
  

  

افسـانه روز شـنبه از  يبه بررس ،يدانشكده فن ليالتحصفارغ نيمحفل شعر و ادب كانون مهندس سومين و چهل

بـه ارائـه نسرين پيكري  سركار خانم مهندسجلسه  نيدر ا .كتاب هفت پيكر حكيم نظامي گنجوي پرداخته شد

  :موضوع پرداختند نيا

  

است  ينظام ميو نامور به حك يمتخلص به نظام ديبن مؤ يبن زك وسفيبن  اسيابوالمحمد ال نيالدجمال

اشعار  ي) متولد شد، نام پدرش بنا به بررسيامروز جانيآذربا يه. ق در گنجه (جمهور ٥٣٥متولد  اتيبنا به روا

زمانه  يهااز دانش يشد. نظام زرگمادرش ب ييشد و نزد دا ميتي يبود. در كودك سهيو مادرش رئ وسفيخودش 

 نيداشت و ا يعيوس يآگاه يو فقه و كلام زبان عرب اسلامي علوم - نجوم - يعلوم ادب نهيخودش درزم

 اريكه اخت يآفاق داشت و از سه همسر به نام يدرك است. همسركاملاً قابل زين يدر اشعار و شانيا تيخصوص

 ديرا با يشهر گنجه است. وفات و يغرب هيدر حاش يفرزند به نام محمد داشت. آرامگاه و كي تيكرده بود درنها

  دانست. يقمر يهجر ٦٠٢تا  ٥٩٩ نيب ييلهادر سا

  تاريخ  حاضران  برگزاركننده  موضوع  محفل
  ٩٧ ماهمهر ١  نفر ١٨  نسرين پيكريمهندس   نظامي "هفت پيكر"بررسي كتاب   چهارمچهل و 



 يجا يغنائ يهاداستانرسته در دفاتر مختلف هست و در  ياز اشعار نظام ياپنج گنج كه نام مجموعه اي خمسه

 يكيدفاتر بنا به درخواست  نياز ا كيو هر گذشته  هايمثنو نيا شيسرا يسال از عمر شاعر برا ي. سرديگيم

  است: ريز يهاعهآمده است. خمسه شامل مجموزمانه به رشته نظم در نياز سلاط

  

است كه در    بهرامشاه، پادشاه ارزنجان سروده شده و درباره اخلاق و مواعظ نيبه نام فخرالد: الاسرارمخزن

  .افتي انيه. ق پا ٥٥٢

دارد. در  تيب ٦٥٠٠اتابك قزل ارسلان.  يپهلوان و برادر ومحمد جهان  نيالده نام شمس: نيريو ش خسرو

  .افتي انيه. ق پا ٥٧٦ه. ق آغاز و در  ٥٧٣حدود 

بوده است، به نظم درآمده كه بالغ بر  نيشاه كه از نسل بهرام چوببه خواهش ابوالمظفر شروان: و مجنون يليل

 ،يعاشق ،يشور وصف دنيكش ريدر مدح عشق و به تصو يواحد به زبان فارس يادارد و  منظومه تيب ٥٧٠٠

ن مجموعه در چهار ي) ايهمان طغرل بن ارسلان سلجوق اياست. (به درخواست شروان شاه  يبازو پاك يدلدادگ

  .ديرس انيه. ق به پا ٥٨٥شده است و در  دهيماه سرائ

دارد. سرگذشت  تيب ٥١٣٦سلان. كرپ ار نيبه نام سلطان علاءالد: گنبد)هفت اي(بهرام نامه  كريپهفت

  ..افتيه. ق انجام  ٥٩٣. در حدود نيزمرانيبهرام گور است و در وصف ا ياافسانه

نامه دارد در دو بخش و شامل داستان اسكندر است. شرف تيب ١٠٥٠٠: نامه)(شرف نامه و اقبال اسكندرنامه

نامه به نام ه. ق سروده است. اقبال ٥٩٣و پس از  يابوبكر سلجوق نيالدرا به خواهش اتابك اعظم ملك نصرت

دفتر را توسط فرزندش محمد به نزد ملك  نيه. ق ا ٥٩٩است و در  يمسعود بن ارسلان سلجوق نيملك عزالد

  فرستاده است. نيلداعز

  

  كريپهفتو اما 

  

  

م ان دل ه عا ت و ا   ن ا

ل یاس  ن  نده ز و   ت 

  



دون ن با ان دل ز   ه ا

د ن با ود  ن     دل ز 

  

ن وز  ه  ز    ن

ن رز ن  یاور  ا ی    ا

  

ج ی داغ و ر وده  ی آ   و را م

ج ی  آن مال و  پا ن    م

  

است كه چگونه بعد از فوت پدرش به  يپادشاه ساسان نيبهرام گور پنجم دنيرس يبه پادشاه كر،يپهفت داستان

و  ديرا د مياقلاز پادشاهان هفت يبارويدختر ز هفت ريآمد و تاج سلطنت را از آن خود كرد. بعدازآن تصو رانيا

كه قصر  يونانيشاگرد سنمر، معمار  ده،يشبه دست معمار معروف  -گنبد بسازدكاخ با هفت كيگرفت  ميتصم

ها هر شب در ها باشد. آن شاهدختاز آن يكيها بدهد و در هفت روز هفته در كنار و به آن -تخورنق را ساخ

بهرام بود و  يبرا ياميكه در پس هر داستان پ كردنديم فيتعر يداستان يو يبرا رانيخود با شاه ا ينينششب

بهرام را  ليمهم تما نيا. ردكيم تيهدا يداد و به سمت سلوك، عرفان، عدل و دادگريبهرام را رشد و سوق م

شادخواه و كامروا بود كه  ي. بهرام پادشاهكرديم شياز پ شيپرورش روح و نفس خود در طول داستان ب يبرا

  .شديبه همتش باز م افتاديكه به كارش م يهر مشكل

  

به  نينوان مركز زمعبه رانيو انتخاب ا نيآسمان و زم وندينقطه پ ييبازنما يگنبد برابا انتخاب هفت ينظام

 امر مقدس و هنر برقرار كرده است. انيژرف م يونديرمزگونه سنمار، پ تيو با هدا دهيبه نام ش يدست معمار

است كه انسان معمار جهان است و  شهياند نياست. او بر ا يبه هست ينگاه مقدس نظام يجلوه هنر گنبدهفت

 ريخود را ارزشمندتر از سا نيسرزم رايز داند؛يمركز جهان مخود را  يمحل زندگ يباور كه هر انسان نيبر ا زين

  .دانديمرا قلب جهان  رانياثر ا نيدر ا روني. ازاپندارديم هانيسرزم



بازتاب هنر مقدس قرار  يبرا يآن را مظهر م،ياقلعنوان خانه بهرام و دختران پادشاهان هفتبا انتخاب گنبد به او

است،  نيزم يخدا برو يفهيصفت را به انسان كه خل نيبزرگ جهان است و ا خداوند معمار رايداده است، ز

مدنظر  ميگِل كه اقل يمهم است نه خانه هآنچ دهيبهرام به دست ش يبرا ينظام يسازاست. در خانه دهيبخش

  است.

   

  قصه هفت

  بودند) پوشاهيكه مردمانش همه س ي(داستان شهر اهسي رنگ - دهن شاهدخت - وانكي -  شنبه روز

  زردرو) زكيكه به زنان اعتماد نداشت و كن شاهي داستان( زرد رنگ -  نچي شاهدخت -  دخورشي -  كشنبهي روز

  )نتيبدط يخايو مل زگارپرهي بشر داستان( سبز رنگ - خوارزم شاهدخت - ماه - دوشنبه روز

  )يحصار بانوي داستان( سرخ رنگ - روس شاهدخت - خيمر اي بهرام - شنبهسه روز

  )واني(داستان ماهان د ياروزهپي رنگ -  شاهدخت مغرب -رتي - چهارشنبه روز

  و شر) ري(داستان خ صندلي رنگ - زانسبي شاهدخت - مشتري - شنبهپنج روز

 سريكه قصد وصل داشتند اما م ي(داستان دختر و پسر دسپي رنگ - راناي شاهدخت - دناهي–جمعه  روز

  )شدينم

  

 يوطن برا يو سلوك عارفانه و تحمل رنج سفر و جلا ريس ياز ماجرا ياريبس يهادر افسانه روز شنبه نشانه

كه انسان لذت خواه و ماجراجو  ينكته عرفان نيا ياست برا يليداستان تمث ني. اشوديم دهيبه مقصود د دنيرس

بودن  پوشاهيگرفتار است. پس س اينكه در زندان تنگ د ابدييدرم شوديم ترعيوس دشيافق د كهيهنگام

از وطن مألوف و بهشت قرب  ياز دور افتادن آدم يآن نماد يقهرمان اصل ژهيوها و بهداستان نيا يهاتيشخص

كه  يفرد يهاييظاهر امر بنا بر راهنمابه او به درد غربت است. در داستان روز شنبه پادشاه يو ابتلا ياله

 نيفراوان به كشور چ يهاشدن به مقصود باتحمل مرارت كينزد يباشد، برا انسمبل مرشد راه د توانديم

  .ستين قتيطر ريبا سرگذشت سالكان مس شباهتيكه ب ديآيم شياو پ يبرا يشگرف يو ماجراها روديم

  

و نه از نه از سرخ  تيحكاها مجزاست، ظاهر داستانكه به كريپهفت يهادر نقل داستان ينظام زهيو انگ خواست

. به رديگيها را در برمها و مكانزمان ياست و همه يمتفاوت است كه داستان زندگان يهاميزرد و نه از اقل

مخاطب  يسرگرم يهدف نظام ديتردي. بدانديم الها را كمقصه نيا تين ياست و نظام نشيقصه آفر يعبارت



كه افكار، اعمال و آمال  نديآفريم يهنر، قهرماناندر جهت خدمت به  انيسراداستان گريد ياريكه مثل بس ستين

  بشر هستند.  يهاخواسته يتجل ينوعها بهآن

  

  در داستان روز شنبه  اهيس رنگ

و به  ديد ينظام يهامنظومه يو سلوك عارفانه را در تمام ريس ينوع يپا يجا توانيكه اشاره شد م طورهمان

 هيابتدا با روز شنبه كه سكه  عشق شباهت دارد يو گذر از هفت واد و سلوك ريبه س اريبس كريپهفت يعبارت

روز جمعه است آغازشده و به سپس به يسلوك و جهل و ناپختگ ييكه مراحل ابتدا شوديشده شروع م دينام

  از ظلمت است.  ييو رها ي. كه مثل نور و روشنرسديم

  

از  يماندن و بينصيبودن قهرمانان ، ب پوشاهيس زيبه و نداستان روز شن يبرا اهيانتخاب رنگ س لياز دلا يكي

رنگ دچار شدن پادشاه به  نيانتخاب ا يبرا گرشيد ليدلفراق است.  نياو به سوگ و اندوه ا يلذت وصال و ابتلا

درس  اوست. يرو شيپ ياندهيچه آ داندينمو قرارگرفته  شيرو شيپ ،تيحكا انياست كه در پا يكيابهام تار

  است.  يخواهادهياز حرص و طمع و ز يبه قناعت و دور هيمهم داستان، توص

  

 كنديم يرنگ است و خود را نف نيتررهيعزا و اندوه است و چون ت رنگاهيها، رنگ سرنگ يروانشناس ازنظر

و شب است.  يكيتار انگريب اهيرنگ س يهند يزحل نماد روز شنبه و بانو ارهيساست.  يو نابود يپوچ انگريب

مدت  نيو در طول ا افتديدر شب تا سحر اتفاق م هايبازو عشق شوديدر شب آغاز م زين اهيگنبد س يماجراها

كه  ستين بياست و عج يعروج و هبوط روح و ناخودآگاه آدم تيهم كه حكا اهي. گنبد سستين انياز پر يخبر

 نيهستند و در ا چردههياغلب س هايهند بوده و هند اريبهرام از د همسر و شب باشد. ياهيآن س يفضا نهيزم

  . دانديرنگ م نيداستان رنگ و رخسار مردمش را بالاتر

  

 اي اهيمنجمان زحل را كوكب غلامان س ربازياست كه از د نيا اهي) با رنگ س وانيكمعنادار زحل  ( تناسب

فلك به  نياشاره به انتساب ا يكه جملگ اندهفتم چرخ لقب داده يو هندو ريپ يهندو ن،يبكيبار يهندوها

كه  كنديم انيب طورنيزحل ارتباط آن روز  با شنبه ا ارهيعلاوه بر س يرونيب حانيابور نحوست دارد.  ياهيس

 نيمع دكتر . شوديروز شنبه منصوب مدلالت دارد. و از روزها به  اهيزحل سرد و خشك و بزرگ و نر و به رنگ س

 اهيكه از سنگ س ديگويزحل و روز شنبه م ارهيبا س اهيدر خصوص ارتباط رنگ س كريپهفت ليدر كتاب تحل

  مانند است. يهند يدمويو سپ پوستاهيس يصورت ردزحل را ساخته بودند و زحل را به كليه



  

از آثار  يهستند اما در برخ ليمولانا استاد مسلم تمث ييچون عطار سنا يكسان يرانيا انيادب يدر پهنه اگرچه

 ييهااميپ يحاو كريپ. در بخش دوم هفت افتي ليپر از رنگ تمث ييهارگه توانيم زين ينظام يظاهر غنائبه

 ميشويمواجه م يها با شاعر. با دقت در داستانافتديبه تفكر م شهيست كه خواننده صاحب اند يليو تمث يرمز

هبوط را از بهشت در  رينظ ييهاتيحكا زين عشق و يو  سلوك  و گذر از هفت واد ريس يدارد تا ماجرا يك سع

 ريو به تصو يما را به مقصود نظام شتريداستان روز شنبه ب انيبازگو كند. در  پا ينيريش يهاقالب داستان

و سپس وسوسه  نياز رانده شدن به زم شيحضور آدم در بهشت پ يماجرا زيعارفانه و ن ككشاندن داستان سلو

  .سازديهبوط آشنا م تيدرنهاو  طانيش يبه اغوا يشدن و

  

 ١٥ زبـانيمحفـل م ني. اآزاد پرداختند يحاضران به شعرخوان محافل، يشگيمانند سنت همه ز،ين مبخش دو در

  .بود فني آموختگاندانشدانشجويان و نفر از 

اكتشاف  ي(دكترا ي)، دكتر سروش مقصود١٣٧٧عمران،  ي(مهندس يوسفيمهندس رضا  ان،يمحفل آقا نيدر ا

خود را  يهااز سروده ي) اشعار١٣٩٦ يورود ،يبردارنقشه ي(مهندس يميابراه نيري) و خانم ش١٣٩٧عدن، م

  .بودند همراه ما با كه عزيزاني همه از سپاس با نمودند. تقرائ

  

یدر ادامه شعر جناب مهندس  و   ارائه شده است. رضا 

  

ی ون روزِ  و،  ی  تنِ  ت ا   سا

و،  مِ  دنِ  وا تا  ت ا   طا

  

ت ی  را ت    سازم ز 

ی ته د ت ا ن  م  غ   ت، 

ندم   و بار  وی    و از 



نده ن،  تدل و جان  ت ا   ی ر

  

غ م،  مان  ق   ل سال ا

ت ت ا د ن،  و  جان  گاه    ن

  

نگ و   ت یارای    ا 

ت ت ا رِ  ی با دو د    و

  

  سپاس از همه عزيزاني كه همراه ما بودند.

  ادب و شعر كميته  

  تهران دانشگاه فنّي دانشكده التّحصيل فارغ مهندسين ونكان  


