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Abstract 
Comparative literature is one of the sciences that enables us to better understand 
the secrets and mysteries of literary works. Nezami is one of the great poets who 
has had a direct and indirect impact on the minds and language of many Persian 
poets. The story of the black cloth king of Haft Peikar of Nezami is one of the 
mysterious narrations that has many similarities with the story of Daqhooghi in 
the Masnavi Ma'navi. In this paper, the aim was to study and compare the 
common elements of these two stories by qualitative comparative analysis. After 
study and compare the two stories, it was concluded that the characters of the 
black cloth king and Daqhooghi, as well as Torktaz and Haft Mardan are very 
similar, which we compared and analyzed them in eight elements: 1- The hero's 
honesty, 2- Pursuing something, 3- Mysterious place of intuition, 4- Mystery of 
achieving the goal, 5- Discourtesy, 6- Be kind to hero, 7- Forbidden work, 8- Be 
disappear. In these elements, there are many similarities between the characters 
of the two stories. 
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 ۀقصّو  يکر نظاميپپوش از هفتاهيشاه س ۀقصّ ایمقایسه يبررس
 یمولو یاز مثنو يقدقو

 

 ران، کرج، ایانشگاه خوارزمید ،زبان و ادبیات فارسی گروه ،استاد    سیدمرتضی میرهاشمی

  

 ، کرج، ایرانخوارزمیدانشگاه  ،زبان و ادبیات فارسی ، گروهکارشناسی ارشد اکبر گراوند
  

 آباد، ایران، خرمدانشگاه لرستان ،سیزبان و ادبیات فاری ادکتر   دننوبیراعلی یوسف

 
 دهيچک
بهتر درک  را يز و رمز و مشترکات آثار ادبکند راينمند ماست که ما را توا ييهااز جمله دانش يقيات تطبيادب
م يرمستقيم و غير مستقيگو تأثيسران پااز شاعر ياريبر ذهن و زبان بس است که يبزرگ رانشاع از ينظام  م.يکن

 ياديز يهاشباهتاست که  يرازآلود يهاتيروااز  ينظام کريپهفت ۀمنظوماز وش پاهيشاه س ۀقصّ داشته است.
عناصر اي کيفي قايسهتحليل مکه با روش  بود آنف ن مقاله هديدر ا .دارد يمعنو يمثنو در يدقوق ۀصّبا ق
دست به ج ين نتايا، دو داستان مقايسۀو  يبعد از بررس د.ريگ قرار مقايسهو  يبررسمورد داستان دو ن ياترک مش
شت که در ه رندار به هم شباهت دايمردان بسز ترکتاز و هفتيو ن يپوش و دقوقاهيشاه س يهاتيشخص هک مدآ

مکان  -3، ودنب يزيال چدنب -2، قهرمان يکارتدرس -1 :ميکردل يتحل م ويدداق يتطبها را آنمشترک عنصر 
 -8 ،کار ممنوع -7 ،با قهرمان يرفتارخوش -6 ،ترک ادب -5 ،دن به هدفيرس يزيرازآم -4، شهود زياسرارآم

 داستان وجود دارد.دو  يهاتيان شخصيم ياديز يهان عناصر شباهتيدر ا .شدنبيغ

 .يپوش، دقوقاهيس، شاهي، مولوي، نظاميقيات تطبيادب :هايدواژهلک

  مقدمه -1
 يهانهياست که برخاسته از زم يآثار ياسهيمقا يبررس ،يقيات تطبيادبکه  ن باورنديبر ا يبرخ

و  تايق ادبيتطب ر بابا نيستنخ يقيتطب اتيادب (.25: 1389)شورل،  هستند يمتفاوت يفرهنگ
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، ين فرهنگيب يت گفتگوهاکوشد به سمياکنون م يشروع شد؛ ول يياروپا يملّ يهازبان
 ،ن نوع از مطالعاتيا (.Zepetnek, 1998: 13- 16) دحرکت کن يو موضوع ي، ادبيزبان

عرصۀ  روشيکه پ يقيات تطبيادب يمکتب فرانسواست.  ييکايو آمر يسوشامل دو مکتب فران
ست و استوار ا ير و تأثر و ارتباط ادبيجهان است، بر دو اصل تأث يقيات تطبيباد يهاپژوهش

و  ياصلاند، شرط شده نوشته گوناگون يهارا که به زبان ين آثار ادبيب يخياثبات روابط تار
 .دانديم يقيتطب يهاورود به عرصۀ پژوهش مهم

ل را در رأس يد و تحلوجه به نقو ت ياسنشييبايز، يقيات تطبيادب ييکايمکتب آمر يول
 يعمدة پژوهش يهانهياز زم يکيرا  يرات ادبيدهد و اگرچه ارتباطات و تأثيق قرار ميکار تطب
زد روير نماصراانه يگراو شواهد اثبات يخيافتن مدارک تاريا بر داند؛ امّيم يقيبطتات يدر ادب
شتر بر يداند و بيها مرک همۀ انساناز روح مشت را برخاسته يادب ن آثاريب يهاشباهت يو برخ

و  يدانش بشر يهار شاخهيو در ارتباط با سا ينجها يادهيعنوان پد ات را بهيآن است که ادب
ه بر يبا تک ينمت رهکه د دانست يبا (. 64- 61 :1388شرکت مقدم، ) کند يبا معرفيز ياهنره

گر؛ يق آن با متون ديمتن و تطب يبا برس د.يآيم ها به وجوداز آن يريرپذيتأث گر و بايمتون د
رسد. ياز متن م يشتريک بخواننده به در ش از آن،يپ يهاعصر و چه متنمتون همچه 
ن يا(. 123: 1380اشد )آلن، گر نبوده بير متون ديکرد که تحت تأثدا يرا پ يتوان متنينم

 يهر متن» ند:يگويم تينامتنيبف يدر تعرکند. يک ميدنز تينامتنيب ةرا به گستر ماع موضو
گر يد يهامتن يسازرگونه جذب و دگگايدر جا يهاست. هر متناز نقل قول يامجموعه

 (. 44: 1381ستوا، ي)کر« است
از  يابافت تازه ،يهر متن»رفته و گفته است: ين نظر را پذيا يز تا حدودين «الن بارتور»

زبان  يهاپراکنده، قطعه يها، کدها، قالبير متنها و سخنان گذشته است. در درون هنقل قول
رامون متن يش و پيشاپيوسته، زبان پيبه صورت پرا يزاند؛ منقسم گشتهرمنتشره و يو غ ياجتماع
ح و يرصريح، غيت را به سه نوع صريمتنانيب« ژرار ژنت»(. 374: 1378روئل، )ب« دارد دوجو
ت. در گر اسيک متن در متن دير آشکار انگر حضويکند که در نوع اول، بيم ميتقس يضمن

ل، ين دليتن خود را ندارد و به همناميب يکار، قصد پنهانمؤلف متن دوم يگاه يت ضمنينامتنيب
ز ين رجع آن راص داد و مينامتن را تشخيتوان بيها من نشانهيبرد که با ايکار م هبرا  ييهانشانه

 (. 136: 1386شناخت )نامور مطلق، 
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 هان مسئليب -1-1
ت به درخواسه.  593کر در سال يپهفت يمثنو»است.  ين از پنج گنج نظاميکر چهارميپهفت

ا مخبون يو مفاعلن فع الن(  نتاعاللم مسبغ )فف مخبون اصيارسالن در بحر خف زن کرپه
 يهانام(. 205: 1382ان، ي)ثروت« است درآمده نظم ۀن مفاعلن فَعِلن( به رشتمحذوف )فاعالت

ت دارد يش از پنج هزار بين منظومه بياند. انامه و هفت گنبدان بدان دادهل بهرامياز قب يگريد
 ،هفت امشاسپندان ،يعرفان کد بر اساس هفت مرحله سلو(. هفت گنب37 -36: 1387، يجان)زن

 ينبدها داستانک از گيدر هر  .(153: 1385 ،يم بنا شده است )رياضيو هفت اقل آسمانهفت 
 ن منظومه است.يل ااوّ بدمربوط به گن شپواهيشود. داستان شاه سيت ميبهرام گور روا يبرا

 خود ۀبتجر هکد ينمايگونه منيشتر اياست که ب زيانگشگفت يتان سفرداس يدقوق هقصّ
گونه که فروزانفر گفته نآه است. ندان معروف نبودباشد که چ ياز دوستان و يکيا ي و يمولو

ل يکوب در تحلني(. زر107: 1362ندارد )فروزانفر،  يت کتببه صور ين داستان مأخذياست، ا
 ،يناانس ۀاز جامع يزرا رم ياهل کشتب، ياز رجال غ يمزررا  مردانن داستان، وجود هفتيا

 بودنيکياز  يريتعب ،يکيرا به هفت شمع و هفت درخت ل يو تبد يماد ياياز دن يا را رمزيدر
ت ن پژوهش آن اسيهدف ا(. 152 -149: 1366 کوب،نيدانسته است )زر خاصان حقارواح 

را  يمولو ينومث سوم ردفت از يدقوق ۀبا قصّ را  کريپهفت ۀپوش از منظوماهيکه داستان شاه س
ه عناصر شود آن است که چيجا مطرح منيکه در ا يؤالس ل قرار دهد.يتحل ق ويبطمورد ت

 د؟وجود دار يپوش و دقوقهايان دو داستان شاه سيم يرکمشت

 قيتحق ۀنيشيپ -2-1
اه از ينبه در گنبد سز شرو داستان يليو تمث يليتأو يهاجنبه ياهمقال( در 1390) يوندسپه

( در 1391گلزار ) يوچمن  يباراندوز يترکمان .داده است راقر يکر را مورد بررسيهفت پ
 ونگي ۀيظربر اساس ن يکر نظاميت در گنبد اول و دوم از هفت پيند فرديفرا يرسبر به يامقاله

پوش را بر هايس شاه ۀقصساختار د اندهيکوش يامقالهدر ( 1391) يو قربان ينقاباند. پرداخته
 يفراداستان يهاده است مؤلفهيکوش يادر مقاله يبجر کنند. يپراپ بررس ياساس الگو

 به يا( در مقاله1396) يانيبان يو کمال يگندم کند. يا بررسر ين دقوقپسامدرن در داستا
 (1396) و کاردان يد. خاتماناختهپرد يت در داستان دقوقيسط رواقبض و ب يشگردها يبررس
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کنون تا ن همه يبا ا .اندماشتههمّت گ يدقوق دال در داستاناب ينمادها يبه بررس يادر مقاله
 ق قرار دهد نوشته نشده است.يرا مورد تطب يوقپوش و دقاهيشاه س ۀقصّ که بخواهد  يپژوهش

 پژوهشروش  -1-3
سي . در اين روش به دنبال بررانجام شده است 1يفيک ايتحليل مقايسهبه روش  مقالهاين 

روش  (. درOana Et al, 2021: 3-7آيند )هاي دو اثر يا پديده برميها و تفاوتشباهت

اي دست يافت. ؛ تا به نتيجههاي مشترک را مورد بررسي قرار داداي بايد مشخصهتحليل مقايسه

دو پديده يا اثر  يهاها و بررسي تفاوتاهتة اصلي دارد: بررسي شباي دو شيومقايسه تحليل

(Rihonx and Ragin, 2009: 2 .)بررسي تأثيرپذيري مولوي از مان ما هدفجا که از آن

ها صرف ز تفاوتدهيم و اار ميمشترک را مدّ نظر قرهاي مشخصههاي شباهتنظامي است، 

  کنيم. نظر مي

 ثحب -2

 اهپوشيستان شاه سدا ۀخالص -1-2

ا يرا جودنش يپوشاهيل سيدل يش با پافشارزينک روز کيپوش بود. اهيسشه يکه همبود  يدشاهاپ
اه يش تو سوپ: چرا تندمياز او پرس. پوش به کاخ من وارد شداهيس يهمانم يروز :تشد. او گف

 يشارپافبا ه ک يهنگام .«ميتوانم بگويکه نمد يمعذور دار ن رازين امرا از گفت»: گفت است؟
و مردمانش  نام دارد «شهر مدهوشان» هکست ا ين شهريت چيدر وال»رو شد، گفت: من روبه
  .«دشويپوش ماهيها سآن مانند ،شوديمآن شهر وارد  بهکه  رهپوشند. اهيهمه س

 ات .دميو به شهر مدهوشان رس رفتمش گيرا در پ نيچ راه سفر ن سخن،يدن ايز شنبعد ا
جا آشنا شدم. از آن يباقصّکه با نيتا اآن راز را به من نگفت.  يسا کامّ ؛جا ماندمسال آن کي

ن يتا ا ؛کردم وا ها در حقّيمهربانآغاز کردم و  ياو دوست اب ،بود شياندکين يانسان او که
ل يلد. کرد ينوازنمامه رايبسو ش برد يخو ۀرا به خانن م يد. روزيم بگويا براداستان ر

 يخواهيکه مرا چه ست که آنا وقت آن»گفت:  قصّابشدم.  خواستارمردم شهر را  يپوشاهيس

                                                           
1) Qualitative Comparative Analysis 
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بسته شده  يبود که به طناب يسبدجا آندر  م.يرفت ياهبابه خرسپس  .«ينيبب ، با چشم خوديبدان
 يو خموش ياهيل سيتا دل ؛ن بنگريمو زسمان ن و بر آيدر آن سبد بنش»گفت:  من اب بهقصّبود. 
سمان به دور يو ر شروع به پرواز کرد ياپرندهمانند د سب .سبد نشستمدر  «.يابيها را درآن

هنگام در که نيتا ا دم.ين ديان آسمان و زميسمان ميرک يگردنم بسته شد و خود را بسته به 
پرنده را گرفتم.  يپا .در اطراف من پرواز کردو د يرساز راه  يکوه ةانداز به ياپرندهروز 
پرنده را رها  ياها. پسرسبز فرود آمد يپرنده به باغ. بودم او يپرواز کرد و من بسته به پاپرنده 

از دور . جا پرداختمنآ يرسبه بر دار شدم.يم بگانهشبا م برد.خواب يخستگکردم و از 
 نهادند.  يتخت و ندردگسترا  يبساط ،شدند اديپ يصدهزاران حور

 يخاک ينامحرم»: تان گفياز حور يکي هب اوشد. دار يپدرو بايز ييبعد بانو يکم
. و بردندنابآن  نزدبه ان مرا يحور «.دياوريبه نزد من بد و يکن دايپاو را د و ي. بگرداستجنيا

 از او يابوسه اميتسم هنگامدر . دمينوششراب  هم من ر خود نشاند.بارو من را در کنايز يبانو
 او بر کمر رام شد و دست رهيبر من چاق ي. اشتداشت يبه من ارزانو هزار بوسه ؛ اخواستمدر

 از يکيدست  .«باش خشنودامشب به بوسه » گفت: ،ديدمرا حال ن يااو  که يوقتانداختم. 
 «.هت تو بستر که او کمر به خدميکام خود بگ» :ا به دستم داد و گفتان ريحور

ان يحوربانو و و  دوباره شب شد .ميگرفتم و شب تا سحر کام يرفت يو آن حور نم
ا ت .گذشتن صورت يبه همز رو يس شب تکرار شد.يد يهمان بازاق من و يدوباره اشت آمدند.

آمد و  بانو دوبارهشب شد و آن . شدره يبر من چ نوآن بان داشت قايو اشت ز شديکه صبرم لبرنيا
من و آغوش  به بوسه :گفت به مناو  .دميگذرانبا او  يفشارپاو تا صبح به  تمرفرش ه کنامن ب

امشب تو  گفتم:کردم و  يصبريمن ب .يبرس منتا به وقتش به  ؛خواهن تر از آنشيو ب اشب خشنود
 چون .ميبگشا م رايتا بند قبات را ببند؛ چشم» گفت: بانو. ر کنمبصتوانم يمخواهم و نيمرا 
ن آسمان و ايآن سبد مخود را در  ،چشم بستم و چون بگشادم «.ينيمرا در کنار خود ب ييابگش
 (.1315، يم)نظا ن آوردييپاد و مرا ياب از راه رسقصّ .ييبود و نه بانو ينه باغ ؛دمين ديزم

  يدقوق داستان ۀخالص -2-2
در  يو .دهبوسبقت از همگان ر ي، گويو وارستگ يدر تقوبود و  بزرگ يعارف يوققد

چند  يانيرو سالنين داشت. از ايآتش يق، طلبين طريا خاّص خدا بود و در ياياول يجووجست
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 يابا منظره ها تحمّل رنجلز سام پس اسرانجابرسد. گشت، تا به مطلوب خود يم نيزم ۀدر پهن
 م:يبشنو او خودن بهتر است ماجرا را از زباشود. يرو مهز روبيانگشگفت
 کنندهشگفتبس  يدم که انواريد ينورانا هفت شمع يدر ساحلدور بر ناگهان از »

ا رچست؟ يگر چيها دن شمعيخود گفتم: ا. با ديسريمها به اوج افالک شمع آن ۀلداشت. شع
ک شمع يبه  شمع، م که آن هفتديل دحا نيمنند؟ در هيبيالعاده را نمن درخشش فوقيمردم، ا

شمع، هفت شمع شد و ناگهان ک يدم که آن يشد. دوباره د رتز افزونيآن ن ييو روشنا ليتبد
سپس آورد. يآسمان سر برمدرآمد که نورشان به اوج  ينوران هفت مردصورت هفت شمع به 

ت هفن آکه م ديد بازشدند.  انينما يدرختمردان به صورت تکک از آن ي دم که هريد
 از يکياند و دهيان صف کشرختن ددم که آيآنگاه دوباره دشد.  ليتبدک درخت يبه  رختد

آن هفت  سپستند نماز جماعت برپا دارند. اسخويکه م انگار ؛است ستادهيهمه ااز جلوتر  هاآن
نام صدا  را بهها سالم کردم. جواب سالمم را دادند و مبه آن. دنشد ليتبددرخت به هفت مرد 

و تو به امامت  ميبخوانت عبه جما يم تا با تو نمازيدوست دار :سپس به من گفتندکردند. 
به  يوققچشم د نماز، ۀانيماز شد. در آغ ايدر ۀنماز جماعت در کران .رفتميپذ هممن . يستياب

آسا کوه يجمواز ايامواج گرفتار آمده، تندباد ن انيم در يک کشتيد که يا افتاد. ديرد مواج ۀپهن
 .بلند شد شانادي، فربودند باخته يکلّود را به خ ۀيوحکه  يکشتساکنان  ت.اسد آورده يپد

دعا  نجات بالزدگان لب به يل برام ديدلش به رحم آمد و از صمنماز،  انيمکه در  يدقوق
 يدعانجات دهد.  کترسنا ۀکرد که آنان را از ورط ستدرخوا ياز درگاه اله يگشود و با زار

ان يپا ن زمانهما ز دريد و نماز آنان نيبه سالمت به ساحل رس يکشت مقبول افتاد و آن يقدقو
 افت.ي

 ين چه کسيدند: ايپرسيگر ميدکينفر آهسته به نجوا پرداختند و از  ن حال آن هفتير اد
از  يکيه الخراب. امن نکردهيها گفت: من که چنآن ک ازيکرد؟ هر  يبود که در کار خدا فضول

 است. يکار دقوقن دعا يان گفت: ايمآن 
دم ي، دنديگويها چه منم آنياندم؛ تا ببعقب برگرد ن که سرم را بهيد: هميگويم يدقوق

 برميافتن آنان به سر مي يهاست که من در آرزونک ساليا .قرار نداردچ کس پشت سرم يه
  : دفتر سوم(.1390، ي)مولو
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 ترکر مشعناص -3-2
 انمرقه يکاردرست -1-3-2

 .رسانديم ياريان رگينواز است و به دمانمه ياست؛ و يکارپوش انسان درستاهيسشاه 
 ب   ود کامگ   ار و ب   زرگ يملک   

 دهيده ب    از کوش    ي    رنجه    ا د
 فل    ک از ط     الع خروش     انش

 دوس تب ا  ب ود مهمان گل چون
 اش      تا دي      مه ۀهمانخان      يم

 تردهگس    بس   اط هخ   وان نه   اد
 ر ش  دنديگه  ر ک  ه آم  د لگ  ام

 

 رگش را ب   ا گ   يم   داده  يمن   يا 
 دهياه پوش       يل       م س       وز تظ

 پوش     انشاهيخوان     ده ش     اه س
 چو سرخ گل در پوس ت دزيخنده م

 ا داش   تي   در ثر يرو يک   ز ث   ر
 بلط      ف پ      رورده يخادم      ان

 ر ش    دنديپ    ذهمانيبخ    ودش م
 (149: 1315، ي)نظام                    

و در آفاق ا زهروبزرگ است؛ کرامت دارد،  ياو عارف دارد. ياستهيتار شارفز ين يدقوق
 د.ينما يکيگران نيدبه  کوشديمردم دعاگوست و م . در حقّکندير ميسها در انفس شب

 ياباج  هيدداش  ت خ  وش  يآن دق  وق
 انش  د چ  و م  ه ب  ر آس  مين ميدر زم  

 د ش   ب در نم   ازر ب   ير س   روز ان   د
 ياز ب    دخون    ه خل    ق  منقط    ع از

 ع همچ   و آبق و ن   افخل    يش   فقم
 

 ياعاش   ق و ص   احب کرام   ت خواج   ه 
 گش    ته زو روش    ن روان ان راروبش    

 چش   م ان   در ش   اه ب   از او همچ   و ب   از
 يدوو زن ن      ه از  منف      رد از م      رد

 و دع   ااش مس   تجاب ييخ   وش ش   فع
 (423 -422 /3: 1390، ي)مولو             

 بودنيزيدنبال چ -2-3-2
به  دير آن بارد که ديگيش ميپ در يطوالن يبخش سفرييرهافرد قهرمان،  يگوالدر کهن

 يپاسخ را حل کند و بر موانعيب يبجنگد، معماها اژدهاکن دست بزند، با رمميغ يهاکار
ن يو احتماالً با شاهزاده خانم ازدواج کند )گربخشد  ييرها کت را؛ مملابدي يرگيچر يناپذغلبه
، يتان دقوقو در داس ل راز استبه دنبا پوش، شاهاهيدر داستان شاه س (.166: 1380 ان،کارهمو 
 گردد.يمردان منبال هفتبه د يقوقخ ديش
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شود. يا ميجو دن او رايپوشاهيد، شاه راز سيآيپوش به قصر شاه ماهيکه مرد سبعد از آن
به  راز، بردن به آنيپ يبرا يدازد. ورپيجو موبرد، به جستيماز ن رياز ا ييکه شاه بو يوقت
 .شوديمشغول م ر و سفريس

 تآش کار و نهف دم يچند پرس 
 ره  ا ک  ردممملک  ت ب  ت عاق

 دمين   ام آن ش   هر ب   از پرس   
 کس الير ت ا جستم اح وال ش ه

 

 نکه بود نگف تکس چنان خبر يا 
 از خان  ه پادش  ا ک  ردم يش  يخو

 دمي   دس   تم ه خوارف   تم وانچ   
 خب  ر وان  داد ازان اح  والک  س 

 (152: 1315، ي)نظام               
ان حق را خاصّآنکه  يبرا يوگردد. يان حق مل خاصّبه دنبا يز، دقوقين يدر داستان دقوق

 پردازد.يند به سفر ميبب
 امي   و اوراد و ق ين تق   ويب   ا چن   

 يس  فر معظ  م م  رادش آن ب  ددر 
 ب  راه يرفت  يچ  و م يگفت  ين همي  ا

 ه بشناس  د دل  منه  ا راک  ا رب آي  
 

 مم   دا يح   ق ب   ودطال   ب خاص   ان  
 يزد يخاص    ةب   ر بن   د يک   ه دم   

 ال    ه ياص    گانم ان خيک    ن ق    ر
 مجمل      م ان ويمبن      ده و بس      ته

 (423 /3: 1390، ي)مولو                  
 نظوربه مو او  افتديبر جان قهرمان م ينگتشدن به هدف مانند يدر هر دو داستان شوق رس

جا کيبا  ييناستند؛ چرا که داين ييبه دنبال دانا يپوش و دقوقاهيسشاه . کنديمسفر شهود 
 کردننرم ه ويطاغ يهانفس نيتمر سفر در»شود؛ نه سفر. يحاصل م يريگاديماندن و رنج 

رقت و مفالّان اوطان و خ اجرتم دارد؛ چه مهيجس يادهيم و فايعظ يريتأثه، يقلوب قاس
د به يم و تقب، نفوس و طباع را از ترسّ يب و نوايمألوفات و معهودات و مصابرت بر مصا

ه يوب الهاز قلقساوت غفلت  ده و آزاد گرداند و اثرود و مرادات آسويات و قرسوم و عاد
 (.184: 1389، ي)کاشان« ه برداردياهو س

در داستان شاه برساند.  يبه آگاهرا  آنها هستند که يساننقهرمانان هر دو داستان به دنبال ا
اب قصّا که بنيدن آگاه کند. تا ايپوشاهيس او را با رازاست که  يسانش قهرمان به دنبال انپواهيس

 شود.يآشنا م
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 يب ابز ه ر  چون نظر س اختم
 رو ت   ازه ينق   دهادادم   ش 

  يمرد قص اب از آن زرافش ان
 

 يدم آزاده م    رد قص    ابي    د 
 ز ان   دازه...ون ب   ر يئاه   زيچ
 يد من ش د چ و گ او قرب انيص
 (152: 1315، ي)نظام             

 :کنديم ن انوار تالشديد يز براين يدقوق
 وارشدم مشتاقيم يگفت روز

 
 اري    بش    ر ان    وار نم در ي    ت    ا بب 

 (425 /3: 1390، ي)مولو                  

 شهودز ياسرارآممکان  -3-3-2
ا هم يجهان هورقل»نامند. يا ميدهد که آن را هورقليرخ م يدر جهان ياند عرفکشف و شهو

ن و افالک به صورت ي؛ بلکه زميمادک ن و افالين است؛ نه زميک زميالک و فا ةرنديدربرگ
 يزهايچاست و  يموجودات فرد يثالم يهاع صورتيجم شاملز يا نين هورقلينمونه. زمو  مثال

، يو روحان يحوادث نفسان ۀهم يمکان واقع .هستند موجودما سوس محجهان که در  يجسمان
ا ان ماده ندارد؛ امّجه نيا (.158: 1373)کربن، « ق عادتوارو خها يوح ،ها، کراماتالهام

 (.152 /1: 1376، يي)هما ردادعرض و طول شکل، 
تواند در جهان يت، نماس ادهفتا يپوش و دقوقاهيس شاه يبرا هک يفاقاتّ رسد يبه نظر م
ن جهان يا يماورا يک شهود عارفانه است که تنها در جهانين يداده باشد؛ بلکه اشهادت رخ 

 دهد. يرخ م

 به هدفدن يرس يزيرازآم -4-3-2
شود يم آشنا يباگردد، با قصّ يدنبال راز م ار بهيکه بساز آن اه بعدپوش، شاهيدر داستان شاه س

دارشناسانه با يپد يشاه را به صورتلکه د؛ بيگويآن را به شاه نم يداند؛ ولين راز را ميکه ا
وصل  يابگذارد که به طنيم يرا در سبد ين صورت که ويد. بدکنيرو مقت راز روبهيحق

 برد.يم زن ترکتاياو را به سرزم کريپغول ياسپس پرنده است.
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 ۀقي. طرشوديان حق آشنا مخاصّ با يشهود يان خود به صورتقهرمز ين يدقوقن تاداسدر 
کند. ابتدا هفت يها مالقات مآن با ساحل کنار بر يدقوق. است زيرازآم اريبس زين ييناشآ نيا

 ند.يبيشمع را م
 م ناگه   اندي   ز دور دهف   ت ش   مع ا

 از آن يش  مع يک  ي ه  ر ۀن  ور ش  عل
 ره گش ت يخم ه يرگيره گشتم خيخ
 افروخت  ه اس  تعها ش  م ن چگون  هي  ا

 

 دم ب      دانيان      در آن س      احل ش      تاب 
 آس    مانب    ر ش    ده خ    وش ت    ا عن    ان 

 رت عق   ل را از س   ر گذش   تي   م   وج ح
 اس  ت دوخت  ه نه  ايا از خل  ق ةدي  ن دو ديک  ا
 (425 /3: 1390، ي)مولو                               

شود و نور آن تا به آسمان يع مشمک يل به يتبدع ند که آن هفت شميبيسپس م
چهار و  توحد نشانگر ن؛ينماد اعداد ۀهم نيرومندترينهفت است که  يالدر حن يا د.رسيم

 يعدد هفت همراه باق(. 164: 1380ن و همکاران، ي)گر است نظم مطلق و رهيشدن داتمامسه ، 
خوان، اره، هفتيم، هفت سياقل فته»است؛ به عنوان نمونه  دهيرح گردز مطيها ندهيپد

گوناگون  يهاعدد هفت در فرهنگ (.166 -141: 1392مل، ي)ش« اشندم بامشاسپندان، هفت اندا
دوباره  (.169 -141ست )همان: يران نيشود و فقط مختص به ايمون و تمام شمرده ميم يعدد
 رود:يال مان باا آسمکه نورشان ت دوشيم يانمرد نور هفتل به يک شمع تبديآن 

 در نظر شد هف ت م ردمع انهفت ش
 ز دُردر رون    و ش آن ان    واريپ    
 

 ش   د ب   ه س   قف الژوردينورش   ان م 
 ردتُس      ُ ياز ص      البت نوره      ا را م

 (426 /3: 1390، ي)مولو                      
داوند باشد که در هر خ اتيلاز تج يتواند نماديشوند، ميل به انسان ميها تبدکه شمعنيا

قرار  يحق تعال يلّ جت يبرا يمردان که خود واصل به حق هستند، محلدارد و هفتوجود  يزيچ
 يروهاين تمام شمع کي ۀ. در شعلبسته استشعله وا ييشمع به نمادگرا يينمادگرا»اند. گرفته

گ شمع به هم نگارنک و روزان، متحرس ۀنخ، آتش که در شعل هوا، موم،. هستند فعال عتيطب
هر کدام (. 91 /4: 1382ه و گربران، ي)شوال« اندعتيصر طبناع ۀهماز  يبيوندند، خود ترکيپيم

فراوان دارند و  يهاوهيانبوه و م يگردند که شاخ و برگيم يل به درختانيز تبدياز مردان ن
ن يا آمد.يرون مينور از آن ب يشکافتيم را آنها ةويکه م ين فرورفته است. وقتيشان در زمشهير

 ند.يبيان را نمآن درخت يکساست که  يدر حال
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 ش تگذيشان مين عجبتر که بر ايا
 باختن   ديه ج   ان ميس   ا يز آرزو
 چيدن    د ه    يدينم را آن ۀيس    ا

 

 ز ص  حرا و دش  تن خل  ق اص  دهزارا 
 س     اختنديبان مهيس     ا يم     ياز گل

 چيچ پ   يپ    يهاهدي   ر دص   د تُف   و ب   
 (426 /3: 1390، ي)مولو                      

 از يايجلّت «االرض و السموات نور» ۀيآن نور، بر اساس آ»د ننيبيکه همگان نور را نمنيا
« ستنديشدگان نمار دعوتدعوت است و همگان در ش يکه برانيگر ايات خدا بوده و ديتجل

ک درخت يل به يگر آن هفت درخت تبديبار د(. 15: 1387ان، يديجمشو )نوروزپور 
 آن ۀهم ستند.ياينکه درختان به نماز ميتا اشود. يده ميشدن آنها ديکيوسته يند و پگرديم

 .خواندنديمها نماز آن از يکيت سر پش درختان
 ش مانند ام اميک درخت از پي
 

 ماي    ر قاو د يان    در پ     انگ    ريد 
 (428: 1390، ي)مولو                     

ان برتر گريد از يمانيا ۀظر مرتباز آن مردان از ن يکيکه شود يجا معلوم منيکه در ا
ان آن همه ياز م ؛شوديده ميدز ياهپوش نيشاه س است که در داستان يزيمان چن هيست. اا
 ت.استر هاست و از همه برآن يبانو يکيبارو يز

درخت به »رد. يگيشهود قرار م يبرا يالهيدر هر دو داستان درخت وجود دارد که وس
ت است. يمظهر قائم نآسما يسو است و عروجش به يد زندگخود، نما يمير داييل تغيدل

رود و ين فروميدر زم شاشهي؛ چون ردهديند مويپ باالرا با جهان  نييپادرخت جهان 
ن و آسمان شناخته شده يان زميم يرود. درخت به عنوان ارتباطي مش در آسمان باالياهشاخه

ربران، گه و ي)شوال« ابندييانتقال م ييربه نام يياست که از مر يکسان گاه عبوريجااست و 
1382 :187- 190.) 

 يياست که فضا يارود کشف راز به گونهيم انيبايز يايپوش به دناهياه سکه ش يزمان
پرفرو  در  يهاند که شمعيبيرا م يان نورانيباين نظر که زيارد؛ از اد يقوقه به داستان ديشب

 شود:يها ممبهوت آناست که شاه  ين در حاليدست دارند. ا
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 ص      دهزاران ح      ور دم از دوري      د
 يک جه    ان پ    ر نگ    ار ن    وراني    

 ازه به     اربس     ان ت      يه     ر نگ     ار
 در بس    تان الل    هچ    و  يلعل     ل    ب

 دس     ت و س     اعد پ     ر از عالق     ه زر
 بدس        ت ش        اهانه يش        معهائ

 يو رعن        ائ يآمدن        د از کش        
 ب    ر س    ر آن بت    ان ح    ور سرش    ت
 ف     رش انداختن     د و تخ     ت زدن     د
 گ    رد ک    افور و خ    اک عنب    ر ب    ود

 

 ش    د دور يک    ز م    ن آرام و ص    ابر 
 يح       انيپ       رور چ       و راح رحور

 گرفت     ه نگ     ار هم     ه در دس     تها
 نتازس       خو ياخونبه        لعلش       ان

 دن و گ    وش پ    ر ز لؤل    ؤ ت    ررگ    
 پروان      هاز دود و گ      از و  يخ      ال

 يب       ا ه       زاران ه       زار رعن       ائ
 چو ف رش و تخ ت بهش ت يفرش و تخت

 راه ص    برم زدن    د و س    خت زدن    د
 س    نگالخ گ    وهر ب     ود گ زري    ر
 (159 -158: 1315، ي)نظام                   

ار کند يبس ر ابتداث دحواد لروا شوند.يکشانده مبه درون شهود  يدو قهرمان به آرام ره
 يدگيفضا را تجربه کنند که احساس رم ياگونه ار است بهاست. قهرمانان هر دو داستان قر

مانند سبد، طناب، درخت، پرنده، شمع،  يرمزآلود يهادهيدر هر دو داستان پد نکنند.
 شوند.يده ميو... دمردان هفت

 ترک ادب -5-3-2
که معموالً در  يااست؛ به گونه برخوردار ييواالت ياهماز ه يصوف ت ادب در نزديعار

گفت: هر  اند کهآوردهب يد بن المسياز سع» اند.ن منظور گشودهيبدرا  يباب يعرفان يهاکتاب
او از ادب  ،نشود باادب ير و نهو به ام چه واجب است ]در تن او[ او را بر ندوکه نداند که خدا

 ترکرا  ادبنان اقهرم زين ما ۀمود مطالعداستان  دو (. در511: 1387، يري)قش «است دور
خود از  يجاخواست نابهپوش با دراهيشاه س. کنديم يادبيبا دعا کردن ب يدقوق اند.کرده

 گذارد. يم ر پايترکتاز ادب را ز
ش يه سخن خويتوج ياماند؛ بريب مينصيق حق بياز توفب اديکه بن باور است يبر ا يمولو
آسمان  از يبودند و روزابان مانده يآورد که در بيل را مياسرائ ي)ع( و بن يان موسداست
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ر و يسکردند و به آن خشنود نبودند و از خداوند يم يخواهادهيها زآن يآمد؛ وليشان ميبرا
 خواستند. يعدس م

 بادق ي    وفم تيياز خ    دا ج    و
 ادب تنها نه خ ود را داش ت ب ديب

 ديس    ريمائ   ده از آس    مان درم
 چن  د ک  س يان ق  وم موس  ي  م در

 آس  مان خ  وانمنقط  ع ش  د ن  ان و 
 

 ن  د از لط  ف ربادب مح  روم مايب   
 بلک   ه آت   ش در هم   ه آف   اق زد

 دي  خريفروخ  ت و بيص  داع و بيب
 ع  دسر و يادب گفتن  د ک  و س  يب  

 ل و داس   ماني   بو  زرعج مان   د رن   
 (8 /1: 1390، ي)مولو                   

ترکتاز از  يابه بوسهز يشاه نکه  ؛ چراپوش دارداهين شاه سداستا با ياديز شباهت زيتان نن داسيا
 ش از آن را به دست آورد.يخواست بيشد و ميان خشنود نميبارويبا ز يشآغوو هم

 با قهرمان يرفتارخوش -6-3-2
 ۀشتر سابقياو بدون آنکه پ مردان است؛هفته يشبپوش اهيس شاه بارو در داستانيز يفتار بانور

اش، احترام يررفتاخوش يل او برايدل کند.يک ميته باشد، شاه را به خود نزدداشبا شاه  ييآشنا
 همان است.يبه م

 دوس تف مهمانيش چون من حريپ
 يو آش     نانظر يه خ     وبخاص     
 نين بنش  ش م  يو پ   ير آيب  ر س  ر
 يخوش     تهيفر يب     انويگف     تم ا
 س  تينوان ي  د يس ج  ايتخ  ت بلق  

 يب   انايش   دم ب يوي   م   ن ک   ه د
 ري    ه    ا بهان    ه مگگف    ت ن    ارد ب

 آن تست و حک م تراس ت يهمه جا
 

 مهمان ز مغز به که ز پوس ت يجا 
 يض هن    ري    پرورد رادس    ت

 نيسازگارس    ت م    اه ب    ا پ    رو
 يث مگ وين ح دينده ابا چو من ب

 تس ينمان يمرد آن تخت ج ز س ل
 يمانيس   ل يچ   ون ک   نم دع   و

 ري   مگ فس   انه ةوان   دون خبافس   
 د و خاس تي ک با من نشست بايل
 (163 -162: 1315، ي)نظام        

ک آن هفت مرد يبه نزد يوقدقکنند. ياستقبال م يرفتاررا با خوش يز دقوقيمردان نهفت
 که يادهند؛ به گونهيباز پاسخ سالم او را م يز با رويها ند. آنکنيا سالم مهرود و به آنيم
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 شير پاک خويضم يرا از رو يقوقنام د کنند.يشناسند و با نام او را صدا ميرا م وانگار ا
 دانند.يم

 گفتم آخر چون م را بش ناختند
 ودر م   ن بدانس   تند زياز ض   م

 

 م ن نظ ر ننداختن دن ب ر يش از ايپ 
 دن   د از ف   روديبنگردگر را ک   ي

 (428 /3: 1390، ي)مولو             
 م. يم به تو اقتدا کنيردا د از آن گفتند که ما دوستبع

 زدر نم  ا يش در ش  د آن دق  وقيپ  
 ن ش   اهان قط   اراقت   دا کردن   د آ
 رها مق رون ش دنديچون که با تکب

 

 ق  وم همچ  ون اطل  س آم  د او ط  راز 
 نام     دار يقت     داآن م يپ      رد

 رون ش دندي جه ان بهمچو قربان از 
 (432 /3: 1390، ي)مولو                

 عکار ممنو -7-3-2
از د است يصبر در عرف، حبس مر»شه ساخت. يد صبر پيمنوع است باکه م ياردر برابر ک

ات مقام ام ازن مقيپنجم»صبر  (.263: 1389، ي)کاشان« ر مکروه مأمورٌبها ربط کاره بيعنه،  يمنه
 ي(. کاشف25: 1388، ي)سجاد« شوديم شمرده مؤمن استقامت و مانيا ۀتصوف است، صبر نشان

 پاکع الوان ظلمات و کدورات آرزوها و تمناها ياز جمبر نفس و به ص»د: يگويمصبر  ةدربار
ک به برکت او است که مس وجود سال ييايميگردد و او ک يز ترک تعلّقات دل صافو اشود 

 (.236: 1319، ي)کاشف« شودالص خ يالط
 يدهد از برخ را انجام يکار ممنوع يوجود دارد که اگر کس ييهاان داستانيان صوفيدر م

دند. گفت: يپرس يارميمار شد. سبب بيب ينقل است که رابعه روز»شود. يها دور متوهبّم
ن يکرد؛ ا يدوست با ما عتابکرد.  يليمشت . در سحرگاه، دل به بهيربّ  يفادّبن ۀلجنّ ا يال نظرتُ

 (.84 /1: 1375)عطار، «  از آن است يماريب
را  يکشتک يکه ک است يدد و نزشويم يا طوفانيدر هنگام نماز در ،يدر داستان دقوق

 ۀز آن صحنين يوقدق پردازند.يبه دعا مسواران يغرق کند. کشتاست، پر از مسافر که 
 پردازد:يسوزد و به دعا ميسواران ميدلش به حال کشت ند ويبيم را ترسناک
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 دي  ام  ت را بديآن ق يچ  ون دق  وق
 ا رب منگ  ر ان  در فعلش  اني  گف  ت 

 ب ر ن ب ه س احل ب از خوش سالمتشا
 رف  ت ب  ر لفظ  ش دع  اين ميچن  هم
 

 دي   د و اش   ک او دويرح   م او جوش    
 کونش    انيش    ه ن يا ري    گ تش    اندس
 و ب   رده دس   ت ت   و در بح   ر يرس    يا

 آن زم     ان چ     ون م     ادران باوف     ا
 (435 /3: 1390، ي)مولو                     

هوده يب ين کارمردان دعا کردهفتدگاه ي. از دشوديمدچار اشتباه  يجاست که دقوقنيا
 ابند.ييم ييرها يدقوق يبا دعا ياهل کشت .ندساز خود ۀشيحق را پ يد رضايبااست و 

 هل    وانپآن  از دم يرس    ت کش    ت
 ش   ان در ح   ذريا يک   ه مگ   ر ب   ازو

 

 ا ب ه جه د خ ود گم انر يو اهل کشت 
 از هن   ر يري   ب   ر ه   دف ان   داخت ت

 (435 /3: 1390، ي)مولو                   
که  دعا کرده است يند تا بدانند چه کسپردازيوگو مگفتبه  مردانهفتبعد از آن 

 ن کار را کرده است.يا يدانند که دقوقيا مهانجام آن. سربداياز غرقاب نجات  يکشت
 ن ونک من نکردستم کيگفت هر 

 ن ام  ام م  ا ز درديگف  ت مان  ا ک  ا
 

 دروناز  ياز ب  رون ن   ين دع  ا ن  ي  ا 
 بک     رد يبوالفض     والنه مناج     ات

 (438 /3: 1390، ي)مولو                 
غامبر يپ»؛ همچنان که ستا شدهواقع مورد پسند دعا ما  ينيات ديدر روااست که  ين در حاليا

از رضا سخن  نيچن(. هم475: 1387، يري)قش« عبادت است مخه و سلّم گفت: دعا ياهلل عل يصلّ
ت يچه اهمن همه آنياند. با اهتسته پنداشياند و هم دعا را شان مقام دانستهيبرتراند و آن را گفته

 باشد.د در آن نخداو يد رضايبا دارد، به هنگام بودن دعاست که
دن يغوش کشبه آ يبرا تالشممنوع وجود دارد؛ و آن  يکارز يپوش ناهيدر داستان شاه س

 شود:يده ميگر ناز ترکتاز ديطرف داز شاه و از يک طرف نياست. از  يبارويز يبانو
 نغ  ز ياري  و آنچن  ان  يخل  وت

 چو زلف در کمرشدست بردم 
 س تين يقراريگفت هان وقت ب

 کر و قن  دبش   يکن   قناع  تگ  ر 
 يگفتمش چاره کن ز بهر خ دا

 ت     ابم از دل در افت     اد بمغ     ز 
 رشدم چ  و عاش  قان بب  يکش  در 

 س تين ينه ار خ واريشب شب ز
 بن  دير و بوس  ه در مي  گيگ  از م

 يو خار از پ اکابم از سر گذشت 
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 (169: 1315، يام)نظ              

رها خواسته را  نيواهد اخيکتاز از او مترد. کنيم يپافشار خود ۀگر شاه بر خواستيبار د
 کند: يجا زندگدر آن يمحال باشد و به خرّشه خوشيکند؛ تا هم
 مف     روش ةبقط     ر را ۀش     مچ
 ک آرزو بخ    ود در بن    دي    در 
 ب س از و مک وشيب ا ش ک يامشب
 

 دارد آنهم  ه ن  وشش ينهم  ه ن  يکا 
 خن    ديم يس    اله بخرم     م    هه

 ف   ه ش   ب دوشيبن   ه ب   ر وظ دل
 (171 -170: 1315، ي)نظام          

شه يد که صبر پکنخشنود وگو شاه را کوشد، با گفتيداست، ترکتاز ميپچنان که هم
 .کند يسپران حرمش يبارويز ۀاز جمل ييبارويزبا را و شب  سازد

 را س  از يک  يک  رد ازان لعبت  ان 
 دادت ب  ورف  تم آنش  ب چنانک  ه ع  

 

 د ب     ازد و آتش     م نش     اني     کا 
 ادت ب    ودي    ل زک    ام دوانش    بم 

 (171: 1315 ،ي)نظام                    
ود را خ يزياز غريد؛ تا نکنيم يپافشار ترکتازاش از خواستهبر شاه  ،ک شبيسرانجام 

 يول .يابيد: چشمانت را ببند؛ سپس باز کن؛ تا مرا آماده شده بيگوي. ترکتاز به او مبرآورد
آن  به آن ۀليوسابد که به ييم يشتن را در همان سبديکند، خويم شاه چشمانش را باز که يوقت

 ز رفته بود.يانگشگفت جهان
 دربن دده را ي ک لحظه ديگفت 

 يرا يچون گشادم بر آنچ ه دار
 لحظ  ه مهل  تش دادم يک  يچ  ون 

 دمي عروس خ ود د يچونکه سو
 

 ن   ه قن   ديم در خزيت   ا گش   ا 
 يده را بگش اي ر و ديدر برم گ

 دمه بگش  ادي  د يگف  ت بگش  ا
 دمي شتن را در آن س بد ديخو
 (179: 1315، ي)نظام             

مردان هفت يدعا کرد، به پشت سر نگاه کرد؛ ول يکشت يکه در حق اهال يز وقتين يقدقو
 ۀبدر مرت يقرار ندارند. دقوق يعرفان ۀک مرتبيمردان در و هفت يد دانست که دقوقيد. بايندرا 

 ار مشکل است. يها بسآن ين دوستيدارند؛ بنابرا قرار رضا ۀان در مرتبمردهفت و توکل
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ران عرفان رضا را يبا الهام از سخن پ يريقشتر از رضاست. نييپا ياتبهمر عرفانتوکّل در 
ه ک [ هريعني] ؛مقام رضاست ،ن مقامياند: بزرگترران گفتهيپ»د: يگويداند. او مين مقام ميباالتر

کردند. عبدالواحد  يگرام يب برتريو تقر يب تمامتريحاو را به تر ،کردند يگرامرا به رضا 
ل يفض» (.353: 1387، يري)قش« ستايو بهشت دنست هان مقاميضا بزرگترد: ريگو ديبن ز

 چ آرزويرا ه يا از آن که راضيتر از زهد اندر دنگفت: رضا فاضل يه بشر حافد کياض گويع
 :سفارش شده استتوکّل به قرآن در ن همه يبا ا (. 356 ن:هما)« نکندش ينزلت خوبر م

قرآن ) « شَْيءٍ قَدًْرااللَُّه لِکُلَِّفهُوَ حَسُْبهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ  اللَّهِ عََلىمَنْ يَتََوکَّلْ  وَ»
ان و است، ]و[ خدا فرم يش کافيا برال کند، خدکه بر خدا توکّ يو کس) (.3م: طالق/ يکر

داده  قرار يااندازه يزيهر چ يناً برايقيرساند؛ يه هر کس که بخواهد[ ماش را ]بخواسته
 (.است
 ۀمرتب در شاه دارند؛ رقرا ياحساس ۀدر دو مرتبشاه و ترکتاز ، هم پوشاهيشاه سر داستان د

باالتر  ياترکتاز در مرتبه يکند؛ ولير ميس تند،هس ينوايح و يزيغر شتريب که ياحساس يازهاين
 ؛مييح نمايجا تشرنيا را در «1ابراهام مزلو» يازهاين مراتب سلسله ۀيد نظرينماي. الزم مقرار دارد

 شتر روشن شود.يتا موضوع ب
 ياگانهپنج مراتبازها، سلسلهياحل رشد و روند تکامل نمر کردنمشخص يدر راستا مزلو

ا استفاده هآن بودنمهم ۀدادن درجنشان يو از شکل هرم برا در نظر گرفت يآدم يازهاين يبرا
آن قرار داد. مراتب  يباالرا در  ييه خودشکوفااز بيهرم و ن ةرا در قاعد يجسمان يازهايکرد. او ن

 يازهايمراتب ندر سلسله .(84 -70: 1372ق و احترام است )مزلو، ت، تعلق، عشيامن شامل يانيم
 يازهايند قبل از يها بااز آن يرجاتا ديبوده و همه  يزشيانگ يازهاين نييپا يهارده يازهايمزلو، ن
نيازهايي  يارضا يافراد برا»سطح باال ظاهر شوند. از نظر او  يازهاين تا ؛شود باال برآورده يهارده

 ,Brooks)« شان بيشترين اولويت را داشته باشندنيازهاي يبنددرجه که درشوند يه مبرانگيخت

عشق و تعلق به  از بهيا کم نشود در او نيد رفع ا وحشت فري يتا گرسنگمثال  يبرا (.88 :2009
 تيوو اول ييتر، قوّت، توانانييپا يهارده يازهايازها، نيمراتب نن در سلسلهيد. همچنيآيوجود نم

را  ييفابرخاسته از خودشکو يازهايتر هستند. او نفيباالتر ضع يهارده يازهايدارند و ن يشتريب

                                                           
1) Abraham Maslow 
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دگاه ينامد. طبق ديم« کمبود يهاازين»ه را ي؛ و بقيزندگ يب واالو تجار« بودن يازهاين»در شمار 
ط يه شراز جامعه است کينسأله ن ميا يرسند و مقصر اصليم ييبه خودشکوفا ي، افراد معدوديو

  .(94: 1382گذارد )هربرت، يار آنان نميافراد در اخت ييخودشکوفا يو امکانات الزم را برا

 يهاازين ۀو شاه در مرتب ييوفاخودشک ۀازها، ترکتاز در مرتبين از يبندن طبقهيدر ا با دقت
 يول ؛داندهيرس يين به خودشکوفامرداز، هفتين ي)عشق( قرار دارد. در داستان دقوق ياعاجتم
وجود  يمشترک يهايژگيد ويبا يگروههم يتر است. برانييسطح پا يازهاين ۀدر مرتب يدقوق

 يدقوق .استها از شباهتش يها بهر دو داستان تفاوت يهاتيان شخصيدر م ي؛ ولداشته باشد
رضا عبارت است از رفع » دارند؛ قرار رضا ۀمرتبن در مرداهفت ي؛ ولل استکّمقام تو در

ق شود که مقام رضا، بعد از ر، محقّين تفسيمرارت احکام قضا و قدر. و از ا يت و استحالکراه
 کراهت قسّام، ليتوک و قسمت ۀن سابقيقيکه با  ستيالزم ن رايز؛ است بور بر منزل توکّلع

 (.278: 1389، ي)کاشان« دينمااحکام در مذاق حالوت  و مرارت نباشد موجود

   شدنبيغ -8-3-2
 سخن يزيچ چه ةرباردمردان هفتکند؛ تا بداند يپشت سر خود را نگاه م يدقوقن که يهم
 .شيخو ةاز کرد يمانيپش وماند يوند و او مشيد ميناپدها آنند يگويم

 چ  ون نگ  ه ک  ردم س  پس ت  ا بنگ  رم
 مق  ام دم دري  ش  ان را نديک از اي  

 ش   ان بمان   ديدر حس   رت ا س   الها
 

 ن   د آن اه   ل ک   رم يگويک   ه چ   ه م 
 ...ن   د از مق   ام خ   ود تم   امرفت   ه بود

 ران  دش  ان اش  ک يعمره  ا در ش  وق ا
 (438 /3: 1390، ي)مولو                      

ش به پواهيدر داستان شاه س روبايز يو بانو ياستان دقوقمردان حق در د يناگهان نشدبيغ
شدن بيغپوش بعد از اهيشدن مردان و شاه سبيپس از غ يشدن دقوقارد. ناراحتهم شباهت د

با  ين دقوقجنس نبودکه همجه آنيباشند. نتيه به هم ميند داستان است که شبيبارو برآيز ينوبا
آنها  ييبر جدا يليدل ،توانديو مباريز يرتبه نبودن شاه با بانومهم و يعرفان ۀمرتب ظرمردان از ن

 شد.با
 دارد:  هپوشايبه داستان شاه س يضيتعر ييدارد که گو ياتيه ابقصّ نيا در ضمن يمولو
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 ل ت  و چ  ون پ  ر ب  ودي  م يالي  ب  ا خ
 ختيپرّت بر يشهوت يچون براند

 ن ش هوت م رانيچن پر نگه دار و 
 کنن  ديش  رت مدارن  د عخل  ق پن

 

 ودب  ر ش    ق  تيا ب  دان پ  ر ب  ر حقت   
 خ تيال از تو گريو آن خ يلنگ گشت
 جن   ان يل   ت ب   رد س   ويمت   ا پ   ر 
 کنن    ديپ   رّ خ   ود برم يالي   ب   ر خ
 (432 /3: 1390، ي)مولو                     

بارو داشت يز يبانو که به يليد که شاه با منکيداستان مطابقت م يجابا آنات ين ابيا
شاه بوده که در نظر  يالين ترکتاز به مانند خيهمچن برسد. ودت خرام به خواسآت آرامتوانسيم

 افته است.ي يتجلّ

 يريگهجينت -3
که  رندار به هم شباهت دايمردان بستز ترکتاز و هفيو ن يپوش و دقوقاهيشاه س يهاتيشخص

 م:يکردل يتحلو  يررسبم و يدق دايتطبها را در هشت عنصر آن
گران کمک ينواز است و به دمهمان يتيپوش شخصهايقهرمان: شاه س يکاردرست -1

 رساند.يم ياريبزرگ است که به مردم  يکار و عارفرستز دين يکند. دقوقيم
اهپوش به دنبال راز يهستند؛ شاه س يزيقهرمان به دنبال چدو ودن: هر ب يزيال چدنب -2

 مردان. تبه دنبال هف يو دقوق ياهپوشيس
و  يرماديغ يجهاندر هر دو قهرمان رخ داده  ياکه بر يهودش :شهود زيمکان اسرارآم -3
 بوده است.ز ياسرارآم
 يهادهيبا پد فدن به هديرس يدن به هدف: قهرمانان هر دو داستان برايرس يزيرازآم -4
 کنند. يرد مبرخومردان مانند سبد، طناب، درخت، پرنده، شمع، و هفت يزيرازآم

ز با ين يقکند و دقويمال ميادب را پا يپرستر لذتپوش به خاطاهياه سترک ادب: ش -5
 رد.يگيده ميش ادب را ناديگاه خويو نشناختن جا ياهل کشتدعا کردن در حق 

 خاطر به تنها و قهرمان با ييآشنا ۀمان: ترکتاز بدون سابقبا قهر يرفتارخوش -6
 يبه استقبال دقوق يرفتارز با خوشيمردان نهفت کند.يماو رفتار احترام با  با يبودن ومانمه
 دهند.يباز پاسخ سالم او را م يز با روينها نکند و آيبه آنها سالم م يروند. دقوقيم
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ت و بارها از اسبا ترکت يپوش تداخل جنساهيس شاه يبرا ممنوع ةکار ممنوع: محدود -7
قدم شين کار پيا ي، شاه براييگراشهوته خاطر ب يرد؛ ولدايبرحذر م ن کاريترکتاز او را از ا

ل و دعا قرار در مقام توکّ يکند. دقوقياز وجود ترکتاز محروم م خود رام سرانجاشود و يم
 يها ممنوع است. دقوقآن يبرا نکرد ادع نيبنابرا ند؛هست رضا ۀمردان در مرتبهفت يدارد؛ ول

 کند.يم مها محرووجود آن با دعا کردن خود را از
کند يگاه مشنود و به پشت سر نيمردان را مهفت يسروصدا نيهم يشدن: دقوقبيغ -8
که  نيز هميش نپواهيشود. شاه سيم مانيپش شيخو ةند و بعد از آن از کرديبيگر نميآنها را د

ند و يبينمرا گر او يد يکند؛ وليبندد و باز ميد، چشمانش را ميگويت بدش را به ترکتاز مين
 برد.يبه سر م يمانيشه در حسرت و پشيمتا ه
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