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  يان حكايت اصليپيوند معنايي م
  هاي فرعي در قلعة ذات صور مثنوي و حكايت

  *مريم مشرّف
  

  چكيده
او در ايـن  . موالنا در مثنوي از اسلوب خاص قصه گويي اسـتفاده كـرده اسـت   

ها و  هاي بسياري را در دل يك حكايت بزرگ گنجانده و مثل شيوه، حكايت
آيـا او فكـر   . كرده استهاي بسياري را با داستان اصلي خود همراه  حكايتواره

هـا فقـط بـر اثـر عملكـرد       كرده است، يـا آوردن حكايـت   معيني را دنبال مي
گيري روشني صورت گرفتـه اسـت؟ بـه عبـارت      زنجيرة تداعي و بدون جهت

هاي فرعـي، ارتبـاط معنـوي روشـني      ديگر، آيا ميان حكايت اصلي و حكايت
ربا يا قلعـة ذات صـور    وجود دارد؟ در اين مقاله ضمن بررسي داستان دژ هوش

ايـم ارتبـاط معنـايي ميـان حكايـت اصـلي و        در دفتر ششـم مثنـوي، كوشـيده   
در اين تحليل از روش تجزية متن به واحدهاي . هاي فرعي روشن شود حكايت

تر و كشف رابطة واحدهاي معنايي جزئـي بـا معنـاي اصـلي،      معنايي كوچك
  .وي ـ استفاده شده استهاي نقد ساختاري گرميا ـ منتقد فرانس مطابق روش
  .ربا مولوي، مثنوي، حكايت، پيوند معنايي، حكايت دژ هوش :ها كليدواژه
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پايـان و عميـق از افكـار بلنـد و عـالي و       منظومة شگرف، خود را در برابر اقيانوسي بي
ايـن اقيـانوس پهنـاور، بـه قـدري      . يابد هاي روحاني مي ها و تپش اني و هيجانرموز عرف

تواننـد رشـتة    وسيع و حيرت خوانندگان در برابر آن به قدري عظيم است كه گـاه نمـي  
هاي موالنا را كه به شيوة خاص او بيان شده است، بـه يكـديگر    پايان افكار و تداعي بي

در شـرح   فروزانفـر به طـوري كـه   . طي برقرار كنندپيوند دهند و ميان اجزاي آن، ارتبا
گيري از اجـزاي حكايـت و آوردن    و نتيجه موالناپردازي خاص  مثنوي، به اسلوب قصه

كند و عقيـده دارد، جوشـش معـاني و هيجـان      چند قصه در دل حكايت اصلي اشاره مي
ز دسـت  كشد كه پنـداري رشـتة سـخن ا    عشق، چنان جان موالنا را در شور و مستي مي

اي بـر سـر موضـوع اصـلي      العـاده  تواناي او به در رفته است، اما او بعد به طـور خـارق  
با اشاره به تعبير خـود موالنـا دربـارة     كوب زرين). 1/43: 1379فروزانفر، (گردد  برمي
داند و معتقد است رشتة تداعي معـاني،   جرار كالم، آن را از لوازم بالغت منبري ميجرّ

پذيرد، اثـر واحـد و    رح و نقشة قبلي به تدريج در زبان موالنا شكل مياز آنچه بدون ط
خاصيتي در مثنـوي كـه از   ) 162ـ1/160: 1368كوب،  زرين(آورد  منظمي به وجود مي

پديد آوردن اثـر واحـد   ). 285: 1380پورنامداريان،(آن به نظم پريشان تعبير شده است 
هـاي شـگفت    اند، از توانـايي  ر پيوند يافتهاز اجزايي كه با رشتة تداعي معاني به يكديگ

ـ   پورگشـتال نخسـت  . موالنا است كه نظر مستشرقان را نيز به خود جلب كرده اسـت 
م، در مقدمه بر شرح تركي مثنـوي، بـر   1851ـ در سال  زبان خاورشناس معروف آلماني

رغـم فقـدان ظـاهري سـاختار، بـه هـم        وحدت بنياديني كه كلّ اجزاي مثنـوي را علـي  
از  شكوه شـمس در  شيملرو اگر خانم  از اين). 27: 1386شيمل، (پيوندد، تأكيد كرد  يم

در راه  ويليـام چيتيـك  گويد و يـا اگـر    فقدان ساختار و معماري حساب شده، سخن مي
هـاي تعليمـي بلنـد صـوفية      نويسد كه مثنوي نيز چون ديگر منظومـه  صوفيانة عشق، مي

نبايـد چنـين   ) 284: 1386دباشـي،  (هاست  قصه اي از حكايت و پيشين، مجموعة آشفته
ــده  ــه پراكن ــا را ب ــتّهم ســاخته پنداشــت كــه موالن ــرا از نظــر بيشــتر   گــويي م ــد؛ زي ان

پژوهان، هرگاه از ميان حجم انبوه و رنگارنگ صوري كه موالنا، معاني منظـور   مولوي
منظّم و متوالي  خود را بدان پوشانده، عبور كنيم و معاني و افكار مطرح شده را به طور

بررسي كنيم، خواهيم ديـد كـه هريـك از شـش دفتـر مثنـوي و همچنـين هريـك از         
ها و حكايات  اي مركزي است كه قصه هاي اصلي بلند در مثنوي، داراي فكر و ايده قصه

  .اند فرعي، در اطراف آن تنيده شده
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بلند مثنـوي،  هاي  نگارنده بر همين اساس كوشيده است كه در محدودة يكي از داستان
 ربا دژ هوشبدين منظور، داستان بلند . به قدر توان خود، اين پيوند معنايي را بررسي كند

ايـن داسـتان معـروف، از ديربـاز مـورد توجـه       . را از دفتر ششم مثنوي  برگزيده اسـت 
از منظـر   شـرح اسـرار مثنـوي   در  حاج مال هادي سـبزواري . شارحان مثنوي بوده است

بـا   الـدين همـايي   جـالل تان را شرح و تأويل كرده است و مرحوم حكمي و فلسفي، داس
هاي سبزواري، در تأليفي جداگانه و به همين نام، لغـات و   اي از ديدگاه اشاره و نقل پاره

هاي ذهن وقّاد خويش، توضيحاتي بدان افـزوده   مشكالت متن را شرح كرده و از تراوش
هاي دفتر ششم را در  منشأ بعضي ازحكايت ،الزّمان فروزانفر بديع). 1349همايي، (است 

). بـه بعـد   119: 1347فروزانفـر،  (مĤخذ قصص و تمثـيالت مثنـوي ذكـر كـرده اسـت      
اي از داستان را با شرحي مختصر آورده است  گونه ، خالصهبحر در كوزهكوب در  زرين

را چند تن از محقّقان خارجي نيز تحليل اين حكايـت بلنـد   ). 453: 1366كوب،  زرين(
همـه تـا    بـا ايـن  . انـد  وجة همت خود قرار داده و از جهات مختلف، آن را بررسي كرده

آنجا كه نگارنده اطّالع دارد، هيچ يك از شروح موجود به پيوستگي معنـايي حكايـت   
تك حكايات را بر اساس لغـات   اصلي و حكايات فرعي توجه خاص نداشته، بلكه تك

رو نگارنده در مقالة حاضر، به ايـن امـر    از اين. دان و مشكالت بعضي ابيات توضيح داده
ربا، ساختار معنايي  براي اين منظور، پس از بيان خالصة داستان دژ هوش. پرداخته است

هـا و اجـزاي    تك حكايـت  حكايت اصلي بررسي شده است، سپس ساختار معنايي تك
معنايي حكايـت  سازندة معني در آن، تا حد امكان معرفي شده است و در نهايت رابطة 

اما پيش از آنكه بـه اصـل داسـتان    . فرعي با معناي حكايت اصلي توضيح داده شده است
ربـا در پايـان آن    بپردازيم، ذكر مقدمة كوتاهي دربارة دفتر ششم، كه حكايت دژ هوش

  .مناسبت نيست آمده است، بي
  هاي اصلي در مقدمة دفتر ششم مايه درون

ن دفتر را مصباحي ميدفتر ششم، اي مةمولوي در مقد  حيـواني درك   داند كه به حـس
هرچنـد طـرح   . مصباح دفتر ششم براي روشن كردن خياالت و شـك اسـت   .نتوان كرد

ولي انكار منكران را نيـز نتـوان مـانع نشـر پيـام الهـي        ،تنها با رازدان ممكن است ،راز
يـك در  كننـد و هر  هر يك بر خلقت خويش عمل مي ،پس منكران و آشنايان .دانست

هـا سـينة انسـان    تن. انـد  يت و حيات خود باقدو به قو خريداراني دارند و هر ،اين بازار
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همـه در جنـگ اضـداد     ،وحدت دست يافتـه و بـه جـز او    رنگيِ كامل است كه به بي
اش  م قدس اسـت كـه مايـه   تنها عالَ .مخالف همدگر است ،حتي احوال عارف .گرفتارند

آلـود اسـت    م غـم اصـل ايـن عـالَ    ،م صـلح ن عالَآ. استم صلح تركيب اضداد نيست و عالَ
حـرف و   ورايِ عالم يكرنگـيِ  .م اضداد نيستق به عالَمتعلّ ،گوهر روح آدمي .)60بيت(

  .صوت، درياي وحدت است
صور عقلي يـا اعيـان    .معاني در عالم روح منتظرند تا به فرمان حق صورت پذيرند

: 1373مولوي، ( انندر عين تفاوت يكساند و به همين دليل د ، صور وجود الهيثابته
   .)1999 /6 :1374 ن،ونيكلس ؛3/275

 ،اما اگر روي به عالم معني آرند ،عقلشان در نقل دني پيچيده شده است ،علماي ظاهر
ه رو به شـهر  همچون مرغي ك .روح آنان مدارج كمال را خواهد پيمود ،مرتبه به مرتبه

ت جان زيرا ماهي؛ )278ـ3/277: 1373مولوي، ( ندو به عالم معني كدارد، دل نيز بايد ر
خود مظهر اهللا  جانْ ل مظهر درگاه خدا و جانِاو جانْ .آدمي آگاهي از عالم معني است

كامل  انسانِ روحِ لي در مقابلِفرشتگان نيز مظهر عقل و روحند و ).3/279: همان( است
جويا و طالـب   ،اما همه كس ،حق تعالي كالم معنوي را در عالم منتشر ساخته .ناچيزند

  .ها قفل مهجوري نهاده است زيرا بر بعضي از دل ؛آن نيست
جويد  شاخة اختيارات خبيث به درگاه حق تعالي امان مي از دو ،مولوي در ابيات بعد
ايـن امـر بـه قـدري      .ترديد ميان دو امر و انتخاب و اختيار است و مرادش از دو شاخة

ترسيدند ولي خلقت بشـر بـر آن    ،ز اختيار و اسباب اختيارشاق بود كه آسمان و زمين ا
در  .يا مكـر حـق بـوده اسـت     و گاه مهبط قهر ،اين اختيار و اسباب اختيار. حريص بود

تا اينكه  ،دعا و مناجات مولوي به درگاه حق تعالي است در سلب اختيار از خود ،ادامه
ديـدن زرق و  . ناي نفس استف ،تنها راه معراج  .چون اصحاب كهف در تقليب حق باشد

 ،مـه بعد از اين مقد. آورد ميي است كه جان را به اسارت خود درينزنجير زر ،برق دنيا
بـا  . دهـد  پردازد و مطلب را با تمثيلي ادامـه مـي   مولوي به تفاوت ميان ظاهر و باطن مي

  .يابد پايان مي ة دفتر ششم عمالًممقد ،آغاز اين تمثيل
تـرين بحثـي كـه     مهـم  .مه مطرح شده استيار مهمي در اين مقدبينيم كه افكار بس مي

لـك و  م فـوق حسـي يـا م   م حـس و عـالَ  تفاوت ميان عـالَ  ،مولوي در اينجا مطرح كرده
همچـون تفـاوت صـورت و معنـي و      ،هـا  مايه توان گفت ساير درون ملكوت است و مي
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هاي مطرح شـده،   هماي توجه به ظواهر دنيا، معراج نفس، روح انسان كامل و ديگر درون
  .زند حول همين ايدة مركزي دور مي

با اينكه ميان ابيات آغازين دفتر . بينيم ذات صور نيز مي مة قلعةهمين معني را در مقد
ولي همان ايـدة مركـزي در    ،تا شروع قصة ذات صور چند هزار بيت فاصله است ،ششم

در . شـود  ديـده مـي   ،كنـد  مي اي ذكر گونه ن كه مولوي مقدمهاينجا نيز در سرلوحة داستا
كند و جـز روح   قات دنيوي اشاره ميمولوي به عاريه بودن تعلّ ،3594بيت  اينجا نيز در

عارفـان را بـه    ،3596وي تا بيت . شمارد باقي چيزها را عاريتي مي ،كه نفخة الهي است
، شوند و جز از حـق تعـالي   كند كه به سوي درياي حقيقت رهسپار مي مانند مي ،ماهيان

ـ   بنابر اين مقدمات، فاصله. جويند از كسي و نيرويي استمداد نمي ي گذاري ميان عـالم حس
و عالم فوق حسي يا ملك و ملكوت و سفر عارف از عالم حس  در  ي به عالم فـوق حـس

مايـة   با موضوع اصلي و درون كامالً ،سرلوحة داستان عنوان گرديده است و اين موضوع
شـود   مالحظه مـي . ، در تناسب استرهاي باالتر بيان كرديماصلي دفتر ششم كه در سط

ولو به طور خود  ،رشته فكر واحدي در ذهن موالنا ،كه با وجود چند هزار بيت فاصله
زيـرا   نهـد؛  دنبال شده است كه جريان واحدي را پيش چشـم مـي   ،به خود و ناخودآگاه

هاي بعـدي سـالك در    ر و تجربهوربا هم هبوط روح است به دنياي ص موضوع دژ هوش
  .)2222/ 6 :1374 ن،ونيكلس (طلب حقيقت 

  ربا خالصة داستان دژ هوش
پدر با آنان همـراي و موافـق   . شوند لك پادشاهي پدر ميسه شاهزاده عازم سفر در م

زيرا  خودداري كنند؛ اًجد» ربا دژ هوش«اي به نام  به اين شرط كه از رفتن به قلعه ،است
ولي منع پدر، آنان را به رفتن بـه قلعـة    روند ميسفر به پسر  سه. موجب گمراهي است

شـاهزادگان در ايـن قلعـة    . شـوند  كند و عاقبت به آنجا كشيده مـي  ربا ترغيب مي هوش
شـوند و   عاشق صورت دختـري مـي   ،عجيب كه پر از تصويرهاي گوناگون و بديع است

سـت كـه وصـالش    دهد كه اين تصـوير دختـر شـاه چـين ا     شيخي بصير به آنان خبر مي
اند، از  ال او عاجز شدهواستگاران او را كه از پاسخ به سؤناممكن است و پدرش تمام خ

شاهزادگان هرچند كـه از نشـنيدن نصـيحت پـدر پشـيمان و از      . دم تيغ گذرانده است
شوند  چين مي تاب مقاومت ندارند و راهيِ ،برابر ميل درون وصال محبوب نوميدند، در

تي در سـوز و انتظـار   مـد  ،در كشـور چـين  . كي معشوق به سر برندتا دست كم در نزدي
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تـر   ابتدا برادر بـزرگ . شوند اما عاقبت تسليم جاذبة معشوق مي برند، عاشقانه به سر مي
پادشـاه چـين او را   . رود شـاه بـه نـزد شـاه مـي      براي خواستگاري دختر ،دل به دريا زده

خواهـان  ، و جـز عشـق  بخشـد ولـي ا   لك خود، او را چيـزي خواهد از م نوازد و مي مي
تر، برادر  به دليل بيماري برادر كوچك. شود چيزي نيست و عاقبت در اين راه كشته مي

نـزد   ،صيد جاذبة شاه گشـته  ،آيد و در آنجا تر خود مي مياني بر سر جنازة برادر بزرگ
حاصـل   آيـد و مكاشـفاتي بـرايش    انواري در دلش پديد مي ،ببر اثر اين تقرّ. ماند او مي

كند و او  غرور او در شاه ايجاد رنجش مي. كند در او ايجاد غرور مي ،اين احوال. شود مي
اما فقط سـومين بـرادر اسـت كـه صـورت و معنـاي عشـق را درك        . شود نيز كشته مي

دهـد و   هرچند مولوي ماجراي او را شـرح نمـي   ؛آيد ل ميشوق نائكند و به وصال مع مي
  .كند يحكايت را در اينجا تمام م

يـن حكايـت بـا مـاجراي بهـرام در      ها ميـان سـاختار كلّـي ا    وجود بعضي شباهت
اي جـوان، ضـمن    پيكـر نيـز، شـاهزاده    زيرا در هفت ناپذير است؛ پيكر انكار هفت

هـاي زيبـا،    شود و با ديدن تصـوير محبوبـه   اي مي وارد قلعه لك خود،گردش در م
كـوب   يناز سوي ديگر، زر. آيد برميبندد، و بعدها در پي وصال آنان  بدانان دل مي

). 157: 1374كـوب،  يـن زر(دهـد   هاي اروپايي اين حكايت نيز خبـر مـي   از نظيره
، موحـد (ذكر شـده اسـت    مقاالت شمسربا در  تر حكايت دژ هوش صورت كامل

 119  :1347فروزانفـر،  ( چنين فروزانفر بدان اشاراتي دارد؛ هم)112ـ111 :1375
از تأليفات قرن يـازدهم   زينت الهية اين داستان را از كتاب ، نظيرشهيدي ).122 ـ

. ، ردر مورد تقابل عـالم حـس و معنـي   ). 530/ 8: 1382 شهيدي،(نقل كرده است 
 ).255ـ  254، 1366كوب،  زرين: (ك

  تأويل مختصر داستان
مطالب گوناگوني گفتـه و آن را از   ،هاي اين داستان بارة رموز و پيچيدگيرشارحان د

اند كه ذكر تمام اين شروح و حتي اشاره به  تفسير قرار داده و ت مختلف مورد شرحجها
از آن  ،رغم فوايدي كه در آن است طلبد و به ناچار علي فرصتي طوالني مي ،ات آنجزئي

توان اين داستان را  آيد، مي ميمجموع اين شروح بر اما بنا بر آنچه از. كنيم صرف نظر مي
  :تفسير كرد به اختصار اين گونه

مجموعـة   ،لك جان به دست اوست و سه برادرعقل است كه زمام م ،مراد از پادشاه
قواي ذهني آدمي به نسبت مرتبة معرفت است كه در سه درجة معنوي به ترتيبـي كـه   
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كنايـه از عبـور از مراحـل ادراك و     ،سفر شاهزادگان. كنند ايفاي نقش مي ،خواهد آمد
صـورت مثـالين    يا قلعة ذات صور، ربا و هوش دژ. وي استتر معن رسيدن به درك عالي

 ،موجب رنج و گمراهي اسـت  ،مهاي عالَ هرچند دلبستگي به صورت .عالم صورت است
تصـوير دختـر   . نيسـت پـذير   جز از راه صورت امكانولي درك معناي جمال عشق نيز 

ايثـار و  بـه واسـطة ايجـاد حالـت      حتي عشق مجازي .رمز آشنايي با عشق است ،پادشاه
 .مـة سـلوك اسـت   اي عظيم دارد و مقد گذشتگي، در سلوك معنوي قدر و مرتبهازخود

ل رمز سالكي است كه از راه مجاهـدة خـود و عنايـت حـق تعـالي بـه تـرك        برادر او
كشته شد، يعني ) بزرگين( لبرادر او .ل شد و به مقام فناي في اهللا رسيدقات دنيوي نائتعلّ

رمز  ،اين برادر .اما به معني نرسيد ،ي از عالم صورت درگذشتبراي رسيدن به عالم معن
راه سـلوك را   برادر دوم به جذبـة شـاه،  . سالك مجذوب و رمز مجاهدة عارفان است

شد و در نتيجة برق غيرت، كشـته   غروري در او ايجاد ،پيمود ولي بر اثر كشف و شهود
رمـز مجـذوب سـالك و     ،دومبراد . به فناي في اهللا دست يافت ،شد ولي با آمرزش حق
 ل و دوم را داشـت، برادر سوم جمع مقامات و مدارج دو بـرادر او  .مكاشفة عارف است

دنيـوي نيـز مبـتال     قات و كشف و شـهود بـه غـرور   يعني عالوه بر مجاهده و ترك تعلّ
بقاي باهللا را نيـز   ق شد پس از فناي في اهللا،او به مرتبة انسان كامل رسيد و موفّ. نگرديد

  .»صورت و معني به كلي او ربود«: مولوي و به گفتة ب كندكس
شيخ پير يا مراد است كه دستگير  هاتفي كه برادران را به كشور چين راهنمايي كرد،

چـين رمـز عـالم     .بدون دستگيري او صحيح نيسـت  ،مقامات معنوي سالك است و طي
از ادراك ذهنـي بـر   اي  مثال يا برزخ ميان عالم صورت و عالم غيب است كه در مرتبـه 

  .نمودن غرايب روحاني در قلب عارف است محلِّ. گردد عارف مكشوف مي
طلـب   ت پروردگار و سـائقة فطـرت كمـال   آدمي به واسطة مشي آنچه گفته شد، بنابر

نخست در عالم صـورت  . كند سفري را آغاز مي ،عقل در طلب معرفت خويش، به اشارة
تابـد و   كه گرمي پرتـو عشـق در دلـش مـي     گرفتار است و در همين عالم صورت است

سـفر او در جسـتجوي    ،از اينجـا . آورد داعية حركت به سوي محبوب را در او پديد مي
عارف بـر اثـر بارقـة     .يابد به هدايت شيخ در عالم مثال يا كشور چين ادامه مي ،معشوق

ابتـدا   ،شـود  لك و ملكوت به او نموده ميروحاني كه در عالم مثال يا برزخ ميان عالم م
گذارد ولي هنـوز پختگـي الزم بـراي     مقام مجاهده را به عنايت حق تعالي پشت سر مي

دهد و بـه   ادامه مي ،درجات كمال بنابراين به طي. درك عشق را به دست نياورده است
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 ،ترين عقبـة سـلوك   با پشت سر گذاردن سختسرانجام گردد و  ل ميكشف و شهود نائ
هـاي فـراوان بـه وصـال محبـوب نائـل        ها و رنج ل مصيبتمپس از تح ،يعني غرور نفس

  :توان بيان كرد اين ساختار معنايي را به شكل زير مي. شود مي
  .سفر نفس به عالم صورت در طلب معرفت به فرمان عقل .1
  .درك جاذبة عشق در عالم صورت، لزوم دستگيري شيخ .2
  .ادامة سفر و حركت به عالم روح به داللت شيخ .3
  .قات دنيوي و مجاهداتعبور از مرحلة ترك تعلّ) ادامة سفر(. 4
  .عبور از مرحلة مكاشفات و مشاهدات) ادامة سفر( .5
  .عبور از عقبة غرور نفس) ادامة سفر( .6
  .وصول به مرتبة انسان كامل .7

ربا را به طور تقريب به هفت جزء تقسـيم   اكنون كه ساختار معنايي داستان دژ هوش
هاي فرعـي و حكايـت    مات الزم براي بررسي پيوند ميان حكايتو مقد كرديم، شرايط

تـك   مايـة تـك   الزم اسـت بـا بررسـي درون    ،براي اين منظور. اصلي فراهم آمده است
نحـوة ارتبـاط حكايـت     ،هاي فرعي و موقع قرار گرفتن آن در حكايـت اصـلي   حكايت

  .فرعي را با حكايت اصلي معلوم كنيم
  ها رتقرار گرفتن در قلعة صو

هم به تحريك او ـ وارد   رغم سفارش پدر ـ و  در ضمن گردش، علي گفتيم كه پسران
  .قلعة ذات صور شدند

ر حق وم پر از مظاهر و صگويد اين عالَ مي ،مولوي به مناسبت ذكر قلعة پر از صورت
ربا  در اينجا دژ هوش. حق تعالي را مشاهده كند ،نگرد تعالي است تا آدمي به هر سو مي

دارد كه پـنج  ده دروازه  ،اين قلعه. ظهر جهان صورت است كه پر از مظاهر حق استم
) مظهـر حـواس بـاطن   ( و پنج در آن به دريا) مظهر حواس ظاهر(دروازة آن به خشكي 

  :توقف نكند ،خواهد كه در صورت مولوي از مخاطب مي. شود گشوده مي
  

ـــدم بـجـــوي ـــي دلبن ـــا معن  آدم
  

 بگويترك قشر و صورت گندم  
 

  )485/ 3: 1373مولوي، (
 ، ولـي بـا آن يكـي نيسـتند؛    ها بـر معـاني داللـت دارنـد     دهد كه صورت او توضيح مي
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در . صورت دانش است ولي با دانش يكي نيسـت  ،گونه كه دفتر و كتاب و مدرسه همان
هر صـورتي بـر معنـاي معقـولي     . حقيقت اين معنايي است كه در صورت منعكس است

هـا از يكـديگر كمـال و مـدد      اگـر صـورت   .آن در وجود آمده اسـت  داللت دارد و از
مستغرق  ،معاني و همةصورتي مدد بجويد  صورت بايد از بي. عين گمراهي استبجويند 

3/487: همان( اند اي صورت را اصل پنداشته همعناي وجود حق تعالي است ولي عد(.  
زنـد و   و معني دور مي پيرامون تفاوت صورت ،شود كه افكار مطرح شده مالحظه مي
داستان به آن اشاره شده بـود و هـم در آغـاز     مةاي است كه در مقد مايه اين همان درون

  .به تفصيل معرفي كرده استآن را مولوي  ،دفتر ششم
دانسـتند  . باعث آگاهي آنان به ضعف خويش شد ،گرفتار شدن پسران در قلعة صورت

در اينجـا شـيخي   . نايي آنان ناقص بوده اسـت كه بيهوده بر عقل خويش تكيه داشتند و بي
نه امور واقف بود راز تمثال دختر را بـر آنـان كشـف    بصير كه از راه وحي باطني بر كُ

تـدبير   ،الزم است كه به داللـت شـيخ   ،سالك در سلوك: گويد در اينجا ميموالنا . كرد
اين قطعه مطرح ترين افكاري كه در  مهم. خود را ترك گويد و كار را به عنايت بسپارد

ة خويش و ت ادراك بشر، لزوم دستگيري شيخ، ترك اعتماد به حول و قومحدودي ،شده
خط سـير   ،به دنبال اين قسمت، دو حكايت مياني. ي بر عنايت حق تعالي استاعتماد كلّ

اي نزديك به هـم دارد   مايه دوي آنها درون گسلد كه چون هر داستان اصلي را از هم مي
  :پردازيم از آن دو مي به بررسي يكي

  حكايت صدر جهان بخارا
صـدقه و   ،روز در ميان يكي از صـنوف مـردم   صدر جهان بخارا عادت داشت كه هر

مشروط بر اينكه كسي از او چيزي نخواهد و همه صبر كنند تـا او   ،خيرات پخش كند
فـرط  يكـي از قاضـيان از    ر روزي كه نوبت قاضيان شهر بود،د. خود بهرة آنان را بدهد

شكيبي از صدر جهان صدقه خواست و به همين دليل از لطـف و عنايـت او محـروم     بي
دانست به كار بست، خود را افليج و بيمار سـاخت،   اي كه مي قاضي بينوا هر حيله. ماند

ا وزير هر بار او را ميدر صف زنان نشست، جامه مبدز پرداخت شناخت و ا ل كرد، ام
 صـدر . قاضي كفن پوشيد و خود را مرده ساخت ،عاقبت. دكر داري مي وجهي به او خود

قاضي با زيركي و شتابان پـول  . خوانش انداخت ثيهجهان بر روي كفن او وجهي براي مر
ديدي كه باالخره چگونه پول را گرفتم؟ وزيـر بـه او    :را برداشت و پيروزمندانه گفت
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   .آري ولي تا نمردي نگرفتي: د و گفتخندي
كي شدن به فضـل و  مردن از خواست اصلي خويش و متّ ،ين حكايتماية اصلي ا درون

  . عنايت حق تعالي است كه به زباني كنايي و با استفاده از طنز بيان شده است
، تمثيلي نيز بـه دنبـال ايـن آمـده و آن تمثيـل شـناگري اسـت كـه در تالطـم امـواج          

بـا   ،ناگر نيسـت لي آن ديگري كه شـ برد و ماند و جان به در مي حركت روي آب مي بي
  :شود هاي بيهوده، هالك مي دست و پا زدن

  

 آن سكــون سـابــح انــدر آشنـــا
 اعجمي زد دست و پـا و غـرق شـد

  

 به ز جهـد اعجمـي بـا دسـت و پـا      
 رود ســباح ساكـــن چــون عمــدمــي

 

  )3/495: همان(
اه هرگ. رك تدبير و تكيه بر عنايت الهي استتَ ،ماية اصلي شود كه درون مالحظه مي

خواهيم ديد كه حكايـت   ،ترين افكار قطعة قبل را مرور كنيم و مهمبازگرديم به عقب 
ارتباط كاملي بـا افكـاري كـه مطـرح      قبل است و شدة ماية مطرح مزبور در تأييد درون

، در زمينـة مـدد جسـتن از    همچنين با افكار مطرح شده در مقدمة دفتر ششم. شده دارد
دنبـال حكايـت صـدر     بـه . همخواني كامل دارد ،ايطو ترك وس) حق تعالي(صورت  بي

ي و تكيـه بـر   يعني ترك تدبير فـرد  ،حكايت ديگري قرار دارد كه همين معني ،جهان
گيـرد و بـه همـين     كند و كامالً در مسير افكار پيشين قرار مـي  د ميكّعنايت حق را مؤ

  .كنيم دليل از تكرار آن پرهيز مي
هاي نفس خود آگاهي يافتند و  ضعف ازقراري  بي، با عشق و پسران كه ذكر شد، چنان

ما  :گويد تر به برادران خود مي برادر بزرگ .خود را در مقام امتحان چندان قوي نديدند
اكنـون كـه مبـتال     ،نمـوديم  كرديم و به صبر سفارش مي كه خود ديگران را نصيحت مي

  .ل كنيمتوانيم تحم گشتيم نمي
  

 رماي دلـي كه جمله را كـردي تو گـ 
  

 گرم كن خود را و از خـود دار شـرم   
 

  )3/496: همان(
  شرايط شيخ
اي بس ظريف در تعاليم عرفاني مطرح است و آن مسئلة شـيخ و پيـر و    در اينجا نكته

عبـور   الزم است شيخ از بالياي سـلوك شخصـاً   ،فهدليل راه است كه بنا بر اعتقاد متصو
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شـيخ بايـد    ،به عبارت ديگر .يخ نيستكرده باشد و وجود جذبه، تنها شرط پيروي از ش
الزمة . )75 :1385 ،كاشاني(اقتدا نشايد كرد  سالك و مجذوب باشد و به مجذوب تنها

بـه ايـن مناسـبت     .هاي سـلوك اسـت   ل رنجطي كردن تمام مراحل سفر و تحم ،سلوك
شود و آن  فرعي محسوب مي ،كند كه سومين حكايت مولوي حكايت ديگري مطرح مي

  .است كه دانشمندي را به اكراه در مجلس حاضر كرد شاهيحكايت پاد
  حكايت پادشاه و دانشمند

دانشـمند كـه از   . كنـد  پادشاهي دانشمندي را به مجلس عيش و نوش خود احضار مـي 
نشيند، ولـي بـه    حضور در چنين مجلسي اكراه و ابا دارد، ابتدا عبوس و تلخ به كنجي مي

كه او را بر سر طبع بياورد و بـدين منظـور بـه     شود ف ميساقي مجلس مكلّ ،فرمان شاه
دانشمند بخـت برگشـته كـه    . كند اصرار و به دستور شاه او را وادار به نوشيدن باده مي

در نتيجة اين كـار، دانشـمند   . نهد بيند، به حكم شاه گردن مي اي در برابر خود نمي چاره
شـود و   پادشاه با خبر مي. شود عمل ناشايستي را مرتكب مي ،از حالت طبيعي خارج شده

شود تا او را تنبيه كند، اما دانشمند كه اكنـون از   بر آن مي ،ادبي دانشمند خشمگين از بي
پادشـاه را بـر سـر طبـع     : گويـد  حالت عبوس زهد خارج شده است، به ساقي مجلس مي

 ،كـرد  نوشـي نمـي   اگر وي را مجبور بـه بـاده  شود كه  و در واقع به شاه يادآور مي! بياور
  .زد و اكنون نوبت خود اوست تا در مقام امتحان قرار گيرد چنين خطايي از او سر نمي

ـ   بسي دانشمندان بلنـد  گفتـار كـه در ميـدان عمـل و امتحـان       ران خـوش پايـه و متفكّ
بخشـد و بـه صـبر     انگيـزه مـي  كه ديگران را در تحمل مصائب راه،  شيخ نيز. اند لغزيده

  :ان خود را ادب كرده باشدخواند، الزم است پيش از ديگر مي
  

 ايديگـران را بـس بــه طبــع آورده
 هم به طبع آور به مـردي خـويش را

  

 اي در صبوري چست و راغـب كـرده   
 پيشـوا كــن عقــل صبـرانـديــش را   

 

  )3/501: 1373مولوي، (
  ترين فكر مطرح شده در اين حكايت، اين است كه تا راهرو نباشي، كي راهبر شوي؟ اصلي
مايه با افكار مطرح شده در قسمت قبل دربـارة ضـعف نفـس كـه از طـرف       دروناين 

ي داستان در زمينة لزوم دسـتگيري  ماية كلّ تر مطرح شده بود و نيز با درون برادر بزرگ
  .شيخ و شرايط شيخ كامل، هماهنگي تمام دارد
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  روان شدن شاهزادگان به چين
قـات و سـپس   النـا ابتـدا تـرك تعلّ   مو. شرح معاني عشق است ،تمام اين قسمت تقريباً

در ادامـة داسـتان،   ). 506ــ  3/501: همان( دهد عشق را توضيح مي دريافت منطق خاص
  .گويند خان و مان مي ترك ،شاهزادگان به هواي عشق

  

ـــد ــك را بگذاشتنـ ـــن و ملـ  والديـ
 همچــو ابــراهيم ادهــم از سريـــر

  

ـــد   ـــان بـرداشتـنـ ـــوق نهـ  راه معشـ
 كــرد و فقيــرپــا و ســر  عشقشــان بــي

 

  )501/ 3: همان(
شـاعر و پادشـاه    ـ  اي از امرءالقيس رك خان و مان، در اينجا حكايتوارهبه مناسبت تَ
نقل شده است كه عاقبت در طلب گمشدة خويش، سـلطنت و خـانواده   ـ معروف عرب  
). 285ــ  283: 1366 كـوب،  يـن زر ؛424ــ 423/ 14 :1354،  جعفـري (را ترك كـرد  

را ) ع( و اسماعيل) ع(موالنا ماجراي حضرت ابراهيم . كي قوي استرّعشق مح ،بنابراين
. آموزند زبان رمز را مي ،در ادامة داستان، شهزادگان. زند ل ميثَم ،نيز در تقرير اين معني

تنهـا   آورد، كـه عـوام از منطـق آنـان،     وصف شاهزادگان، عارفان را به يـاد موالنـا مـي   
مولوي در ادامة داستان، ذكر زليخـا و  . خبرند بي آن اند و از روح اصطالحاتي را دزديده

گفـت، از دريچـة    مـي  هر مطلبي كـه زليخـا  . آورد او را به ميان مي منطق و زبان خاص
  .نمود نامفهوم مي ،خبر از آن احوال ، معنايي خاص داشت كه براي بياحوال عاشقانه

 بدين معنـي كـه  . ستكشد، رابطة عشق و اخالص ا مطلبي كه موالنا در ادامه پيش مي
چيـزي را   ،همچون كودك در برابر شير است، كه جز شـير  عارف، در برابر حق تعالي

تي اسـت كـه بـر    هيچ مراد ديگر و هيچ تدبيري در دل ندارد و اين خلوص ني. شناسد نمي
  .شود اثر عشق حاصل مي

  

 هريكــي را هســت در دل صــد مــراد
  

 ايــن نباشــد مــذهب عشــق و وداد    
 

  )3/505: 1373مولوي، (
  مجاهده: تر مقام برادر بزرگ

صـبر   تر است كـه بـر اثـر بحـران عشـق، بـي       ادامة ماجرا شرح ماجراي برادر بزرگ
وي در ايـن راه  ر او را از تـك  ،برادران. گيرد شود و راه مجاهدة فردي را در پيش مي مي
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نديشـي  اروي از عقـل و دور دارند و او را به پي ر ميحركت بدون دستگيري پير برحذ و
  :كنند دعوت مي

  

 سالحــي در مــرو در معـركــه بـي
 اين همه گفتنـد و گفـت آن ناصـبور   
ـد اكنـون آن نمانـد صدر را صبري بـ 

  

 باكــان مــرو در تهلكــه   همچو بـي 
 هـا آيــد نُفــور    كـه مرا زيـن گفتـه

 بر مقام صبــر عشــق آتـش نشانــد    
 

  )3/512: همان(
  :رود به استقبال سرنوشت ميتر  اين گونه است كه برادر بزرگ

  

 پر سر مقطوع اگر صد خنـدق اسـت
  

ــت    ــق اس ــزاح مطل ــن م ــيش درد م  پ
 

  )همانجا(
ل است، مولوي مقالتي در بيـان مجاهـده   پسر او صبري عاشقانه كه حالِ به مناسبت بي

اگرچه داند كه ممكن اسـت حـق تعـالي     دارد، مينمجاهد دست از مجاهده بر. آورد مي
بدين مناسـبت  . ز راه ديگري رساند و گاه ممكن است از همان در برساندمطلوب او را ا

ده و رسيدن بـه مطلـوب   موضوع قبل، يعني مجاه كند و بيان مي ،مولوي شرحي در سفر
  :دهد لة سفر پيوند ميبا مسئ بيني نشده را از راهي پيش

  

 بوك موقوف اسـت كـامم بـر سـفر
  

 چــون ســفر كــردم، بيــابم در حضــر 
 

  )3/513: همان(
  رابطة مجاهده و سفر

تـر نيـز در    همچنان كه برادران در طلب محبوب به چين سفر كردند، بـرادر بـزرگ  
  . آرزوي يافتن محبوب، قصد دارد به دربار سفر كند

ت حـق       لة سفر از اين زاويه در راه سلوك مطرح ميمسئ شـود كـه بـراي درك معيـ
ت   ج جستجو كند تـا بـه  ها او را در عالم خار تالزم است سالك مد ،تعالي درك معيـ

رسيدن به درك اين نكتـه   ،مولوي عقيده دارد كه فايدة سفر حق در اندرون خود برسد
  :است كه حق تعالي را بايد در سفر به خويش يافت

  

ــن ــوش م ــي رود در گ ــت ك آن معي 
ـــت فهــم راز كــي كنـــم مــن از معي 

ـــن    ـــرد دوران زم ـــردم گ ـــا نگـ  ت
ـــرهاي دراز  ـــد سف ـــه از بع ــز ك  ج
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 چـــون ســـفرها كــــرد و داد راه داد
ـــر دا  ـــد اگ ــد از آن گوي ــتميبع  نس

 دانـــشِ آن بـــود موقـــوف سفـــر
  

 بعـــد از آن مهـــر از دل او برگشـــاد
ــتمي    ــي او را جس ــت را ك ــن معي  اي
ـــكَر  ف ـــزي ــه تي ـــش ب ـــد آن دان  ناي

  

  )514ـ513/ 3: همان(
هـاي   ايت اسـت و تـالش  عنبه موكول  ،گو اينكه وصال. مجاهده نيز نوعي سفر است

  .راند نتيجة قطعي ندارد ولي او را يك مرحله در ادراك معنوي به پيش مي ،مجاهد
كنـد   مطلوب و مقصودي دارد كه در راه آن جهد و تالش مي ،مجاهد نيز چون مسافر

چه بسا در راهي كه قدم نهـاده اسـت بـه    . دارد و به اميد وصول به آن مقصود قدم برمي
كه هنوز  اين مرتبة سالك است. ديگر برآيد بسا مطلوب او از راهي مقصود رسد و چه

اي كه دريافت كرده اسـت مقصـود و مطلـوب را     ة خود و با جذبهبا تكيه بر حول و قو
ر سنّت رو مسئلة مجاهده با سفر پيوند يافته و اين پيوندي است د از اين. كند جستجو مي

صـرف   .انـد  جهد ديني را به سفر ماننـد كـرده  از ديرباز  ادبيات عرفاني بسيار قديمي كه
مولوي حكايتي نقل  ،به همين مناسبت. كه يكي از آداب صوفيه نيز سفر استنظر از اين

كند دربارة شخصي كه خواب ديد مطلوب او در كشور مصر است و راهي مصر شد،  مي
د بـوده  اما هنگامي كه به آنجا رسيد؛ دانست كه گنج اصلي در خانـة خـود او در بغـدا   

سـبب  چنين  هم. بوده است موكول به سفر ،ولي دانستن اين امر) 220: 1347 فروزانفر،(
است كه ديرتر نائل شدن به مطلوب، درنـگ آنـان   اين ، منانتأخير در اجابت دعاي مؤ

 افزايـد  مـي عشان را تر خشوع و تضرّ طوالني گرداند و اين درنگ تر مي طوالنيرا در دعا 
  .شود  جالي روحاني آنان بيشتر مي صفا و ،و در نتيجه
 ،در پـي رنـج بسـيار    طرح حكايت دربارة سفر و جستجوي گنج در مصـر و  ،بنابراين

بـه   با توجـه  ده است، طرحي است كه مولوي كامالًدانستن اينكه گنج اصلي در خانه بو
اساس طرح يـك  خود افكنده است؛ زيرا ساختار حكايت نيز بر داستان ماية اصلي درون
. جسـتجوي معرفـت و كسـب دانـش معنـوي      سـفر شـاهزادگان در   :، استوار اسـت سفر

در حقيقت مراحل سـلوك   ،هايي كه سه برادر به آن مبتال گشتند ها و آزمايش مصيبت
  .عارف است

ديدن تيرگي نفس . شود گشوده مي خويش بر اثر مجاهده، ديدة سالك به تيرگي نفس
در اينجـا مولـوي تمثيلـي در    . سـلوك اسـت   هـاي  ترين گام خود، اولين مرحله و از مهم

  :آورد مي اهميت شناخت نفس
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 گفــت با درويش يك روزي خسـي
ـم  گفــت او، گــر مـي ندانـد عامـيـ 

 واي اگر برعكس بـودي درد و ريـش
  

 دانـــد كسـي   كـه تـو را اينـجا نمـي  
 دانــم كــيم   خويش را من نيـك مـي 

 !او بدي بيناي من، مـن كـور خـويش   
  

  )3/523: 1373وي، مول(
   :ازاست عبارت  ،توان معلوم كرد كه در اين قسمت مي اي ترين معاني عمده

  .يعني مجاهده ،ت حق الزم است و سفررك معيسفر براي د. 1
پيـدا   رسد و گاه باشد كه مطلوب از جـاي ديگـر   ميفي درالطاف حق از وجهي خ. 2

  .بلكه افزايش شناخت استشود، يعني فايدة مجاهده همواره حصول مطلوب نيست، 
  قمجاهده و ترك تعلّ

يابـد و   درمـي سالك بـا معنـاي عشـق آشـنايي يافتـه و بـوي عشـق را         ،در اين مرحله
ـ ي صـرف نظـر   قـات مـاد  در آن راه قدم نهد و از تعلّ ،تا با جهد خويشكوشد  مي . دنماي

مـين دليـل   به ه. ي و بوي بردن از عشق استقات مادمعرفت او تا اينجا همين ترك تعلّ
كند و  لك و منصبي را رد مييابد، هر پيشنهاد م وقتي برادر بزرگين به دربار شاه راه مي

اما اسـتعداد درك عشـق و تـرك    . گويد كه او فقط به بوي عشق آمده است ف ميمعرّ
هـاي   ي و نعمـت قات مـاد آنان كه در اين تعلّ. رسد قات جسماني هم از حق تعالي ميتعلّ

  :امير و در واقع اسيرند ،د، در ظاهرورن دنيوي غوطه
  

 ي جهـاندان نقـش ديباچـهعكس مي
  

 ي جهـان  ي جهان خواجهنام هر بنده 
 

  )529/ 3: همان(
  :خواهد كه او را آزاد بگذارد به همين مناسبت روح يا نفس ناطقه از تن مي

  

 مدتـي رو تـرك جــان مــن بگــو
  

 رو حريـف ديگري جـز مــن بــجو    
 

  )همانجا(
  حكايت جوحي و زنش

. شـود  مطـرح مـي   جـوحي و  قاضـي مايه، يعني آزادي روح، حكايـت   به مناسبت اين درون
  ).221: 1347فروزانفر، (معرفي كرده است  هزار و يك شبفروزانفر، مأخذ قصه را در 

اش  جوحي به حيله و به همدستي همسرش، قاضي شهر را در صـندوقي در خانـه  
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قاضي كه بـه سـبب   . وسيله از او باج و حق السكوت بگيردكند، تا بدين  زنداني مي
پـردازد تـا    وسوسة نفس در چنين قفسي اسير شده است، ناگزير بهاي سـنگيني مـي  

سـال بعـد كـه جـوحي بـاز      . بتواند با آبروريـزي كمتـري از ايـن مصـيبت وارهـد     
ـ  خواهد حيله مي اذي اي براي به دام انداختن قاضي بجويد و يك بار ديگر از او اخّ

برو كس ديگري را بجو كه مرا يكبـار اسـارت در   : گويد كند، قاضي به جوحي مي
ام ديگر راضي نيستم تـن   صندوق تو بس و اكنون كه آزادي خود را به دست آورده

  :به اسارت دهم؛ زيرا كسي كه
  

 ذوق آزادي نديـــــــده جـــــــان او
ــور دائمـــاً محبـــوس عقلـــش در صـ 

  

 هســـت صـــندوق صـــور ميـــدان او 
 قفـــس انــــدر قفـــس دارد گـــذراز

 

  )281: 1366كوب،  زرين: ك.؛ همچنين ر3/533: 1373مولوي، (
گـرِ تـم اصـلي حكايـت، يعنـي بـه دام        ذكر صندوق صور و آزادي از آن، تـداعي 

شـاهزادگان نيـز در دام   . صورت گرفتار شدنِ شاهزادگان در قلعة ذات صـور اسـت  
سـازند،   وق وسوسة نفس دچار ميها آدمي را به صند صورت. صورت گرفتار آمدند

در عين حال، آشنايي با حقيقت عشق نيز جز از راه گرفتار شـدن درعـالم صـورت،    
كوشند تا از صندوق صـورت، بـاز رهنـد و بـه آزادي      ممكن نيست، اما بيداران مي

توان ديد و اين شعشعه را درآن سـوي   نور جالل را در وراي عالم حس مي. نائل آيند
از درك آن ناتوان بـود و زيـن    ابليسن يافت و اين حقيقتي است كه توا صورت، مي

سر باز زد؛ حال آنكه آن صورت نبود كه ابليس بايـد   آدمسبب از سجده بر پيشگاه 
  .برد، بلكه پرتو نور خدا بود بدان سجده مي

  

 نيست صورت، چشـم را نيكـو بمـال
  

ـــني شعشــعه   ـــا ببي ـــور جــالل ت  ي ن
 

  )538/ 3: 1373مولوي، (
رك كالبد، جان به عشق معني رسيد و با تَ ،صورت تر از صورت و عشقِ برادر بزرگ

ون حال مسافري بـود كـه مقصـود را از جـايي كـه      حال او همچ. به معشوق تسليم كرد
گويـد كـه حـق تعـالي صـورت را       در اينجا نيز مولوي مي. به دست آورد ،برد گمان نمي

همـه بـرادر    با اين. به عالم معني قرار داده است وسيلة نجات از عالم صورت و راه يافتن
او . رسـد  شود و عمرش بـه آخـر مـي    تر پيش از رسيدن به مرحلة كمال، فاني مي بزرگ

  .تواند از فنا به بقا راه يابد نمي
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  مشاهده، غرور نفس :مقام برادر ميانين
ـ  ،هـاي او  گيرد و از مدد لطـف  برادر مياني نيز مورد نوازش شاه قرار مي  ه كشـف و  ب

آيد و اين غرور موجب گمراهي  ولي در اين هنگام غروري در او پديد مي رسد شهود مي
و را تيـره  ، درون اآورد و عكـس غيـرت شـاه    غرور او شاه را به غيرت مي. گردد او مي

ت و قربتي كه در ابتدا نصيب وي سـاخته  رغم عزّ ، عليشاه با ديدن گمراهي او. سازد مي
مولوي در اين قسمت دو . دهد خويش انداخته، به زندگيش خاتمه ميبود، او را از چشم 

  . كند حكايت و يك حكايتواره در ميان داستان ذكر مي
  

  خطاب حق تعالي با عزرائيل
حق تعالي از وي . دهد و حق تعالي روي مي عزرائيلدر اين حكايتواره، گفتگويي ميان 

ه، بركدام يك بيشتر دلش سـوخته  پرسد كه از ميان همة بندگاني كه قبض روح كرد مي
سوزد ولـي بـيش از    ام دلم مي دهد كه بر همة بندگاني كه كشته عزرائيل پاسخ مي. است

همه بر آن مادر و فرزندي كه در طوفان، كشـتي آنـان شكسـته و در ميـان امـواج، بـه       
فل جان مادر را هم بستان و آن ط«: اي چنگ زده بودند و حق تعالي فرمان داد پاره تخته

شـود كـه    در ادامه روشن مي. ام احساس ترحم كرده» شيرخوار را در نهايت عجز بگذار
بوده است كه حق تعالي او را به لطف خود پرورش داد، به وجهي كـه   نمروداين طفل، 

اما او سركشي آغـاز كـرد و در پـي دشـمني بـا      . كند مولوي به شيريني و زيبايي بيان مي
قاوت نمرود، غرور او بود كه باعث گشت بندگي و عجـز  موجب ش. پيامبر خدا برآمد

هـاي   اي كه در حكايت برادر ميـاني و حكايـت   ترين ايده محوري. خود را فراموش كند
تـرين   غرور كـه سـخت  . مرتبط با آن مطرح شده است، همانا مسئلة غرور عارف است

كـه از مرتبـة    آيد، بسا عارفان بـزرگ را  ترين مانع در سلوك به شمار مي عقبه و عظيم
  .انسان كامل باز داشته، در كام فنا و نابودي كشانده است

   ه و تـدبير خـود   عارف راستين، همچون طفلي كه در تالطم امواج نه بـر حـول و قـو
اعتمادي دارد و نه اميد دستگيري به كس بسته است، در برابر حـق تعـالي سـراپا عجـز     

بـا   از كند، غيرت حق تعالي كه اتفاقاًغو سركشي آ آورد است، اما اگر باد غرور در سر
چنان بـرادر ميـانين   كند؛ هم شديدتر است، او را به سختي سياست مي ،خواص و مقربان

شـود كـه سـازة معنـايي      مالحظـه مـي  . كه به سياست شاه دچار شد و هـالك گرديـد  
  .مناسبت دارد ا حال و مقام برادر ميانين كامالًحكايت ب
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  وصال :سوم مقام برادر
اشاره كرديم، موالنا شرح حال برادر سـوم را كـه پيـروز ايـن      تر پيشن گونه كه هما

   :ها گفته استماجراست بيان نفرموده و تن
  

 تــرين هــر ســه بــودوان ســوم كاهــل
  

ــه  ــي ب ــود  صــورت و معن ــي او رب  كلّ
 

  )3/555: همان(
نخست، حكايت مردي كه . كند و باز در تقرير همين معني دو حكايتواره ذكر مي

ترين فرزندش دهند، يعني فرزند كاهل را بر ديگـر   وصيت كرد تا مالش را به كاهل
ترين در اينجا معناي خاصي دارد كـه بـا زمينـة كـالم      كاهل. فرزندان ارجح دانست
مراد از كاهل، كسي است كه در سلوك معنوي، بر زيركي و . كامالً هماهنگ است

تنها بر حق تعالي است و در برابر مشيت حول و قوة خود تكيه نكند، بلكه توكّل او 
همايي، (نامد  مولوي چنين كسي را كاهل مي. او، به مرتبة رضاي محض رسيده است

1349 :244.(  
آخرين حكايتواره نيز در تأييد و شرح همين معني اسـت كـه آخـرين ابيـات مثنـوي      

فرزنـدش  به رود؛ و آن حكايت كوتاهي است دربارة مادري كه  معنوي نيز به شمار مي
كـودك  . كند كه هرگاه از شبح ترسيد، به او حمله آورد تـا او فـراري شـود    توصيه مي

  شبح نيز همين توصيه را به او كرده باشد چه؟  پرسد، اگر مادرِ مي
دو منشأ واحدي دارند و چه بسا كه عقـل   هر ،منظور موالنا اين است كه خير و شر

پـس   .افزايش گرفتاري و ابتالي عـارف گـردد  راه به جايي نبرد و حتي باعث  ،زيركسار
كـه   ل كنـد؛ هاي كار، پيش از هرچيز توكّ بهتر است كه عارف در رويارويي با دشواري

  :به گفتة حافظ
  

 چون حسن عاقبت نه به رندي و زاهدي اسـت
  

 آن به كه كار خود به عنايـت رها كنـيم  
 

اين متـرين   دارايـيش بـه كاهـل    است كـه وصـيت كـرد،    يل همان كسثَثَل نيز نظير م
  .فرزندش برسد

ايدة مركزي اين دو حكايتواره و تمثيل، ايدة برادر سوم است كه عالوه بر مجاهده و 
ل و تقرّچستي برادر او ة ب و شهود برادر دوم، اين امتياز را هم داشت كه به حول و قـو

نسان كامل دست تنها او بود كه به مرتبة كمال معنوي ا. خود تكيه نكرد و مغرور نشد
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و بـه مرتبـة   . بنابراين، برادر سوم، جامع احوال و مقامات دو برادر پيشين گشـت  ؛يافت
كنايـه از مراتـب معنـوي     ،احوال اين سه بـرادر . فناي في اهللا و انسان كامل دست يافت

  ).2289/ 6: 1374 ن،ونيكلس( رشد عارف است
سفر در خشكي بر . د كرده استمولوي خود در موضعي از داستان، از سه مرحلة سفر يا

  . پشت اسب است، سفر در دريا بر كشتي و سفر نهايي، غرقه شدن چون ماهي در درياست
  

 تـا بـه دريـا، سيـر اسـب و زيــن بـود
  

 بعـد از اينــت مركـب چوبيــن بــود   
 

  )540/ 3: 1373مولوي، (
  

 وان كسش كش مركب چـوبين شكســت
 ري استنه خموش است و نه گويا، ناد

  

 غرقه شد در آب، او خود مـاهي اسـت   
 حـال او را در عبـــارت نــام نيســت   

 

  ).3/541: همان(
تر  توضيحي نياورده است؛ زيرا پيش ،به همين دليل مولوي در شرح ماجراي برادر سوم

 ،همايي از اين سـه مرتبـه   .قابل توصيف نيست ،گفته است كه حال عارف در اين مرتبه
  ).203 :1349همايي، (كند  طريقت و حقيقت تعبير مي به مراحل شريعت،
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