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Abstract
The Haft Keshvar (the seven Countries) is the work Fakhri Herawi, the famous writer poet of
the court of Iran and India in the 10th century AH. This research, with a structural approach, has
examined the introduction of this work, which is the special and artistic part of it. The questions
emphasized in this research are about identifying the structure of the Haft Keshvar's
introduction, showing the pattern of the plot of structure of the introduction, and expressing the
connection between the introduction and the main content. In addition to the recognition of the
totality of the literary work, the purpose of such studies is to make possible the comparison of
the structural approach of the work with pre- and post-texts. This adds to the systematic
collection of studies on Persian literature. This study uses the structuralism method, which
emphasizes the structure of the work, and attempts to find a link between the form and the
meaning using the ideas of scholars such as Propp in classifying the personality of the story, and
Saussure and Strauss in the discourse and Tzvetan Todorov in episodic anecdotes, to explain the
distinct levels of the narration of the introduction of the Haft Keshvar (Seven Countries).
Introduction
Structuralism is one of the new methods for the analysis and explanation of the text. By
looking at the literary works and examining the verses and sentences, we find that the scholars
had a meticulous view in their analysis. The systematic, structuralist view at literary works was
emerged in the nineteenth century when Ferdinand de Saussure, after expressing the basics of
linguistics, said that “Science is the study of systems of semantic signification and language is
one of them” (Ahmadi, 2013, p. 12). In the examination of the structure of the article, we have
outlined the structural approach in detail. This paper analyzes the introduction of the ‘Haft
Keshvar’ of Fakhri Heravi, a prolific writer and poet of the Safavid court, with a structuralist
point of view. The purpose of this research is first to show his creativity in applying three
different structures (symbol, contrasting dialogue, and ‘story-within-story narration’) in the 100page introduction of the book which is unique in his earlier works.
Secondly, structural analysis can be effective in conveying the message more quickly to the
reader, understanding the meaning of the literary work, especially in works with numerous
characters and story- within-story narration technique. Thirdly, identifying the structure of a
literary work can be a gateway to understand the style of the work. As Shafiei Kadkani expresses
“by relying on its consonants, vowels, and the arrangement of the phonemes, each word is a
structure at the service of the whole verse, which is a broader structure. The whole verse is a
structure serving a larger structure that forms the ‘sonnet’, or ‘Qasida’, or ‘Manzoomeh’, so, the
style is discovered. (See: Shafiei Kodkani, 2009, p. 8).
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Material & Methods
The present study employs Structuralism as a theory that makes scientific study possible by
revealing the intrinsic rules of the texts. Using the theories of thinkers such as Propp in
classifying the characters of the story, and utilizing contrasting discourse and story-within-story
anecdotes which are structuralist themes, the whole introduction of the ‘Haft Keshvar’ are
categorized at three levels of symbolic, confrontational dialogue, and episodic stories. After
defining the plot, using the main and secondary library resources, separating the sections, and
drawing up the table of story-within-story anecdotes by listing the name and arrangement of the
stories, the pattern of their plot has been identified. In the final section, by analyzing the main
themes of the story, and Ibn Torab's journey to the Seven Stars, his goal of the journey to the
Seven Places is described.
Discussion of Results & Conclusions
Haft Keshvar- written by Mohammed bin Amiri Heravi- is a work of the 10th century AH.
This book has a creative introduction, which has paved the way for a function of fifty-five
percent of various characters and angle-of-view metamorphoses. This study has attempted to
reveal the distinct structure of this introduction with a structuralist approach. The introduction is
presented in three parts; the first part has a symbolic text in which the author presents the story
of creation in different names. The story is very similar to the Quranic story, except that Ibn
Torab and his father, Khwaja Ragham, are not sinners.
In the second part, Ibn Torab and Khwaja Ragham use a contracting discourse to convince
one another, and this is one of the methods of the structuralism to reach the concept of theme.
This section reveals Ibn Torab's main reason for traveling to the Seven Stars and Khwaja
Ragham’s intention to prevent this journey.
The third section contains story-within-story anecdotes; such stories have a long history in
Persian literature. In this section we come across numerous characters and personalities. In terms
of narrative, each narrative is followed by a new narrator who is a new character. In terms of the
transformation of the angle of view, it is an artistic part worth studying. In terms of the structure
of the plot, by trying to show the pattern of the plot in each section, we have tried to prove that
the use of linear narration and narration of events based on cause-and-effect relation to represent
a logical, coherent, and solid plot. Finally, it should be said that the introductory part of the story
is Ibn Torab’s journey to perfection, who ultimately attains self-cultivation and spiritual virtue as
he ascends the Seven Stars.
Comparing this work with the lyric and educational works of art before and after can produce
a valuable content. For example, comparing the different tribes in the Haft Keshvar with Mersad
el-Ebad would be useful in identifying crafts and industries. Moreover, although this work is in
prose, it has about five hundred and seventy verses of poem which is itself a valuable treasure of
a capable writer. This section is definitely worth a separate review, adaptation, and further study.
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تحلیل ساختار و پیرنگ مقدمة سفر «هفت کشور» فخری هروی
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چکیده

هفت کشور فخری هروی اثر نویسنده و شاعر توانای دربار ایران و هندد در دددد دهدج ه دری ادری اددت اید
پژوهش با رویکردی داختارگرایانه مقدمة دفر ای کتاب را برردی کرده ادت مقدمة ای کتاب بخش ویژه و هنرمندانة
آن ادت پردشهای ای پژوهش بر شنادایی داختار مقدمة هفت کشور ،نشاندادن الگوی پیرنگ داختار مقدمه و بیدان
ارتباط مقدمه با درونمایة اصلی تأکید دارد هدف از اینگونه برردیها نخست شنادایی کلیت اثر ادبی اددت کده امکدان
مقایسة رویکرد داختاری اثر را با متون پیش و پس از آن فراهج میکند؛ هاچنی ای پدژوهشهدا بدر اخدایر تققیقدا
نظاممند ادب فاردی میافزاید داختارگرایی با تأکید بر دداختار اثدر مدی کوشدد پیوندد میدان صدور

و مرندا را بیابدد

نویسندگان ای پژوهش با ادتفاده از روش داختارگرایی کوشیدهاند تا با ادتفاده از نظدر اندیشداندانی مانندد پدرار در
طبقهبندی شخصدیّتهدا ی داددتان و نظدر دوددور و لدوی اددترو

در گفتادان تقدابلی و تزوتدان تدودوروف در

حکایتهای ایپزودیک دطحهای م زای روایتِ مقدمة هفت کشور را تبیی کنند؛ دپس بدا روش تقلیلدی و توصدیفی،
ارتباط میان داختار و مقدمة هفت کشور را روش کنند نتی ه بیانگر ای ادت که مؤلف با تادایز دده بخدش گداگاندة
نااد و گفتوگوهای تقابلی ،روایت صهدر صه و هاراهکردن آن با تنوع شخصیتها و دگردیسی زاویة دید ،دداختاری
خال انه پدید آورده ادت در ادامه ،الگوی پیرنگ هر بخش تردیج شده ادت که بیانگر پیرنگی منطقی و منسد ج اددت
نتی ه آنکه اختران هفتگانه درونمایة اصلی هفت کشور در دفر اب تراب به کشورهادت اید ددفر کده شدامت هفدت
مسافت و دیدار از هفت کشور ادت ،افزونبر ناایش دیر آفا ی اب تراب ،دیر انفسی او را نیز تداعی میکند
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مقدمه
داختارگرایی یکی از روشهای گدید برای تقلیت و تبیی مدت اددت در توگده بده آثدار ادبدی و در تقلیدتهدای
اندیشاندان ،نگاه گزئی نگر و برردی افقی ابیا

و گاله ها بسیار دیده مدی شدود در درن ندوزدهج پدس از آنکده

فردینان دودودور مبانی زبان شنادی را بیان کرد ،نگاه نظام مند به آثار ادبی رواج یافت به نظر او «علدج ،پدژوهش
نظام ها ی داللت مرنایی ادت و زبان یکی از ای نظام هادت» احادی 12 :1392 ،نویسدندگان اید پدژوهش در
بخش داختار مقاله ،رویکرد داختاری را به طور مفصت مررفی کرده اند در ای مقاله با رویکرد دداختاری ،بخدش
مقدمة دفر هفت کشور فخدری هدروی تقلیدت شدده اددت هددف از اید پدژوهش نشدان دادن خال ی ت هدروی
درکاربست ده داختار متنوع نااد و گفت وگوهای تقابلی و روایت صه در صه در مقدمة صد صفقه ای ادت که
ناونة آن در آثار منثور پیش از او کج نظیر ادت
تقلیت داختاری میتواند در درک مرنا و مفهوم اثر ادبی د بهویدژه در آثداری کده شخصدیتهدای فدراوان و روایدت
صهدر صه دارد د و انتقال دریعتر پیام به خواننده مؤثر باشد هاچنی شنادایی داختار یک اثر ادبی میتواند دریچدهای
برای شناخت دبک اثر باشد؛ چنانکه شفیری کدکنی آورده ادت« :هر واژه به اعتبار صدامت هدا و مصدو هدا و آرایدش
واج هایش یک داختار ادت در خدمت تاام بیت که یک داختار گسترده تر ادت و تادام بیدت یدک دداختار اددت در
خدمت داختاربزرگتری که واحدغزل یا صیده یا منظومده را تشدکیت مدیدهدد و بددی ترتیدس ددبک دوره کشدف
میشود» رک :شفیری کدکنی8 :1388 ،
پرسشهای پژوهش
ای مقاله درپی پادخگویی به ای پردشهادت:
د داختار مقدمة هفت کشور چگونه ادت؟ 

د پیرنگ هر بخش از داختار مقدمة هفت کشور چگونه شکت یافته ادت؟ 
د ارتباط داختار مقدمة دفر هفت کشور با درونمایة اصلی هفت کشور در چیست؟
پیشینة پژوهش
فخددری هددروی از شدداعران و نویسددندگان توانانددد عصددر صددفوی ادددت بددهگددز هفددت کشددور آثددار دیگددری

ازخودبهگایگذاشتهادت؛ از آن گاله ادت :لطایفنامه ،روضهالسالطی  ،تقفهالقبیس،بستان خیال ،صنایعالقسد ،
گواهرالر ایس ،دیواناشرار تققیقاتی که دیگر نویسندگان دربارد فخری هروی ان ام دادهاند ،بدهصدور

ویدژه شدامت

داختار هفت کشور نایشود؛ اما پایاننامة اددی کلخوران ونید  1396با عنوان مقایسة دبک دادتانی مقبدوبالقلدوب
و هفت کشور در برردی زبانی و بالغی و فکری دو دادتان به نگارش درآمده ادت هاچنی میتوان به مقالدة اکداوتی
راگزلو  1387اشاره کرد که به مررفی هفت کشور و اکر برخی از دادتانهای آن پرداخته ادت

راشدی  1350پژوهشخودرابرد از تصقیح ده کتاب فخری هروی با نامهای روضهالسالطی و گواهرالر ایدس

و دیوان فخری به چار ردانیده ادت پژوهش او افزونبر نقد آثار و اکر احوال مؤلف ،مبی اوضاع و احوال دیاددی و
مقیط علای و ادبی دربارهای ایران و دند و هند در رن دهج ه ری ادت
رضایی و هاکاران  1394به برردی و مررفی و تصقیح نسخة صنایعالقس پرداخته اند و در آن بده طدور اگادالی
هفت کشور را نیز مررفی کردهاند صنایعالقس از متون بالغی فاردی ادت که در زمینة علج بدیع نوشته شدده و هددف
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نویسنده مررفی بسیاری از صنایع لفظی و مرنوی ادت
فیروزیان  1393در گستاری برای یدافت چندد و چدون اثرپدذیری فخدری از حدافت ،نخسدت غدزلهدایی از او را
ادتخراج کرده که در وزن و افیه و ردیف با غزلهایی از حافت هاسان ادت دپس هاانندهایی لفظدی و مرندوی میدان
دو شاعر یافته ادت تا ثابت کند فخری هروی بهرادتی به غزلیا

حافت توگه داشته ادت

چنانکه در پژوهشهای نامبرده مشخص ادت ،هیچکدام بهطور ویژه بر هفت کشدور تارکدز نداشدتهاندد و درضدا
هیچکدام به برردی داختاری در مت آثار فخری هروی نپرداختهاند؛ البته برردی داختاری آثار فاردی کج نیست؛ امدا در
این ا از اکر نام و مررفی ای پژوهشها بهدبس فراوانی ای آثار و پرهیز از اطناب خودداری میشود
روش پژوهش 
ای پژوهش بهطور عام با ادتفاده از نظریة داختارگرایی به ان ام ردید که با آشکارکردن وانی درونی متون ،مطالرة
علای را ماک می کند با ادتفاده از نظریه های اندیشاندانی مانند پدرار در طبقده بنددی شخصدیت هدای داددتان و نیدز
بهرهگیری از گفتاان تقابلی و حکایتهای تودرتو د که از مباحث داختگرایی ادت د کلیت مقدمة هفت کشدور در دده
دطح ناادی و گفتوگوی تقابلی و صههای اپیزودیک ددته بندی شد در بخش پیرنگ با ادتفاده از مندابع کتابخاندهای
اصلی و فرعی ،پس از ترریف پیرنگ با گدادازی بخش ها و تردیج گدول حکایت های تودرتدو بدا اکدر ندام و ترتیدس
دادتان ها ،الگوی پیرنگ آن مشخص شده ادت در بخش آخر با تقلیت آنکه درونمایة اصلی دادتان دفر ابد تدراب بده
اختران هفتگانه ادت ،هدف از ای دفر و هفت وادی توصیف شد

شناخت هفت کشور
هفت کشور عنوان کتابی از مقاد ب امیری هروی متخلص و مرروف به فخدری از نویسدندگان و شداعران مشدهور
ایران و هند در ددد دهج ه ری ادت او از خانوادهای اهت علج ادت؛ چنانکه ابیحاهلل صفا آورده ادت« ،پدرش امیدری
خرادانی از رگال خرادان در پایان دورد تیاوری و آغاز عهد صفوی بوده و شرر میدروده و با شاعرانی چون هاللی و
هاتفی مراشر
نسبت امار

داشته ادت تقی اوحدی بلیانی دربارد ای امیری خرادانی گوید که «از اعیدان و اکابرددت و گویدد بده
امیری تخلص میکرد» صفا 1646 :1370 ،ایرج افشار و مهران افشاری هفت کشور را در دال  1386بدا

توگه به دو نسخة نا ص تصقیح کردند و به چار رداندند؛ البته نام اصلی کتاب و مؤلف آن در ای تصدقیح ناشدناخته
ادت؛ اما ایرج افشار نام کتاب و مؤلف را در یادداشت بر ای کتاب میافزاید دال برد نسخة کاملی از ای کتاب هادراه
با نسخ دیگر کشف میشود که با تصقیح دوبارد ادتاد در دال  1395در انتشارا
ای کتاب به دفارش شاه ادااعیت صفوی  907-930در مد

چشاه چار دوم آن منتشر میشود

ده دال تألیف شده ادت نویسنده آن را بدر هفدت

منزل ،هفت کشور و شش مسافت ترتیس داده ادت و نام آن را هفت کشور نهداده اددت در اید بداره ایدرج افشدار در
مقدمة کتاب چنی آورده ادت« :فخری الس کار و روش بیان خود را دفرنامهگونهای رار داده ادت که دو هاراه ،یکی
گوانی به نام اب تراب و دیگری خردمند روزگار به نام عقیتالدی  ،در هفت کشور دفر میکنند در ددفر هفدت کشدور،
شش مسافت مطرح ادت؛ بدی مرنی که میان هریک از دو کشور فاصلهای هست بیابدان مانندد کده آن را یدک مسدافت
دانسته ،در هریک از مسافتها میان دو هاراه صقبتهایی به میان میآید» فخری هروی12 :1395 ،
ای کتاب شاار بسیاری از حکایا

تاریخی ،تخیلی ،ملی و آیینی را در بردارد؛ به های دبس ازنظر داددتانپدردازی

فاردی ارزشاند ادت نویسندد ای کتاب تسلط کجنظیری به زبان و ادبیا

فاردی و نیز آثار باشکوه بت از خود دارد و
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میکوشد در تصویردازی و توصیف ،اثری ادبی و درخور نام بزرگ ادب ایرانی پدید آورد؛ درنتی ه اثرش ازنظر صدنایع
بدیری و بالغی تأمتبرانگیز ادت؛ بهویژه آنکه با آوردن شرر متنادس با مرنا و مقتوای هر بخدش ،افدزونبدر نشداندادن
هنرناایی خود و مهارتش در درودن اشرار منادس و بهگا ،اثر خود را از یکنواختی نثر رهدایی بخشدیده اددت گفتندی
ادت حضور شرر در مت  ،مخت فهج اثر برای مخاطس عام نایشود و میتوان با وگود اشرار ،پیوند مرندایی و مقتدوایی
اثر را درک کرد دروا ع ای اشدرار انسد ام بافدت مدت را بده هدج نادیریدزد بدهددبس آنکده دداختار کلدی اید اثدر
حکایتدرحکایت ادت ،مخاطس با وگود ای اشرار ،بافت روایی صه را از ددت نایدهد و دردرگج نایشود
فیروزیان نیز در مقالة «پیوندهای بینامتنیت دیوان فخری هروی و حافت شیرازی» به عال ة فخری بده شداعری اشداره
داشته ادت و یکی از دغدغههای او را پدیدآوردن اشراری در دطح لسانالغیس میداند او میگوید فخدری بده اددتقبال
اشرار حافت رفته و حتی در دیوانش شش مصراع را از او تضدای کدرده و بسدیاری از غزلی ا
ردیف و آرایههای بدیری و بالغی از غزلیا

هدروی در وزن ،افیده،

حافت تأثیر پذیرفته ادت رک :فیروزیان351-370 :1393 ،

مبانی نظری پژوهش
رویکرد ساختارگرایی
هر اثر ادبی و غیرادبی م اوعهای از بافت مرنایی منس ج ادت خواننده در نثر با فهج گالة بلی و در نظج بدا فهدج
بیت پیشی میتواند مفهوم مت خواننده یا نویسنده را درک کند
مطالرا

دیج اندیشاندان در دطح گاله و بیت با ی میماند؛ بهطورکلی در مشرق زمدی نگداه کلدی بده اثدر ادبدی

تودع نیافت؛ اما در اروپا نگاه زیبایی شنادی به کلیت اثر و توگه به زبان و ترکیس اگدزا و فدرم آن شدکت گرفدت اید
دیدگاه بهطور نظاممند گسترش یافت و پس از کوششهای مهدج فرمالیسدتهدا ،در درن بیسدتج از تأمدت بدر م اوعده
در گفتارهای فردینان دودودور ،روش نو داختارگرایی آغداز شدد دوددور بدا متادایزکردن زبدان الندگ از گفتدار
پارول مهجتری تاایز را به زبانشنادی وارد کرد او ما را با مفهوم گستردد زبان آشنا کدرد؛ پدیددهای کده شدامت تادام
گونههای نشانه میشود او نظام زبان را نظام بدالقوهای مدیدانسدت کده در ندزد هاگدان یافدت مدیشدود کدالر:1379 ،
109-121؛ دودور24 :1378 ،
ای نگاه داختاری و پیوندی دانشاندان را به نگرشی کلی در دیگر پدیدهها نیدز ددوق مدیداد؛ چنانکده کلدود لدوی
ادترو

در شناخت ادطورهها و عرصة مردمشنادی به پیودتگی اگزاء ادطوره پیبدرد؛ او مدیگویدد« :واحددهایی کده

حقیقتا یک ادطوره را میدازند روابط گداگدا نیستند؛ بلکه ددتههایی از ای روابط هستند و ای روابط را فقط بهشکت
ددتهای میتوان به کار گرفت و با هج تلفیق کرد تا مرنایی را پدیدار دازند» ادکولز« 21 :1379 ،اید نظریده را چندد
ت از متفکران فرانسوی هاچون روالن بار  ،تزوتدان تدودوروف و ژراژ ژندت بنیدان نهادندد دداختارگرایان ،بدا الگدو
راردادن تقلیتهای زبانشناختی ،درپی آن بودهاند که نظریهای برای توصیف داختارهای عام و کلی ادبی مطرح دازند»
ادایپور 59 :1391 ،داختارگرایی برردی مکانیکی اثر نیست؛ بلکه هدف داختارگرایی برردی داختهای دروندی
اثر و یافت ارتباطا
دلسلهمراتس و ترتیبا

روداخت و ژرفداخت اثر ادت؛ چنانکه بار

میگوید« :از طریق روشهای ویژه به طبقهبنددی،

مرطوف میشود» یاکوبسون11 :1376 ،

نویسندگان در ای پژوهش میکوشند با رویکردی داختاری ،اهتاام فخری هروی را در نظاممنددی خال اندة آغداز و
میانه و پایانة مقدمة دفر هفت کشور نشان دهند
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پیرنگ
آنچه انسان را در دادتان به دنبال خود میکشاند ،پرددشهدایی مانندد «پدس بردد؟ چدرا؟ چگونده؟» اددت دروا دع
دلسلههای دنبالهدار گفتوگو و حوادث که با ای پردشها مخاطس را گذب میکند ،الگویی بهددت میدهد کده آن را
پیرنگ طرح میدانند

در فرهنگ اصطالحا

ادبی  ،ای واژه برگرفته از هنر نقاشی دانسته شدده اددت و آن عبدار

از طرحدی اددت کده

مرااران میکشند و از روی آن داختاان را پی میریزند «واژد پیرنگ در دادتان به مرنی روایت حوادث دادتان با تأکید
بر رابطه علیت میباشد شاه مرد و برد ملکه مرد دادتان ادت؛ زیرا فقط ترتیس منطقی حوادث برحسدس تدوالی زمدانی
رعایت شده ادت؛ اما شاه مرد و برد ملکه از غصه دق کرد ،پیرنگ ادت؛ زیرا در ای میان ،بدر علی ت و چرایدی مدرگ
ملکه نیز تأکید شده ادت» داد100 :1385 ،

آبرامز در فرهنگ اصطالحا

ادبدی آورده اددت« :پدال

طبقهبندیشده برای ددتیابی به یک م اوعه از اثرا

در اثدر روایدتگونده و رمانتیدک ،حدوادث و رویددادهای

احسادی و هنرمندانه ادت» Abrams, 2000: 159

الیزابت دپیت در کتابی مستقت به پیرنگ پرداخته ادت و ارتباط آن را بدا مقاکدا

و عنصدر کشداکش و کداربرد آن

برردی کرده ادت او در فصت نهایی و در یک نگاه کلی ،پیرنگ را چنی ترریف میکند« :ترابیر و برداشتهای مختلفی
از مفهوم پیرنگ رواج دارد؛ اما در بیشتر آنها یک نقطة اشتراک دیده میشود؛ پیرنگ بدا تدوالی و دایری ارتبداط دارد کده
تلویقا یا آشکارا بر مبانی ترتیس زمانی تنظیج شدهاند یا عالوهبر پیودتگی زمانی رابطة علت و مرلولی نیز در ای تدوالی
نقش دارد» دپیت123 :1389 ،
پیرنگ در هفت کشور منطقی و منس ج ادت پیرنگ در ابتدا و انتهای دادتان و ارتباط حوادث با یکدیگر حضدوری

پیودته دارد با وگود ای پیرنگ طری ،گزارش دادتانها بسیار داده و دهت ادت چنانکده گفتدیج داددتانهدای هفدت
کشور به دو بخش تقسیج میشود در بخش اول ،دادتانهای بازآمده در متون دیگر ادت که مراوال مضامی تداریخی و
عرفانی دارد بخش دوم دادتان داخته و پرداختة خود نویسنده ادت در بخش اول ،دادتانها در نظج علی و مرلدولی و
با توالی زمانی مرتس با مضامینی بیشتر تاریخی اکر شده ادت در بخش دوم نیز نویسدنده بدا آفدرینش شخصدیتهدای
گوناگون و تغییر زاویة دید ،روایت هنری را پدید آورده ادت؛ اما پیرنگ اید بخدش نیدز آغداز و میانده و پایدان دارد و
منس ج ادت

تحلیل متن هفت کشور
نمادپردازی
بخش اول داختار مقدمة هفت کشور فخری هروی ناادی ادت «اصدطالح ناداد گدایگزی ددابت یوندانی و رمدز
عربی ادت دابت از ریشة مصدر یونانی دیابالی

 Symbalinبه مرنای «به هج پیودت » و «بده هدج اندداخت » و اددج

«دیایل » از آن مشتق شده و به مرنای نشان ،مظهر ،ناود و عالمت به کار رفته ادت» پورنامداریان411 :1386 ،
در لغتنامة زبانی د فرهنگی « »Longmanدابت چیزی دانسته شده ادت که به چیز دیگری اشاره میکند؛ مانند یدک ایدده یدا
ویژگی؛ مثال تصویر درخت دابت زندگی ادت و یا مار دابت بدی و زیان ادت رکLongman, 2000: 1310 :

فتوحی نیز در بالغت تصویر «نااد را یک صور

م ازی میداند که بر چیزی غیر از خود داللت میکند و آن را بده
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چهار ددته تقسیج میکند:
 -1نااد داللتگر  : significationهاان نااد راردادی مثت  H2oنااد آب
 -2نااد ادتراری  : metaphoricمثت روباه که میتواند بهصور

ادتراری بر شخص مکار و حیلهگر داللت کند

 -3نااد یادبودی تلایقی  commemorativeکه در خاطره رویدادی وا ری میافزاید؛ مثت گالة «هرکس صدلیس
خود را به دوش میکشد» که یادآور ماگرای مسیح ادت
 -4نااد ددی  sacramentalمثت ناادهایی که در آیی ها و اداطیر به کار میروند
وی در ادامه نیز خادتگاه نااد را طبیرت ،آیی های ملی و اداطیری ،دی و مدذهس مدیداندد» رک :فتدوحی:1385 ،
192-183
«در آثار متقدمان ما ،از واژد «رمز» بهعنوان نوعی کنایه آمده و ترریف شده و مثالهایی برای آن اکدر گردیدده اددت
اولی بار در کتاب نقدالنثر به رمز توگه شده ادت گویندگان آنگاه که میخواهند مقصود خود را از کافة مدردم بپوشدانند
و فقط برضی را از آن آگاه کنند ،در کالم خود رمز به کار میبرندد» پورنامدداریان 3 :1368 ،کداربرد ناداد در ادبیدا

آنگونه که در مکتس ادبی دابولیسج اروپا از  1880به برد شکت گرفت ،متناظر نیست؛ اما شایسدا در مکتدسهدای ادبدی
اکر میکند که رویکرد فالدفه و عارفان ما نیز تا حدی به ای مکتس شبیه ادت؛ چنانکه «عی القضاه هادانی مینویسدد:
زیرا ای الفاظ برای مرانی دیگری گز آنچه مقصود مادت وضع شده ادت ازای رو ،هرکس آن را بشنود لزوما مردانی و

مفاهیج و مرنی اولیة آنها در اهنش حاضر میشود» شایسدا 117 :1390 ،در بخدش اول دداختار مقدمدة ددفر هفدت
کشور ،نویسنده دادتان آفرینش را ددتمایة آغاز حکایت خود رار میدهد؛ دروا ع شخصیتهای اصلی داددتان هفدت
کشور نااد موگودا

صة آفرینش ادت

صة آفرینش در تورا

و ان یت و رآن اکر شده ادت رک :مهدوی و هاکاران 193-169 :1392 ،بخش آغدازی

روایت مقاکاتی از دادتان آفرینش ادت؛ شاید در پادخ دؤالی مفروض به اینکه چرا شروع دادتان ای مقاکا

آشدنا و

دغدغة بشر ادت ،بتوان از نظر اردطو دود گست « :انسان مرارف اولیدة خدود را ازطریدق تقلیدد بده دددت مدیآورد و
نویسندگان بنابر طبع خود ،آنان که طبری فروتر داشتند به توصیف اعاال دونان پرداختند و ه ویا

را پدید آوردند؛ اما

آن ددته که طبع واال داشتند به نظج درودههای دینی و دتایشها ددت زدند» زری کوب 118 :1382 ،بنابرای مقدمدة
فخری هروی دری در تقلیت صة صهها یرنی دادتان آفرینش داشته ادت تا شروعی واال و برگسته داشته باشدد اگدر
بخواهیج از بی تقسیاا

فتوحی ،ناادهای ای دادتان را ددتهبندی کنیج ،ناادهای بخش اول مقدمه تلایقی ادت

داختار ای بخش اول از ده گزء اصلی تشکیت میشود:
 1عادلشاه برای ت لی خود ،هستی را بنا مینهد؛
 2خواگه رغام با زالل دختر ملک دریابار آشنا میشود و از ازدواگشان ،اب تراب به وگود میآید؛
 3عادلشاه از هاه میخواهد بر اب تراب د ده کنند و درهنگ امتناع میورزد و رانده میشود
در بی ای بخشها ،نقشهای گوناگونی وگود دارد که برای پرهیز از اطناب از اکر آنان پرهیز میشدود در سدات
اول ،دلطان عادلشاه نااد خداوند ادت که دو عالج را میآفریند ،عالج باال و عالج دفلی در میان هرکددام از اید عدوالج
هفت دیاره میآفریند و بر هرکدام پادشاهی رار میدهد هر پادشاه در فنی از فنون دانش و هندر مهدارتی شدگرف دارد
«ملک کیوان» شاهی مطیع« ،ملک برگیس» بهغایت فاضت و دانشاند« ،ملک بهرام» پادشاهی باشکوه و باصالبت ،ددلطان
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بیضا خورشید پادشاهی با حس و لطافت« ،زهرهبانو» پادشاهی زیبا و مطربه ،دهج خوی تیر  ،دبیری ندادر و در علدج
دیاق ماهر ،ملک ارالدی پادشاهی شبرو و عیار ادت در ادبیا

فاردی به ای هفت اختر آبداء علدوی مدیگویندد کده

درنتی ة ازدواج با عناصر اربره« ،گااد ،نبا  ،حیوان» به وگود میآید چنانکه ناصرخسرو در صیدهای اهایت آفدرینش
هفت اختر را که در نزد حکاا دبس پیدایش موگودا

ادت چنی وصف میکند:

ای هفتتت متتدبر کتته بتترین پتتردهسراییتتتتتتد

تتا چنتد چتو رفتیتد دگتر بتاره برـییتتتتتد

سوی حکما قتدر شتما ستخت بتارت استت

زیتترا کتته بتته حکمتتت ستتبی بتتودش ماییتتد
(ناصرخسرو.)177 :1373 ،

فخری هروی ای هفت اختر را وادطة میان گهان بری و دفلی رار داده ادت که خدود ،فقدط ددیارهاندد او بدرای
هرکدام از ای دیارا

شهرها و ا لیجهای گوناگونی متصور شده ادت در گزء دوم ،عادلشداه بده خواگده رغدام کده از

مقربان درگاه ادت و در کار زراعت ماهر ادت ،پادشاهی گهان دفلی را میبخشد فخری هروی در اید بخدش نیدز از
عناصر اربره بهگونهای هنرمندانه بهره میگوید رغام در فرهنگ فاردی چنی آمدده اددت [rayām]« :ا 1دد خداک 2دد
خاک آمیخته نرم 3د ریگ آمیخته به خاک» مری  :1379 ،ایت رغدام و زالل ،هاسدر خواگده رغدام ،هادان عنصدر آب
ادت «]zolalع[ 1د ص آب صاف و گوارا» هاان :ایت زالل نسیج ،غالم خواگه رغام ،را میتوان بدهندوعی یدادآور
عنصر باد دانست هاسر نسیج ،آتشپاره ،عنصر آتش ادت فخری هروی ای شبکة مرنایی بههجپیودته در یک مکدان را
مادران طبیرت نایداند؛ از نامشان دود میبرد تا هج به عناصر اصلی آفرینش بپردازد و هج در لفافه ،خاک و آب را برتدر
از باد و آتش بداند دخنان او در نگاهی زیباییشناختی یادآور بسیاری از ابیا

شاعران پیش از خدود اددت از دیددگاه

ادب ترلیای ،فروتنی بهتر از برتری گویی ادت؛ زیدرا در این دا خواگده رغدام و هاسدرش صداحبان خانده ،و نسدیج و
هاسرش غالم و کنیز عاار اند در طبیرت ،خاک و آب عناصر زیری و آتش و باد عناصر باالروندده هسدتند در ادب
فاردی بارها به ارزش تواضع پرداخته شده ادت ناونة مرروف آن حکایت « طره و دریا» ادت:
بلنتتتدی از ـا یافتتتت کتتتو پستتتت شتتتد

در نیستتتتی کوفتتتت تتتتا هستتتت شتتتد
(سعدی)226 :1379 ،

شخصیتهای اصلی خواگه رغام و زالل هستند که از ازدواج آنان اب تراب یا حضر

آدم بده وگدود مدیآیدد اید

تصویر برابر تصویر رآنی از آفرینش انسان ادت در رآن نیز به آفرینش انسان از گت اشاره شده ادت در رآن به چند
واژه اشاره شده ادت که هاگی مرنای گت را در بردارد در دورد ح ر آیة « »26-29چنی آمدده اددت« :و لقدد خلقندا
االنسان م صلصال م حاأ مسنون»؛ «صلصال :گت ر
مرلوف :1380 ،ایت صلصال و مسنون «ل
د ده آیة  ،7-9صافا

خشک شدده کده چدون ضدربه بده آن زندی طندی اندداز شدود»

گندیده و بدبو» هاان :ایت مسنون ادت در دیگر دورههای رآن مانند

آیة  ،11ص آیة  ،71-72الرحا آیة  14و مؤمنون آیة  12-14به خلقت انسان از «طدی » اشداره

شده ادت «طی  :گت ،خاک یا ش و ماده یا آهک که آن را تر کنند و به گایی مالند» هاان :ایت طی
پس در این ا خواگه رغام پدر انسان و زالل نااد مادر انسان ادت که با پیوندشان اب تراب دم در هسدتی مدینهدد
«التراب :ج إتربه و تربان :خاک» هاان :ایت تراب اب تراب نامی ادت که فرزندیاش را از خواگه رغام نشان میدهد؛
هاچنی بهدبس آنکه نویسندد کتاب شیرهمذهس ادت ،ای ادج بهنوعی یادآور کنیة امیرالاؤمنی علی
هست میرشریفی در مقالهای به کنیدة علدی

ع

ع

ابوتراب نیدز

و وگده تسدایة آن پرداختده اددت رک :میرشدریفی168-173 :1375 ،
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و الطاف خاص بنواخت و تا مد

فخری هروی در ادامة دادتان اکر میکند که «اب تراب را به انواع عنایا

چهدت روز

هر بامداد ددت مرحات برو کشیده به شفقت میپرورد و در باب تربیدت او لقظدهلقظده لطدف و کدرم بدیش از پدیش
میکرد» فخری هروی 49 :1395 ،ای چهت روز که نظر رحات الهی بهطور ویژه برای انسان ردید ،در متدون ادبدی و
عرفانی نیز اکر شده ادت« :بنگر از خصوصیت خار
بود

طینه آدم بیدی اربری صباحا؛ که به روایتی هدر روز هدزار ددال

ای تشریف آدم هنوز پیش از نفح روح بود» ن جالدی رازی40 :1352 ،
ادامة بخش اول دادتان فخری هروی با روایت رآنی بهویژه دورد ص آیا

 70-82و دورد بقدره مطدابق اددت

میخواهد که بر اب تراب د ده کنند تاام موگودا

فرمانبری میکنند؛ بهگدز ددرهنگ کده

عادلشاه از تاام موگودا

نااد ابلیس ادت بهانهگوییهای او برای امتناع از د دد دردت مطابق با روایت رآنی ادت ای گزء دوم و نهدایی از
بخش اول مقدمه با لر درهنگ ابلیس و مقرومیت او از ددتگاه عادلشاه به دران ام میردد فخدری هدروی بخدش
اول مقدمه را بهصور

رمز و نااد بیان می کند و گالس آن ادت که ای راز رمزگشایی نایشود؛ و تی به نام ابد تدراب

میردد و او را حضر

آدم و درهنگ را ابلیس خطاب میکند ،دروا ع دادتان را رمزگشایی میکند شایسا اید مرندی

دابتهای مت به ددت نویسنده را چنی تقلیت میکند« :مراوال شاعران عارف ما که مخاطبان آنان عامة مردم بدودهاندد
خود دابتها را مرنی میکردند ،مثال موالنا در دادتان طدوطی و بازرگدان ،طدوطی را ددابت روح گرفتده اددت کده از
هندودتان دنیا گدا مانده و در فس دنیا ادیر ادت و تا ددت از صفا

نشوید و مرگ ارادی را نپذیرد از فس بازرگان

رها نایشود و خود او در پایان دادتان دابت طوطی را چنی مرنی میکند:
قص ة طتتتوطی جتتتاا زیتتتنستتتاا بتتتود

کتتتو کستتتی کتتته محتتتر مر تتتاا بتتتود»
(شمیسا ،77 :1373 ،به نقل از مولوی.)78 :1379 ،

بدی ترتیس فخری هدروی نیدز در پایدان بخدش نخسدت مقدمده ،هدج بدهصدور

مسدتقیج مانندد موالندا ناادهدای

دادتانپردازی خود را آشکار میکند و هدج در ابتددای داددتان اشدارهوار مخاطدس را بده دنیدای تاثیدت و درک ارتبداط
شخصیتها و ناادها دعو

میکند

گفتماا تقابلی
در ادامه ،گسترش دادتان از گفتوگو شروع میشود؛ یرنی اب تراب با نسیج و شاال دخ مدیگویدد و حکایدت از
زیباییها و ع ایس هفت کشور به میان میآید شوق دیدار هفت کشور در دل اب تراب داک میشود گفتوگوی متقابدت
بی اب تراب و خواگه رغام پسر و پدر درمیگیرد و هرکدام برای دیگری صهای حکایتی نقت میکند تا طدرف را دانع
کند که نظر او اشتباه ادت خواگه رغام به دوریگزینی از دفر و اب تراب به مزایای دفر اشاره دارند در ای گفدتوگوهدا
با یک داختار تقابلی حکایا

روبهرو هستیج ای گفتوگوی دو نفره که هرکدام دری میکند دیگری را بدا مهدار

خدود

در دخ متقاعد و نظر طرف مقابت را رد کند و بر نفی آن دلیت آورد ،هاان گدل از دیدگاه منطدق اددت «گددل یکدی از
صناعا

خاس برهان ،خطابه ،شرر ،مغالطه و گدل ادت آن صناعتی ادت که با مقدمه راردادن آنچه در ندزد مخاطدس

مسلج ادت ،به نتی های که میخواهند ددت یابند پس مادد گدل از مسلاا
ادت و از مشهورا

یرنی از ضدایایی کده در ندزد خصدج مسدلج

فراهج میآید و غرض از آن الزام حریف یا به تنا ضگویی کشاندن او اددت؛ بندابرای گددل عبدار

ادت از بقث و پردش و پادخی که بی دو ت گریان مییابد» خوانساری66 :1356 ،
ای پیوند گفتاانی منطقی داختارهای دوگانه در ترریف مکاریک نیز اکر شده ادت« :تقابت دوگانی اصطالحی ادت

تقلیت و داختار و پیرنگ مقدمة دفر «هفت کشور» فخروی هروی  /مقاد ایرانی و هاکاران
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که در دل منطق دیالکتیگی گای دارد و بهطور گسترده در ادتداللهای نظری مورد ادتفاده درار مدیگیدرد تقابدتهدای
دوتایی راهی را مهیا میکنند که پویش و فرایند را وارد نظریه میکند در یک تقابت دوگدانی ،دو طدس ندهتنهدا بایدد بدا
یکدیگر تضاد داشته باشند؛ بلکه باید متضاد انقصاری یکدیگر باشند؛ به بیانی دیگر ،اید دو طدس در چدارچوب یدک
تضاد طبی ،مانند بار مثبت و منفی گریان الکترونیکی ،به هج وابستهاند» مکاریک98 :1390 ،
دروا ع برد از علج منطق و گفتاان گدلی ،ای نظریة دودور بود که پژوهش در بردد گانشدینی کلادا
شکت توضیح داد « :برادا

نظریة دودور رابطة هاایندی یا گانشینی ،واژگان را برادا

تفاو

را بده اید

آنهدا متادایز مدیکندد؛

بدی ترتیس داغ بهدلیت تضاد با درد ،مفهومی مرناشنادیک را تثبیت میکند اید ندوع روابدط را مدیتدوان دارای هسدتة
انتزاعی در نظام متقابال بههج وابستة واعد و مقوال

زبان در نظر گرفت» هارلند 355 :1385 ،لوی اددترو

روابط داده و زودفهج داختارهای تقابلی اشاره کرده ادت« :لوی ادترو

نیدز بده

گزینش داختارهای تقابلی دوگانده را بسدیار

داده و طبیری میداند؛ زیرا داختار تفکر بدوی بر تقابت ادتوار ادت و نیاکان بدا فراگدرفت اشدکال اولیدة زبدان ،گدویی
گرفت و هاواره بر حضدور و غیداب

طبقهبندی گهانشان را آغاز کردهاند ای طبقه بندی به شکلی بسیار ابتدایی صور

مبتنی بوده ادت روشنایی /تاریکی ،ددتداز /طبیری ،باال /پایی » رک :برتنس77 :1394 ،
از روشهای مطالراتی داختارگرایان تقلیت تقابتهای بنیادی مت برای ردیدن بده مفهدوم مرکدزی و درونمایدة اثدر
ادت بهطور خالصه ای اه و کارکرد خواننده ادت که از تقابت بدی مفداهیج متقابدت ،الیدههدای پنهدان مدت را درک
میکند توگه به نقش داختارهای متقابت در تولید مت ددتاورد روش داختارگرایی ادت در این ا نیز و تی پدر و پسدر
دادتانهای متقابت را برای هج ترریف میکنند ،مفهوم مرکزی ناایان می شود کده هااندا تضداد دو شخصدیت در فکدر و
گفتار برای متقاعدکردن یکدیگر و صرفنظرکردن دیگری از باور خویش ادت
بخش دوم مقدمه که از گفت وگوهای تقابلی شکت یافته ادت ،دروا ع مرکز دادتان و در خدمت داختار کلی دادتان
ادت؛ زیرا با ای گفتوگوی دو راوی اصلی اب تراب و خواگه رغام بخش دوم د یرنی حکایتهای پیدرپی که آنان
برای توگیه یکدیگر نقت میکنند د شکت میگیرد و هدف بخش اول که آفرینش اب تراب و خواددت او بدرای ددفر بده
اختران هفتگانه ادت روش میشود برای پرهیز از اطناب ،ای گفتوگدوی تقدابلی را در یدک یدا چندد واژد کلیددی
مختصر کرده و در گدول زیر نشان دادهایج
گدول شاارد  :1گفتاان تقابلی
ردیف

حکایت اول

ردیف

حکایت دوم حکایت متقابت

1

اگازد دفر ندادن و پشیاانشدن

2

اگازد دفر دادن و پشیاانشدن

3

حکایت بیوفایی

4

حکایت وفاداری

5

ضررکردن از تأخیر

6

ضررکردن از شتاب و ع له

8

تأثیربخشی عفو در اگتااع

10

حکایت دفرکردن و به مراد ردیدن

7
9

تأثیربخشی م ازا

در اگتااع

حکایت دفرکردن و رنج و الج دیدن

نکتة گالس توگه آنکه ای تردیج گفتاان تقابلی پسر و پدر ،تنها به دو راوی مقددود نادیشدود؛ دگردیسدی گالدس
راوی که از خود نویسنده گرفته تا شخصیتهای اصلی و شخصیتهای فراوان و متنوع در میان حکایتها و ایفای نقش
در شکتگیری ای گفتاان تقابلی به حدود  105ت میردد؛ ای موضوع حاصت خال یت نویسنده در پدردازش روایدت
صهها و بهنوعی حرکت بهدات خلق اثری نو و متاایز از آثار پیشی بوده ادت
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حکایتهای تودرتو (اپیاودیک)
بخش دوم مقدمة دفر هفت کشور که پرح جتری بخش مقدمة دفر ادت ،از صههای پدیدرپدی و حکایدتهدایی
شکت گرفته که در درون هج گای گرفته ادت ای بخش شامت دو نوع حکایدا

اددت؛ حکایداتی کده نویسدنده بدرای

هدف خود ،که در بخش بت بدان پرداختیج ،آن را داخته و پرداخته میکند گونة دیگدر ،حکایداتی تداریخی اددت کده
گاهی با اکر و گاهی بی اکر منبع ،آنها را در میان صهها گای میدهد و هدف خود را برمیآورد «غالبا آوردن ص ه در
میانة صهای دیگر ،دنتی مشرق زمینی به شاار مدیآیدد و خاددتگاه آن را در هندوددتان و ادب دیرددال دانسدکریتی
میانگارند گویا ای پندار از روزگار گسترش رمانتیسج رواج یافته ادت رویآوری شوقمندانه به فرهنگ و هنر شدر ی
یکی از گلوههای گریان رمانتیسج اروپایی ادت انتشار ترگاههای فرنگی هزار و یک شس ،حادثة مهادی اددت کده در
عصر پیشرمانتیک روی میدهد و با ادتقبال خاصی روبهرو میشود» توکلی481 :1389 ،
چنانکه در بخش تقابتهای دوگانه داختار تقابلی گفتاان اب تراب و پدرش را تردیج کردیج ،ای گفتاان مانند صدة
مادر ،چارچوبی ادت که صههای دیگر در آن درج شده ادت ای

صه پر از شخصیتهای گوناگونی ادت که هرکدام

برای خود توصیف و دادتانوارهای گدا دارد دروا ع از کت کتاب هفت کشور حدود  55درصد شخصیتهای کتاب در
مقدمة دفر ناایانده شده ادت ای موضوع بر اهایت مقدمة دفر هفت کشور ازنظر دادتانپدردازی و شخصدیتددازی
اشاره دارد که به پیوند حادثهای به حادثة دیگر به ددت شخصیتی میان امد؛ چنانکه تدودوروف گفتده اددت« :هادواره
ظهور هر شخصیت تازهای باعث طعشدن دادتان بلی و آغاز دادتان گدید میشود و بدینگونه داددتان تدازه توصدیفی
ادت دربارد ای شخصدیت گدیدد ،داددتان دوم در درون داددتان اول گدای مدیگیدرد؛ اید صدناعت را دروندهگیدری
میخوانند» اخو 274 :1392 ،
دروا ع هر شخصیت دبس دورگزینی از شخصیت دیگر میشود؛ عالوهبدر آن ،ورود راوی نویسدنده یدا اکدر واژد
«آوردهاند که» که به روایتی دیج اشاره میکند ،دگردیسی زاویة دید را پدید میآورد البته هر شخصیت مو ریت مستقلی
برای بیان صة خود دارد؛ ای ویژگی به نویسنده فرصتی برای عبار پدردازی و توصدیف گسداانی ،فکدری ،مکدانی و
گاهی زمانی شخصیت را میدهد که با داخت م اوعهای متنادس از شخصیتهای هاگدون مدثال ندامهدای زیبدا بدرای
افرادی که کار نیک ان ام میدهند و بهاصطالح فیلجنامهنویسان نقش مثبت هستند ،م اوعة خانوادد آنان نیز نقش مثبدت
ادت یا مثال خانوادهای که فرزندانشان مودیقیدان هستند ،نام پدر ،مادر ،دودت ،بیله و کشور هاه در ارتباط با حدوزد
مودیقی ادت برای ناونه رک :فخری هروی50 :1395 ،

صة مادر ای داختار ،گفتوگوی پددر و پسدر اددت اید

گفتوگوها در میانة حکایتهای پیدرپی با انواع شخصیتها رخ میدهد که در بخش پیرنگ با ردج الگوی طدرح اید
حکایتهای درونهای و ارتباط آن با بخش گفتاان تقابلی ،زن یرد صههای پیدرپی آشکار میشود
شخصیتپردازی در دادتانگویی فخری هروی ویژگی ماتازی ادت که خود م ال دیگری برای برردی میخواهدد
الگوی پرار بازیگران صه را هفت تیپ میداند رک :اخو  19 :1392 ،؛ بهدبس آنکه روایت فخری هروی پیچیدهتدر
ادت ،اگر بخواهیج طبق الگوی پرار برای ناونه صة نخست دلطان نوروز و گلگونپوش را تردیج کنیج د ای

صده

طوالنیتری حکایت و حلقة اول بیان صههای درهجتنیده ادت د در هر بخش نه یک شخصیت بلکه چندی شخصدیت
خواهیج داشت
 1آدمهای خبیث :و  ،زاغوش غااز ،دیف بیباک ،دنگدل
 2بخشنده :شکوفة بازرگان
 3هرمان گستوگوگر یا ربانی  :هرمان گستوگوگر :خوشالقان ،هرمان ربانی :دلطان نوروز
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 4اعزامکننده :شهناز ،دلاک ،لرت گبه آتشی  ،صیاد
 5یاریدهنده :ماهور ،نغاهدرا ،غزال ،پیشرو ،گامه کبود
 6شخص مورد گستوگو :دلطان نوروز ،گلگونپوش ،خوشالقان
 7هرمان البی :دیف بیباک
اب تراب دادتان دلطان نوروز و گلگونپوش را آغاز میکند او با یک نتی هگیری از پیش مشدخصشدده داددتان را
بیان میکند :اگر اگازد دفر ندهی مانند دلطان نوروز پشیاان میشوی خالصدة داددتان آن اددت کده خدوشالقدان در
گستوگوی شهری دیگر به دبس فرار از غج فدو

والددینش پدس از ماگراهدایی بده ددرزمی ددلطان ندوروز حداکج

بهاردتان میردد و در کاخ او منزل میکند حاکج کوهسار به نام دنگدل به صیاد حکج میدهد تا خوشالقان را بدزدد
زاغوش غااز مالزم دیف بیباک حاکج دیج بهاردتان به دلطان نوروز میگوید :گلگونپوش حاکج درزمی خدارددتان
در عالج مستی خوشالقان را کشته ادت؛ پس دلطان نوروز خشاگی میشود و گلگونپوش پادشاه را میکشدد در راه
بازگشت صدای خوشالقان را از باغی میشنود و از ای رفتار خود تت پشیاان و نادم میشود ای گزارش کوتداهی
از صة اول بود که گزارههای روایی کوتاهی را در خود گن انده ادت و برضدی از آنهدا بازگشدت بده زنددگی گذشدته
شخصیت دادتان فلشبک را بازگو میکندد کده خدود داددتانی فرعدی در لدس ص ه اول اددت گسدتردگی و تندوع
شخصیتها صه را در الیههای گوناگون مازوار به پیش میبرد؛ چنانکه تودوروف گفته ادت« :امدا گدذابتدری شدکت
درونهگیری حضور راویان گدید ادت» هاان274 :
ای ح ج ودیع از کاربرد شخصیت در صههای بههجتنیده گاهی مخاطس را دچدار درگشدتگی مدیکندد و در درک
انس ام مقتوایی دادتان باعث کای خلت میشود؛ اما ابلیت دتایشآمیز روایت صهدر صه در هفت کشور آن ادت کده
هر صه بهتنهایی نیز میتواند مخاطس را درگیر کند و انگیزد خواندن زن یدرههدای دیگدر داددتان را بده خوانندده دهدد؛
عالوهبر ای در بخش گفتاان تقابلی بلی ،خواننده در بافتی کلی ،از داختار گفتاان گدلی د تاثیلی آگاهی مییابدد و او
را از درگشتگی در تنوع اشخاص و توصیفا

بسیار رهایی میبخشد

طرح یا پیرنگ اثر
چنانکه پیشتر در بخش نااد گفتیج بخش نخست از ده گزء تشکیت شده اددت؛ بندابرای پیرندگ هدر گدزء در دده
بخش برردی میشود:
الگوی پیرنگ بخش اول
بخش نخست از ده پاره تشکیت شده ادت؛ بنابرای پیرنگ هر بخش بدی شکت ادت:
 1انگیزه فاعت  +کنش اول فاعت آفرینش هستی  +کنش دوم فاعت انتخاب پادشاه برای هفت دیاره ؛
 2وگود مشکت عشق خواگه رغام به زالل  +یداریکننددد اول نسدیج غدالم خواگده رغدام  +یداریکننددد دوم
عادلشاه  +حت مشکت وصال و در وگود آمدن اب تراب ؛
 3فرمان د ده بر اب تراب  +عدم اطاعت درهنگ ابلیس از وی و بهانهگویی  +رانددگی او از درگداه عادلشداه و
م ازا

ابلیس

الگوی پیرنگ بخش دو
چنانکه در مررفی بخش دوم مقدمة هفت کشور بیان کردیج ،ای بخش که چدارچوب اصدلی شدکتگدرفت حکایدتهدای
پیدرپی را دازماندهی میکند ،خود داختاری از گفتوگوی تقابلی دارد؛ بنابرای الگوی پال بخش دوم به شکت زیر ادت
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آغاز دخ  ،نیاز اب تراب به دفر  +بیان حکایت فرعی تودط اب تراب  +گدواب خواگده رغدام  +بیدان حکایدت
متقابت دخ اب تراب  +گواب اب تراب بیان حکایت متقابت دخ خواگه رغام  +به های شکت الی آخر
الگوی پیرنگ بخش سو
بخش دوم صهدر صه ادت و پیرنگ ای بخش را در گدول زیر تردیج کردهایج
گدول شاارد  :2الگوی پیرنگ صههای تودرتو
ردیف

صه

الگوی پیرنگ

1

دلطان نوروز و

هرمان راهی دفر میشود  +یاریکنندههای گوناگون او را به مقصودش ،پادشاه منظور میردانند +

گلگونپوش

پادشاه هدف ،بهدبس دوءظ  ،پادشاه دیگر را میکشد  +نادم میشود

2

فرهنگ و شباهنگ

فرهنگ فرزندی در راهی شباهنگ را پرورش میدهد  +گهانگرد گادو میت چا آرا

3

حس و طالس

1/3

تاثیلی برای  3زن

دخترپادشاه را در دل شباهنگ میاندازد  +شباهنگ راهی دفر میشود  +فرهنگ از غصه دق
میکند
دختر عاوی خود میشود  +بر در راه وی مشکلی میگذارند یافت در

طالس عاشق حس

شسافروز  +طی کوشش فراوان  +یافت در  +تأخیر بسیار و ازدواج حس با برادر طالس
زیبارو و عاشق

مرد زشترویی عاشق زنی زیبا میشود  +مرشوق برای ددت به در کردن ،آب حیا

را میخواهد

 +مرد از خضر راه حت میگوید  +راه چنان پر از دختی ادت که وی پیشاان میشود

زشتروی
داعی عاشق مراد دخترعاوی خود بود  +پدر داعی مرد  +پدر مراد خوادت آنها را به هج بردانند

4

مراد و داعی

1/4

زاهد و دزد

5

دکندر و آب زندگانی

6

کیخسرو و ملک شام

7

حکایت ایران دخت

8

حکایت هاای

9

دادتان ملکزادد یا

9

ضقاک و پادشاهی

فریدون عزم دفر میکند  +لشکری را گاع میکند  +کاوه آهنگر و یارانش به او میپیوندند +

فریدون

ضقاک را از بی میبرند و فریدون فرخ شاه ایران میشود

 +اما فتنهانگیز وزیر گفت :ع له نک و حکایت زاهد و دزد را بازگفت
مردی در شس رار میگذارد دختر خود را به زاهدی دهد  +دزد از تاریکی دود میگوید و دختر را
با خویش میبرد  +زاهد میآید و طلس عیال میکند  +مرد و زاهد ناآگاه به ماگرا پی میبرند و فغان
میکنند  +دزد دختر را وامینهد و فرار میکند
دکندر به دنبال آب زندگانی بود  +مشکال

بسیاری را از در گذراند  +موفقیت حاصت شد  +اما

در خوردن آب تأخیر کرد پرندهای مشک را پاره کرد  +به حسر

نشست

شخصی برای دادخواهی نزد ملک شام میرود  +کیخسرو نامه مینویسد برای دادخواهی آن
شخص  +ملک شام نامه را میدرد  +کار به گنگ میکشد  +گادودی خبر میدهد دپاهیان ملک
شام از حد و حصر خارج ادت  +کیخسرو فرار میکند  +ملک شام میگوید دشا بهچنگآمده را
نباید رها کرد  +تر یت میکند و شکست میخورد
شخصی از پیرزنی تخجمرغی دزدید  +پیرزن به ایراندخت شکایت برد  +دودت دزد گفت بهدبس
بیچارگی و بدبختی دزدی کرده ادت  +ایراندخت فرمود هر دو آنان را م ازا

کنند

هاای به حاام رفت  +انگشترش را گج کرد  +گاع حاضر در تردد شدند  +او گفت حتاا در خانه
ادت  +از گای برخادت و پیدا شد  +علت را گویا شدند  +گفت تشویش خاطر رعیت نپسندم
ملکزادد یا تاام ثرو
اموالش را به غار
وامیدارند  +التاا

خود را صرف عیش و نوش میکند  +دپس دفر میکند  +راهزنان تاام
میبرند  +شقنهای او را بهعنوان دزد به زندان میاندازد  +او را به گدایی

میکند؛ آزاد میشود  +پیش دودتان زبانی میرود  +دگ گوشت را میبرد آنان

ملکزاده را دزد میخوانند  +به نزد دایهاش بازمیگردد  +دایه وصیتنامة پدر را به او میدهد  +در
وصیتنامه اکر گن ی ادت  +پس بینیاز میشود و ید رنج دفر را میزند
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هفت وادی
چنانکه بیان شد ،فخری هروی در هفت کشور نخست با رمز صة آفرینش دادتان را آغاز میکند هادانطدور کده از
رآن شاهد اکر شد ،می توانیج ای بخش را دفری از عالج دفلی به اختران هفتگانه و نوعی تکامت انسان از عالج دنیا بده
عالج مرنوی و باال دانست؛ اما هفت عددی رازوار ادت و در ادب فاردی و اداطیر گایگاهی ماتاز در بدی اعدداد دارد؛
هفتگانه را در مقالهای گرد آورده ادت« :مانند هفت آب ،هفت آباء علوی ،هفت

چنانکه روحبخشان م اوعة ترکیبا

آتشکده ،هفت آداان ،هفت مردان ،هفت ارکان ،هفت ا لیج ،هفت الوان ،هفت ایام ،هفدت بدازی ،هفدت بداط ،

وی

ریشة ای رازواری را در باورهای اگتااعی و اعتقادی گامره میداند» رک :روحبخشان27-41 :1378 ،
در این ا نیز گویی اب تراب پس از تزکیه در هفت منزل ،از هفت پادشاه هفت مردان خصلتهای نیکدو و تکداملی
را میآموزد چنانکه توکلی آورده ادت« :اشاره به عدد هفت و بهویژه اهایت آن در آیی هدا و روایدتهدای مقدد

بده

تکرار نیاز ندارد به هر روی ،هفت عددی ادت که برای ابدال اکر شده ادت از ای گذشدته گدواناردان غدار را هفدت
دانستهاند و یا از هفت طبقة مردان حق یا هفت عارف دخ گفتهاندد در تصدوف هفدت حضدور تأم تبرانگیدزی دارد
خا انی در صیدد تردائیه آن ا که بههفت مردان اشاره میکند ،گویا مرادش های ابدال باشد» توکلی148 :1389 ،
البته در این ا اب تراب و خواگه رغام هر دو منظور نظر عادلشاه هستند و هرگز بهدبس گناه ،زندگی در عدالج ددفلی
نصیبشان نشده ادت هانشینی اب تراب با نسیج و شاال که در ادب فاردی هر دو نام باد هستند ،ای شدوق ددفر را در
دل اب تراب برمیانگیزاند بنابرای نیاز دفر در دل اب تراب متاک میشود و گویای دیدار هفت کشور میشود در ای
دفر برای ردیدن به کشور اول باید هفت منزل را طی کند ای هفت منزل مانند هفت وادی عرفان ادت کده عطدار نیدز
بدان اشاره داشته ادت« :طلس ،عشق ،مررفت ،ادتغنا ،توحید ،حیر  ،فقر و فنا» عطار 180-229 :1382 :در این ا نیدز
هفت منزل را اکر میکند که تا ای منازل را نپیااید به کشور اول راه ناییابد عقیتالددی راهنادا و مررفدیکننددد اید
منازل ادت« :منزل وگود ،منزل بیخودی ،منزل لرس مزغزار بینظیر و روحافزا  ،منزل شباب ،منزل صالح ،منزل فندا و
منزل بقا خواگه عقیتالدی ای طی طریق را کاال انسانی میداند و میگوید بدان ددبس کده چدون انسدان کامدت بددان
وادی بقا میردد ،او را مررفت حضر

رب الرزه حاصت میشود و علاای عدارف را زنددد گاویدد مدیخوانندد» رک:

فخری هروی114 :1395 ،
نتیجهگیری
هفت کشور اثری از رن دهج ه ری و نوشتة مقاد ب امیری هروی ادت ای کتاب مقدمدهای دارد کده بدا وگدود
کارکرد پن اه و پنج درصدی شخصیتهای متنوع و دگردیسی زاویة دید ،مقدمدهای متفداو

و خال انده را پدیدد آورده

ادت نویسندگان ای پژوهش با رویکردی داختارگرایانه میکوشند داختار متاایز ای مقدمه را آشکار کنند ای مقدمده
در ده بخش تدوی شده ادت بخش اول ناادی ادت مؤلف با ناایش دادتان آفرینش در الس نامهای متفداو
بخش را پی ریزی کرده ادت ای

اید

سات با روایت رآنی آن مشابهت کامت دارد؛ البته در ای روایت اب تراب و پددرش

خواگه رغام گناهکار نیستند
در بخش دوم اب تراب و خواگه رغام گفتوگوی تقابلی را با یکدیگر برای متقاعدکردن یکدیگر نقت میکنندد؛ اید
یکی از روشهای مطالراتی داختارگرایان برای ددتیابی به مفهوم درونمایه ادت نکتة دیگر اینکه ای بخدش ،غدرض
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اصلی اب تراب را که دفر به اختران هفتگانه و صد خواگه رغام برای ماانرت از ای دفر ادت ،آشکار میکند
بخش دوم ،ادتفادد نویسنده از شیود حکایتهای تودرتو ادت در ادب فاردی چنی دادتانهایی مسبوق بده ددابقه
ادت در ای بخش ،از شخصیتهای بسیاری ادتفاده شده ادت در هر روایت با راوی گدیدی د شخصیت تازهوارد دد
روبهرو میشویج که دادتان را به پیش میبرد زاویة دید ازنظر دگردیسی ،بخش هنری دیگری اددت کده ارزش بررددی
دارد در بخش پیرنگ ،آنچه گلس توگه میکند ای ادت که نویسنده با پیگیری روایتی خطدی و نقدت حدوادث برپایدة
رابطة علی و مرلولی ،الگوی پیرنگی منطقی و منس ج و ادتواری پیش روی خواننده میگذارد در باب درونمایة مقدمدة
دادتان هفت کشور نیز باید افزود که دفر اب تراب بهدوی کاال ادت و با عروج او از اختران هفتگانه به تزکیة نفدس و
فضلیت میردد
برردی ای اثر با آثار غنایی و ترلیای پیش و پس از آن میتواند تولید مقتوای ارزشاندی داشته باشدد؛ بدرای مثدال،
مقایسة طوایف مختلف در هفت کشور با مرصادالرباد ازنظر شناخت پیشهها و صنرتها دودمند خواهد بود دخ آخر
اینکه ،ای اثر از ناونه های خوب نثر فاردی ادت؛ اما حدود پانصد و هفتاد بیدت شدرر در آن بده کدار رفتده اددت کده
می تواند موضوع پژوهشی گداگانه رار گیرد و در گایگاه بخشی از میراث مکتوب ادبی در حوزد تققیقا

شرر ددنتی

توگه پژوهشگران و صاحسنظران را برانگیزد
منابع

 -1رآن کریج
 -2احادی ،بابک  . 1392داختار و تأویت مت  ،تهران :مرکز ،چار پانزدهج
 -3اخو  ،احاد  . 1392ددتور زبان دادتان ،اصفهان :فردا ،چار دوم
 -4اددی کلخوران ونید ،فاطاه  1396مقایسه دبک دادتانی مقبوب القلوب و هفت کشور ،پایاننامه کارشناددی
ارشد ،دانشگاه خوارزمی
 -5ادکولز ،رابر

 . 1379درآمدی بر داختارگرایی در ادبیا  ،ترگاة فرزانه طاهری ،تهران :آگاه

 -6برتنس ،یوهانس ویلج  1394مبانی نظریه ادبی ،ترگاة مقادرضا ابوالقادای ،تهران :ماهی ،چار چهارم
 -7پورنامداریان ،تقی  1386رمز و دادتانهای رمزی در ادب فاردی ،تهران :علای و فرهنگی
 -8توکلی ،حایدرضا  1389بوطیقای روایت در مثنوی ،تهران :مروارید

 -9خوانساری ،مقاد  1356فرهنگ اصطالحا
 -10داد ،دیاا  1385فرهنگ اصطالحا

منطقی ،تهران :انتشارا

بنیاد فرهنگ ایران

ادبی ،تهران :مروارید ،چار دوم

 -11دپیت ،الیزابت  1389پیرنگ ،ترگاة مسرود گرفری ،تهران :مرکز
 -12اکاوتی راگزلو ،علیرضا « 1387هفت کشدور و ددفرهای ابد تدراب» ،آینده پدژوهش ،شداارد  111و 110
83-87
 -13راشدی ،حسامالدی

« 1350فخری هروی و ده اثر او» ،ترگاة مقاد مظفر ،م لة دانشکده ادبیدا و علدوم

انسانی مشهد ،شاارد 421-507 ،26
 -14رضایی ،حاید؛ رییسی نافچی ،فرحناز؛ ایرجپور ،مقادابراهیج « 1394مررفی برردی و تصقیح نسخه صنایع

تقلیت و داختار و پیرنگ مقدمة دفر «هفت کشور» فخروی هروی  /مقاد ایرانی و هاکاران

القس » ،تألیف فخری هروی ،هشتای هاایش پژوهشهای زبان و ادبیا

فاردی ،تهران :وزار
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فناوری955-982 ،
 -15روحبخشان ،علیمقاد « 1378هفت در زبان ادب و حکج فاردی» ،نامه پاردی ،زمستان ،شاارد 27-41 ،4
 -16زری کوب ،عبدالقسی

 1382اردطو و ف شرر ،تهران :امیرکبیر ،چار چهارم

 -17دردی ،مصلح ب عبداهلل  1379کلیا

دردی ،تهران :افکار ،چار دوم

 -18دودور ،فردینان دو  1378دورد زبانشنادی عاومی ،ترگاة کورش صفوی ،تهران :هرمس

 -19شفیری کدکنی ،مقادرضا « 1388داختار داختارها» ،زبان و ادبیا
 -20شایسا ،دیرو

فاردی ،شاارد 7-14 ،65

 1390مکتسهای ادبی ،تهران :طره

 1383 ----------- -21بیان و مرانی ،تهران :فردو  ،چار هشتج

 -22صفا ،ابیحاهلل  1370تاریخ ادبیا

ایران ،ج  ،5تهران :فردو

 -23عطار نیشابوری ،فریدالدی مقاد  1382منطق الطیر ،تصقیح صادق گوهری  ،تهران :علای و فرهنگی
 -24فتوحی رودمر نی ،مقاود  1385بالغت تصویر ،تهران :دخ
 -25فخری هروی ،مقاد ب امیری  1395هفت کشور ،تصقیح ایرج افشدار و مهدران افشداری ،تهدران :چشداه،
چار دوم
 -26فیروزیان ،مهدی « 1393پیوندهای بینامتنی دیوان فخری هروی و حدافت شدیرازی» ،فرهنگسدتان ،شدبه داره،
351-370
 1391صور گرایی و داختارگرایی در ادبیا  ،اهواز :دانشگاه شهید چاران اهواز ،چدار

 -27ادایپور ،در
دوم

 -28کالر ،گاناتان  1379فردینان دودور ،ترگاه کورش صفوی ،تهران :هرمس
 -29مرلوف ،لوییس  1380فرهنگ الان د ،ترگاة مقاد بندرریگی ،تهران :ایران ،چار دوم
 -30مری  ،مقاد  1379فرهنگ فاردی ،تهران :امیرکبیر ،چار شانزدهج
 -31مکاریک ،ایرناریاا  1393دانشنامة نظریههای ادبی مراصر ،تهران :آگه
 -32مهدوی ،مقادگواد؛ صباغیان ،مقادگاوید ،میزبان ،گواد « 1392انرکا

دادتان آفدرینش آدم در برخدی از

متون ادب عرفانی» ،گستارهای ادبی ،دورد  ،46شاارد  2مسلست 169-193 ، 181
 -33میرشریفی ،دید علی « 1375کنیة ابوتراب افتخار امیرالاؤمنی » ،و ف میراث گاویدان ،شاارد 168-173 ،13
 -34ناصرخسرو ،ابومری

 1373دیوان ،تهران :نگاه و نشر علج

 -35ن جالدی رازی  1352مرصادالرباد ،به اهتاام حسی نراتاللهی ،تهران :م لس
 -36هارلند ،ریچارد  1385درآمدی تاریخی بر نظریة ادبی از افالتون تا بار  ،ترگاة علدی مرصدومی و دیگدران،
تهران :چشاه
 -37یاکوبس  ،روم

 1376روندهای بنیادی در دانش زبان ،ترگاة کورش صفوی ،تهران :هرمس

38- Abrams MH (2000). A Glossary of Literary terms, sixth edition, Harcourt Brace collage, us.
39- Longman dictionary of English language and cultur (2000). new edition, paya, Tehran:
ghessepardaz.
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