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سیر اعتالیی در داستان « گنبد سیاه» نظام ی گنجهای
 - 1مریمرحمانی - 2محمدفوالدی 
چکیده 
نظامی گنجهای ازجمله منظومهسرایان برجستۀ ادبیات فارسی است که تأثیر شیوۀ داستانسراییاش
بر شاعران پس از او کامالً مشهود است .هفتپیکر نظامی گنجهای ،چهارمین اثر برجستۀ اوست.
وی در این اثر ازطریق داستانکهای رمزی ،سیر اعتالیی انسان را در قالب داستان بیان مییکنید.
«سفر» یکی از مضمونهای رایج در داستانهای عرفانی است که در آن سالک طی مناسکی با خلع
لباس بشری ،از حضیض نفس به اوج قطب نورانی اش دست مییابد .گنبد سییاه اولیین داسیتان
برجستۀ این اثر ادبی است که در این داسیتان ،سیالک در پیی ییافتن علیت سییاهپوشیی مسیافر
سیاه پوش  ،مشتهیات دنیوی را رها میکند و برای دریافت پاسخ سؤال خود ،سفری را آغاز کنید.
البته این سفر برخالف پژوهشهای پیشین ،نهتنها نقشی در سقوط شخصیتی او ندارد  ،بلکه سالک
با صعود به آسمان به دیدار معشوق ازلی نائل میشود ؛ بنابراین این ضرورت ایجیاب مییکنید تیا
ضمن اشاره به سیر اعتالیی سالک در این سفر ،به روش تحلیلی و تفسیر داستان براساس مبیانی
عرفانی ،به چگونگی دستیابی او به این مقامات و دلیل اصلی سیاهپوشی مردم شیهر مدهوشیان
پاسخ دهیم.
دواژهها :نظامی گنجهای ،هفتپیکر  ،سیر و سلوک ،سیر استعالیی ،مکاشفه.
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- 1مقدمه 
حکیم جمال الدین ابومحمد الیاس بن یوسف بن زکی از داستان سرایان بزرگ ادب فارسی در قرن
ششم است که نهتنها دارای روش و سبکی جداگانه است ،بلکه تأثیر شیوۀ داستانسرایی او بر شعر
فارسی نیز در شیاعران پیس از او کیامالً مشیهود اسیت .او توانسیت بیا ایجیاد تحیول در شییوۀ
داستانسرایی «تا پایان قرن ششم شعر تمثیلی را در زبان فارسی به حید اعیالی تکامیل برسیاند»
(صفا .)2/807 :1368 ،
هفت پیکر چهارمین مرحله از سیر و دگرگونی تفکر شاعرانۀ نظامی در خمسه است و « ازنظر
هنری سرآمد همۀ آثار نظامی است .بیتردید [ این اثر ادبی] ایدئولوژی شهری است که بیه قالیب
الفاظ ریخته میشود که نظامی با بهکار بردن زبان زنده [ در این اثر ادبی] و گنجینههای لغیاتی کیه
مدتها پیش وارد تغزالت درباری شده بود ،خدمت بزرگی به داستان انجام دادهاسیت» (ریپکیا و
دیگران )299 :1370 ،او این اثر ادبی را که دربرگی رندۀ هفت داستان کوتاه در دل داستان بلند بهرام
گور است ،هفت پیکر یا هفتگنبد نامید .مضمون بیشتر این داستانکها ،سفر است و گویای رمیز
تعالی انسان است .این سفرها  ،سفر به درون انسان است که در آن ،سالک طی مناسکی برای یافتن
مسیر بازگشت به معنویت و اصل خود ،در قالب یک سفر خیالی ،از چند وادی عبور میکند و در
یک سیر اعتالیی ،از حضیض نفس به اوج قطب نورانی خود دستمییابد.
این مسیر آغازی را می طلبد تا سالک در پی شناخت خود سفری را آغاز کند ؛ آغاز این سیفر
هنگامی است که سالک پیش از گام نهادن در ایین مسییر ،حقیایق حقیقیت بیهواسیطهای بیر وی
مکشوف شده است؛ بنابراین برای شهود بیواسطۀ این حقایق ،سفری را آغاز مییکنید کیه نقیش
برجسته ای در ایجاد حس پویایی و حییات معنیوی شخصییتهیای داسیتان دارد و در اصیطال
عارفانه از آن به سیر و سلوک تعبیر میشود« .گام نهیادن در ایین مسییر ،از طرفیی پاییان سیفر و
به گونه ای آغاز سف ر جدید و مثال اول منزل از منازل ترقی نبی است» (پورنامداریان )106 :1364 ،
که سالک پس از شنیدن ندای «فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ» (آیۀ /20طه) ،پای بر داشتههای مجازیاش مینهد و
برای دستیاب ی به کمال حقیقی خود «به حکم «ما عِندَکم یَنفَدُ» از تعی ن و هستی مجیازی نیسیت
میشود» (الهیجی  )436 :1381 ،تا سزاوار گام نهادن به وادی مقدس شود.
سالک در این سیر استعالیی که نیمداییرۀ معرفیت تکامیل بشیری و عیروج عارفانیۀ اوسیت،
ره توشه ای الزم دارد تا « از آن جان ناتمام خویش را بمیراند و به عالم فنا پیوندد تا فرجام کیار او
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نشانی باشد از نیل به حق که [گذر از این وادی] محتاج گذشتن از هستی و عالم خیودی اسیت»
(زرینکوب .)428 :1378 ،
در این مرحله سالک «ضمن مشاهدۀ آیات حضرت حق در مراتیب هسیتی ،از مرتبیۀ کثیرت
عبور کرده» (حسینی طهرانی )25 :1370 ،و با پیوند دادن نیمۀ خاکی اش با نیمۀ خداییاش ،حیات
جدیدی را در وحدت با حقتعالی پدید می آورد و نوعی تحول و دگرگونی را در شخصیت سالک
در پی دارد ؛ اما چون دوام در این مرتبه جز برای سالکان صاحبتمکین ناممکن است ؛ بنیابراین
سالک بار دیگر در یک سیر نزولی از عالم غیب به عالم شهادت نزول میکند.
- 1- 1بیانمسألهوسؤاالت تحقیق 
گنبد سیاه ،اولین داستان بانوان هفتگنبد است که بانوی هندی برای بهرام گور بازگو میکند .سفر
در این داستان در یک تعبیر برای سالک مانعی برای تعالی نفس اوست و در تعبیری دیگر وسیلۀ
عروج و تعالی است .در تعبیر اول ،به تأثر از داسیتان هبیوط آدم از بهشیت بیهخیاطر مشیتهیات
نفسانی ،بازگوکن ندۀ عروج سالکی به آسمان است که بهواسطۀ حرص و طمیع از آسیمان هبیوط
میکند؛ ازاینرو در ماتم ازدست دادن این موقعیت ،داغ سیاهپوشی را تا پایان عمر به همراه دارند؛
در تعبیری دیگر ،این داستان نمادی از یک مکاشفۀ روحانی است که بن مایۀ اصلی بسیاری از متون
عرفانی را در ادبیات فارسیی ششیلیم مییدهید ؛ ازجملیه مییتیوان بیه معیراج بایزیید بسیطامی در
کشف المحجوب هجویری  ،مکاشفات سعدالدین حموی در انسان کامل عزیزالدین نسفی و عروج
امام محمد غزالی در غزالینامه اشاره کرد .این مکاشفات در داسیتان گنبید سییاه ،در قالیب ییک
داستان پیریزی شدهاست .منظور از مکاشفه در این داستان ،یک حالت عرفانی است که «مییدان
رو جسمانی است که در ادراک حواس ظاهر نتوان کرد» (تهانوی  ،بیتا.)1254 :
در این سیر روحانی ،پادشاه در پی اشتیاقی که در مسافر سیاهپوش برای بازگشت بیه مبیدو و
اصل خویش در وی پدید میآید ،پای در دایرۀ سلوک میگذارد و به استمداد نیروهای رحمیانی
که نصیب او شده است در هر منزل با زدودن آلودگیهیای نفسیانی ،ایین قابلییت را میییابید تیا
حق تعالی برای لمحه ای ،برقع از پردۀ غیب کنار زند و سالک بالمعاینه و مشاهده و به چشم دل و
چشم ظاهر ،آیات و نشانهها و زیباییهای عالم ملکوت را ببینید و درک کنید .ایین حالیت را در
تعابیر عارفانه  ،کشف و شهود گویند که در این مسیر تحوالتی در شخصیت سالک پدید مییآیید.
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د ر این پژوهش نیز در پی آن هستیم که ضمن ارزیابی این داستان از ابعاد عرفانی به سؤاالت زیر
نیز پاسخ دهیم:
 .1س یر اعتالیی سالک در این داستان در چند مرحله شکل میگیرد؟
 .2علت سیاهپوشی و سکون مردم شهر مدهوشان چیست؟
 .3سالک در هر مرحله به چه مقاماتی نائل میشود؟
- 1- 2اهدافوضرورتتحقیق
موضوع مهم در پژوهشهای صورتگرفتۀ این داستان  ،تأکید بر سقوط شخصیتی سیالک ،پیس از
صعود به آسمان است؛ حال آنکه این پژوهش در پی اثبات این مصداق است که این سفر نهتنهیا
بُ عدی منفی در سقوط شخصیتی سالک ندارد  ،بلکه سالک با صعود به آسمان بیه دییدار معشیوق
ازلی نائل می شود ؛ بنابراین ضرورت دارد که ضمن بازگوکردن سیر اعتالیی سالک در این سیفر،
چگونگی دستیاب ی او به مقاماتی که او در هر مرحله کسب میکند  ،بررسی و بیان شود.
 - 1- 3پیشینۀتحقیق 
هفت پیکر به عنوان یکی از آثار برجستۀ نظامی گنجهای در زمینۀ داستانپردازی تمثیلی در ادبیات
فارسی ،از جایگاه برجسته ای برخوردار است ؛ بهگونهای که هر یک از داستانهای آن در زمینههای
مختلف بارها مورد نقد و بررسی پژوهشگران قرار گرفتهاست.
الف .پژوهشهایی که از بُعد ساختاری به داستان پرداختهاند :
«تحلیل ساختاری داستان پادشیاه سییاه پیوش از منظیر بیارت و گرمیاس» (فاطمیه کاسیی مجلیۀ
ادبپژوهی )1387 :؛ « بررسی مؤلفۀ زمان در داستان گنبد سیاه» (عزیز اهلل عبدلی ،ابراهیم دستگیر ،
حسین وظیفهدل  ،همایش ملی ادبیات غنایی )1390 :؛ «مخاطبان و زاویه دید گنبد سیاه» (محمدرضا
قانونپرور  ،مجلۀ ایرانشناسی :پاییز .)1370
ب .پژوهشهایی که به تحلیل محتوایی داستان پرداخته اند:
«نقد اسطوره شناختی گنبد سیاه» ( بتول واعظ و رقیه کاردل ایلواری ،مجلیۀ علیوم ادبیی)1394 :؛
« داستان روز شنبه در گنبد سیاه» (مسعود سپهوند  ،مجلۀ تحقیقات تعلیمیی و غنیایی زبیان و ادب
فارسی )1390 :؛ «گنبد سیاه ؛ نقدی براساس یکی از قصههای هفتپیکر» ( دره دادجو ،راویان مجلۀ
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فرهنگ)1385 :؛ کتاب «روانکاوی و ادبیات» ( حورا یاوری و کتاب داستانها و پییامهیای نظیامی
گنجوی اثر حشمت اهلل ریاضی).
البته در میان این پژوهشها  ،پژوهشهای گروه اول در حوزۀ این پژوهش قرار نمیگیرد ؛ اما با
بررسی محتوایی پژوهش های گروه دوم ،بهوضو میتوان دریافت که در همیۀ ایین پیژوهشهیا ،
آنچه حائز اهمیت است ،تأکید بر تحول شخصیتی سالک است که در این پیژوهش نییز از جنبیۀ
دیگر به این مسأله پرداخته شده است.
یگنجهای 

- 2سیراعتالییدرداستان«گنبدسیاه»نظام
سیر سفر خیالی در داستان گنبد سیاه ،یک حرکت انفسی است که در اصطال صوفیه ،به «سیرٌ مِنَ
الخَلق اِلیَ الحَق» تعبیر میشود و بهطور عمده در سه مرحله صورت میگیرد:
- 2- 1مرحلۀاول:فراخوان 

در مرحلۀ فراخوان که اولین مرحلۀ سلوک است ،سالک بعد از آگاهی و انتباه از شرایط نامساعد
خود تصمیم میگیرد تا با یک تحول درونی یا بیرونی ،شرایط نامساعد خیود را تغیییر دهید؛ در
همین راستاست که کشش درونی و ناخودآگاه به کمک سالک میآیند و با تحیریض سیالک او را
بر آن می دارد که از تصمیم خود صرفنظر نکند.
این مرحله در داستان گنبد سیاه با آمدن مردی سیاهپوش به حضور پادشاه آغیاز مییشیود و
بخش آغازین در این داستان است « .دیدار شاه با مسافر سیاهپوش ،بیشباهت بیا دییدار بیودا بیا
راهبی با ردایی زعفرانی در جستجوی کامیلشیدن نیسیت» (الییاده  .)4/138 :1387 ،ایین دییدار
تلنگری است که شاه را از مرگ و رکود درونش میرهاند و در پی آن ،نوعی تشویش و آشیفتگی
درونی را در وجود شیاه پدیید مییآورد و او مییپیذیرد کیه بیاوجود داشیتن مسیند سیلطنت و
فرمانروایی ،انسان ناآگاه و نامتکاملی است؛ یونگ این تکانه را «فراخوان» می نامد و از همینجاست
که کار دشوار تزکیه آغاز میشود ؛ بنابراین شاه -سالک که «شین» و «نقصان» وجود خود را دریافته
است ،با آتش مجاهده و زدودن این آالیشها ،خود را برای دستیابی بیه کمیال آمیاده مییکنید
(نظامی گنجهای .)619 :1390 ،
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در م رتبۀ بعدی از فراخوان ،مرشد و راهنمایی الزم است تا روان خفتۀ سالک را بیدار کند و از
راز غریبش در دنیای مألوف پرده بردارد .در این مرتبه سالک درمییابد که این دنیای فانی مقامگاه
او نیست ؛ بنابراین شوق پیوستن به اصل و مبدو اصلی ،در دلش برانگیخته میشود.
در این قسمت طفرهرفتن مسافر سیاهپوش از پاسخ به حس کنجکاوانۀ شاه ،نقش راهنمایی را
دارد که قهرمان را برمی انگیزد تا برای تسکین رو آشفتۀ خود ،از حالت رکود و ایستایی خیارج
شود و سفر خود را آغاز کند.
گفتتشرتتاریاستتشدروالیتتشچتتی   

رتتتاریهراستتتتهچتتتوخلتتتدبتتتری  

نتتتتا هنرتتتتار  رتتتتارمدهورتتتتان 

تعزیتتتتتشخانتتتتتۀستتتتتیهپورتتتتتان 

بتتادهنتتو کنتت د 

هتترکتته هنرتتار

یاهپتتتتو کنتتتت د 
هن ستتتتواد ستتتت 



گنجتتهای  )619:1390

(نظتتامی


شاه برای دستیابی به پاسخ پرسش خود ،تصمیم به پرسوجو میگیرد .این عزم و تصمیم که
مرتبۀ بعدی در مرحلۀ فراخوان است[« ،گویای] م یل شدید عمیقی به تغییر درونی است و نیاز به
تجربه ای جدید است که منجر به کشف و جستجوی افقهای تازه مییشیود» (شیوالیه و گربیران،
.)587 :1385
- 2- 2مرحلۀدو  :تزکیهنفس 
در این مرحله «مسافر و سالک می بایست از منازل شهوات طبیعی و مشتهیات نفسانی عبور کند و
از لباس صفات بشری متخلع شود و پردۀ پندار خودی را از روی حقیقیت برانیدازد» (الهیجیی،
 .)205 :1381او با دستیابی به نوعی آگاهی و معرفت ،س یر درونی خود را برای رسیدن به کمال
آغاز میکند که الزمۀ آن فراهمآوردن رهتوشه ای معنوی اسیت کیه جیز ازطرییق پیمیودن مراتیب
سلوک ،امکانپذیر نیست ؛ بنابراین سالک می بایست برای دستیابی بیه آن ،مراتیب و مقامیاتی را
پشت سر بگذارد که در پی این تحول به تزکیۀ نفس دست یابد که در عرفان از آن بیهترتییب بیه
تخلیه و تحلیه تعبیر میشود.
 - 2- 2- 1تخلیه 
اینجا منزلگاه « دع نفسک و تعال» است که سالک را به سرمنزل مقصود هدایت میکند و درعرفان
از آن به مرحلۀ «تخلیه» تعبیر میشود « .در این مرحله سالک درمییابد که وصیل بیه حیق نهاییت
کمال است ؛ اما تا زمانی که اسیر مشتهیات نفسانی است ،رسیدن به این جایگیاه نیاممکن اسیت؛
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بنابراین برای دستیابی به آن ،باید اول از حظّ نفس و نصیب خویش خروج کنید و در هیر کیار،
توجه راست به حق آرد و به قدم صدق ،قطع مسافت هستی واجب شناسید تیا بیه کعبیۀ وصیال
رسد» (نجم رازی  )33 :1381 ،؛ ازاینرو اولین قدم در این طریق  ،شناخت موانیع و حجیابهیا و
خرق آنهاست که چشم حق یقت بین انسان را از دیدن جلوۀ جمال الهی بازمی دارد .این حجابها
عبارت اند از:
 .1حجاب «مال» که آن را میتوان با بخشش از میان برد؛
 .2حجاب «مقام» که آن را میتوان بیا دوری جسیتن از مناصیب دنییوی و تواضیع و دوری از
شهرت ،نابود ساخت ؛
 .3حجاب «معصیت» که با دوری از گناه و توبیه قابیلدرمیان اسیت( ».صیدرالدین شییرازی ،
.)168 :1371
ازاین روی پادشاه ،در پی کشف ظلمت درون خود ،تصمیم میگیرد تا ادهموار دنیای سلطنت
و تاج وتخت را رها کند و سبکبارانه در پی یافتن راز نهان ،بهسوی افقهای روشن رهسیپار شیود
تا سرنخ ی از حقیقت موجود را دریابد:
عاقبتتتتشمملکتتتتشرهتتتتاکتتتترد   

خویشتتتتیا خانتتتتهپادرتتتتاکتتتترد  



گنجتتهای  )620:1390

(نظتتامی


پادشاه هنگامی که وارد شهر میشود  ،با گروهی از انسانهای سیاهپوش روبهرو میشود کیه از
پاسخ دادن به سؤال او امتناع میکنند ؛ زیرا که در مکتب آنها به مصداق حیدی« ::وَ لَییسَ الخَبَیر
کَالمُعاینَه» ( ابن بابویه قمی :1385 ،ج، 378/4

 ،)5788این سیر کشفی است عیانی نه اسیتداللی؛

لطیفیه ای نهییانی مییان محییب و محبیوب اسییت کییه « چیون سییالک صیادق بییه جذب یۀ ارادت از
اسفل ال سافلین طبیعت روی به اعلی علیین شریعت آرد ،از هر حجاب که گذر کند ،او را دییدهای
مناسب آن مقام گشودهشود» (نجم رازی )311- 312 :1381 ،که حقیقت لذت آن قیرب ،جیز بیر
شاهدان آن مُقام ،مکشوف نیست.
وی حیران و سرگردان یک سال در پی کشف راز نهفتۀ این سیاهپوشان ،در شهر میشود  ،اما
کسی نشانی از بینشان او نمیدهد ؛ زیرا «تا سالک را پیری از جانب حق نرسد که پیشتر راه او را
پیموده است ،در وادی سلوک سرگشته خواهدماند و بدان والیت اکمیل و برتیر نخواهید رسیید»
(محسنی و اسفندیار.)103 :1391 ،
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در این گیرودار ،چشم پادشاه به آزادمردی قصاب میی افتید و او را میردی نکیو و نییکروی
مییابد .قصاب درحقیقت حامی و راهنمای دیگری است که میتواند او را از هر غمی برهاند .این
پیر راه های رسیدن به مقصود را می داند و از خطرهای راه آگاه است .او نسبت به خطراتی که در
مسیر قهرمان است ،هشدار می دهد و وسایل مؤثر مقابله با آنها را فراهم میکنید (یونیگ :1386 ،
 )117؛ بنابراین شاه که در اوایل راه ،مناصب دنیوی را رها کرده است ،در میانه راه دارایی خود را
به «آزادمرد قصاب» می بخشد تا سبکبارانهتر به مقام مکاشفه نائل شود ؛ زیرا «شکستن هر حدی و
رهایی از هر تعین و قیدی ،ع یناً دستیابی و نیل به حد باالتر و رسیدن به اطالق و کلیت نسیبی
است .برای اینکه [این] سیر صعودی ،تحولی در جوهر و حرکتی عمودی و عروج و تکامل است»
(یثربی .)430 :1374 ،
چتتتونبتتتههتتتم صتتتحبتییپیوستتتت م  

داریا کمتتتتربستتتتت م 
بتتتتهکلتتتته 

دادمتتتتتتینقتتتتتتدهایروتتتتتتتا ه 

چیزهتتتتتتاییبتتتتتترون انتتتتتتدا ه 

رو تتتتتتارو قتتتتتدر افتتتتتزود  

ههنتتتتتتیرابتتتتتته ربرانتتتتتتدود  

کتتردمیصتتیدختتوییمتتویبتتهمتتوی 

گتتتهبتتتهدیبتتتاوگتتتهبتتتهدیبتتتاروی 

هنچنتتتتاندادمتتتتیبتتتتهدادنگتتتتن 


کآمتتتدا بتتتارهنخزانتتتهبتتتهرنتتت  



گنجتتهای  )620:1390

(نظتتامی


بنابراین برهنه شدن پادشاه از اغراض دنیوی و هر آنچه در ملیک اوسیت ،او را بیه مقیام تجریید
میرساند که بهواسطۀ آن مستعد جذبۀ الهی میشود.
 - 2- 2- 2تحلیه 
برای ورود شاه به مرحلۀ بعدی و تزکیۀ نفس( ،تحلیه) وجود خاکی شاه باید به افالک برود تا «در
شهودات عالم مثال بر او گشوده شود و حقایق جمال بر او رخ نماید؛ جایی کیه شیارع بهشیتش
می خواند و عارف مقام انس و حکیم عالم صور کلییه و متألیه عیالم ملکیوت( »...ریاضیی :1385 ،
 )130؛ بنابراین «آزادمرد قصاب» برای دیدن ناشنیدهها ،پادشاه را به ویرانهای میی بیرد و او را بیر
سبدی مینشاند .سبد در این داستان مرکبی است برای عبور از این دنیای خاکی که سالک را بیه
مدد کمند جذبۀ الهی بهسوی عالم غیب میکشاند.
این سبد که با طنابی بر پای پرندهای بسته شده است ،پس از قرارگرفتن پادشاه در آن ،پرنده
بهسوی آسمان اوج میگیرد و پس از چند ساعت معلقماندن در هوا ،سرانجام در سرزمینی خوش
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آب وهوا فرود میآید ؛ نمونۀ مشابه این نقیلوانتقیال از زمیین بیه آسیمان ،داسیتان میرد غمگیین
(طسوجی :1383،ج )1394- 1396/2هزارویک شب است که در این داستان نیز قهرمان بیه کمیک
پرندهای از زمین به آسمان نقلمکان میکند.
آسمان در این داستان ( داستان گنبد سیاه) رمز اعتالست که «از مهمترین تجلییات قداسیت و
سرشار از ارزشهای اساطیری ،مذهبی و حوزۀ اقتدار الهی است که به اقتضای ارتفاع بیینهاییت
خود ،اقامتگاه خدایان و برانگیزندۀ تجربۀ مذهبی در وجدان انسان ابتدایی بودهاست» (زمیرّدی ،
 ، )11 :1382جایگاهی است که اروا پاک به عنایت حق به آن صعود میکنند.
در آسمان این داستان « ،برخالف جهان خاکی ما ،حاالت درونی انسانها صورت قابلرؤیت را
منعکس میسازند .برخی به شکل کاخها درمیآیند ،برخی دیگر بهصورت حوران ،جمعی دیگیر
به صورت گلها ،گ یاهان ،درختان  ،جانوران  ،باغها و جویبارهای روان و ...همۀ این صور و اشکال
صفات صور هستی بشرند که ارض آسمانی را ایجاد میکنند» (کربن  ، )152 :1358 ،اینجیا همیان
مقام تلوین است که پادشاه را در خود مستغرق میکند .شاه پس از طی نییم روزی بیر سیرزمینی
سرسبز و زیبا فرودمیآید و شبهنگام  ،پس از تفرج نیمروزی خود ،بهسوی درختیی مییرود تیا
کمی بیارامد (نظامی گنجهای.)625 :1390،
شب یکی از زمانهای مقدس و ملکوتی است که تاریکترین پیردههیای طبیعیت را از مقابیل
چشم آدمی کنار می زند .این سکون و آرامش ،فرصتی است که سالک با «صافیشدن از کیدورات
طبیعی و بخارات فاسد» (سهروردی  ، )370 :1390 ،خود را از مألوفیات عیالم ناسیوت برهانید و
آگاهانه در مسیر سلوک قدم گذارد که مبنای فکری این موضیوع را بایید در آییۀ «وَ جَعَیلَ اللیییلَ
سَکَناً» (سورۀ انعام  )96/جست.
درخت در اینجا حقیقت انسانی است که مجالی تجلی ذاتی و صفات ربیانی اسیت و طرییق
تصفیۀ قلب و تحلیۀ رو است که مستلزم فیض و فتو و مخصیوص خیواص اربیاب کشیف و
شهود است (الهیجی .)51 :1381،این همان «شجرۀ قدسی نفس سالک است کیه موسیی زییر آن
درخت متالشی صفات شده ،فانی ذات گشته ،همگی وی سمع گشته ،تفرقیت وی جمیع گشیته»
(میبدی  ، 1361 ،ج )857 :2تا به مصداق حدی :اقیرب نوافیل ،مسیتحق مکاشیفه و سیماع کیالم
حقتعالی شود.
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ناگاه جمعی از حور همراه با زیبا بانویی توجه او را به خود جلب میکنید .هیر ییک از ایین
حورها درواقع پرتوی از فیوضات ربانی حق هستند که در قالب زنیان زیبیارو بیر سیالک تجلیی
مییابند؛ همان طور که « آدم چون در جمال حوا نگریست ،پرتو جمال حق را دید که بر مشیاهدۀ
جمال حوا ظاهر شدهاست» (نجم رازی  .)91 :1384 ،ایین زنیان نییز تجلیی بخیش ذات الهیی و
نویددهندۀ وصال او هستند که سالک برای دستیابی به معرفت الهی ،می بایست در آغیاز شیاهد
جمال آن ها باشد .ملکه ،شاه را دعوت به مجلس بزم میکند .این دعوت رخصتی است تا سیالک
بتواند از نزدیک شاهد تجلیات حق باشد:
چتتون متتانیگذرتتش ستتربردارتتش  

گفتتتشبتتتامحرمتتتیکتتتهدربردارتتتش 

کتتتته نامحرمتتتتانختتتتا پرستتتتش 

متتینمایتتدکتتهرخیتتیاینجتتاهستتش 

ی ادهدر متتتتانبرخاستتتتش 
هنپتتتتر 

چتتونپتتریمتتیپریتتدا چتتروراستتش 

چتتونمتترادیتتدمانتتدا هنبتتهرتت فش 

دستتتتت یرانهدستتتتشمتت ت ب رفتتتتش 



گنجتتهای  )1390:626

(نظتتامی


شاه در همان دیدار اول خواستار وصال با ملکه است .این ولیه کیه « در پیی مشیاهدۀ جمیال
دوست بر سالک صاحب شهود دست میدهید» (سیجادی  ، )732 :1375 ،در تعیابیر عارفانیه بیه
«مستی» تعبیر می شود ؛ اما ملکۀ پریان او را از این کار منع میکند و وصال خود را منوط به صبر و
شکیبایی شاه میکند.
در نیل به بروز چنین مقامی است که سالک میبایست به فلسفۀ صبر که همیان لیذت عناییت
وصل را در پی دارد ،دستیابد و پلههای کمال را یکی پس از دیگری بپیماید ؛ زیرا یافیت مرتبیۀ
محبوبی ،به مقدار معرفت باشد ؛ چندان که مقام معرفت عالیتر ،مرتبۀ محبیوبی کامیلتیر و ترقیی
مقام محبی هم بهقدر معرفت محبوب توانید بیود (نجیم رازی  )39 :1381 ،؛ بنیابراین ارادۀ قیوی
می خواهد تا برخالف خواست و احساسات درونی خود ،جلوی سرکشیها و کجرویهای خیود
را در طی این مسیر بگیرد.
پادشاه  29شب را با کنیزکان ملکه میگذراند که هر یک درواقع تجلی بخشی از نفحات ایین
الطاف ربانی هستند .در این فرصت ،عشقبازیهای شبانۀ پادشاه بیا آنهیا مجیالی اسیت تیا ذات
باری تعالی ،وجود سالک را « با مظاهر طاهره و مجالی زاکیه که قوابل آثار قدسی و حوامیل اسیرار
انسی اند ،تعلق می گیرد و مرایای بواطن مستعدان قبول فیض جمالی را از کیدورات آثیار مجیالی

گنجهای

سیر اعتالیی در داستان «گنبد سیاه» نظامی

131

جسمانی و ظلمت غبار شهوات نفسانی پاک میگرداند و بهواسطۀ رفع حجیاب و عالییق و دفیع
عذاب قواطع و موانع ،به بساط قرب میرساند و جانهای متعطشان زالل وصال را در مقام شهود،
لذت شراب رو انس می چشاند» (الهیجی  )99 :1381 ،که در عرفان از آن به مرحلۀ تحلیه تعبیر
میشود که « با عبور در مراتب سلوک و سیر الی اهلل و تهذیب نفس ،قلب خود را از شوایب پست
شهوانی پاک» (سعیدی )197 :1387 ،و خود را به اوصاف فرشتگان و خصال انسانیت آراسته گرداند.
تا این مرحله  ،حقایق حقیقت بهواسطه ای بر پادشاه مکشوف میشود ؛ زیرا اینجا سرمنزل وادی
«لن ترانی» (اعراف )143/است که برای سالک امکان رؤیت تجلی ذاتی وجود ندارد ؛ زیرا مرحلیۀ
تحلیه  « ،تجلی حکم ذات است که به آن جهان باشد که میان سعید و شقی تمییز کند و ایشان را از
یکدیگر جدا سازد» (سعیدی .)196 :1387 ،
این سرزمین ،مَقامگاه تلوین است که صفت ارباب احوال است ؛ بنابراین او را اجیازۀ توقیف
همیشگی نیست و رهرو آن در هر صورت محکوم بیه بازگشیت اسیت ؛ ازایینروی هنگیامی کیه
معشوق با خواست شاه برای وصال با او روبهرو میشود ،از او می خواهد تا چشمان خود را برای
لحظه ای ببندد؛ در این هنگام است که حجاب مکاشفات دوباره درهمتنیده میشود و دگرباره او را
به درد فراق مبتال میکند ؛ زیرا ذات اقدس الهی « برخالف مشرب برخی از متکلمان ،قابلمشاهده
و رؤیت عینی نیست ،بلکه او تنها با شهود قلبی و چهرۀ باطنی  ،در ضیمیر صییقلی و بییزنگیار
آدمیان رخ مینماید» ( حسینی اسحاقنیا و زحمتکش  )35 :1390 ،؛ بنابراین درخواست دییدار و
وصال با او پاسخی جز «لنترانی» ندارد.
- 2- 3مرحلۀسو :رسیدنبهمقید 
این مرحله که میتوان از آن به مرحلۀ نهایی در یک سیر عارفانه تعبیر کرد ،سالک پس از پشتسر
گذاردن مراحل مختلف ،به مقصد نهایی خود میرسد که نوعی تحول و دگرگونی را در شخصیت
او در پی دارد .این تحول و دگردیسی که در این مرحله با مکاشیفات سیالک پاییان میییابید ،در
طریقت صوفیه به خماری تعبیر میشود و هنگامی رخ میدهید کیه « جمیال محبیوب در حجیاب
عزت متواری و مستور گردد» (الهیجی  )452 :1381 ،؛ بنابراین شاه در این مکاشفه درمییابد آنچه
مردم این شهر را به سییاهپوشیی واداشیته اسیت ،درک ایین مکاشیفات ربیانی اسیت کیه نشیان
نزدیک شدن رو به درگاه ملکوت اعلی و درک حقانیت اوسیت و « از آن مردمیی اسیت کیه دل
ایشان خزانۀ اسرار باشد و حال خود را از همیهکیس مخفیی میی دارنید و بیه ییاد محبیوب ازل
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می گذرانند» (کاشفی سبزواری ،بی تا )168 :و آنچه آنها را به سکوت واداشیته اسیت ،نیامحرمی
اغیار از این اسرار است تا « سرّ خود در دلی ننهند که در وی دوسیتی دنیاسیت» (عطیار :1360 ،
 )438؛ بنابراین این سیاهپوشی و سکوت آنها مثبت و بجاست.
- 3نتیجه 
هفتپیکر که چهارمین مرحله از سیر و دگرگونی تفکر شاعرانۀ نظامی است و ازنظر هنری سرآمد
همۀ آثار نظامی است ،سفر است .سفر گویای رمز تعالی انسیان اسیت کیه سیالک در ایین «سییر
استعالیی» که نیم دایرۀ معرفت تکامل بشری و عروج عارفانۀ اوست ،رهتوشیهای الزم دارد و ایین
ره توشه در قالب تزکیۀ نفس از پلیدیهای درون برای او فراهم میشو د .سالک با این رهتوشیه از
مرتبۀ کثرت عبور کرده و با پیوند دادن نیمۀ خاکی اش با نیمۀ خیداییاش ،حییات جدییدی را در
وحدت با حق تعالی پدید میآورد .این سیر روحانی در سه مرحله شکل میگیرد و سالک در هیر
مرحله ،ضمن دستیابی به مقاماتی ،حقایقی در پیش نظر او آشکار میشود:
مرحلۀ اول این سلوک «فراخوان» است .در این مرحله سالک بعد از آگاهی و انتباه از شرایط
نامساعد خود تصمیم میگیرد تا با یک تحول درونی یا بیرونی ،شیرایط نامسیاعد خیود را تغیییر
دهد .این مرحله در داستان گنبد سیاه با آمدن مردی سیاهپوش به حضور پادشاه آغاز میشود .در
مرتبۀ بعدی از فراخوان ،مرشد و راهنمایی الزم است تا روان خفتۀ سالک را بیدار کنید .در ایین
قسمت طفرهرفتن مسافر سیاهپوش از پاسخ به حس کنجکاوانۀ شاه ،نقیش راهنمیایی را دارد کیه
قهرمان را برمی انگیزد تا برای تسکین رو آشفتۀ خود ،از حالت رکود و ایستایی خیارج شیود و
سفر خود را آغاز کند.در مرحلۀ دوم (تزکیه نفس) ،مسافر و سالک می بایست از منیازل شیهوات
طبیعی و مشتهیات نفسانی عبور کند و از لباس صفات بشری متخلع شود ؛ ازایینروی پادشیاه در
پی کشف ظلمت درون خود ،تصمیم میگیرد تا ادهموار دنیای سلطنت و تاجوتخت را رها کند و
سبکبارانه در پی یافتن راز نهان ،بهسوی افقهای روشن رهسپار شود .حیرت پادشاه در رویارویی
با انسانهای سیاه پوش آغاز میشود تا اینکیه چشیمش بیه آزادمیردی قصیاب میی افتید .قصیاب
درحقیقت حامی و راهنمای دیگری است که میتواند او را از هر غمی برهاند .بخشییدن داراییی
خود به «آزادمرد قصاب» نیز برای آن است که سبکبارانهتر به مقیام مکاشیفه ،تجریید و اسیتعداد
جذبۀ الهی نائل شود.مرحلۀ سوم و مرحلۀ نهایی  ،رسیدن به مقصد است .سالک پس از تحیول و
دگردیسی به مکاشفه نائل میشود و این موضوع در طریقت صوفیه به خماری تعبیر میشود .رنگ
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سیاه بازتاب نزدیک شدن رو به درگاه ملکوت اعلی و درک حقانیت اوست؛ بنابراین شاه در این
مکاشفه درمییابد آنچه مردم این شهر را بیه سییاهپوشیی و سیکوت واداشیته اسیت ،درک ایین
مکاشفات ربانی است.
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