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  تا جزایر ناخودآگاه
  مثنويتحلیل پنج داستان از 

  *پور هیوا حسن

  **آزاده اسالمی

  چکیده
 مثنـوي پنج داستان مهـم از دفتـر اول    ةنوشتاري است تحلیلی دربار »تا جزایر ناخودآگاه«

ود متعصــب هــوزیــر و شــاه ج«، »شــاه و کنیــزك«(تأویــل ایــن پــنج داســتان . مولــوي
 ةدربرگیرنـد ) »مـر پیر چنگـی و ع «، »طوطی و بازرگان«، »شیر و نخچیران«، »کش  مسیحی

هـاي موجـود در مـتن،      تأویل، با توجه بـه نشـانه  . ساختار مشترکی از دیدگاه تأویل است
در تأویـل، معنـا کشـف     حقیقـت در. صورت بـه عـالم معنـا   د از جهان تواند پلی باش  می

از متـون بـاز و سـیال اسـت،      مثنـوي که  با توجه به این. شود  بلکه بازآفرینی می ،شود   نمی
  .ظرفیت تأویل دارند شهای  داستان

هـا، بـه     هـاي موجـود در مـتن و تأویـل صـورت داسـتان        این مقاله، با استناد به نشانه
همچنـین، بـا اسـتفاده از    . رسـد   شناخت انسان می ۀمند در زمین مشترك و هدف يساختار
هـاي پویـا در ایـن      کـه شخصـیت   آیـد  دسـت مـی   بهها، این نتیجه   ها و بررسی آن  جدول
، مسـیر مشـترکی طـی    لکه براي رسیدن به کما دها، نمادهایی از نفس واحد بشرن  داستان

درنهایـت، بـه    کننـد و  میرشد  »آگاهیخود«به سمت  »خودآگاهی ۀنیم«ها از   آن. کنند  می
شناسـی یونـگ    از اصطالحات رایج در روان» ناخودآگاه« .رسند  می »ناخودآگاهی«ۀ مرحل

  .که از اصطالحات رایج صوفیه است، مطابقت دارد ،»فنا« ةبا واژ ،در این پژوهش است که
  .، تأویل، هرمنوتیک، ناخودآگاه، فنامثنوي معنوي :ها  کلیدواژه
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  مقدمه. 1
همگـی شـامل    متـون ادبـی  . ، شفاف و روشن نیسـتند ها در آثار ادبی  عقاید، باورها و اندیشه

گـذارد و بـه خواننـده      هاي گوناگون بـاز مـی    و این ابهام، راه را براي برداشت اند نوعی ابهام
 ،ادبیـات خوردن رابطـۀ دال و مـدلول در     برهم. دهد که دنیاي متن را از نو بیافریند  امکان می

بر ایـن واقعیـت نیـز     ،شناختی آن است که محصول جنبۀ زیبایی ،جدا از سرشت ابهامی متن
گـاه رمـزي و    ،ها و مفاهیمی  تاریخی، حامل پیام نگوناگوهاي   ها در دوره  اشاره دارد که واژه

تواننـد    ، میبر داللت معنایی جدید افزونها در متن ادبی،   رفتن آن  کار  اند و با به  بوده ،سمبلیک
بـردن    کار  تداعی کنند و نویسنده با به ،بسته به کیفیت متن ادبی ،اي معانی پیشین را نیز  گونه  به
توان یکـی از دالیـل     می. زند  ها می  تولید آنالضمیر، دست به باز  براي بیان مافی ،ها در متن  آن

د خـود، همـواره   هـاي متعـد    که کلمات با داللـت یی متون را همین نکته دانست؛ چراچندآوا
کننـد    بار معانی و مفاهیمی را به ذهن خواننده القـا مـی  اندازند و هر  درك معنا را به تأخیر می

نکتۀ . است و مبهممفهومه باز بنابراین، متن چند. است متناقض هاي پیشین  که گاه با برداشت
تـر    فـراخ  شهای  آگاهی چه دایرة اطالعات وهاي خواننده است که هر  دیگر، تجارب و آگاهی

چه را گوینـده   یند ادراك، آنادر فر«که پذیرد؛ چرا میتري  بیش انیتر باشد، متن مع  و گسترده
سـازد و ادراك    مـی  طبی به اقتضـاي امکانـات ذهنـی خـویش    هر مخا، ناگفته گذاشته است

ولـی منشـأ   توان گفت هر ادراکی، ترکیبی است از فهم و شهود که ا از این روي، می. کند  می
بدان سبب معنـی   ،آید  هر موضوع یا پیامی که از بیرون می. بیرونی و دومی منشأ درونی دارد

دیـدهاي ذهنـی مخاطـب و     هـا و پـیش   داشـت  اي از پیش  شود که در هاله  دارد و فهمیده می
  ).3: 1390پورنامداریان، (» گیرد  هاي ناشی از ادراك موضوع قرار می  تداعی

زیـرا ممکـن اسـت     ؛تـوان مفهـوم واحـدي را اسـناد داد      یک پیام یا رویداد خاص، نمـی  به
هـاي مختلفـی     شـدة خـود نیـز بـه گونـه      هـاي تثبیـت    هاي معین مردم، بسته به منطـق   گروه

برخی رمزهـا، بـیش از رمزهـاي    . کند  پذیري معنایی فرق می  میزان انعطاف. رمزگشایی کنند
  ).138: 1367ولف، (دیگر ثابت هستند 

دانـد    مـی ) گذشـته و حـال  (هـا    ز این رهگذر است که گادامر تأویل را پیوستن افقا
  ).125: 1367ولف، (

  
  پیشینۀ پژوهشی و اهمیت تحقیق. 2

در . صورت گرفتـه اسـت   بسیاريکارهاي  ،از دید تأویل ویژه به ،مثنويهاي   در مورد داستان
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اي از مقاالت نیـز    در پاره. اند  ها پرداخته  داستان ، گاه به توضیح و تفسیري ازمثنويهاي   شرح
تفسـیر و تأویـل   «توان به   می ،اند؛ از جملۀ این مقاالت  ها اقدام کرده  به تأویل برخی از داستان

تأویـل داسـتان اول   (عقـل کلـی و عقـل جزئـی     «از مهـدي تـدین،    »مثنوينخستین داستان 
شـاه  ن یسم در کالم مولوي و تحلیل داستالوسمب«و  از محمدحسین صدیق یزدچی »)مثنوي

بـا نگـاهی سـاختارگرایانه بـه      نخسـت این پژوهش، . و کنیزك از اسحاق طغیانی اشاره کرد
هـا    هـاي آن   ها با توجه به رمزگـان   تک داستان و سپس به تأویل تکاست ها نگریسته   داستان

 مثنـوي  ویـژه   بهي عرفانی و ها  با توجه به زبان سمبلیک و رمزي صوفیه، متن. پرداخته است
در این جستار، کوشـش شـده اسـت بـا     . جدید را دارند انیمعقابلیت تأویل و خلق  معنوي

بـراي نیـل بـه ایـن     . بپـردازیم  مثنـوي به تأویل پنج داستان از دفتر اول  1نگرشی هرمنوتیکی
 ،انـد  که تقریباً دربرگیرندة سـاختار واحـدي   ،ها را  هاي کلیدي داستان  مایه  بن نخستمقصود، 

  .ایم  ها را تأویل کرده  مشخص و سپس داستان
  

  کلیدي هاي مهم و  مایه  بن. 3
بـا دقـت در   . اسـت  مثنويهاي اصلی   غالب داستان ترین نقطۀ اتصال محتوایی  ها مهم  مایه  نب

منظـور خاصـی    بـه به نوعی و  یکیابیم که این الگوها، هر  درمی ،مثنويهاي   جزئیات داستان
  . بخشد  سان می ها جهت هم  به تأویل همۀ داستان ،تکرار این عناصر. شوند  تکرار می

 ،شـود   دیده مـی  شده هاي بررسی  داستان یکه تقریباً در تمام ،هاي کلیدي  مایه  نببرخی از 
  :قرار زیر است   به

  
 فعل نیک بدنما 1.3

معمـوالً  ــ   هـاي اصـلی داسـتان     ، یکی از شخصـیت مثنويهاي اصلی   در بسیاري از داستان
و  رپـذی  فهـم  ،دهـد کـه بـراي عمـوم      فعلی غیرعادي انجام می ـ عنصري که نماد روح است

از جـنس کارهـاي    ،ایـن فعـل  . یابد میاما پس از تأویل، معناي دیگري  ،نیست شدنیتفسیر
موالنا در مقدمۀ دفتر دوم . ی استخضر در ماجراي موسی و خضر و در پیوند با حکمت اله

جان کالم وي آن است که حکمـت  . دست داده است ، تعبیر بدیعی از حکمت الهی بهمثنوي
بخشی از آن را درك کند و نه تمام آن را؛ چراکـه انگیـزه و   فقط کند که آدمی   الهی اقتضا می

موالنا این ضرورت را به . چه سائق آدمی در حرکت رو به کمال است، نیازمند زمان است آن
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ماند و اگر مهاري   کند که اگر سنگین و درشت باشد، شتر از رفتن باز می  مهار اشتر تشبیه می
 ).180: 1378 دفتر دوم، نیکلسون، مقدمۀ( ماند  باز هم از رفتن باز می ،نباشد

 » بدنما فعل نیک«جدول عنصر 

 ها  داستان
فعل نیک بدنما 

 چیست؟
 فاعل آن کیست؟ به فرمان کیست؟

مفعول آن 
 کیست؟

بعد از انجام این 
فعل چه اتفاقی 

 افتد؟  می

شاه و 
 کنیزك

 حس /زرگر عقل /پادشاه روح /حکیم الهی کشتن زرگر

رهایی کنیزك از 
رهایی  /زرگر

 حس نفس از

  
  
ود هپادشاه ج
 کش  نصرانی

  وزیر شدن  مثله
***  

 افکندن  تفرقه
  میان مسیحیان

***  
 خودکشی وزیر

  نفس /وزیر
***  

  نفس /وزیر
  

***  
 نفس /وزیر

  نفس /پادشاه
***  

  نفس /وزیر
  

***  
 روح /وزیر

  نفس /وزیر
***  

  عقول /مسیحیان
  

***  
 روح /وزیر

  
  

سیر مراتب 
 تعالی نفس

شیر و 
 نخچیران

انداختن   در چاه
 شیر

 نفس /شیر عقل /خرگوش عقل /خرگوش
/ رفتن شیر ازبین
 رفتن نفس ازبین

  
طوطی و 
 بازرگان

مرگ نمایشی 
طوطیان 
  هندوستان

***  
مرگ نمایشی 
 طوطی محبوس

 /طوطی محبوس
  روح جزئی

***  
 /طوطیان هند
 روح کلی

  عقل /بازرگان
  

***  
  عقل /بازرگان

 

 /طوطیان هند
  روح کلی

***  
/ طوطی محبوس
 روح جزئی

کردن   مالمت
 /را بازرگان خود

  نفس لوامه ظهور
 رهایی طوطی از

رهایی  /قفس
 قید تن روح از

 شکستن چنگ پیر چنگی

چون ( عقل /پیر
هنوز هشیار 

 )است

 نفس /چنگ پیر
سیر مراتب 
 تعالی نفس

  
 پیام الهامی 2.3

منظـور   بهپیامی در نقطۀ خاصی از داستان،  ،رنگ یا پررنگ مطور ک  ها، به  داستانهمۀ در 
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تواند نقشی اساسی   بنابراین، این عنصر می .شود  یا گشودن گرهی دیده می دادن راه  نشان
ممکن اسـت از یـک    ،این پیام. داشته باشد مثنويهاي   شناسی داستان  در تأویل و نشانه

آن را . صادر شود) مثل خواب(نشده  ت و تثبیتقفراخود برتر در مرحلۀ ناخودآگاهیِ مو
  :ایم  به دو نوع تقسیم کرده

  پیام حقیقی 1.2.3
بـه عبـارت   . هایی است که در جهان داستان ارجاع بیرونـی دارنـد    منظور از پیام حقیقی، پیام

در ایـن پـنج   ). دروغین نیسـتند (که ساختۀ ذهن شخصیت داستان نیستند  اند هایی  دیگر، پیام
که وجود دارد ) داستان طوطی و بازرگان حاوي دو پیام است( در مجموع شش پیام ،داستان

هاي حقیقی، فرستندة پیام نمـاد روح اسـت     این پیام یحقیقی است و در تمام ،چهار پیام آن
ـ  ).ی و در یک مورد روح جزئـی لدر سه مورد، فرستندة پیام روح ک( جـز داسـتان شـاه و     هب

در سـه مـورد    ،ترتیب گیرندة پیام عقل و نفس لوامـه اسـت   بهکه  ،کنیزك و شیر و نخچیران
  .است) جزئی /یلک( روح ةگیرنددیگر 

 .کند  رود و از آن پیروي می  بعد از ابالغ هر پیام حقیقی، عقل به دنبال روح می

  پیام ساختگی 2.2.3
؛ مثـل پیـامی کـه    )دروغین است(منظور پیامی است که ساختۀ ذهن شخصیت داستان است 

  .ویدگ  گوید یا پیامی که خرگوش از زبان شیر درون چاه می  وزیر از زبان عیسی می
  »پیام الهامی«جدول عنصر 

 پیام
می

ي 
چیز

چه 
ده 

گیرن
به 

  
د؟

گوی
 

ت؟
چیس

فنا 
 با 

طه
 راب

 در
پیام

زة 
آمو

 

 از بعد
می

قی 
اتفا

چه 
یام 

ن پ
نید

ش
  

د؟
افت

 

ت؟
چیس

ماد 
 و ن

ست
م کی

 پیا
ندة

سان
ر

 

ت؟
چیس

ماد 
 و ن

ست
م کی

 پیا
ندة

گیر
ت؟ 

چیس
ماد 

 و ن
ست

م کی
 پیا

ندة
رست

ف
 

ت؟
 اس

وع
چه ن

 از 
پیام

 

تان
داس

 ها  

 والیت

 /مرگ زرگر
  فناي حس

 )فناي صفاتی(

 در )شاه( عقل
 جوي روحو جست

 است) حکیم الهی(

روح  /پیر
 لیک

 عقل /شاه
روح  /پیر
 2یلک

 حقیقی
شاه و 
 کنیزك
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 تبتل

کشتن 
فناي  /مسیحیان
  عقل

 )فناي افعالی(

میان  )وزیر( روح
 )مسیحیان( عقول

 تا کند  می تفرقه ایجاد
بین   از را دیگر هم

 مرگ عقل /ببرند
 )فناي افعالی(

 /وزیر
 روح

 روح /وزیر
 /عیسی
 عقل

ساخ
 تگی

وزیر و شاه 
جهود 
 متعصب

فناي 
 ذاتی

چاه افتادن  در
  فناي نفس /شیر
 )فناي ذاتی(

به دنبال  )شیر( نفس
 )خرگوش( عقل

 رود  می

خرگوش
 عقل/ 

نفس / شیر
 لوامه

 شیر
/ ساختگی

 نفس اماره

ساخ
 تگی

شیر و 
 نخچیران

. الف
  طلب
  
***  
  
. ب

فناي 
 افعالی

خود را . الف
زدن    به مرگ

/ طوطی هندي
 فناي افعال

  )فناي افعالی(
***  

خود را به . ب
مرگ زدن 

فناي ( طوطی
 )افعالی

 عقل معاش. الف
براي  )بازرگان(

 رساندن پیام طوطی
 نزد) روح جزئی(

روح ( طوطیان دیگر
  .رود  می) کلی

***  
 عقل معاد. ب

براي  )بازرگان(
طوطیان رسانیدن پیام 

 )روح کلی( دیگر
روح ( طوطی نزد

 .رود  می )جزئی

. الف
 /بازرگان
  عقل
  
***  
 .ب

/ بازرگان
 عقل

. الف
طوطیان 
 /هندوستان

  کلیروح 
***  
. ب

/ طوطی
  روح جزئی

 

. الف
 /طوطی

  روح جزئی
***  
 .ب

طوطیان 
روح  /هند

 کلّی

. الف
  حقیقی
  
***  
 .ب

 حقیقی

طوطی و 
 بازرگان

  
 استغنا

آمدن   وجود هب
 /پیر حیرت در
  جمع

 )فناي افعالی(

به ) عمر( عقل
جوي روح و جست

 )پیر( جزئی
 .پردازد  می

 /عمر
 عقل

روح / پیر
 جزئی

هاتفی که 
به خواب 

 عمر
/ آید  می

 کلیروح 

 حقیقی
  پیر چنگی

 

 
 گریه 3.3

چنگـی   مجموع این پنج داستان، در سه داستان شاه و کنیزك، طـوطی و بازرگـان و پیـر    در
در ایـن سـه   . شـود   دچار تحول و تعالی می انگریبعد از گریه، شخصیت . 3وجود داردگریه 

بعـد از گریـه،   . آیـد   گریه از عقل معاد برمی ،)چنگی از داستان پیر »ب«جز بخش   به(داستان 
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هـا،    داستان همۀکننده نماد روح است و در   گریه شدنبیدار. رسد  انسان به کشف یا شهود می
  .ل همراه استتاع از خلق و تبگریه با انقط

، معمـوالً    کند و پس از گریـه   شخصیت محوري داستان گریه می ، اغلبهاي اصلی  در داستان
  .همان پیام خاص استمقدمۀ رسد گریه   نظر می  به. دهد  کننده رخ می  لی در شخصیت گریهوتح

اي   گریه در چه مرحله
از مراحل فنا آغاز 

 شود؟  می

 پس از گریه چه
 افتد؟  اتفاقی می

کننده پس از   گریه
گریه نماد کدام 

 عنصر است؟

چه کسی گریه 
کند و نماد کدام   می

 عنصر است؟

 ها  داستان

 شاه و کنیزك عقل معاد /شاه عقل فعال مکاشفه /خواب تبتل/ ناامیدي از طبیبان

گمان مرگ طوطی، 
 احساس جداشدن از

 تبتل /طوطی

 /دیدن حقیقت
 شهود

 طوطی و بازرگان عقل معاد /بازرگان عقل فعال

 /بریدن از خلق. الف
  تبتل

عالم  جداشدن از. ب
 عشق/ معنا

 /خواب. الف
  مکاشفه

 فنا /حیرت. ب

  روح. الف
 نفس مطمئنه. ب

  عقل معاد/ پیر. الف
 روح /پیر. ب

 پیر چنگی

  
 خواب 4.3

خواب ارتباط وثیقـی بـا    ،شک  بی. است مثنويهاي   هاي کلیدي داستان  مایه  نبخواب از 
در روایات آمده است که خواب جزئی از اجزاي نبوت اسـت  . عالم غیب و خیال دارد

در . دارد اشـاره  خواب به عالم مـاوراي حـس  ). 66/ 67؛ 193 ،191، 77/ 61: مجلسی(
هـاي پویـاي     دهد و ایـن مرحلـه در تکـوین شخصـیت      همواره مکاشفه رخ می ،خواب
  .کند  ی ایفا میها، سهم بزرگ  داستان

و تکامـل  تحول ها، خواب باعث   شود و در آن  در دو داستان، عنصر خواب دیده میفقط 
پس از ) عقل معاد(در داستان شاه و کنیزك، شاه . بیند  شود که خواب می  شخصیت کسی می

 نشیند  که در خواب وعدة آمدنش را شنیده بود، می ،)ولی/ روح( در انتظار حکیم الهی ،بیداري
در . کشف اسـت  پس نماد عقل مؤید؛ )کند  داده در خواب را تأیید و تصدیق می  مکاشفۀ رخ(

پیر قبل از خواب، نماد . دقیقاً همین وضعیت را دارد) عقل معاد(عمر  ،داستان پیر چنگی هم
و در حین خواب، روح جزئی ) داند  کار می کند و گناه  خودش را مالمت می(است لوامه نفس 
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یعنی از نفس ؛ )گرایش به عالم ملکوت دارد(ت و پس از بیداري، معادل عقل معاد است اس
زمانی به خـواب  ) شاه و پیر(ها   دو داستان، شخصیت در هر. یابد میلوامه تا عقل معاد تعالی 

ها در حین   و شخصیت) لتبتمرحلۀ (اند   قطع امید کرده) عامه /طبیبان(روند که از دیگران   می
عقـل  . قـرار دارنـد  قبل و بعد از خواب، در مرتبۀ باالتري از کماالت نفـس   در برابر خواب،

روح ). عمـر و شـاه  (قرار دارد در مرتبۀ باالتري عقل معاد و عقل مؤید کشف  در برابرل افع
  ).پیر چنگی(قرار دارد در مرتبۀ باالتري نفس لوامه و عقل معاد  در برابر جزئی نیز

خواب در کدام 
فنا پدید مرحلۀ 
 آید؟  می

حین  رونده در  خواب
 چیست؟ خواب نماد

رونده بعد از   خواب
بیدارشدن نماد چه 

 عنصري است؟

چه کسی به خواب 
رود و نماد کدام   می

 عنصر است؟

 ها  داستان

   تبتل
 )طبیبان انقطاع شاه از(

 عقل فعال
  عقل مؤید کشف

 
 شاه و کنیزك عقل معاد /شاه

  .     *الف
 انقطاع از( تبتل. ب

 )مردم

  عقل فعال .الف
 روح جزئی .ب

عقل مؤید . الف
  کشف

 عقل معاد .ب

  عقل معاد /عمر. الف
 امهولنفس / پیر. ب

پیر  و عمر
 چنگی

 
 مرگ 5.3

آن را به دو نوع مرگ واقعی و مجازي تقسـیم  . شود  دیده می» مرگ«در چهار داستان، عنصر 
چنان کـه مصـداق خـارجی     منظور از مرگ واقعی آن است که در داستان، مرگ آن. ایم  کرده

 ؛مرگ مجازي آن است که مرگ مصـداق واقعـی نـدارد    .دهد؛ مثل مرگ زرگر  می رخدارد، 
  .مثل مرگ طوطیان هندوستان و طوطی محبوس .دهد  منظور هدف خاصی رخ می بلکه به

  »مرگ«جدول عنصر 
 دهد؟  پس از مرگ وي چه روي می ؟و نماد چیست میرد  چه کسی می نوع مرگ ها  داستان

 )حس( از زرگر )نفس( رهایی کنیزك حس /زرگر واقعی شاه و کنیزك

ود هپادشاه ج
 کش  نصرانی

 فناي ذاتی ـ موتوا قبل ان تموتوا نفس/ وزیر واقعی

 فناي ذاتی نفس /شیر واقعی شیر و نخچیران

طوطی و 
 بازرگان

 سطوطی محبو /طوطیان هند مجازي
  ظهور حس لوامه /سرزنش بازرگان

 حس رهایی نفس از /قفس رهایی طوطی از
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 گزینی  عزلت 6.3

. دارداي   جایگاه و اهمیت ویـژه  ،و بریدن از خلق است که در باور صوفیهتبتل منظور همان 
نشـان داده شـده   گزینی، به دو شکل اختیـاري و اجبـاري     این عزلت ،هاي مذکور  در داستان

گزینــی اختیــاري آن اســت کــه شخصــیت داســتان آگاهانــه و از روي اراده   عزلــت. اســت
گزینی اجباري آن است که از   عزلت. گزینی وزیر از مسیحیان  کند؛ مثل عزلت  گزینی می  عزلت

گزینی کند؛   مجبور است که عزلت و روي اجبار است و شخصیت داستان خواهان آن نیست
  .گزینی اختیاري است و در دو مورد اجباري  در پنج مورد، عزلت. کنیزك از زرگرمثل دوري 

شخصیت   
  گزین  عزلت

مورد 
  گزینی  عزلت

گزینی   عزلت
اختیاري است 

  یا جبري؟

به فرمان چه 
  )نماد( کسی

شده  صادر
  است؟

گزینی   عزلت از بعد
  افتد؟  چه اتفاقی می

  شاه و کنیزك

  عقل /شاه
  
  

  نفس /کنیزك

  در محراب ندبه
  
  

  فراق زرگر در

  اختیاري
  
  

  جبري

عقل /شاه خود  
  
  

  عقل /شاه

 /خواب و مکاشفه
  ورود در عالم روح

 /بیماري کنیزك
  تضعیف نفس

پادشاه جهود 
  کش  نصرانی

نفس  /وزیر
  واحده

دورشدن از 
  دربار

عالم  جدایی از /
حس  

 دورشدن از
 /مسیحیان

  جدایی از عقول

  اختیاري
  
  

  اختیاري

 /وزیر خود
  نفس
  
  عقل /خود وزیر

 /با مسیحیان پیوند
  عقول
  

دوري از عقول 
و ) مسیحیان(

رسیدن به نفس 
  )فنا(مطمئنه 

  نفس /شیر  شیر و نخچیران
در  شیر انتظار

  غیبت نخچیران
  

  عقول/ نخچیران  اختیاري
 /آمدن خرگوش

 /سوي شیر  عقل به
  نفس

و    طوطی
  بازرگان

روح  /طوطی
  جزئی

انتظار طوطی در 
  غیبت بازرگان

  عقل /بازرگان  جبري
بازرگان به  سفر
حرکت عقل  /هند

  به عالم روح

گزینی پیر   عزلت  عقل /پیر  پیر چنگی
سفر  /رفتن خواب  عقل /پیر خود  اختیاري  در گورستان

  به عالم روح
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 به جسمهی جتو  بیبه روح و عوالم درون و ه جتو 7.3

در سـه مـورد، در مرتبـۀ نفـس     . گیرد  ریاضات نفسانی در مراحل نازل نفس صورت می
اي   و بعد از ریاضت، شخصیت از مرحلهلوامه در مرحلۀ نفس  ،)وزیر(اماره و یک مورد 

بعـد از  ) ولـی / روح(است که حکیم الهی علت به همین . شود  به مرحلۀ دیگر وارد می
 تچـون در مـد  . دهـد   می) کنیزك(را به او ) حس(، زرگر )نفس اماره(ریاضت کنیزك 

عقـل  (ریاضت، کنیزك نفس، از مرحلۀ امارگی فراتر رفته به عقل نزدیـک شـده اسـت    
عقـل  (مند شود   دهد تا از آن بهره  ، زرگر حس را کنارش قرار میعلتبه همین ). معاش

  ).براي فعالیت به ابزار حس نیازمند است
 .شود  موارد، ریاضت باعث تکامل نفس می همۀدر 

 که نماد عنصري
 ریاضت است

 چیست؟

ریاضت باعث چه 
 شود؟  چیزي می

 شخصیت بعد
ریاضت نماد 

 چیست؟

شونده   ریاضت
 نماد کیست و

 چیست؟

 ها  داستان

  بیماري کنیزك
 دورشدنش از(

 )حس/ زرگر

عقل ( دورشدن شاه
نفس  از )معاش

 و )نفس اماره( کنیزك
 رسیدن به عقل معاد

چون گرایش ( عقل
 /رویه به زرگر  بی

 قادر و حس ندارد
به درك صورت 
 )واقعی نفس است

 شاه و کنیزك نفس اماره/ کنیزك

هاي   قطع اندام
 حسی بدن

 دورشدن نفس لوامه
 از نفس اماره )وزیر(

 )شاه(

 امهولنفس / وزیر عقل معاد
وزیر و شاه 

 جهود متعصب

 خرگوش و تأخیر
 /گرسنگی شیر

 نفس

پیروي نفس لوامه 
 از عقل )شیر(

 )خرگوش(

 شیر و نچیران اماره نفس/ شیر نفس لوامه

ضعف  پیري و
 قواي حسی و
 دورشدن از

 حواس /مردم

دورشدن نفس اماره 
از ) پیر چنگی(

 )مردم( حواس

 نفس لوامه
  نفس/ پیر

 اماره
 پیر چنگی

بودن   محبوس
 قفس طوطی در

پیوستن روح جزئی 
 به کلی

 روح جزئی /طوطی یکلروح 
طوطی و 
 بازرگان
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  تأویل پنج داستان. 4
 زكیکن و شاه داستان 1.4

هاي اصـلی    شخصیت). 35 بیت(کند   بودن این داستان اشاره می مولوي صریحاً به رمزي
  .)حس(زرگر ، و )نفس(کنیزك ، )عقل(پادشاه ، )روح(حکیم الهی  :ند ازا داستان عبارت

  حکیم الهی نماد روح است 1.1.4
) غریبـی آیـدت فـردا ز ماسـت    گـر  (شـود    عنوان غریب یاد می در داستان از حکیم الهی با

شود   با همان عنوان یاد می) روح(در همان داستان از شمس تبریزي و شمس جان  ،همچنین
که شمس جان خارج از اثیر است  این و تأکید بر )خود غریبی در جهان چون شمس نیست(

  .و در ذهن و خارج نظیري ندارد
  شمس جان کاو خارج آمـد از اثیـر  

  
  خـارج نظیـر   نبودش در ذهن و در  

  )121بیت / 1: 1378، مولوي(  

از حکـیم بـا    ،در همین داسـتان . از روح و جان دارد تر  پاییندر آثار صوفیه، عقل مقامی 
شـود و وقتـی پادشـاه      اوصاف حاذق، صادق، امین، داراي سحر مطلق و قدرت حق یاد مـی 

گویـد    مـی  ،»ش گرفـت همچو عشق، اندر دل و جـان «بیند   بارحکیم الهی را می براي نخستین
دانـد    و او را هدیـه و مـوهبتی الهـی مـی    » اي لقاي تو جواب هر سؤال«و » القوم  أنت مولی«
  ).گفت اي هدیه حق و دفع حرج(

  پادشاه نماد عقل است 2.1.4
ملک دنیـا بـودش و   «: توصیف موالنا از پادشاه داستان با این فهمِ روزگار موالنا منطبق است

  :است گر  عقل چاره ،این بر افزون. »هم ملک دین
  و راست پشه طبیبان جمع کرد از چ

  
  گفت جان هر دو در دست شماسـت   

  )43 بیت: همان(  

  :استگري، خطاکار نیز   چاره ۀهمو با 
  اي همیشــه حاجــت مــا را پنــاه   

  
ــردیم راه      ــط ک ــا غل ــر م ــار دیگ   ب

  )59 :همان(  
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  کنیزك نماد نفس است 3.1.4
کنـد    حکیم او را با زرگر جفـت مـی   ).166 بیت(دارد ) زرگر(گرایش به جهان حس و ماده 

 ،که زرگـر نمـاد آن اسـت    ،نشینی نفس با حواس و این از آن بابت است که هم )200 بیت(
  . موجب شادابی و سالمت نفس است

تـا مراحـل عالیـه    ) گـی   امـار (در معارف اهل معرفت، نفـس از مراحـل نازلـه     ،همچنین
داراي صـیروریت  ) نفـس (کنیـزك   ،طور در ایـن داسـتان    همین .صیروریت دارد) مطمئنگی(

 پایـان و در ) به زرگرِ حس گـرایش دارد (نماد نفس اماره است  ،داستان آغازاست؛ یعنی در 
  .شود  می) پادشاه(نشین عقل  داستان، امارگی را پشت سر گذاشته و هم

  زرگر نماد تن و حواس است 4.1.4
زر و سـیم را اشـرف    ؛به عالم طبیعت و حواس است ،نماداین ق لتعنام زرگر خود گویاي 

ق قتحبراي نفس از جسم و تن گریزي نیست و اساساً امکان که جا  از آن. دانند  عالم ماده می
  :پس ،نفس بدون جسم وجود ندارد

  گفــت تــدبیر آن بــود کــان مــرد را
  

ــن درد را     ــی ای ــم از پ ــر آری   حاض
  )183 :همان(  

  :خورد  فریب می) سیم خلعت و زر و(الت متجبا ) زرگر( حواس جسمانی ،همچنین
ــد   ــیار دی ــت بس ــال و خلع ــرد م   م

  
  از شـهر و فرزنـدان بریـد    غرّه شـد   

  )190 :همان(  

  داستانی لکتأویل  5.1.4
بینـد    را می) نفس اماره /نفس(کنیزك  ،)صید معانی(در راه شکار ) عقل معاش /عقل(پادشاه 

را ) نفـس امـاره  / نفـس (کنیـزك  ). گرایش عقل به نفـس (بندد   و به او دل می) شهود عقلی(
سـوي     کنیـزك از امـارگی رو بـه   / تعـالی نفـس   آغاز سـیر (آورد   خرد و به بارگاهش می  می

ریاضت نفس با دورشدن از جهان (شود   بیمار می) نفس اماره/ نفس(کنیزك  .)عقالنیت دارد
/ جا نفـس  در اینـ    رك حقیقت اشیاصاحبان علم غیرشهودي که از د(طبیبان ). زرگر/ حس

آورد   به دعا و ندبه روي می) عقل معاش/ عقل(پادشاه . از درمانش ناتوانند) عاجزندـ  کنیزك
). ورود بـه عـالم روحـانی مکاشـفه    (رود   و به خواب می) سیر تعالی عقل از معاش به معاد(

ایمـان از طریـق   تجلـی  / الهـام (بیند که به او پیام   را می) کلیروح / رساننده  عنصر پیام(پیري 
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. دهـد   را می) المالئکه والروحتنزل (آمدن حکیم الهی روح ) شدن  سماع یا مورد خطاب واقع
، )کشـف (که در خـواب بـه او وعـده داده بودنـد      ،را) روح( حکیم الهی) عقل معاد(پادشاه 

میـان   و رازش را بـا او در ) معاد به روح گرایش عقل(کند   از او استقبال می). شهود(بیند   می
) عقـل معـاد  (از پادشـاه  ) روح(حکـیم الهـی   ). همدمی و انس عقل معاد با روح(گذارد  می
/ گزینی و مراقبه براي کشف حقیقت نفس  خلوت(خواهد تا حریمش را از غیر خالی کند   می

زرگـر  ). و شهود کشف(برد   بیماري میعلت و در خلوت پی به ) بیماري کنیزكعلت درك 
 حکـیم الهـی  . دهـد   را بـه او مـی  ) نفس(آورد و کنیزك   را به قصر می) جهان حس و مادي(
آغوشـی    هـم (کنـد    او را راضی مـی ) رسیدن به نفس سلیم( براي درمان کنیزك) ولی/ روح(

اسـت  راضی رسد و از این   نفس به مقام راضیه می ،درنتیجه). »حس«با زرگر » نفس«کنیزك 
ریاضت نفسی کـه  علت    است که کنیزك بهعلت   این بدان). رفع مرض(یابد   مت میکه سال

حـاال مظهـر عقـل     دیگر در مرتبۀ امـارگی نیسـت و  ) دورشدن از زرگر حس(کشیده است 
باشـد تـا    )حـس ( پس باید در کنار زرگر؛ )کند  عقل معاش از حس تغذیه می(معاش است 

سـپس  . تري برسد و مظهر عقل معـاد شـود   لی بیشبتواند دورة رشدش را طی کند و به تعا
کشـف حقیقـت عـالم    (بـرد    را ازبین مـی ) حس(حکیم الهی با دارویی جمال ظاهري زرگر 

شـود    رغبـت مـی    و بـه او بـی  ) مکاشفه(بیند   زشتی زرگر را می) عقل معاد(کنیزك ). حواس
  ).مرتبۀ حواسگذر از (کشد   را می) حس(سپس زرگر ). دورشدن عقل معاد از حس(

  
  کُش  داستان پادشاه جهود نصرانی 2.4

و  بـاز، حسـود    نیرنـگ (که وزیـر شخصـیتی کـامالً منفـی      ،برخالف صورت و ظاهر داستان
وزیـر نمـاد   . دارد، در این تأویل، شخصیت وزیر بسیار مثبت گزارش شـده اسـت  ) بصمتع

هـاي داسـتان     شخصیت. یابد میاماره تا نفس مطمئنه تعالی   نفساي است که از   نفس واحده
  .)عقل( عیسی ،)حس( موسی ،)نفس واحده( وزیر ،)نفس اماره( شاه :ند ازا عبارت

  شاه نماد نفس اماره است 1.2.4
نفس اماره هـم  (هاي دنیاست   و نعمتات ذلیعنی جایی که سرشار از  ؛جایگاه او قصر است

داستان تمثیل استاد و شاگرد احـول   آغازمولوي در ). هاي دنیا راغب است به لذات و نعمت
دانـد کـه گرفتـار خشـم و شـهوت        آورد و در ابیات بعدي، مرد احـول را مـردي مـی     را می

  .است) هاي نفس اماره  ویژگی(
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  خشم و شهوت مرد را احـول کنـد  
  

  اســـتقامت روح را مبـــدل کنـــد ز  
  )333 :همان(  

  :در سه بیت بعد از آن ،همچنین
  چنـــانشـــاه از حقـــد جهودانـــه 

  
  گشت احـول کاالمـان یـارب امـان      

  )336 :همان(  

  نامد  می) اسیر خشم و شهوت(شاه را احول  2.2.4
شود که شاه اسیر خشم و شهوت نماد نفس اماره است؛ زیـرا    میص خمشاز ابیات ذکرشده، 

  . است) شاه(هاي بارز نفس اماره   خشم و شهوت از ویژگی

  وزیر نماد نفس واحده است 3.2.4
حکمـا مجمـوع ایـن قـوا را نفـس      . اند قواي ظاهر و باطن آدمی روح، عقل، نفس، حواس«

بـه نـام انسـان اسـت و نـه عناصـري        يموجـود  گونـاگون این قوا وجوه . گویند  واحده می
  .)43: 1389اسپرهم، ( »ارتباط و منفک  بی

 ،سـتان در اواسـط دا  و در آغاز داستان، نماد نفس امـاره . شخصیت وزیر صیروریت دارد
   .است نمادي از نفس مطمئنه ،و در پایانامه ولنماد نفس 

  نفس اماره=  وزیر 4.2.4
در زمانی قبل از ابراز مخالفت وزیـر  که توان نتیجه گرفت   ، می340تا  337به ابیات  با توجه

نیامده اسـت و از قـراین موجـود    صراحت  بهاین زمان در داستان (در مورد کشتن مسیحیان 
اند و وزیر هم مانند شـاه بـا کشـتن      عقیده بوده دیگر هم وزیر و شاه با یک ،)شود  استنباط می

وزیـر هـم در   . نفس اماره یکـی بـوده اسـت   / مسیحیان مخالفت نداشته و شخصیتش با شاه
  .در این مرحله، وزیر نفس اماره است. زیسته است  ت میذاهمان قصر ل

  امهولنفس =  وزیر 5.2.4
تأویل کـرد؛  » کردن  مالمت«را به ) عقول(ر با شاه دربارة کشتن مسیحیان توان مخالفت وزی  می

وزیـر همـان نفـس     ،جا پردازد و در این  می) نفس اماره(معنا که وزیر به مخالفت با شاه  بدین
  .است) گر سرزنش(مه وال
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  نفس مطمئنه =  وزیر 6.2.4
 ،؛ ثانیاً)594 بیت(نشین است   عزلت ،ًروست که اوال هدر پایان داستان، مخاطب با وزیري روب

 ،در پایـان داسـتان  ). 647 بیـت (اش  اي اسـت بـراي فنـاي صـفاتی      همگزینی مقد  این خلوت
شود و بـه مطمئنگـی     رهانیده می) نفس(شود که وزیر با کشتن خودش، از خود   می مشاهده

  ).662 بیت(رسد   می

  موسی نماد حس است 7.2.4
جـایی کـه    ؛)کننـد   شاه و وزیر یهودي در قصر زندگی مـی (در بهشت حس جاي دارد  ،ًاوال

در جهـان خـارج از داسـتان نیـز      ،ثانیاً .هاي مادي فراهم است  و بهره ذذتمام شرایط براي تل
خواهد حقیقت را از منظر حس   گویی می. موسی پیامبري است که اسیر حس خویش است

اشاره به اسیر (خدا را با چشم سر ببیند  خواهد  نمونه، موسی می رايب. نه از وراي آن ،دریابد
قـدري   بـه بینـد   چه می از آناو  ،شود  قتلی که مرتکب می بارةدر ،همچنین ).بودن موسی  حس

  .کشد  شود که بدون تأمل و تحت سلطۀ قواي حسی، انسانی را می  خشمگین می

  عیسی نماد عقل است 8.2.4
سـتیزي عیسـی     حـس . داهل ریاضت و تجـر است و  دمجرستیز است؛ لذا   عیسی حس ،اوالً

 ،بشـري عقل زیرا نفس بشر ترکیبی است از عقل و حس  ؛گرابودن او دلیلی است براي عقل
اسـت و بـا    هبـالقو ولی  ،ترین دوران حیات انسان، یعنی طفولیت وجود دارد  در ابتدایی تیح

عقـل را در  پس کسـی کـه بخواهـد نـور ت     .رسد  حرکت در مسیر رشد و کمال به فعلیت می
گاه حـس را محـدودتر کنـد تـا      که جوالن اي ندارد مگر این  تر کند چاره  نفس خود درخشان

اي اسـت از   انگیز تولد عیسـی، آیـه و نشـانه     یند اعجابافر ،ثانیاً. بیابدعقل مجال رشدکردن 
تـر، وجـود عیسـی انسـان را بـه تفکـر         به زبـان سـاده  . برانگیز استروجود خداوند که تفک

تـوان عیسـی را     جا که می تا آن! پس چه رابطۀ تنگاتنگی است میان عیسی و خرد. دارد  وامی
  .نماد و نشانۀ عقل ناب گرفت

  داستان لیتأویل ک 9.2.4
کنـد کـه یهـودي اسـت و       زنـدگی مـی  ) نفـس امـاره  (شاهی ) دنیا /جهان حس(در قصري 

نفـس  (شـاه  ) مـه انفـس لو (وزیر . در ستیز) ها  عقل(و با مسیحیان ) حس(دار موسی  دوست
با زیرکی و نیرنگی که دارد از شـاه  . کند منع و مالمت می) عقل(را از کشتن مسیحیان ) اماره
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و گوش و بینـی و دسـتش   ) ریاضت جسمانی(خواهد که او را شکنجه کند   می) نفس اماره(
مین کار شاه ه). کردن قواي حس بر اثر ریاضت جسمانی  هاي حسی و کم  قطع اندام( درا ببر
دورشدن از حس و آغـاز رشـد   (کند   دور می) جهان حس و ماده(کند و او را از قصر   را می

، پیروانـی  )گرایش وزیر به عیسايِ عقل(دهد   که خودش را عیسوي نشان می ،وزیر .)عقالنی
هـاي رسـیدن بـه      تمـام راه (امیران دوازده فرقۀ مسـیحی  ). ازدیاد و انتشار عقول(کند   پیدا می

وزیـر  . داننـد   مـی ) عقل(بندند و او را جانشین مسیح   کمر خدمت در برابر وزیر می) قیقتح
امیـران  ). دوري از عقـل (گزینـد    دوري مـی ) عقـول (و از عیسویان ) مراقبه(گزیند   عزلت می

ومـاري و  ط ،پـذیرد و بـه هریـک     را جداگانـه مـی  ) هاي تصـوف   فرقه(دوازده فرقۀ مسیحی 
ایـن   ،یـک بـه هر ). الطرق الی اهللا بعدد انفاس الخالیـق (دهد   یگري مید ازدستوري متفاوت 

 ،بعـد از ایـن اقـدام   ). تکاثر عقـول (کند که راه درست فقط در دستان توست   باور را القا می
 و خـودش را از جهـان حـس   ) موتـوا قبـل ان تموتـوا   / مرگ اختیاري(کشد   خودش را می

  ).662 بیت( )فناي صفاتی(رهاند   می) عیسی( و جهان عقل) موسی(
  

  داستان شیر و نخچیران 3.4
حیوانـات جنگـل   )/ نفـس واحـده، از امـاره تـا مطمئنـه     (شیر  :هاي اصلی داستان  شخصیت

   .)عقل(خرگوش )/ حواس(

  صیروریت دارد ششیر نماد نفس واحده است و شخصیت 1.3.4
. تواند نماد نفس امـاره باشـد    کند که می  تغذیه می )حواس( داستان، شیر از نخچیران آغازدر 

 او شـود و بـا    خشـمگین مـی  ) عقـل (جا که شـیر از تـأخیر خرگـوش     در اواسط داستان، آن
باشـد و در پایـان   امـه  ول، ممکن اسـت نمـاد نفـس    کند میکند و او را مالمت   گو میو گفت

و  پـرد   بینـد و درون چـاه مـی     را مـی ) نفـس ( تصویر خـود ) مراقبه(که شیر در چاه  ،داستان
جهـان  ( و براي همیشه از عالم حیوانات )برد  نفس خود را ازبین می( برد  خودش را ازبین می

  .تواند نماد نفس مطمئنه باشد  شود، می  دور و فنا می) حس

  اند حیوانات نماد حواس 2.3.4
دیگـر   علـت توانند نماد حـواس باشـند و     ند و از نظر کثرت میا حیوانات فراوان و گوناگون

  ).کند  نفس از حواس تغذیه می(کند   تغذیه می) حواس(از حیوانات ) نفس( ه شیرک این
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  خرگوش نماد عقل است 3.3.4
عقل در آغاز و در مرحلۀ انفعال، اسیر نفس است و خرگوش هم در آغاز داستان و تـا   ،اوالً

خرگـوش  « ،ثانیـاً  .است) نفس(، اسیر شیر )منفعل است(اندیشی نکرده است  زمانی که چاره
  ).86: 1384خیریه، (» سمبل زیرکی و چابکی است ،در باور عامیانه

  عناصر نمادین دیگر 4.3.4
گســیخته از حــواس  چــون نفــس را از اســتفادة لجــام(شــریعت : منــدي شــکار  قــانون

  .)کند  می منع
موجـب   ـ  مندي از حـس   بهره ـ  تأخیر در وعدة غذاي شیر(ریاضت نفس : تأخیر زمانی

  .)شود  ار شیر میشکنجه و آز
بینـد و جایگـاه     مـی درون چـاه  فقط خـودش را   نفس/ چون شیر(محل مراقبه : چاه

  .)نیست رثتک

  داستانی لکتأویل  5.3.4
گـرایش  (کنـد    طور افسارگسـیخته شـکار مـی     به) حواس(از نخچیران ) نفس اماره(شیر 

کننـد    منـد مـی    نخچیران از طریـق عقـل معـاش شـکار را قـانون     ). نفس اماره به حواس
بـا تـأخیري کـه    ) عقل(خرگوش ). کند  مند می  برداري از حواس را قانون  شریعت، بهره(

شـیر بـر اثـر ایـن ریاضـت، قـدرت       . دهـد   می) ریاضت نفس(به شیر گرسنگی  ،کند  می
 درپـی ) امـه ونفـس ل (شیر . کند  را پیدا می) عقل(گو و مالمت خرگوش و تحلیل و گفت

بـر اثـر کمـاالتی کـه     . ایسـتد   مـی ) مراقبه(افتد در کنار چاه   راه می) عقل معاد(خرگوش 
بـردن شـیر درون    براي ازبـین . بیند را در چاه مراقبه می) نفس(پیدا کرده است، خودش 

). فنـاي ذاتـی  (رود   او ازبین می) نفس(تصویر . اندازد  خودش را به چاه می ،)نفس(چاه 
یابـد و در جهـان وحـدت، بقـا       رهـایی مـی  ) نخچیران حواس(ثر از جهان تک ،همچنین

  .)نفس مطمئنه( یابد می
  
  داستان طوطی و بازرگان  4.4

طوطیـان   ، و)نفـس واحـده  ( بازرگـان  ،)روح جزئـی ( طـوطی : داستاناصلی هاي   شخصیت
  .)یلکروح ( هندوستان
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  است ملکوتطوطی نماد روح جزئی یا روح جداشده از عالم  1.4.4
بنـابراین،   .اسـت ) روح جداشـده از عـالم معنـا   (نامه   همان نی در نی ،در این داستانطوطی 

اي   پرنـده  ،هاي ایرانی  طوطی در قصه«و ) آور عالم معنا  پیام(ها از جنس پیام است   صداي آن
غریب است که از دیار هند به این سرزمین آمـده و همـواره در آرزوي پـرواز بـه سـرزمین      

  ).568: 1386یاحقی، (» سوزد  زبانان دیرین خود می  ه یاران و هماصلی و پیوستن ب

   است )روح، و امهولنفس  ،عقل(بازرگان نماد نفس واحده  2.4.4
تمـام جهـان   (که بازرگان براي تجارت و کسب سود تا اقصاي هندوسـتان   ،در آغاز داستان

سـبب   کـه بـه   ،داستاندر اواسط ). 1548 بیت(کند، عقل معاش است   سیر و سفر می) هستی
 از بیـت (اسـت  امـه  ولگویـد، نفـس     کند و خود را مالمت می  مرگ طوطی ندبه و زاري می

، روح )کشف و شهود حقـایق (بیند   که پرواز طوطی را می ،و در پایان داستان) به بعد 1691
  .)داستان آغازدر  ـ روح ـ از سنخ طوطی محبوس در قفس(است 

که بـه روح  ) بازرگان( اند و عقل) قفس(ح رهاشده از حس طوطیان هندوستان نماد اروا
  ).یلکروح (اند   پیوستهی لک

نماد تـن و حـواس اسـت     »قفس« عناصر نمادین داستان طوطی و بازرگانیکی دیگر از 
  .در آن اسیر است) روح(که طوطی 

  ملکوت معنا، عالم: هندوستان 3.4.4
 ،سرزمین هند نماد جهان اسرارآلود و پر رمز و راز بوده است؛ سرزمینی کـه در آن  ،از دیرباز

در این داستان هـم هندوسـتان جایگـاه طوطیـان     . اند  شده  ها پرستش می  ارواح در قالب توتم
  ).عالم ملکوت(است ) شوند  حق وصل می/ یلکارواحی که به روح (شده  پرستش

هـاي مهـاجم در میـان قبیلـۀ مارپرسـتان        هنـد، کـه آریـایی   شدة  شناختهترین دین   گویا کهن
گرایانه  جزیرة بزرگ مانده، پرستش جان شبهیافتند و هنوز هم در گوشه و کنار این ) ها  ناگه(

شماري بود که در سنگ و جانور، درخـت و رود و کـوه و سـتاره خانـه       و توتمی ارواح بی
  .)466/ 1: 1380ورانت، د... (شدند  میی قتلمار و افعی خدا . داشتند

زده را   شود و انسـان غربـت    عنوان توتم ظاهر می  ها، طوطی به  اي از قصه  در پاره« ،و همچنین
کوشـد بـه هـر ترتیـب کـه شـده،         کند و انسان نیـز مـی    به طبیعت اصلی خویش نزدیک می

  ).568: 1386یاحقی، (» دلبستگی و مهر صادقانۀ خویش را به او نشان دهد
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  پیام 5.4.4
بـا حـق   ) روح جداشده(نماد مناجات بنده : پیام طوطی محبوس به طوطیان هندوستان )الف

  ).1564 بیت(است ) روح کل(
  .نماد موتوا قبل ان تموتوا است: پیام طوطیان هندوستان به طوطی محبوس )ب
طـوطی  (انسـان کامـل   / نماد هـدایت ولـی  : پیام طوطی رهاشده از قفس به بازرگان )پ

  .)بازرگان(، سالک )اشده از قفسره

  گریه و ندبه، آغاز بیدارشدن است 6.4.4
. شـود   شخصیت داستان میل وتحدر این داستان هم مانند داستان شاه و کنیزك، گریه باعث 

کنـد    اي کـه مـی    گریه و ندبـه  ، با)فناي صفاتی(بعد از مرگ اختیاري طوطی ) عقل(بازرگان 
بعد از این گریه است که طوطی رسته از بنـد خـویش   ). امهولنفس (کند   خود را مالمت می

و ) بقا بعـد از فنـا  (گیرد   شود و جان تازه می  ، از قفس تن رها می)رها کن لطف آواز و داد(
  ).کشف و شهود روحانی(شود   حقیقت ماجرا کشف می ،)روح(براي بازرگان 

  داستانی لکتأویل  7.4.4
عـالم  (خواهـد بـه هندوسـتان      مـی ) کسب معارف(براي تجارت ) عقل معاش(بازرگان 
) تـن و حـواس جسـمانی   (که در قفس  ،)روح(از طوطی محبوبش . سفر کند) ملکوت

) عقـل (از بازرگـان  ) روح(طـوطی  . طلبد بگوید  خواهد که هرچه می  محبوس است، می
) کلـی روح (را بـه طوطیـان دیگـر    ) مناجات بنده با حـق (اش  خواهد که پیام تنهایی  می

ولـی یکـی از طوطیـان از شـاخۀ درخـت      ، کند  همین کار را می) عقل(بازرگان . برساند
کنـد    بازرگان خودش را از گفتن این خبر مالمـت مـی  ). فناي افعالی(میرد   افتد و می  می

 را چـه دیـده اسـت    گردد، طوطی از او آن  که به سرزمین خود برمی   زمانی). لوامهنفس (
طـوطی  ). وحـی (کنـد    بـازگو مـی   را چه دیده اسـت  آن) ل معادعق(پرسد و بازرگان   می

شروع به ) عقل معاد(بازرگان ). فناي صفاتی/ مرگ اختیاري(زند   خودش را به مردن می
رده را از قفـس بیـرون     ) کمال عقـل / اظهار عجز عقل(کند  گریه و ندبه می و طـوطی مـ

و بازرگان ) بقا بعد از فنا(کند   پرواز می) روح(طوطی ). رهاکردن روح از بند تن(برد   می
از طـوطی  ). انـد  هاي روح کشف و شهود که از ویژگی(کند   حقیقت ماجرا را کشف می

را پند ) روح سالک(بازرگان ) ولی(طوطی . طلبد میاستمداد ) به حقمتصل روح / ولی(
  .کند  دهد و پرواز می  می
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  داستان پیر چنگی. 5
شـوند و مـرز     با هم تلفیق مـی ) پیر چنگی(و طریقت ) رعم(در داستان پیر چنگی، شریعت 

  . رسند  هم می   شود و به برداشته می شانمیان
  .)عقل( عمر)/ ، مطمئنهامهولنفس واحده، اماره، (پیر چنگی  :هاي اصلی داستان  شخصیت

  
  است )، مطمئنهامهولاماره، (نفس واحده : پیر چنگی 1.5

جهـان  (هـاي دنیـا     دارد و از نعمت) تن و حس قوي(که پیر صدایی خوب  ،در آغاز داستان
چون به حـس گـرایش دارد و از آن تغذیـه    (مند است، نمایندة نفس اماره است   بهره) حس

خـدا حـرف    داند و با  کار می شود و خودش را گناه  جا که پیر ناتوان و نیازمند می آن ).کند  می
رسـد و از بنـد     داستان، که پیر به حیرت می پایاندر ). 2084 بیت(است امه ولزند، نفس   می

  ).2210 بیت(شود، نماد نفس مطمئنه است   حس و عقل رها می
  

  است عقل: عمر 2.5
پـس  . عمر خلیفۀ مسلمین است؛ یعنی به امور و مسائل ظـاهري مسـلمین آگـاه اسـت    

علـوم ظـاهري بـه بـاالترین     توانـد در    زیرا عقل مـی  ؛دانستتوان عمر را نماد عقل   می
تـوان عمـر را نمـاد عقـل و      مـی  ،همین اساس بر. برسد) خلیفۀ مسلمین شدن(جایگاه 
  .شریعت گرفت ،همچنین

  
  عناصر نمادین دیگر داستان 3.5

  چنگ 1.3.5
تـا زمـانی   . است) سالک(چنگی  به عبارتی دیگر، همان وجود پیر. است نامه  ینهمان نی در 
ت، فنایی صورت نگرفته است و در داستان، پیر چنگ را حجـاب  هس) سالک(که آن چنگ 

  ).2187 بیت( داند  خود از اهللا می
رفتن یاد و خاطر آن است،   ازبینی تحرفتن چنگ ِنفس و   درواقع، داستان ماجراي ازبین

جا که روح بتواند از تمام مرزهاي هوشیاري گذشـته و بـه سـرزمین ناهوشـیاري قـدم       تا آن
  ).2199 بیت(بگذارد 
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) چنـگ (نـیِ  ) رفـتن   ازبـین (شـدن   نیماجراي  ،این داستان :توان گفت  می ،به بیانی دیگر
) چنـگ (وجود او، نـی  ) چنگ(رسد و نی   جاست که سالک به مقام فنا می وجود است و آن

  ).بقا بعد از فنا(شود   حق می
  کـه از یـاري بریـد    نی حریف هـر 

  
ــد  هــایش پــرده  پــرده     هــاي مــا دری

  )11 بیت :همان(  

آمـدن  (اسـت  هـایش آمـده     هاي ما، که بعد از پرده  بیت فوق، عبارت پردهم وددر مصرع 
ـ تبکه بعد از اشاره دارد به مقام جمع  ،)ضمیر جمع ما، بعد از ضمیر غایب ش بریـدن از  (ل ت

هاي چنگ وجـود    شود و سالک با دریدن پرده  آغاز می) نی حریف هر که از یاري برید ـ یار
رسـد و    شیاري و خودآگاهی، به مقام جمـع مـی  ویعنی با گذشتن از ه ،)هایش  پرده(خودش 

  .شود  محو می) هاي ما  پرده(وجودش در ضمیر جمع حق 
  حال و قـالی از وراي حـال و قـال   

  
  غرقــه گشــته در جمــال ذوالجــالل  

  )2213 بیت: همان(  

  موسیقی 2.3.5
شـود کـه     موسـیقی زمـانی آغـاز مـی    . استدر ادبیات عرفانی، جایگاه موسیقی بعد از کالم 

اسـت کـه در عرفـان،     علتبه همین . کنندة منظور سالک یا عاشق باشند کلمات نتوانند بیان
  .موسیقی، رمز سخنانی فرازمینی است. سماع ارزش و جایگاه واالیی دارد

  گورستان 3.3.5
در روایتـی   .تواند نماد عالم عقول باشد  فضاي تفکربرانگیزش میعلت گورستان به 

شـوند    میرنـد، بیـدار مـی     ند و وقتـی مـی  ا آمده است که مردم خواب )ص( از پیامبر
ها خفتـه اسـت و از درك     هاي آن  معنا که عقل بدین). 1192: 1384؛ ورام، 134  /5: مجلسی(

نشـینند و زنـده     حقیقت امور عاجز و بعد از مرگ حواس است که ایـن عقـول بـه بـار مـی     
پـس  . باشدل قتعو ر کتفتواند زمین و سرزمینی براي   این اوصاف، گورستان میبا . شوند  می
  .توان گورستان را نمادي از قلمرو عقول دانست  می

  داستانی لکتأویل  4.3.5
چنگ  )حواس(و براي مردم ) امارگی نفس(که زمانی آواز خوبی داشته ) نفس(نوازي   چنگ

حـاال بـه سـن پیـري     ) گرایش نفـس امـاره بـه حـواس    (خوانده است   نواخته و آواز می  می
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دورشـدن حـواس از   (اند   رغبت شده  به او بی) حواس(رسیده است و مردم ) تضعیف حس(
و نیازمند شده است، خـودش را  ) شدن امارگی نفس  ضعیف(که ضعیف  ،)نفس( پیر). نفس
خواهد براي خـدا بنـوازد و     کند و می  و با خدا درددل می) امهولظهور نفس (بیند   کار می گناه

بـه سـمت گورسـتان     ؛)2087 بیـت ( )انـدیش   مصلحت/ ظهور عقل معاش(از او مزد بگیرد 
ریاضـت جسـمانی و رشـدیافتن    / دورشدن از مردم و عالم حـواس (رود   می) ها  جهان عقل(

کنـد و    گریـه مـی   ؛)ظهور عقـل معـاد  / مناجات(کند   و شروع به نواختن براي خدا می) عقل
  ).2090 بیت) (ملکوت/ ورود به عالم ارواح(برد   خوابش می

کنـد،    نکتۀ قابل ذکر آن است که پیر وقتی در خواب در عالم ارواح و ملکوت سـیر مـی  
شود، این بریـدگی کامـل نیسـت و از      منقطع و بریده می) جهان ماده(اگرچه از عالم ناسوت 

است که از حضور خودش در جهان ارواح  علتبه همین . خودش هنوز منقطع نشده است
هنـوز بـه   ( است هوشیارتوان گفت که هنوز   به تعبیري دیگر، می. و عالم ملکوت آگاه است

پس هنوز فنایی صـورت نگرفتـه   . کند  و خودش را حس می) جهان ناخودآگاه نرسیده است
  ). 2092 و 2091 ابیات( است

ي شعور و خودآگاهی عارف را فنـا و مقـام   ، فنايمثنو لباب لبمالحسین واعظ کاشفی در 
فنا عبـارت اسـت از عـدم     هگوید ک  وي در تعریف فنا می. اکمل فنا را فناي فنا دانسته است

  ).497: 1374 یثربی،( باطنواسطۀ استیالي ظهور هستی حق بر  بهشعور 

شـنود    نـدایی مـی   ،)عـالم مکاشـفه  (در خـواب  . برد  همان موقع خوابش می) عقل(عمر 
خواهد که به قبرستان برود و حاجات پیر چنگـی را    از او می ،و آن هاتف) ظهور عقل فعال(

) عـالم ارواح و ملکـوت  (بـه قبرسـتان   ) العـ فعقـل  (عمـر  ). 2163 و 2162 ابیات( روا کند
روح (را زیر سر گذاشته و خوابیده اسـت  ) نفسش(بیند که چنگش   را می) روح(پیر . رود  می

صوتی که بر اثر احساس (شود   اي بر او عارض می  عطسه). ناآگاه استل اعفاز حضور عقل 
بیـدار  ) روح جزئـی (پیـر  ). شـود   طور ناخودآگاه از نفس صادر می بهتوأمان غربت و آشنایی 

نـه   ؛خودآگاه قرار دارد  جا در مرحلۀ نیمه پیر در این ـ شود  از عالم ملکوت خارج می(شود   می
شیار و وعقل فعال آگاه نیست و نه کامالً ناه /چون از ورود عمر ؛استشیار و آگاه وکامالً ه

در مرتبـۀ عقـل معـاد     ناخودآگاه است؛ زیرا از وجود خودش در عالم ملکوت آگاه اسـت و 
ـ (ترسـد    بیند و می  را می) العفعقل (عمر ). کند  ظهور می عقـل معـاد قـادر بـه     : ت تـرس عل

در جایگاهی باالتر از عقل معاد قرار دارد و عقـل   العفعقل  زیرانیست؛ ال عفشناخت عقل 
شناخت سـبب ایجـاد    ناتوانی ،معاد هنوز این مرحله را تجربه و طی نکرده است و همچنین
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رسـاند و    می) عقل معاد(را به پیر ) وحی(پیام حق ) العفعقل (عمر  .)شود  ترس و دلهره می
پیـر  . دهـد   مـی ) عقل معاد(را به پیر ) اهیمعرفت و آگ/ پاداش مناجات عقل معاد(بها   ابریشم

کنـد    گریـه مـی  . رسـد  مـی ) خودآگاهی بـه خودآگـاهی   نیمهاز (به مرحلۀ آگاهی ) عقل معاد(
عقـل  (عمر . کند  برد و ندبه و زاري می  شکند و ازبین می  را می) نفسش(و چنگش ) آگاهانه(
/ العـ فعقـل   صمختت امري که با قدرت والی(کند   شیاري مالمت میواو را از این ه) العف

شـیاري و  وبـرد و بـه جزیـرة ناه     شـیاري و خودآگـاهی بیـرون مـی    وولی اسـت، او را از ه 
 شـود   رسد و غرق در جمال ذوالجـالل مـی   به مرحلۀ فنا می) روح(پیر ). برد  ناخودآگاهی می

  ).2214 تا 2210ابیات (
  

  ها  هاي پویا در داستان  دامنۀ تغییرات شخصیت. 6
محـور اسـت و     در داستان شاه و کنیزك، کنیزك شخصـیت پویـاتر و داسـتان کنیـزك     )الف

  .یابد میکنیزك از نفس اماره تا نفس مطمئنه تعالی 
در داستان وزیر و شاه جهود متعصب، وزیر شخصیت پویاتر و داسـتان وزیرمحـور   ) ب

  .یابد میتا نفس مطمئنه تعالی امه ولاست و وزیر از نفس 
در داستان شیر و نخچیران، شیر شخصیت پویاتر و داستان شیرمحور است و شیر از ) پ

  .یابد مینفس اماره تا مطمئنه تعالی 
محور است   در داستان طوطی و بازرگان، بازرگان شخصیت پویاتر و داستان بازرگان )ت

  .یابد میو بازرگان از نفس لوامه تا عقل فعال تعالی 
و عمر، پیر شخصیت پویاتر و داستان پیرمحور است و پیـر از  در داستان پیر چنگی ) ث

  .یابد  نفس اماره تا نفس مطمئنه تعالی می
رسـد    ها، شخصیت پویا به مطمئنگی مـی   جز داستان طوطی و بازرگان، در بقیۀ داستان  به

  ).نفس مطمئنه(
یـر چنگـی   و پ ،هاي شاه و کنیزك، شیر و نخچیران  شخصیتی در داستانل وتحترین  بیش
  ).از نفس اماره تا نفس مطمئنه(افتد   اتفاق می

  
  گیري نتیجه. 7

. هاي مذکور، شخصیت پویایی وجود دارد که نماد نفس واحـدة بشـر اسـت     داستان همۀدر 
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در داستان وزیـر و  ( ، وزیر)در داستان پادشاه و کنیزك( ند از کنیزكا ها عبارت  این شخصیت
در داسـتان طـوطی و   ( ، بازرگـان )در داستان شیر و نخچیران( ، شیر)کش  شاه جهود نصرانی

  ).در داستان پیر چنگی و عمر( ، پیر چنگی)بازرگان
اند، مسیر کمال را از مراحل دانیۀ نفس تا   که نماد نفس واحده ،هاي داستانی  این شخصیت

براي رسـیدن   اند صوفیههاي عرفانیِ   ها آموزه  درواقع این داستان. کنند  مراتب عالیۀ آن طی می
دهـد کـه انسـان از دیـدگاه صـوفیه، از دروازة        نشان می ،این نوشتار تحلیلی. به مراتب کمال

به مرحلۀ خودآگاهی قـدم   ،کند و با کسب آگاهی  خودآگاه سیر روحانی خود را آغاز می نیمه
  ).يِ صوفیهواديِ فنا(رسد   به جزایرِ ناخودآگاه می ،گذارد و در منتهاي سیرِ خود  می

  
  نوشت پی

 

تر پدیدارشناسانه  نگرش هرمنوتیکی بیش. خالی از مسامحه نیستبرابرنهاد هرمنوتیک با تأویل . 1
ها با توجه به خوانندگان و مخاطبـان، گونـاگون و     رمزها و بازآفرینی آن» دریافت«است و 

به متن وفادارند و شاید بیانشان واحد نباشد، » ها  دریافت«که در تأویل،    متنوع است؛ درحالی
  .اما با هم وحدت دارند

کنـد    ، روح را بـه روح مخلـوق و روح غیرمخلـوق تقسـیم مـی     کامل انسانزالدین نسفی در عزی. 2
  ).47: 1371نسفی، (

 روح آمدن مژدة که باشد غیرمخلوق روح تواند  یم رساند، یم یاريپادشاه را  خواب در که پیري
 تفکـرات  برمبنـاي  امروز، تحلیلی شناسی روان مباحث در البته دهد؛  می عقل پادشاه به را مخلوق
 و تـر   باتجربـه  آدمـی  نهادهـاي  سایر از که باشد جمعی ناخودآگاه همان تواند  می پیر این یونگ،
 پریشان امورِ دادن  سامان به نسبت و نماید  می را خود رؤیا و خواب حالت در غالباً و است داناتر

  ).75: 1386یاوري، ( کند  می راهنمایی
/ »اعرابـی درویـش  «شود؛ مانند گریۀ زن در داستان   ، گریستن دیده میمثنويهاي دیگر   در داستان. 3

  ... .در دفتر دوم و» شیخ احمد خضرویه«گریستن کودك حلوافروش در داستان 
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