و به همراهي در ش» هفت پيكر«بنام ناهيد در اين كاروان است كه شاه دلباختة او شده، او را مي خرد. بقية داستان همانند 

 گيرد و دستور گشايد، بهرام بر كنيزك خشم مي گذرد و كنيزك در برابر هنرنمايي بهرام هرگز لب به تحسين نمي كنيزك مي
دهد او را در چاهي بيفكنند. داستان از اين پس تا خارج كردن ناهيد از چاه، شباهت به داستان حضرت يوسف دارد. بازرگانان  مي

  شود. برند. از آن سو بهرام است كه از كردة خود پشيمان مي آورند و با خود مي چاه بيرون مي ناهيد را از
تر است و شاه  فقدان كنيزك برجسته» هفت اختر«شود. در  شخصيت بهرام در دو منظومه به دو صورت مختلف نشان داده مي

كوشد  آيد. او مي ريزان به جستجوي افكندة خويش بر مي رود و اشك تواند عشق خود را پنهان كند، دم به دم بر سر چاه مي نمي
شود، با وجود اين روايت عبدي بيك  در اينجا نوعي برابري در عشق از جانب بهرام ديده مي راهي به وضعيت پيشين بگشايد.

ري كرده، با افسون كشش روايت نظامي را ندارد. باري، وزير بهرام كنيزك را از بازرگاني كه ناهيد را از چاه رهانيده خريدا
  كند تا در پايان، شاه عاشق پيشه كنيزك از دست رفتة خود را باز شناسد. خود رخسار كنيزك را احيا مي

شود و بي گمان كسي كه داستان نظامي را  درونماية داستان نظامي و عبدي بيك يكي است، تنها در صورت داستان تغيير ديده مي
ايت عبدي بيك، آن را بشناسد. توضيح اين كه در روايت عبدي بيك، بهرام شخصيت زميني تواند از خالل رو خوانده باشد مي

كشد.  تري دارد حال آنكه در افسانة كنيزك و بهرام نظامي، عشق و مرگ كنيزك، شخصيت بهرام گور را به چالش جدي نمي
 نِ شاه را براي دوري از چشمِ بد ضروريكند آن است كه او تحسين نكرد آشكار مي» هفت پيكر«به هر حال رازي كه كنيزك 

  دانسته است و بدين سان حاصل گره گشايي داستان، بيش مهريِ بهرام بر كنيزك است. مي
  مقايسة محتوايي داستانهاي هفتگانه

  گنبد زرين 

اه اختصاص دارد حال كند كه به گنبد سي همان گونه كه پيشتر اشاره شد نظامي داستانهاي هفتگانة خود را از روز شنبه آغاز مي
كند. در داستان گنبد زرد چند نكته حائز  آنكه عبدي بيك از گنبد زرد يا به تعبيري روز يكشنبه ماجراهاي خود را روايت مي

اهميت است. اين داستان ماجراي زرگري است كه صلة شاه را براي روز مبادا نزد صرافي به امانت نهاده و وقتي در هنگام نابينايي 
كند كه طمع در زن  فرستد، صراف نه تنها امانت موجود را انكار مي ستي همسر خود را براي مطالبة زر نزد صراف ميو تنگد
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كوشند  بندد، شيخ االسالم و مفتي و قاضي و شحنه نيز به جاي ياري دادن اين زن و مرد زيان ديده هريك مي زيباي زرگر نيز مي
رسند. نكتة مشترك در داستان  رسد و طمع كاران به سزاي خويش مي زن به پايان مي بر زن زرگر دست يابند، ماجرا با زيركي

درونماية واحد آنهاست كه خيانت و وفاداري است. برخالف همسر با وفاي » هفت پيكر«و گنبد زرد» هفت اختر«گنبد زرد 
عبدي بيك در اين داستان در ». كنند مي آن كار ديگر«زرگر همة شخصيتهاي خيانت پيشه به رغم جايگاه واالي خود در اجتماع 

  اي دوري جسته است. حالي كه مي كوشد صاحب منصبان جامعه را با تيغ زبان متنبه سازد، از شخصيت پردازي كليشه
قاضي همدان را در گلستان سعدي خوانده باشد سرنوشت ساخته شده به دست عبدي بيك را براي صاحب  كسي كه حكايت

دهد كه او بيشتر از آن  عبدي بيك نشان ميداند با وجود اين كالم طنز آلود و نيشدار  اع كمي غير واقعي ميمنصبان عياش و طم
هاي فروبستة جامعه داشته است و اين شيوه در جاهاي ديگر اين اثر  كه قصد داستان پردازي داشته باشد سعي در گشودن عقده

ا داستان حسن زرگر در هشت بهشت اميرخسرو دهلوي است با اين تفاوت كه نكتة ديگر اين داستان، شباهت آن ب .4مشهود است
خورد اما همسر زرگر در داستان هفت اختر به  زن حسن زرگر در هشت بهشت ساده لوح است و به راحتي فريب زن رقيب را مي

زوهاي مادي او را برآورده كنند، او توانند همة آر گيرند مي رغم زيبايي و در حالي كه هر يك از كساني كه در مسير او قرار مي
  اندازد. ماند و با زيركي همة آنها را به دام مي به همسر بيمار و تنگدست خود وفادار مي

دارد  گنبد زرد هفت پيكر نيز سرگذشت شاهي است كه كنيزكان همگي به او خيانت مي كنند جز يك تن كه شاه را دوست مي
كند، به افسون و نيرنگ پيرِزال تن  مرگ برايش به همراه دارد و از اين كار امتناع ميو با وجود آن كه آميزش با شاه خطر 

  دهد. نمي
 گنبد مينايي

مضموني يگانه دارد. در روايت عبدي بيك داستان پادشاهي را مي شنويم كه » هفت پيكر«و» هفت اختر«گنبد سبز نيز در  
كنند.از طرفي شاه دشمني بدخو دارد كه در كمين اوست و  اده هديه ميفرزندي زيبا و دانا دارد. طوطي سخنگويي را به شاهز

شود. طوطي سخنگو پيام شاه را به  كنند و شاه نيز مجبور به فرار مي روزي كه شاهزاده به شكار رفته بر او تاخته اسيرش مي
آنجا با سه يار جوان از دوستداران  رساند. شاهزادة غمگين بند از دست و پاي خود گسسته به شهر ديگر مي شتابد. شاهزاده مي

اي دارد.اين پرندة شيرين گفتار روزي به  پدر خود آشنا مي گردد كه هر سه هنرمندند.طوطي شاهزاده در اين داستان نقش برجسته
بيند.  فرمان شاهزاده پرواز مي كند و دختر شاه خجند را كه از فرط زيبايي، پدرش او را در قصر مينايي زنداني كرده است مي

گردد، شاهزاده دل به  طوطي در بازگشت نزد شاه، شاهدخت زيباي خجند را وصف كرده، داستان عاشقانه از همين جا آغاز مي
 رهانند. اي مي كنند و به ترفندي هنرمندانه شاهدخت را از زندان شيشه سپارد و ياران هنرمند او ايفاي نقش مي شاهدخت ناديده مي

اختصاص دارد.درستكاريِ  بشر راه رسيدن به معشوق را هموار » مليخا«و » بشر«نظامي نيز به ماجراي  و اما داستان گنبد سبز
ها و  شود كه زياده خواهي سازد.او كه براي فرار از دام هوس از عشق گريخته، با مردي بدطينت بنام مليخا آشنا مي مي

، بشر، لباسها و اسباب مليخا را آورده تا به رسم امانتداري به سازد هايش او را پس از مدتي به مرگ گرفتار مي بلندپروازي
بينيم گنبد  يابد كه همسر مليخا همان زيبارويي است كه از عشق او ترك ديار كرده بود.همان طور كه مي همسرش برساند در مي

  ه يار. سبز هر دو منظومه درونماية عاشقانه دارند و دور شدن از ديار و رنج سفر در راه رسيدن ب
در هشت «كند با اين تفاوت كه  بهشت اميرخسرو برابري مي گفتني است كه اين داستان عبدي بيك نيز با چهارمين قصة هشت

روند، در شهر شاهزاده تصوير  شود كه شاهزاده با تاجرزاده، حفار، نجار و باغبان رفيق راه بودند و به شهري مي بهشت گفته مي
  )17 – 16:  1374(شيرازي، ». رسد شود و باالخره با كمك چهار رفيق خود، به وصال دختر مي دختري را ديده عاشق آن مي



 25 /  نظامي» هفت پيكر«عبدي بيك شيرازي و » هفت اختر«مقايسة 

ي هفت پيكر بيشتر رنگ قصه دارد و در پايان شخصيتهاي پاك سرشت (همسر مليخا و بشر) بر شخصيت »مليخا«و » بشر«داستان 
  يابند. مغرور و منفي قصه (مليخا) برتري مي

 گنبد لعل (سرخ)

ن گنبد سرخ نظامي حكايت شاه يكي از واليتهاي روس است كه دختر زيبا و نازپروردة او با طلسم و جادو راه قلعة خود را داستا
مسدود كرده و از آنجا كه قصد ازدواج ندارد، چهار شرط براي برگزيدن همسر به همراه تصويري از خود بر دروازة شهر 

افتند و از اين ميان تنها يكي است  دن به دختر دژ نشين كام نيافته به كام مرگ ميآويزد. آشكار است كه بسياري در راه رسي مي
  .هاي او را اجابت كرده و شروط را به نيكويي بجا مي آورد كه خواسته

گيرد. داستان خانوادة فقيري كه فرزندان خود را در گذر از رودخانه از  اما در هفت اختر و گنبد لعل داستان ديگري شكل مي
  گرداند. دهند و سالها بعد دست تقدير دو برادر گمشده را به آغوش خانواده بر مي دست مي

كند  هاي خود را سريع دنبال مي يكي از تفاوتهاي عمدة عبدي بيك و نظامي در داستان پردازي اين است كه عبدي بيك داستان
ها روند پيشرفت داستان را با كندي  صحنه پردازي گذارد،حال آن كه مهارت نظامي در توصيفات و و خواننده را منتظر نمي

  سازد. مواجه مي
از طرفي مفاهيم اخالقي، فلسفي در داستانهاي نظامي به شيوة محكمتري بكار گرفته شده و باورپذيري بيشتري دارد.به عنوان مثال 

شناسند و به  ه پس از سالها يكديگر را ميي نظامي از داستان اخير كه برادران گمشد»مليخا«و » بشر«بازيِ سرنوشت در داستان 
  اند، بهره و رنگ و بوي بيشتري از واقعيت دارد.  نحو شگفتي از مرگ رهيده

  گنبد نيلي (بنفش)

گويد، سيمرغ منكر تقدير است و جبرئيل در گوش سليمان از تولد دو  نيز سخن از تقدير مي» هفت اختر«داستان گنبد چهارم 
دهد كه تقدير آنها را به هم خواهد رساند و در پايان كه دو دلداده در حضور سليمان از قالب  خبر ميشاهزاده در غرب و شرق 

شود. اين اپيزودها كه هر يك افزون بر ترجيح جبر بر اختيار، دعوت  آيند، سيمرغ از شرمندگي در كوه قاف پنهان مي بيرون مي
ند و وقايع به لحاظ منطق پيرنگ هيچ كدام نتيجة منطقي ديگري نيستند كنند بيشتر فضاي قصه دار به خردمندي و عقل گرايي مي

  و رابطة علت و معلولي بر آنها حاكم نيست.
اين رويدادها بيشتر از آن كه چالش برانگيز باشند، پرسش برانگيزند در حالي كه مثالً گنبد سرخ نظامي و ماجراي شاهزاده خانم 

  ور پذير است.روس داستاني پر معما و در عين حال با
هاي جادويي را هم ندارد. براي مثال در همين داستان گنبد  به هر حال فضاي داستانهاي عبدي بيك حتي خيال انگيزي قصه

  چهارم سيمرغ اين داستان همان سيمرغي نيست كه در ادبيات پيش از اسالم نماد آگاهي فرا زميني و قدرتهاي ناشناخته است.
است. به » هفت اختر«هاي عشق بازي عاشق و معشوق بسيار بيشتر ازداستانهاي  صحنه» هفت پيكر« از طرف ديگر در داستانهاي

 گفتة ديگر داستانهاي عبدي بيك در هفت اختر نظام اخالقي محدودتري نسبت به هفت گنبد دارند.

علق دارد، مربوط است به حكايت كند و به گنبد فيروزه ت در اين روز براي بهرام گور بيان مي» هفت پيكر«حكايتي كه شاهدخت 
 ماهان مصري كه داستاني است پرماجرا و دلهره آور.

سازند. داستان همانند  برند و به تواتر به بالهاي مختلف گرفتارش مي ماهان مردي زيبا روست كه جنّيان او را از راه به در مي
خورد كه  افزايد. ماهان به خردمندي بر مي هيجان مي رود و توصيفات نظامي به اين فيلمي ترسناك با دلهره و كشمكش پيش مي

دهد مشروط بر اينكه فريب جنّيان او را گمراه نسازد اما اين بار نيز ماهان  كند و به ثروتي بيكران بشارت مي او را نصيحت مي
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شود تا وقايعي نابهنجار  ب مياندازد، سب شود و زود باوري او كه ما را به ياد پينوكيو قهرمان داستان آدمك چوبي مي فريفته مي
  روي دهد.

شوند و باغ زيبايي كه در  زنان ماه پيكري كه به آنها دل بسته بود به ناگاه به اژدهايي زشت با لب و دهاني چون گراز تبديل مي
  گردد. گذراند به خارستاني بدل مي آن به شادماني مي

  يابد. ابر خود مي بيند و به وسيلة او از سرزمين ديوالخ رهايي ميدر پايان ماهان پس از توبه و زاري بسيار، خضر را در بر
  گنبد سنجابي

كامالً مستقل است. پادشاهي در هند فرزندي » هفت پيكر«به گنبد سنجابي تعلق دارد كه ازداستانهاي » هفت اختر«تان سپنجمين دا
گذرد  گزيند اما ديري نمي شاه يمن را به همسري بر ميد دارد، او مادرش را در خردي از دست ميدهد و پدر، دختر نمشزيبا و دان

كند. فرزند شاه كه سنجاب نام دارد هفت شب پياپي خواب  رم شبستان شاه شده، با همسر او سر و سرّي پيدا ميحمكه وزير، 
  : بيند مي

  كامدش جلوه گر به پيش نظر
  بود از اين واقعه ملول بسي

  

  طرفه ماهي درون خاكستر  
  گره ز كار كسينگشود اين 

  )2131 – 2130/  167:  1374(شيرازي، 
داند و سنجاب او را راهي مولتان  سنجاب خواب خود را با وزيرزاده در ميان مي نهد و او دواي درد شاهزاده را در مولتان مي

بيند اما وزيرزاده  نيز  يكند تا خوابگزار راز خوابش را بگشايد. خوابگزار تقدير سنجاب را در ازدواج با دختر شاه مغرب م مي
خواهد او را رسوا كند اما وزير پيش  كند. از آن طرف سنجاب كه راز وزير را فهميده مي همچون پدرش بر شاهزاده خيانت مي

  كند. دستي كرده سنجاب را به خيانت متهم مي
ي بندد و پس از مرگ پدر و بر نشستن باري شاهزاده به كمك ياران، طلسم خوابگزار را پيدا مي كند و به دختر شاه مغرب دل م

  سازد. بر تخت شاهي با كمك يكي از خدمتكاران وفادار اسباب رسوايي وزير و نامادري را فراهم مي
اين داستان با شكل و پرداختي متفاوت در بهشت هفتم اميرخسرو دهلوي آمده است.در آنجا شاه پس از شنيدن سخنان وزير مبني 

هاي بسيار و رياضتي سخت در مصر با در اختيار گرفتن عفريتي بر وزير  كند و او پس از تجربه تبعيد مي بر خيانت فرزند، او را
  گردد. چيره مي

رسد عبدي  كه انسجام و منطق نيرومند بر آن حاكم نيست، به نظر ميبه طور كلي دربارة اين داستان مي توان گفت ضمن آن
  ر هفت اختر بازسازي كرده است.هايي از داستانهاي مختلف را د بيك بريده

كند كه جوان عاشق شاهدخت روس در  براي مثال در همين داستان، سنجاب براي رفتن به كاخ دختر تقريباً همان كارهايي را مي
  بر آن نهاد.» سرقت ادبي«اي كه بتوان نام  دهد، البته نه به گونه انجام مي» هفت پيكر«

 گنبد بلور

است از ساير داستانهاي اين منظومه شباهت بيشتري به داستان ماهان مصري » هفت اختر«ين داستان داستان گنبد بلور كه ششم
  دارد. فرزند مردي زاهد، نافرمان است و گمراه :

  از خدا بي خبر سيه كاري
  فاسقي فاجري سيه روزي
  شسته با مي ز حق پرستي دست
  خوني و دزد و رند و بد كردار

  

  ظلمت نفس را گرفتاري  
  ي صورتي سبع روييآدم

  بندة سادگانِ باده پرست
  مست و اوباش و رهزن و عيار

  )2486 – 2483/  191:  1374(شيرازي،
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توان براي او انتظار رستگاري داشت، از اينرو سرايندة داستان تحول اين جوان را منوط به  با اين توصيفات به طور طبيعي نمي
دهد، جوان  شود كه او را به پيري ديگر در شهر خطا حوالت مي زاده با پيري آشنا ميداند. در سفر زاهد همت پدر و دعاي او مي

  رسد كه سواد آن سفيد است و يكسر پر از زيبارويان شيرين ادا و نغزگوي...  به شهري مي
اعمالش به دار رود، نزديك است او را به سزاي  شود كه ياد پدر و پير خطايي از خاطرش مي او چنان به زيبارويان مشغول مي

آورد. پير او را به غذا خوردن دعوت  افتد و رو به شهر مي شود و به فكر پير خطايي مي آويزند كه باز دعاي شيخ، فريادرس او مي
رسد كه  اي تنگ مي بيند در آنجا به خانه اي بر دهان بگذارد خود را در بيابان بي آب و علفي مي كند اما پيش از آنكه لقمه مي

خواهد كه دخترِ شوي مردة او را به همسري برگزيند و او را از غصه  دختري جوان در آن منزل دارند. پيرزن از جوان مي پيرزن و
گذارد. چنان  بيند و پا به فرار مي رود ديوي سپيد در بستر مي پذيرد اما همين كه به قصد كامجويي نزد دختر مي برهاند. جوان مي

صة ماهان مصري و گرفتاري او را در چنگ ديوان بسيار شباهت دارد و بدون شك عبدي بيك كه گفتيم اين بخش داستان به ق
برد، اما جوان  پي ميدر سرودن اين داستان از نظامي تأثير گرفته است با اين تفاوت كه ماهان پس از نبرد با جادوگران به موضوع 

ماند و دعاي پدر زاهد و پير كيمياگر در اين راه نقش  قصة عبدي بيك به نحوي غير مستقيم از خفت و زبوني بر حذر مي
  هدايتگر دارند.

نظامي است با اين تفاوت كه پادشاه سياه » هفت پيكر«گري زيبارويان در شب هنگام برگرفته از گنبد سياه  بقية ماجرا و جلوه
ندد تا كامجويي كند با گشودن اي كه چشم مي ب گذارد، لحظه چون به سخن ملكة پري پيكران وقعي نمي» هفت پيكر«پوش 

، اين زاهدزادة فريب »هفت اختر«بيند كه با آن به بهشت رؤيايي آمده بود، اما جوان داستان  چشم خود را در همان سبدي مي
هاي نقلي  شود زيبارويي كه قصد كامجويي از او داشت كسي نيست جز پيرمرد كيمياگر و دانه خورده با گشودن چشم متوجه مي

نزد پدر » هفت اختر«هايي است كه پيرمرد در نخستين ديدار به او داده بود و البته جوان  ر معشوق كرده بود همان خرده نانكه نثا
گذراند. در  عمري را با حسرت و سوگواري مي» هفت پيكر«شود اما پادشاه سياه پوش گنبد سياه  گردد و سعادتمند مي باز مي

ه گنبد سياه از ساختي قوي و رمانتيك برخوردار است و داستان جوان زاهد زاده به كمك يابيم ك قياس اين دو داستان در مي
  رسد. نقش راهنما و نجات بخش دارد، به سرانجام مي» هفت اختر«نيروي غيبي كه در بيشتر داستانهاي 

و جاي آن است، زيرا چنين در قصة ماهان، حكيم نظامي رنج فراوان برده :«وحيد دستگردي نظامي شناس معاصر بر آن است كه 
  )265:  1386نظامي، »(تواند بود اي را اختراع كردن و اين گونه منظوم داشتن جز كار نظامي نمي شگفت افسانه
  گنبد مشكي

شود. داستان دو دزد دغل و چابك  آخرين داستان عبدي بيك در گنبد مشكي و از زبان نگار كشميري براي بهرامشاه نقل مي
گويند. اين داستان كه به رغم ظاهرش درون مايه اي عاشقانه دارد،در  ي و تجارب خود با يكديگر سخن مياست كه از زندگ

برجستگي بيشتري دارد و » هفت اختر«هاي شود و در ميان داستان هاي عياري محسوب ميتقسيم بندي انواع ادبي جزو داستان
  ترين داستان اين منظومه شايد همين باشد. پركشش
  تان از چند داستان كوتاه تشكيل شده كه درعين استقالل با كل داستان پيوستگي كاملي دارد.اين داس

پردازند و حضور پيرزنان حيله گر و طرّار،  ماجراي دزدهاي روز و شب كه يكي پس از ديگري به شرح مكاري مادر خويش مي
  كند. داستان را به ادبيات عاميانه نزديك مي

تواند حاكي از روايتي مردانه و پدرساالر نقش و جايگاه زنان كمرنگ است كه مي» هفت اختر«هاي تانكه در داسنكتة مهم اين
اهميتي دارند از زندگي اجتماعي روزگار شاعر باشد. بجز داستان زرگر و همسرش و ناهيد و بهرام، ديگر زنان منظومه يا نقش كم

  شوند. مي پيشگان و طراران پديداريا در هيئت جادوان و خيانت
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  گيري نتيجه

نظامي است كه عبدي بيك شيرازي در عهد صفوي آن را سروده است. » هفت پيكر«هاي يكي از نظيره» هفت اختر«منظومة 
شود و مشابهت برخي  گذشته از مشابهت نام منظومه، وزن عروضي، ساختار منظومه كه زندگي بهرام ساساني را شامل مي

كند.  هفتگانه، در مواردي عبدي بيك با پيشواي خود نظامي گنجوي فاصلة چشمگيري پيدا مي هاي مربوط به قصرهاي داستان
برد و  هاي خود را به پيش ميكالم او در مواردي دربردارندة انتقاد و طنزهاي اجتماعي است. او همچنين با سرعت بيشتري داستان

خبري نيست، » هفت پيكر«پردازي هاي گسترده و هنرمندانة از توصيفات جامع و صحنه» هفت اختر«اين از آن جهت است كه در 
تري دارند. در تر و مثبتهاي نظامي بيشتر است و زنان در منظومة شاعر گنجه حضور فعالبا وجود اين، باورپذيري در داستان

  گرفته است. اي از نظامي تأثيرمجموع بايد گفت عبدي بيك بيشتر از آن كه يك مقلّد صرف باشد، به نحو شايسته
  يادداشت ها

 بيت اختالف دارد: 274بيت است كه با ابيات موجود در كتاب  3544شامل » هفت اختر«بنا به گفتة عبدي بيك منظومة  - 1

  بيتها گر درآوري به شمار
  

  سه هزار است و پانصد و چل و چار  
  )3265/  245: 1374(شيرازي، 

2 -   
  باز سحري كه ساحري زين پيش

  از آن سازدآن كه آن سحر بعد 
  بايد اول توقفي كردن

  

  گشته باشد درو خيال انديش  
  چه هنر باشد ار همان سازد
  در حكايت تصرفي كردن

  )353 – 351(همان : 
 نظامي در توجيه آغاز گري خود با گنبد سياه چنين مي گويد: - 3

  هفت رنگ است زير هفتو رنگ
  

  نيست باالتر از سياهي رنگ  
  )7/  181:  1386(نظامي، 

 الم عبدي بيك در توصيف يك چاه:ك - 4

  در حوالي دشت چاهي بود
  تيره چون روزگار اهل هنر
  همچو سوداي يار بي پايان

  

  كز عدم در وجود راهي بود  
  خبر آورده از جهان دگر
  در سياهي چو بخت دانايان

  )468 - 466/  60: 1374(شيرازي، 
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