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1. Introduction  

Symbols reflect natural phenomena, particularly celestial bodies 

that are embedded in myths and popular culture and are abundantly 

employed in Persian literature. Fakhri Heravi was a Shiat pot of the 

court of Iran and India in the 10th century AH, who compiled Haft 

Keshvar in the reign of the Safavid Shah Esmail I in three years. Haft 

Keshvar is a travel book of 388 pages (edited by Afshar and Afshari) 

written in prose and ornamented occasionally by verses. It embeds 

references to narrative stories, myths, and history including Tarikh 

Tabari, Tarikh fakhr Baenakati, Javame AlHekayat va Lavame 

AlRevayat, Seraj Algholoob, Shhnameh and Boostan. Haft Keshvar is 

a meta-narrative work of fiction that incorporates a range of symbols 

related to celestial bodies. It depicts journeys of Ibn Torab who visits 

seven different countries and their kings whose ideas are determined 
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by astronomy and myths. The present study explores intertextual 

clues to dig into symbolic representations of constellations and seven 

planets of the solar system.   

 

2. Methodology  

A work of literary importance is uncovered by a thorough analysis 

of its sublayers. Thus, the present study uses a documentary, library, 

and note-taking method to collect data. It also uses descriptive-

analytic method to examine narrative style of the work in terms of 

structure, narrative elements, and key features storytelling in Haft 

Keshvar.  

Persian writers have extensively used symbols to convey ideas and 

establish their belief systems. For instance, Fakhri Heravi wrote Haft 

Keshvar as a symbolic and allegorical work. Accordingly, this study 

examines the relationship between symbols and astrology in this work. 

 

3. Discussion   

Haft Keshvar is a journey to seven countries that symbolically represents 

ideas on astrology based on constellations of the zodiac and seven planets of 

the solar system. It proves to be a deeply symbolic literary work with 

different layers of meaning. The present study focuses on symbols that relate 

to astrology and how they are interwoven into the text. It evolves around the 

idea of the evolution of life on earth.  

Ibn Torab accompanies Aghi-aldin in the journey and arrives in the first 

country ruled by Keyvanbakht who abides in a magnificent palace called 

JeddiAbad topped by a big poll called DaloAbabd. The king’s name stands 

for the plane Saturn. The pool in this work represents water in ancient 

mythology and local folklore.  

Ibn Torab and Aghi-aldin move to the second country and stay there for 

30 days. The king is Malek Girgis and abides in NahangAbad in a big palace 
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called Qosiyeh. The king symbolizes Jupiter, the city symbolizes Pisces and 

the palace stands for Sagittarius.  

Upon their arrival in the second country, a messenger in red garments 

from the third country welcomes them. His name id Shahab and serves his 

king Bahram who lives in a palace called Aqrabiyeh in HamAbad. The king 

and his living place in the third country symbolize Mars.  

Before they arrive in the fourth country, a messenger receives them. His 

name is Najm the Agile whose lord is Sultan Beyza. The King lives in his 

palace, AsadAbad, at a meadow called Sepehr. The palace is built in the 

form of a lion. The lodging of the king and reminds the reader of the Leo 

Constellation and the King’s name stands for the Sun, which respectively 

imply resurrection, eternity, life, warmth, light and authority. 

In the fifth country, Dorry the Night Walker welcomes Ibn Torab and 

Aghi-aldin. The ruler of this territory is Zohreh Banu who abides in her cow-

shaped palace, Soriyeh, at the top of a mountain. Zohreh Banu stands for 

Venus and her land represents Taurus constellations. 

The king of the sixth country is SahmKhuy whose messenger, 

FalakPeyma, meets the travelers in the story. The king lives in his palace, 

Joza, in ParvinAbad, all reparenting Mercury.  

In the last country, the messenger is a man named GardoonSeyr who is in 

the service of his lord, Malek Qamaraddin who lives in his palace, Saratan, 

near the Nile. The king is the symbol f the moon and his palace is the symbol 

of Cancer constellation.   

 

4. Conclusion  

Haft keshvar was written by Fakhri Heravi in10th century AHand 

that is replete with mysticism, mythical, geographical and astrological 

ideas. The study shows that the journeys to seven countries are in 

correspondence to the seven celestial bodies and planets. The level of 

symbolism is more tangible when we realize that the twelve 

constellations in the sky are in seven planets. For instance, Asad is the 
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sun and Saratan is the moon. The other planets have two houses that 

are represented in the story of Haft Keshvar. This implies the mastery 

of the writer over astrology and his gifted naming procedure. In 

representing the seven planets and countries, the writer emphasizes on 

some lofty notions such as justice, freedom, generosity, 

respectfulness, authority and autonomy.  

 

Keywords: Fakhri Harawi, Haft Keshvar, Myths, Symbols, 

Astronomy 
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 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1400 تابستانو  بهار، منهو  سی، شمارة نوزدهمسال 

اثر فخری هروی با توجّه به «  کشورهفت»تحلیل نمادپردازی در کتاب 
  ديدگاه نجومی و اساطیری

                                                                                                

 1ی )نويسندة مسئول(علهيقر یجعفر دیحم 

 2زهرا جعفری

                                                                          

                                                                               چکیده  

های گسترده و متنوّعی داشته، ای که در فرهنگ و تمدّن انسان جلوهدر میان فنون هنرمندانه

ها و است. نماد با هنر بیان اندیشهشگرد نمادپردازی، همواره در آثار ادیبان بزرگ مورد توجّه بوده

ای جامع و شیوهای را بهات عمیق و ریشهتواند مفاهیم و موضوعصورت غیرمستقیم میعواطف به

گسترده بیان کند و با ارائۀ معانی گوناگون از صورتی واحد، بازتاب دهندة امور درونی، ذهنی و 

کشور، میراثی عاطفی نویسنده باشد. فخری هروی از جمله نویسندگانی است که با آفرینش هفت

عنوان ست. او در این اثر از اسطوره و نماد بهجای گذاشته اارزشمند در عرصۀ ادبیات داستانی به

گانۀ است. نویسنده اجرام آسمانی را که شامل نقوش دوازدههای ادبی بهره بردهترین شاخصهمهم

-ای نمادین که زیرساختصور فلکی و هفت سیاره است، مطابق با باورهای عصر خود در چهره

تحلیلی، به رمزگشایی و -اضر با روش توصیفیاست. مقالۀ حهای اساطیری دارد به تصویر کشیده

پردازد و با متنی میکشور براساس قرائن و شواهد درونهای نمادین هفتتحلیل تعابیر و گزاره

-سازی هر چه بهتر مفاهیم گام برمیهای اساطیری در جهت نمایاناندازی به باورها و ریشهچشم
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روش و اندیشۀ نویسنده حاصل آید. براساس نتایج دریافت  ،درک اثر ،گونه، حقیقتدارد، تا بدین

ها از قبیل های هر یک از آنپژوهش، توصیف نمادین افالک هفتگانه و اشارة تلویحی به ویژگی

نمایی با هدف گستری و قدرتداشت دیگران، تواضع، عدالتوارستگی، سخاوتمندی، پاس

 است.نجام شدهها  اهای اخالقی و اعتباربخشی به آنرونمایی از ارزش

 

 .راتکشور، اساطیر، نماد، نجوم، سیّاهروی، هفتفخریهای کلیدی: واژه

 
 مقدّمه. 1

-بینیا باریکهای فرهنگی و زبانی است تپرداختن به مقوله های ادبیاتیکی از ویژگی

-و ارزش ش هنری، کاوش و استخراج شود و از این طریق ارزکار رفته در آنها و دقایق به

اد یا حث نمآن در ادبیات آشکار شود و منجر به شناخت بهتر آثار ادبی گردد. مببخشی 

آن،  رگیریکاهای زیباشناسی در ادبیات است که نویسندگان با بهسمبل از جمله شاخصه

دایت هاهری های خود را به زبانی دیگر مطرح و ذهن مخاطب را به ورای مفهوم ظاندیشه

 کنند. می

-ویژه اجرام سماوی است که با اسطورهاد، بازتاب عناصر طبیعت بهیکی از نمودهای نم

چشم ها و باورهای مردم پیوند تنگاتنگی دارد و از دیرباز به شکل نمادین در آثار ادیبان به

هروی نویسنده و شاعر شیعی مذهب و توانای دربار ایران و هند در قرن خورد. فخریمی

روایی شاه اسماعیل صفوی و در ر را در عهد فرمانکشودهم هجری بود، که اثر خود هفت

اثری به سبک سفرنامه است که با نثر سادة ادبی و « هفت کشور»مدّت سه سال نوشت. 

صفحه  388آمیخته با شعر نوشته شده و بر اساس تصحیح ایرج افشار و مهران افشاری شامل 

ان برگرفته شده است. از های تاریخی، افسانه و داستهایی از کتاب از کتاباست. بخش

الروایات، سراج القلوب، الحکایات و لوامعجمله: تارخ طبری، تاریخ فخر بناکتی، جوامع

شیوة حکایت در گیرد که بهشاهنامه و بوستان و ... این اثر در زمرة ادبیات داستانی قرار می

-سمانی دیده میاست و در آن، نمادهای بسیاری در پیوند با اجرام آحکایت پرداخته شده

نشینی او با کشور و همتراب به هفتیابیم که سفر ابنکشور در میشود. در بررسی هفت
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های اساطیری مطرح های برگرفته از باورهای نجومی و ریشهگانه با اندیشهپادشاهان هفت

متنی به بازکاوی مفاهیم نمادین شود. در این پژوهش با توجه به شواهد و قرائن درونمی

 پردازیم. صور فلکی و هفت سیارة منظومۀ شمسی می

 

 مسئلة پژوهش. 1 -1

دان با نرمنافتد، بلکه هبیان مفاهیم هنری همیشه به شکل حقیقی و صریح اتّفاق نمی

ح آن بر صری ح رااستفاده از نماد، قیاس، اغراق، اطناب، مجاز، استعاره و... شیوة غیرصری

یان یگر  بن، موضوعی را در قالب و حجاب موضوعی دبردن از آگزینند و با بهرهبرمی

گری از های دیها ساحتپردازند. این تصاویر و صحنهآفرینی میکنند و به صحنهمی

دین غت، بلدهد. در فرهنگ اصطالحات ادبی، نماد در واقعیات و موقعیّات را نشان می

 بر واژةر برانده است و دنماد در لغت به معنای نمود، نما و نمای»است: صورت معنا شده

نه به معنای عالمت و نشا symbdonآید که از کلمۀ یونانی می  symbolفرهنگی

ز، د: اشاره، رارمز معانی گوناگونی دار»: ذیل واژة نماد(. همچنین 1378)داد، « باشد.می

کس  یا چند ن دوسر، دقیقه، نکته، ایجاز، معما...که از آن مطلبی درک شود. چیز نهفته بی

« هود.و مع ها و عالئم قراردادیکه دیگری بر آن آگاه نباشد و بیان مقصود با نشانه

 ر معنایدکاربرد واژه  ومعنای استفاده (. استفاده از رمز و نماد را به1: 1386)پورنامداریان، 

رد کارب چه درتوان برشمرد که هدف از آن، صورت ظاهری آن نیست، بلکه آنمجازی می

ش نماد چه ماآن»اهمیّت است، معنا و مفهوم نهفته در ورای صورت است.  رمز دارای

کار دی آشای که افزون بر معانی قراردانامیم، یک اصطالح است؛ یک نام یا نمایهمی

ز اپنهان  ه یاروزمرة خود دارای معانی متناقض نیز باشد. نماد شامل چیزی گنگ، ناشناخت

 (. 15: 1389یونگ، «)ماست.

کانت نخستین کسی است که تعریفی از  -کم در جهان غربدست -ۀ ادبیدر نظری

کند بیش از آن که به تعریف می« زیبا شناختی»است. او نماد را مفهومینماد به دست داده

اند، امّا پرمایگی خود مفهوم را ها بعداً از آن بهره جستهای بدهد که رمانتیکآن برد و دامنه
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داند که به جای می« فکر شهودی»ای برای انت نماد را وسیلهکند. در حقیقت کالقا می

: 1386نشاند )ن.ک. سمیعی گیالنی، بازنمود منطقی و عقالنی، درکی فراتر از آن را می

50 .) 

ن ت و آناه اسدر ادبیات فارسی نیز نماد از دیرباز مورد توجه شعرا و نویسندگان بود

ۀ تمثیلی گونبه ثار کهآاند. بکی از این آن بهره برده ها و اعتقادات خود ازبرای بیان اندیشه

 اضر اینترین پرسش پژوهش حوصف، مهمکشور است. با اینو نمادین نوشته شده، هفت

 ت؟استهکشور در پیوند با نجوم چگونه بازتاب داشاست که نمادپردازی در بخش هفت

 پیشینة پژوهش. 2 -1

در سال « کشورالقلوب و هفتداستان محبوب مقایسۀ سبک» ای با عنواننامهپایان

های زبانی و بالغی و فکری دو ، به قلم فاطمه اسدی کلخوران ونید، در باب بررسی1396

هروی و فخری»الدین راشدی نیز در پژوهش خود با عنوان حسام است.داستان نوشته شده

سیاسی و علمی و ادبی پردازد و احوال به نقد آثار و ذکر احوال مؤلّف می« سه اثر او

ای با مقاله (1350کند.)دربارهای ایران و سند و هند در قرن دهم هجری را بررسی می

-رضا ذکاوتی قزاگزلو دربارة معرّفی هفتاز علی« ترابکشور و سفرهای ابنهفت»عنوان 

پیوندهای »پژوهش  موجود است. 1387های آن در سال کشور و ذکر برخی از داستان

 1393، در سال«نوشتۀ مهدی فیروزیان« هروی و حافظ شیرازیی در دیوان فخریبینامتن

تحلیل ساختار و » انجام شده که مبین چندوچون اثرپذیری فخری هروی از حافظ است.

ترین پژوهش به جستار حاضر است )کدیوری و ، نزدیک«کشورهفترنگ مقدمۀ پی

اند ده از روش ساختارگرایی کوشیده(. نویسندگان این پژوهش با استفا1399همکاران، 

را  این اثر و ارتباط میان ساختار و مقدمۀ کشورهفت های مجزای روایتِ مقدمۀسطح

های نمادین فخری هروی پرداخته شده در قسمت مقدّمۀ اثر نیز به اندیشهروشن کنند. 

ای هگونهای نامبرده مشخّص است، جز پژوهش آخر آن هم بهکه در پژوهشاست. چنان

ای اجرام آسمانی در سخن فخری مختصر، هیچ یک به بررسی نمادها و مفاهیم اسطوره
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کشور در پیوند با نجوم و طور ویژه به نمادهای هفتاند. این پژوهش بههروی  نپرداخته

 پردازد.های فلکی میمنظومه

 

 بحث و بررسی .2

 وده است وجّه بومانده مورد تجای های ارزشمند بهنماد و بحث آن از دیرباز در گنجینه

اوش قّت و کد. از اندگیری از آن به هنرآفرینی و خلق آثار نمادین دست زدهادیبان با بهره

نجانده گها آن ای در دلطرز هنرمندانهآثار و نمود پررنگ این شگرد ادبی که به در این

جود وای دورهبریم که در سراسر زندگی بشری هیچ است، پی به این حقیقت میشده

 وها وییپیشگ است که از نماد خالی باشد. بخش عظیمی از التفات به نماد، مدیوننداشته

ن به ول زماطها در هایی که برخی از آنها و حکایات است؛ پیشگوییباورها، در داستان

ع باز منا د. یکیانشناسان به سنجش نمادهای آن پرداختهاست و جامعهوسیلۀ علم اثبات شده

قت و ی از حقیایزهها پیوند ناگستتنی دارد و در آن آممهم و طبیعی که با نمادها و اسطوره

ر ه  بشتوان مشاهده کرد، مبحث آسمان و اجرام سماوی است که در نگاتخیّل را می

های یپردازهای مختلف هنر ایران، نمادابتدایی سرشار از رمز و راز بوده و در دوره

م به ری هستیکشور، ما شاهد سفاست. در بررسی هفتبا آن انجام شدهمتفاوتی در پیوند 

ی صورت نمادین گویای باورهای نجومی و برگرفته از صور فلکهفت کشور که به

املی کامع و جتوان آینۀ کشور را میو هفت سیارة منظومۀ شمسی است.  هفت البروجةمنطق

هش، ین پژواشمار آورد. تکیۀ دبی بهسازیِ انواع نمادهای ژرف و عمیق ابرای نمایان

 مفاهیم یوندبررسی آن بخش از نمادهایی است که دربردارندة مفاهیم نجومی اثر است و پ

 دهد. کار گرفته شدة ادبی با مسائل نجومی را نشان میبه

کشور داستانی تمثیلی و نمادین است که با هدف نشان دادن سیر زندگی انسان در هفت

کشور و برآورد همین روی پیش از پرداختن به پادشاهی هفتاست. بهه شدهکرة زمین نوشت

تراب که عامل شناساندن این هفت کشور نمادهای آن، ابتدا به رمزگشایی شخصیّت ابن

شود که با پیوند کشورشمرده میتراب شخصیّت محوری کتاب هفتپردازیم. ابناست، می
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بینیم که این آید. در بخش مقدمۀ سفر میهای خواجه رغام و زالل حاصل میشخصیّت

ها و وگویی با کنیزان خود؛ یعنی نسیم و شمال و بیان زیباییشخصیّت در طی گفت

 شود و سپس بعد از گفتکشور از زبان آنان، مشتاق دیدن هفت کشور میعجایب هفت

تی برای وگویی بین او و خواجه رغام که مخالف رفتن او به این سفر است و بیان حکایا

توان او را هم از وجه ذاتی نام کند. میاقناع یکدیگر رضایت رفتن به این سفر را کسب می

و هم از پیوند او با این هفت کشور که هرکدام نماد یکی از سیارات هستند و خداوندان 

آورد که در تالقی با هفت شمار آیند، نمادی از کرة خاکی بهصور فلکی نیز به شمار می

روایان آن. ه است و خود پیوندی است با سفر او به هفت کشور و آشنایی با فرمانسیّار

ای است فرضی کره« کرة سماوی»یادآوری این نکته ضروری است که با توجّه به نظر قدما 

آید همۀ ستارگان بر سطح داخلی آن واقعند...بیننده چنان نظر میبه شعاع بسیار زیاد که به

کنند و مرکز این کره...با زمین سماوی بر سطح و روی کره حرکت می پندارد که اجراممی

-های متوالی انسان و حتی علمای نجوم گمان مییکی است. بر مبنای همین تصوّر، قرن

 : ذیل کرة آسمانی(. 1357ی، )مصفّ «بردند که زمین مرکز عالم است

ختصری در مورد نکتۀ دیگری که باید در این بخش به آن بپردازیم توضیح م     

اند های هفتگانه که بر حسب کواکب تقسیم شدهجایگاه هفت سیّاره است: درتوضیح اقلیم

آمده است: اقلیم اول فؤاد است که اقلیم زحل است و اقلیم دوم سودا است که آنِ مشتری 

اند و اقلیم سوم مریخ است و که ابواب اقلیم اوّل مشایخاست و ابواب آن علما اند، چنان

اند. اند. چهارم اقلیم محبّت است که آنِ آفتاب است و ابواب آن ملوکابواب آن امراء

پنجم اقلیم مصر است که اقلیم زهره است و ابواب آن شعرا اند. ششم اقلیم عقل است که 

اند و اقلیم هفتم اقلیم قلب است که آنِ قمر است و آنِ عطارد است و ابواب آن کٌتّاب

به  که در ادامه خواهد آمدگونه: ذیل اقالیم(. همان1373د. )سجّادی،انابواب آن وزراء

کند و ظاهراً هدفش بیان نزول و حلول که فخری هروی در قوس نزولی سیر میسبب این

نمادپردازی او در پردازش هفت کشور براساس همین  روح از عالم باال به عالم سفلی است،

ترتیب این کواکب اشکال دیگری نیز بیان شده است. البته در خصوص ترتیب شکل گرفته
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اند که این ترتیب نظر پارسیان است و نزد رومیان به خالف این است. است. ازجمله نوشته

نخستین اقلیم زحل و دوم آفتاب و سوم عطارد و چهارم مشتری و پنجم زهره و ششم مریخ 

ی نیز ضروری است که و هفتم قمر است )ن.ک: همان، ذیل اقالیم کواکب(. توضیح دیگر

ها نه تاست. به ترتیب گردند. تعداد آنهایی هستند که به دور خورشی میسیارات، ستاره

نزدیکی به خورشید عبارتند از :عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون 

 و پلوتن. )معین، بخش اعالم: ذیل سیّارات(

هانی م کیانی و پیوند آن با زیرساخت اجرادر ادامۀ بحث به تحلیل هفت کشور داست

 پردازیم.می

 کشور اول. 1 -2

 از طیّ ست، پسالدّین که راهنمای او در این سفر اتراب به همراه عقیلدر ابتدا ابن

ام نظیم بهعرسد که صاحب برجی بخت میروایی کیوانهفت منزل به کشور اوّل به فرمان

ین ار تحلیل است. دای به نام دلوآباد بنا نهاده شدهانهخآباد است و بر باالی آن حوضجدی

-یح جایر توضکند و دروا، نام سیارة زحل)کیوان( را به ذهن متبادر میبخش، نام فرمان

وان انۀ کیخانۀ دلوآباد باید گفت، جدی و دلو خآباد و حوضگیری کیوان در برج جدی

ز لو و ادشنبه و از بروج جدی و  زحل نحس بزرگ و از روزهای هفته»شوند. محسوب می

(. با این توضیح 367: 1351)بیرونی،  «اقالیم، نخستین اقلیم از خط استوا تا آخر از اوست

. فت کشوریان همای است به اوّلین کشور در زحل اولین اقلیم و شنبه که آغاز است، اشاره

می دلو ی نجوبا ویژگ ای که فخری هروی به آن اشاره کرده )موسوم به دلوآباد(خانهحوض

آسمان  م درکه در اساطیر و باورهای مردمی است، تناسب دارد. دلو در نزد مصریان قدی

ه است: صیف شدگونه تواند. در التفهیم نیز اینای بود که برای آب در نظر داشتهنشانه

 ا آبتسار، ای دارد نگونهمچون مرد ایستاده و هر دو دست دراز کرده و یک دست کوزه»

 (. 340)همان: « رودجا همی ریزد و بر پایین همیاز آن

خود مردی »بخت است. روا، کیوانبخش بعدی داستان در باب بعد جسمانی فرمان

(. در باور فالسفه نیز رنگ سیارة 145: 1395هروی، )فخری «است سیاه چرده و بلند قامت
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: 1377)شوالیه و گربران،  «و فالسفه رنگ سیاه را برای زحل برشمردند»زحل سیاه است

شهری است در غایت »پردازد: ذیل زحل(. در بخش دیگر حکایت به معرّفی شهر می

بخت در کمال عظمت و بزرگی و مردمش در نهایت رفاهیت و آبادانی وکیوان

چه در (. بر اساس آن145: 1395هروی، )فخری «گستریپروری و در عین معدلترعیت

 «برای سومریان و بابلیان ستارة عدالت و قانون بود»، زحل فرهنگ نمادها آمده است

باورهای  توان چنین پنداشت که فخری هروی به: ذیل زحل(. می1377)شوالیه و گربران، 

 های یونان و سومر و بابل و... آگاهی داشته است.  ای مردم سرزمینریشه

ست: ان اوزمرة همنشین بخت و اشاره بهمندی کیوانبخش دیگر روایت، پیشه و عالقه

کشند و اال میبخانه به دلو آب از پایین به است که جهت حوضغالم چند را تعیین نموده»

 ده و بهت کربه زراعت کردن و امارت بنا نهادن میل تمام دارد...و عجب مردمی را تربی

 ابن ترداند. ابمجلس خود آورده و جوانان لشکر خود را پیوسته مفلوک و منکوب می

و  زدانپرسید که ایشان چگونه مردمانند که به مجلس و صحبت خود راه داده؟ گفت د

-یفخر«)م.ن مردبران و گلخنیان و غالمان و مالحان و مثل ایگورکنان و قماربازان و کوه

 (. 146: 1395هروی، 

رباب اان و کوکب پیران و دهقان»تمام این روایات ریشه در باورهای اساطیری دارد: 

-دان بیو زاه های قدیم و غالمان سیاه و صحرانشینان و مردم سفله وخسیسو خاندانقالع 

حقی، یا«)اندعلم و صفات مکر و کینه و حمق و جهل و بخل و کاهلی را بدو نسبت داده

ست: : ذیل زحل(. در باب صورت فلکی دلو نیز که زحل در آن بناست، آمده ا1386

و نسبت اها و کاریزها و جای مرغان به خانهها و خانۀ مغان و روسپیگلخن حمام»

ن ران و غالماخداوند صیادان و بندگان و چاک»: ذیل دلو(. جدی نیز 1357مصفی، «)دارند.

  همان: ذیل جدی( «)ها منسوب به اوست.است و جایگاه کوشک و آرامگاه کشتی

روز تراب در هر کشوری بیش از سی شود که ابندر بخشی از داستان مشخّص می

نمود...و  اکنون وقت تا مدّت یک ماه هر روز به نوعی خدمتکاری می»تواند بماند: نمی

(. در 147: 1395هروی، )فخری «توان بود.عزیمت است که در هر کشور زیاده از این نمی
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آباد نماد صور بخت نماد سیارة زحل و جدیتوان گفت، کیوانبارة تحلیل نمادشناسی می

خانۀ دلوآباد، نماد صور فلکی دلو است. کیوان را نماد تمام موانع، فلکی جدی و حوض

اند. )ن.ک. شوالیه و ها دانستهها و از کار افتادگیها، ناتوانیها، بداقبالیها، فقدانتوقّف

عالقگی نسبت : ذیل زحل(. دلو هم نماد همبستگی، مشارکت، برادری و بی1377گربران. 

: ذیل دلو(. جدی همچنین  نماد پایان یک فصل و شروع یک به چیزهای مادی است )همان

مدار جدید است. جدی تحت تسلّط زحل است و با هر چه دشوار، ناگوار و تیره و ظلمانی 

شناختی نیز زحل شناختی و رواندر کاربرد زیست»)همان: ذیل جدی(.  است مرتبط است.

پوشی و ، انواع چشمنیازی و وارستگی است. جدا شدن از قیودنماد نوعی بی

هایی که زندگی بر ما تحمیل کرده و در خالل این مسیر، زحل مسئول نجات ما کندگیدل

مان و های زمینیبندیاز زندان درون و از حیوانیتمان است. مسئول خالصی ما از پای

هایی که همان: ذیل زحل(. براساس گزارش نویسنده پاسخ«)زنجیرهای زندگی غریزی.

بخت با انگیزاند که کیواندهد، مخاطب را به تعمّق برمیتراب میت به ابنبخکیوان

دلیران کارزار در پی حفظ روح خود اعتنایی بههمنشینی با این صنف از مردم فرومایه و بی

 های زندگانی است.از گنداب ژرف غریزی و هوس

نتباهی اشان ظۀ ایخوانم که از مالحبدان که ایشان را)=گلخنیان( از آن نزد خود می»

 (153: 1395)فخری هروی، « گیرم و عبرتی بردارم.

 کشور دوم. 2 -2

الدّین به سمت کشور دوم تراب پس از سپری کردن کشور اوّل همراه با عقیلابن

روای کشور دوم فردی به نام ملک جرجیس است که پیک او به نام کند. فرمانحرکت می

برای خود شهری »دهد: گونه شرح میتراب اینابن نعمت خود را برایسیاره، شهر ولی

جا آباد نام نهاده و در آن شهر قصری ساخته و آن را قوسیه نام نهاده، آنساخته نهنگ

شود: (. نام ملک جرجیس، سیارة مشتری را یادآور می201: 1395هروی، )فخری «باشد.می

مصفی، «)گر آن برجیس است.های فارسی آن است و نام دیزاوش، هرمزد و اورمزد نام»

گزیدن مشتری در دو صور فلکی قوس و حوت نیز ریشه در : ذیل مشتری(. سکنی1357
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پردازی خود از داستان باورهای نجومی دارد که فخری هروی از آن آگاه بوده و در صنعت

 «مشتری در آسمان ششم است که خانه در برج قوس و حوت دارد.»است.آن بهره برده

: ذیل مشتری(. بخش بعدی داستان اشاره به صفات اخالقی و میل ملک 1386 )یاحقی،

جوانی است در کمال فضل و »دهد: نشینی با بزرگان و فضال را نشان میجرجیس به هم

دانش و به غایت پاکیزه روزگار و همیشه مایل صحبت اکابر و اشراف و قضات و علما و 

(. فخری هروی مقام رفیع ملک 199: 1395هروی، )فخری «فضال و عباد وزهاد است.

 گونه به نظم کشیدهجرجیس را و اینکه خداوند، عنایت سعد اکبر بودن بر او کرده، این

 است: 

 مقامـش گشته اوج آسمانی سعادت یـاوری عالی مـکـانی

 حکیمش سعداکبر نام کرده فلک از وی سعادت وام کرده

 (199)همان: 

اند که داللت کند بر تأنّی و را سعداکبر و کندرو دانستهمشتری »در اشارات اساطیری 

ثبات و رفعت و منزلت و اشیای شریف و از این سبب گفت که مشتری، کوکب اشراف و 

القدر و اهل مناصب و زهاد و اغنیاست و از علما و قضات و امرای با عدل و وزرای جلیل

-ع و صدق و وفا بدان منسوب میاخالقیات: علم و سخا و علوّ همت و حیا و خیر و تواض

در دالالت نجومی احکامی، صاحب طالع »: مشتری(. حوت نیز 1386)یاحقی، «باشد.

: ذیل حوت(. در 1357ی، )مصفّ «خو و سخی و پاکیزه و خداوند آرزوهاست.حوت، نیک

باب نمادهای کشور دوم نیز باید گفت که ملک جرجیس، نماد سیارة مشتری و شهر 

ماد صور فلکی حوت و قصر قوسیه، نماد صور فلکی قوس است. در فرهنگ آباد، ننهنگ

بینی و اعتماد است و بر قوس که نمادها، مشتری، نشانۀ مشروعیت اجتماعی، ثروت و خوش

دوستی بود، استیال یافت و طب و حقوق عالمت عدالت بود و حوت که نشانۀ انسان

ه حاالتی از اعتماد به نفس، سخاوت، های مرجّح در این سیاره است و این سیّارحرفه

آورد و موجب سالمتی، پختگی و تکامل موجودات دگردوستی و صلح و...را به وجود می

)ن.ک.  شود.و خوشبختی جوامع تحت حکومت و قوانین متّکی بر اصول اخالقی می
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: ذیل 1377: ذیل مشتری(. حوت نیز نماد روان است )همان، 1377شوالیه و گربران، 

های زنده و طلبی و واکنش(. قوس نماد حرکت، غریزة صحراگردی، استقاللحوت

: ذیل قوس(. ملک 1377)همان،  و جوش است و عالمت رفعت و اعتالست.پرجنب

صحبتی با اکابر و اشراف زمانه، میل به همجرجیس فردی دانشمند و سخاوتمند است که با 

ای سراسر باآرامش و بلندهمّتی دارد و با گرامی داشتن قضات و علما و زهاد و...جامعه

تراب در این کشور نیز به مثابۀ کشور قبل بختی برای مردم خود فراهم آورده است. ابننیک

 سی روز اقامت دارد.

 کشور سوم. 3 -2

-پیاده آید کهیمپیشواز روای کشور سوم بهالدّین، پیک فرمانعقیلتراب و با ورود ابن

لک مکند که در خدمت پوش است. این پیک خود را شهاب تیزرو معرّفی میای سرخ

کثر ااست و  آباد و نام قصرش نیز عقربیهروایش، حملکه موضع فرمانبهرام است و این

-بادر میهن متام دیگرش بهرام است، به ذجاست. نام بهرام سیارة مریخ را که ناوقات آن

باد و آحمل دانند که در داستان نیز ملک بهرام درکند. حمل و عقرب را خانۀ مریخ می

هیبی نمردی »شود: های شخصیّتی معرّفی میعقربیه سکنی دارد. ملک بهرام با این ویژگی

ر خود ه خاطاندیشه بریزی هیچ باشکوهی جلّادپیشه است که غیر از کوشش تیغ تیز و خون

مه هسپاهش  اهل ونیاورد و از نهیب شمشیر شمارش ببربیان در بیشۀ خود قرار و آرام ندارد 

لحاظ (. به215: 1395هروی، )فخری «باک جنگجویند.ترکان تندخوی و غازیالن بی

 د را بهپیوسته خو»است: های جسمانی و ظاهری در توصیف او آمدهدربرداشتن ویژگی

ای سیاره بهرام ه(. این اشارات اساطیری نمود ویژگی216)همان:  «ای آتشین آراسته.هلباس

 در قالب بعد شخصیتّی ملک بهرام است.

جالب است بدانیم که مریخ در تصوّرات ایرانی و یونانی و روم ایزد جنگ بوده و در 

 وحشی و بد آبشود. مقر مارس را یونانیان سرزمین نیمهمعرّفی می« مارس»یونان به نام 

: ذیل مریخ(. بر 1357دانند. )ن.ک.مصفی، که مسکن اقوام جنگی بود، می«تراس»وهوای 

مریخ را کوکب لشکریان و امرا ظالم و اتراک و دزدان »همین مبناست که منجّمان احکامی
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و مفسدان و آتشکاران و...شمرده و قهر و شجاعت و جسارت و سفاهت و لجاج و دروغ و 

)همان، ذیل مریخ( همچنین است از جنبۀ « اند.ء مردمان و...را بدو نسبت دادهتهمت و ایزا

و « اگر شما مریخ را با دوربینی نسبتاً قوی مشاهده کنید متن قرمزی خواهید دید.»جسمانی: 

 ای متمایز و مشخّص ساختهرنگ سرخ ویژة آن و درخشش فصولی آن، مریخ را ستاره»

گوی و ملک طبع و بزرگ منش و خندان و سخن»مل نیز )همان، ذیل مریخ(. و ح« است.

های خوی»همان، ذیل حمل(. در احکام نجومی «)آلود و مردانه و عاشق سفر است.خشم

شرمی و... و درعین حال سخاوت و دبیری را به عقرب نسبت رویی و بیناهنجار و ترش

وب به حمل دهان زشت و موی مجعد و سرخ منس»همان، ذیل عقرب(. «)اند.داده

 همان، ذیل حمل(. «)است.

در  ی رانویسنده برای پیشبرد و گسترش داستان و روشن ساختن فحوای کالم حکایات

-مضمون ظلمکند که حکایت اوّل در تراب و ملک بهرام بیان میوگو بین ابنقالب گفت

ت و اوس ( و حکایت آخر دربارة نوح و کشتی218: 1395)ن.ک: فخری هروی،  ستیزی

باشد به نسبت  ایتواند اشاهها می(. این گزارش222دهد. )ن.ک. همان: قایعی که رخ میو

ی جاها وهای ناهنجار و در عین حال سخاوت و دبیری و جایگاه کشتیبانان دادن خوی

 کثیف و آبریزها و مزبله و... به صورت فلکی عقرب.

 کشور چهارم. 4 -2

م تیزپی نام نجهکشور چهارم پیک تیزرفتاری ببهالدّین تراب و عقیلپیش از رسیدن ابن

د کنی میمعرّف روای کشور چهارم را سلطان بیضاءآید. نجم تیزپی فرمانبه پیشوازشان می

آن را  خته ونام سپهر و در آن قصری به شکل شیر ساکه در میان کشور مرغزاری دارد به

او  ی گزیدنسکن شان سلطان بیضاء واسدآباد نام گزارده است. از شواهد متنی؛ یعنی نام ون

کونت سبریم که در خانۀ صورت فلکی اسد در قصر اسدآباد پی به سیارة خورشید می

صیّتی و های شخ: ذیل اسد( ویژگی1386)یاحقی،  «برج اسد خانۀ خورشید است.»دارد: 

 ی استوانج»د: شمرد، با محتوای نجومی نیز تناسب دارظاهریی که برای سلطان بیضاء برمی

 (. 231: 1395هروی، )فخری «در کمال حسن و لطافت و در نهایت بالغت و استطاعت.
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ین قع ااگرچه در داستان برای شخصیّت سلطان، بیضاء کاربردی وصفی دارد؛ در وا

فرشتۀ فروغ های اوستا...در بخش»های نجومی آن است. خورشید وصف، بازگوکنندة نشانه

ورشید(، : ذیل خ1386)یاحقی،  «معرّفی شده است.« اسبتیز»و روشنایی مهر و با صفت

ء و ان بیضاهمچنین دربارة درخشندگی سلط«. پینجم»تیزاسب، ارتباطی دارد با شخصیّت 

وردن سلطان آ: ذیل بیضاء( و 1379واژة بیضاء به معنی نور و روشنایی و سپیدی )معین، 

ت. شید اسه نمایندة نام خورگونه برداشت کرد کتوان اینپیش از آن)سلطان+نور( می

( 132: 1395داشت خاطرها در داستان )فخری هروی، پروری و نگاهاشاره به رعیت

منزلی  ظه درهر لح»تواند این پنداشت را تقویت کند. همچنین براساس گزارش نویسنده می

اند و گذرمی آبادو هر زمان در مکانی قرار دارد و در هر سال فقط یک ماه از آن را در اسد

ی و اساطیری (. این گزارش به باور قدیم232همان: «)بقیۀ اوقات، گرد عالم درسیر است.

زمین  واست که به گرد مرکز عالم ایخورشید سیاره»اشاره دارد که بر اساس آن: 

ل متفاوت، : ذیل خورشید.( شاید اشارة گردش خورشید، در مناز1375ی، )مصفّ «گردد.می

یت و اوت، رعمتف تمالت او از موجودات عالم باشد. در تفسیر ما منازلنشان از دلجویی و اس

ی ا فردشود. فحوای متن داستان که سلطان بیضاء رخورشید، سلطان بیضاء شمرده می

 ء را درن بیضاکند. صفات سلطااست، این پنداشت را تقویت میقدرتمند و عظیم نشان داده

دار مت اقتخورشید در منابع کهن عال»ه کرد: توان مشاهدهای نمادین خورشید میویژگی

 «ست.اداشته قرار عنوان  مظهر مملکت  باالی چادر شاهسلطنت و بقای ایران زمین بوده و به

 : ذیل خورشید(. 1386)یاحقی، 

الدّین تراب و عقیلدربخش دیگر داستان، امیری از جانب سلطان بیضاء به سمت ابن

او پیشرو سپاه بود و بعد از آن سلطان بیضاء رسید. »تند: گفآید که او را صبوح میمی

مرکب کبودی سوار و خلعت زربفت در بر و کمر و شمشیر زرّین بر میان استوار و تاج 

(. از لحاظ نجومی آمدن صبوح پیش از سلطان 232: 1395هروی، )فخری «مرصّع بر سر.

نوز در زیر افق قرار دارد و که خورشید هآشکار شدن شفق زمانیبیضاء اشاره دارد به

عرض جغرافیایی دم و طلوع خورشید بهاست. طول مدّت دورة سپیدهآفتاب طلوع نکرده
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ومیش است که شکل آن منطقه بستگی دارد و خورشید به هنگام آمدن همراه با گرگ

التجا « مصفی»های ظاهری سلطان بیضاء به سخن بخشد. از نظر ویژگیکبود رنگ به آن می

 «های فاخر و زر و سیم و زبرجد و یاقوت به وی نسبت دارد.زره و جامه»بریم کهمی

 : ذیل خورشید(. 1375ی، )مصفّ

نماد صورت  از نگاه نمادپردازی، سلطان بیضاء، نماد سیارة خورشید و قصر اسدآباد،

د و نانستهکت داها را به ترتیب نماد رستاخیز و جاودانگی و قلب مملفلکی اسد است که آن

ن است. وافکدر اخترشناسی، نماد زندگی، گرما، روز، نور، اقتدار و تمامی چیزهای پرت

زندگی تحت  البروج است، نماد: ذیل خورشید( اسد نیز که قلب1377)شوالیه و گربران، 

 وجوه گرما، نور، قدرت و تابندگی است. )همان: ذیل اسد(.

 کشور پنجم. 5 -2

م شور پنجکروای رو که مالزم فرمانشببه نام دُرّی کشور پنجم، پیکیبا ورود به

بانو  اه زهرهد. جایگکنبانو معرّفی میروای خود را زهرهآید و نام فرماناست، به پیشواز می

ه ی گاو کسیما نام میزان است و قصر او موسوم به ثوریه بادر منطقۀ خوش آب و هوایی به

 (. زهره255: 1395)ن.ک. فخری هروی،  شوددر غایت ارتفاع و بلندی است، معرّفی می

ارد دن قرار میزا وکند که در صور فلکی ثور بانو سیارة زهره یا ناهید را در ذهن تداعی می

 آن ثور ز بروجو ا»روایی اوست، نشان ازاقلیم پنجم دارد. و پنجمین کشور که تحت فرمان

 «دانند.یزهره م ق بهه، جمعه را متعلّو میزان است و از اقالیم، اقلیم پنجم و از روزهای هفت

ر ه این باووهوایی میزان در داستان شاید اشاره ب: ذیل زهره(. خوش آب1375ی، )مصفّ

ر و دادگ طبع و در عین حال کامل وبا اندیشه و با ادب، سخی»داشته باشد که  زهره

ن... و ویارودگدوست است. برج وزیران و امینان و دبیران و مهتران و رقاصان و سمردم

-نخلستان ها،ستانها و ببانی، دشتهای دیدهها وبرجها، قصور، شکارگاهمسجدها، عبادتگاه

 )همان: ذیل میزان(. «ها و دیمزارها به وی منسوبند.

گونه شود، اینبخش بعدی داستان که با شواهدی بر نمادین بودن روایت تقویت می

عذار و غالمان پیکر اللهمردم شایسته و کنیزکان پری بانو پیوسته بازهره»یابد: ادامه می
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بال و استقالل مشغولی فراغرخسار با چنگ و عود ودف و نی و انواع سرود بهنیکومنظر ماه

زهره داللت دارد برتأنیث و »که (. با توجّه به این255: 1395هروی، )فخری« نماید.می

الح کوکب اهل طرب و ستارة وجه و فرح و شادی و در اصطخنثی بودن و حسن

مخصوص زنان و مخنّثان و ظرفا و اهل زینت و تجمّل است و لهو و طرب و عشق، ظرافت 

های اساطیری و نمادین : ذیل زهره(، تحلیل1386)یاحقی،  «و سخریه به او اختصاص دارند.

 نماید. آن پذیرفتنی می

که در  ب استاید به همین سباند و شدر برخی منابع روز جمعه را مختصّ زهره دانسته

مچنین : ذیل زهره(. ه1386)ن.ک.یاحقی،  «شعر فارسی آدینه روز طرب و شادی است.

 ب دارد.تناس پردازی فخری هرویبرخی از باورهای اساطیری در باب میزان با شیوة روایت

لک فدر هره یارة زروای کشور پنجم، نمادی از سبانو، فرمانبنابر آنچه شرح داده شد، زهره

یا  و میزان، نمادی از صورت فلکی برج هفتم و ثوریه نماد صورت فلکی برج ثور

رّفی ه معاردیبهشت است. در بحث نمادپردازی، زهره را نماد اصل مرگ و تولّد دوبار

انی رشهوت کننده به عشق وبانوی شبانه و کمکها زهره خدایکنند. به باور سومریمی

ن.ک. )ست. قدیم آسیای صغیر، زهره ستارة شب و دختر ماه ا است و براساس باور اقوام

رّی دُ»بانو که : ذیل زهره(. با این توصیفات نام پیک مالزم زهره1377شوالیه و گربران، 

 شود.است، رمزگشایی می« روشب

افظت و و مح خصوص غریزة نگاهبانیثور نیز نماد قدرت شدید در کار، تمام غرایز به»

د ایل شدیشانۀ تمنمیزان نیز »)همان: ذیل ثور(.  «تمایل شدید به تلذّذ است.همچنین هوس و 

ه تضاد کمنشینی در زندگی و نیروهای قیدی و ترس و حاضرباشی و عقبو کفّ نفس، بی

رب و ند با طر پیوگانه دهمان: ذیل ثور( تمام این نمادهای سه«)شوند.در برابر هم خنثی می

 شود و با گزارش نویسنده تناسب دارد.ر میخنیاگری و لذّت بردن تفسی

 کشور ششم. 6 -2

کند پیما معرّفی میآید و خود را فلکپیشواز میروا بهپیک فرمان ،نزدیک کشور ششم

با مقر پادشاه بیان  ارتباطروای کشور ششم است. در خوی، فرمانکه در خدمت سهم
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 ن قصری به نام جوزا بنا نهاده است.آباد ساخته و در آکند که او شهری به نام پروینمی

-های جوزا و پروین که جایگاه سکونت سهم(. از نام267: 1395)ن.ک. فخری هروی، 

جا خوی را از دیدگاه نجومی تشخیص داد. از آنتوان هویّت سهمخوی هستند، می

ت خوشه یا سنبله خانۀ عطارد اس»: ذیل جوزا( و 1357مصفی، «)جوزا خانۀ عطارد است.»که

یابیم که فخری هروی در پردازش همان: ذیل سنبله(، درمی«)و عطارد صاحب آن.

 خوی نظر به عطارد دارد. شخصیت سهم

-می یدهشور دکهای دیگر داستان نیز شواهد و قرائنی دال بر نمادین بودن این در بخش

ن زنارای و قلمآرای و حکمای عالیپیوسته در مجلس آراستۀ او وزرای ملک»شود: 

شعرای  رقم وقلم و نقاشان مانینویسان مشکینگشای و خوشدست تیزفهم عقدهچابک

های گی(. اشتراکات ویژ267: 1395هروی، )فخری «اند.آفرین نشستهآرای سخنبزم

یار  رت وخدای فصاحت و دبیری و تجا»نجومی با متن داستان درخور توجّه است. عطارد

ذیل  :1357ی، )مصفّ «کند.را در دوزخ هدایت میمسافران و دزدان است و مردگان 

ذکیا و اا و کوکب حکما و طبیبان و منجمان و شعر»عطارد( در مدلوالت کواکب نیز عطارد

 «ه است.یع دقیقصنا دیوانیان و کاتبان و نقاشان و تجّار و اهل بازار و نطق و پاکی و ادب و

مین هکنندة مام معنا منتقل: ذیل عطارد( و صورت فلکی جوزا، به ت1386)یاحقی، 

 ایافظهبا ح های آسمانیپاکیزه و کریم و خداوند لهو و دوستدار دانش و علم»ست: معانی

-ا توجّه به: ذیل جوزا(. ب1357ی، )مصفّ« است.قوی و دارای سیاست و دورویی وصف شده

خوی ذکر شده، تصویری از صورت های ظاهری که درخصوص شخصیّت سهمویژگی

ه و وش محاورخپیما گفت که او مردی است میانه باال و فلک»شود: جوزا  تداعی میفلکی 

آمیزد نان درکه هرکه با او دمی نشیند، چخلقی و آمیزندگی، چنانزیبا و در غایت خوش

 (. 267: 1395)فخری هروی، « که نخواهد به همه عمر از پیش او برخیزد

نام)=خوشه( است؛ یعنی بهها آمدهفرهنگچه که در پروین را نیز اگر به معنای آن

های خود)=خوشه، خوشۀ بگیریم، نشان از سنبله دارد و در شعر فارسی سنبله با دیگر نام

سپهر و خوشۀ فلک و خوشۀ گندم( معرّفی شده است.)همان: ذیل پروین(، از نظر جایگاه 
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ت، نیکوطلبی، خانۀ زنان و لهوگران و جایگاه خرمن و...مختص به اوست و سخاو»نیز

دانی منسوب به سنبله نیکوگویی و بسیار ذاتی توأم با حکمت و سبکی و...و موسیقی

کارگیری تناسب نام و همان: ذیل سنبله(. باتوجّه به آگاهی از سبک فخری در به«)است.

شود. به هر روی از نگاه نمادشناسی، تر میهای معنوی و ظاهری، این رابطه روشنویژگی

 آباد، نماد برج سنبله است. نمادی از سیارة عطارد و پروینخوی، سهم

 کشور هفتم. 7 -2

زد ت، نبنابر گزارش نویسنده، پیک کشور هفتم که آخرین کشور در سیر داستان اس

زمت یک در مالپکند. این سیر معرّفی میآید و خود را گردونتراب میالدّین و ابنعقیل

 نار نیلبر ک هفتم است که قصری به نام سرطان دارد و روای کشورملک قمرالدّین، فرمان

 ین است،مرالدّققمرالدین نشان سیارة ماه و از سرطان که جایگاه است. از ملکساخته شده

مر سرطان خانۀ ق»شود که شود. یادآوری میبرج فلکی سرطان به ذهن تداعی می

 : ذیل سرطان(. 1357مصفی، «)است.

مال در ک» های ظاهری و شخصیّتی قمرالدیّن اشاره داردیویژگبخش دیگر داستان به

خری ف.«)زیبایی و در غایت حسن و جمال و لطافت و رعنایی که چون او در عالم نیست

ها همۀ رنگ (. در ادامۀ روایت آمده است که  ملک قمرالدّین از میان309: 1395هروی، 

کند یروی صرف مرا به شبتری دارد و اوقات خود به سبز پوشی رغبت و عالقۀ بیش

رد که کان تفسیر توگونه میها  را بر اساس باورهای اساطیری، این(. این ویژگی309)همان:

 ل ایزدیمشع ماه در اساطیر نقش مهمی دارد، زیرا در شب تار در برابر دیو ظلمت یگانه

: ذیل 1386)یاحقی،  «کند.درد و عفریت سیاهی را رسوا میاست که پردة ظلمت را می

 ث و سبزرنگ مؤن»و « سبز رنگ آب است»ماه(. و سبزپوشی آن، اشاره به آب دارد که 

: ذیل 1377)شوالیه و گربران، « مکمّل معصومیّت سفید، عدالت سبز است.»و « سعد است

 رنگ سبز(.

ها و های آب و نیستانکنان و آبیاران است، گودالبانان و جویسرطان نیز برج کشتی»

ها از جاهای منسوب به این برج ها و مساجد و عبادتگاهها و رودخانهی ژرف جویهاکناره
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که براساس گزارش نویسنده، ملک قمرالدّین در )همان: ذیل سرطان(. با توجّه به این «است.

ها  و نیل پیوندی توان بین این رودخانهکنار رود نیل برای خود قصری ساخته بود، می

ۀ درخور توجّه این است که  از دیدگاه نمادشناسی، ماه نماد اصل ظریف مشاهده کرد. نکت

انفعالی اما بارور، شب، رطوبت، ناخودآگاه، تخیّل، روان و نماد بالندگی و تغییر هیأت 

)همان: ذیل ماه(. سرطان نیز نماد روان ناخودآگاه، نور گیاهی شامگاهان و گرایش « است.

)همان: ذیل سرطان( در روایت « ار نگرفته است.غریزی حیات که هنوز تحت سلطۀ عقل قر

ها و های ها و چراغابن تراب با گردون سیر در سخن بود که از دور مشعل»خوانیم که: می

)فخری هروی، « و هوی سلطنت ملک قمرالدّین پیدا شد و هر دو یکدیگر را در برگرفتند.

مادی از ستارگان در پهنۀ آسمان تواند نها نیز میها و چراغ(. اشاره به مشعل310: 1395

 باشد.

 

 گیرینتیجه .3

عد داستانی با کشور تألیف فخری هروی، نویسندة قرن دهم هجری عالوه بر بُهفت

مفاهیم عرفانی، جغرافیایی، نجومی و اساطیری درهم آمیخته است. بر اساس نتایج این 

با هدف توصیف هفت ای گونهدهد، بهپژوهش، سفر نمادینی که در هفت کشور رخ می

شود که بدانیم براساس شود. این توصیف زمانی کامل میفلک و اجرام آسمانی انجام می

آفتاب  ۀخان ،شود و اسدهای دوازدگانۀ آسمانی بین هفت سیاره تقسیم میبرج ،علم نجوم

گیرد و روایت نمادین خانۀ ماه است و به پنج سیارة دیگر دو خانه تعلّق می ،و سرطان

های این پژوهش به آن پرداخته ری هروی دقیقاً به این موضوع اشاره دارد که در بخشفخ

بیان، عالوه بر بازگویی تسلّط نویسنده بر دقایق علم نجوم، ذوق نویسنده در  ةشد. این شیو

دهد. همچنین توصیف نمادین هفت افالک و ها را نشان میگذاری اشخاص و مکاننام

گستری، وارستگی، ها از قبیل عدالتهای هر یک از آناشارة تلویحی به ویژگی

های نمایی با هدف رونمایی از ارزشداشت دیگران و اقتدار و قدرتسخاوتمندی، پاس

است. در جدول زیر حاصل توصیفات هفت ها  انجام شدهاخالقی و اعتبار بخشی به آن
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مادین فخری هروی ها بر اساس گزارش نهای منسوب به هر یک ازآنکشور و ویژگی

 شود:مشاهده می

 

 
شهر و ناحیۀ  پادشاه نام کشور

 ویژه

های ویژگی نام قصر

 ممتاز

خانۀ هفت  اصناف و رعایا

 سیاّره

ملک  کشور اول

 کیوانبخت

پرور و رعیت دلوآباد آبادجدی

 گسترمعدلت

فالحان،گلخنیان، غالمان 

 و...

زحل در 

 جدی و دلو

فاضل و  قوسیه دآبانهنگ ملک جرجیس کشور دوم

 دانشمند

اکابر، اشراف، قضات، 

 علما، زهاد و...

مشتری در 

حوت و 

 قوس

باصالبت،  عقربیه آبادحمل ملک بهرام کشور سوم

باشکوه و 

 جالدپیشه

جنگجویان خونریز و قتال 

 و...

مریخ در 

حمل و 

 عقرب

کشور 

 چهارم

با حسن و با  اسدآباد سپهر سلطان بیضاء

 لطافت

خورشید در  مگانتمام رعیت و ه

 اسد

کشور 

 پنجم

مطربان، نوازندگان،  زیبا و مطربه ثوریه آبادمیزان بانوزهره

رقاصان، نوازندگان و 

 زیبارویان

ناهید در 

 میزان و ثور

کشور 

 ششم

دبیر و در علم  جوزا آبادپروین خویسهم

 سیاق ماهر

زنان، کاتبان، حکما، قلم

 نقاشان، شاعران و...

عطارد در 

 و جوزا سنبله

ملک  کشور هفتم

 قمرالدین

شبرو  سرطان دریای نیل

 سیروگردون

ماه در  جمعی روندگان

 سرطان
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