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  چكيده
ايـن حكايـت   . است مثنويهاي  ترين حكايت يكي از محوري »شاه و كنيزك«حكايت 

 مثنـوي مفسـران   كرده است،تأكيد بر اهميت آن  نيزموالنا و قرار گرفته  »نامه ني«از  پس
پژوهـان ايـن حكايـت را داسـتاني نمـادين       مولوية قاطب. اند دهركتوجه بدان بسيار هم 
راهميـت آفـرينش و كمـال انسـان     آن به موضوع پكه موالنا در قالب دانند؛ داستاني  مي

گيري از چند داستان  با بهره و اي مقايسه ـ يبا روش تحليل طالعه،در اين م. پرداخته است
 ،اثر هرمان هسـه ، سيذارتااز عطار، رمان  »شيخ سمعان«چون حكايت  هم ،عرفاني ديگر

چنين روايت زندگي موالنا و ديدار او با شمس تبريزي،  و هم ،شناس شهير آلماني شرق
، بـه بررسـي   »شـاه و كنيـزك  «تفسيري نو از نمادهاي حكايت ة ضمن ارائتالش شده، 

  .موضوع جايگاه دنيا در رسيدن به كمال از منظر موالنا نيز پرداخته شود
باب  درمنحط ة تفكر صوفيان چه آن رخالفب طالعه،شده در اين م مطابق تفسير ارائه

كند، از نگاه تفكر اصيل اسـالمي دنيـا    گيري و عزلت از دنيا به مخاطبانش القا مي كناره
است كه آدمي براي رسيدن به بهشتي صدچندان بهتـر از  تجارتگاهي مزرعه و ة منزل به

  .بهشتي كه در آغاز در آن سكني داشته بدان هبوط كرده است
، مثنـوي ، شيخ سـمعان ، شمس تبريزي، سيذارتا، »شاه و كنيزك«حكايت  :ها يدواژهكل
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  مقدمه .1
ـ  مانيفست موالنا شناخته مي »شاه و كنيزك«حكايت  در آن آمـده   مثنـوي ب لبـاب  شود و لُ

موالنا نيز در بـاب ارزش و   .اي دارد پژوهان اهميت ويژه در ميان مولوياين حكايت  .است
  :گويد داستان مياين حكايت پيش از ورود به اعتبار و اهميت 

 خود حقيقت شرح حال ماسـت آن    بشنويد، اي دوسـتان، ايـن داسـتان
  )6: 1381مولوي، (

به رمزگشايي ايـن داسـتان    ،ويژه يبا دقت نظر، مثنويهر يك از شارحان  ،از همين رو
ديدگاه نخست  :در تفسير اين داستان وجود داردديدگاه در كل، دو نوع . اند نمادين پرداخته

اجـزاي  از طريـق نماديـابي بـراي    ايـن داسـتان   نمادين اسـت و  ْ آن است كه اين داستانبر 
 گوينـد  مـي است كـه    كسانية گاه دوم ويژديد ؛دهد را شرح مينمادين خود حكايت كليت 

  ).50: 1377فروزانفر، (» ها غالباً مناسبتي با مذاق موالنا ندارد اين تأويل«
موالنـا در   تا اثبات كنيمدر پي آنيم  ،اي مقايسه ـ با تكيه بر روش تحليلي ،در اين نوشتار

باب  نهاد در پيشة عالوه بر ارائنگارندگان،  .نگاه رمزي داشته است »شاه و كنيزك«حكايت 
با مقايسه و تطبيق حكايت عاشق شدن شاه بر كنيزك اند  كوشيده ،تفسير رمزهاي اين داستان

يكـي   ،اثر هرمان هسه، سيذارتاو  ،عان، داستان تحول روحاني مولويهاي شيخ سم با داستان
رغـم مغفـول مانـدنش، براسـاس      بـه  ،كـه  ندهاي طريق كمال را معرفي كن ترين عقبه از مهم
هرمان هسـه در  نيز و  ،»شيخ سمعان«، عطار در مثنويهاي موالنا در حكايت آغازين   ديدگاه
. محوري و اساسي در رسيدن آدمي بـه كمـال دارد  ، نقشي دميانو تا حدودي  سيذارتارمان 
ويژه داستان برخـورد او بـا شـمس     به ،كه، با مرور وقايع زندگي موالنا شايان توجه آنة نكت

توان شـواهد ديگـري بـر     چنين داستان هبوط آدم صفي از بهشت به زمين، مي تبريزي و هم
  .صحت اين مدعا ارائه كرد

  
  كنيزك راْ اهي بر كنيزكي و خريدن پادشاهحكايت عاشق شدن پادشة خالص 1.1

ـ . كارانش به بيرون شـهر رفـت   همراه خدمت ،به قصد شكار ،پادشاهي راه، كنيزكـي  ة در ميان
با بذل  ،او. دست آرد و همراه خود برد بهزيبارو را ديد و دل بدو باخت و بر آن شد كه او را 

طبيبان حاذق را ْ بيمار شد و شاهْ ديري نپاييد كه كنيزك ،اما. بر اين مهم يارست ،مالي فراوان
كدام مدعي شدند كـه بـا    طبيبان هر. از هر سوي نزد خود فراخواند تا كنيزك را درمان كنند

 ،االسـباب اسـت   كه فـوق  ،مشيت قاهر الهي را ،رو  از اين. كنند دانش و فن خود او را مداوا 
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وقتي كه شاه از . تر شد ه تالش كردند حال بيمار وخيمچ هر ،به همين دليل. ناديده انگاشتند
به درگاه الهي روي آورد و از صميم دل دست نيـايش   ،علل و اسباب طبيعي نوميد شدة هم

ضمير  پيري روشن ،در اثناي خواب ،در گرماگرم دعا و تضرع بود كه خوابش برد و. افراشت
فرداي آن شب، شاه طبيب موعود را يافت و او  ».آيد طبيب حاذق فردا نزد تو مي«: بدو گفت

او معاينه را آغاز كرد و به فراست دريافت كه علـت بيمـاري كنيـزك    . را بر بالين كنيزك برد
بله آن كنيزك عاشق مردي زرگر بود كه در . عشق است بل او بيمارِ ،عوامل جسماني نيست

اي را به سمرقند فرستاد تا او را  آن طبيب روحاني، عدهة طبق توصي ،شاه. سمرقند مأوا داشت
طبق دستور طبيب، وي را با كنيزك  ،به دربار شاه آورند و چون زرگر را نزد شاه آوردند شاه
پـس از انقضـاي ايـن     ،ولـي . زيستند تزويج كرد و آن دو شش ماه در كنار هم به خوشي مي

ن زيبايي و جـذابيت او  به زرگر داد كه بر اثر آ لبه اشارت خداوند، زهري قتّا ،مدت، طبيب
  ).70- 69: 1384زماني، (رفته از چشم كنيزك افتاد  رو به كاهش نهاد و رفته

  
  تحقيقة پيشين .2

و به تفسير   برخي مفسران اين حكايت را نمادين دانسته ،تر نيز اشاره شد گونه كه پيش همان
 ترتيب به اطبا و زرگر و كنيزك و شاه از مراد كه گفته «اكبرآبادي .انــد نمادهــاي آن پرداختــه

 ،شاه ،كـــوب يـــنزر نظر به ).20، 1ج : 1383( »است رمزوّ شيخان و دنيا نفـــس و و روح
ــزرگ و ،مرقندـــس ،كنيزك  عالم جلوههاي و ،طبع عالم ،روح ،حق از رموزياند ترتيب به رـ

 سخني ،)Tholuck( از قول تولـوك  ،نيكلسون ).49: 1372كوب،  زرين ؛2664: 1384(ماده 
 هصحّ آن بر و كرده نقل چنين ،ايرانـي اسـت   يكه اثر شـارح  ،خطي برلينة نسخيك  از را
 اسـت حق  جمالْ لهيا طبيبو  ،نفسْ كنيزك ،مدعي طبيبانْ لـعق ،روحْ اهـش: تـاس ادهـنه
  ).146- 145: 1390رنجبر،  ؛28، 1ج  :1374(

 كلـيِ  ديـدگاه  ذكـرِ بـا  ن تأويل نمـادين اسـت،   اكه در ظاهر از مخالف با آن ،فروزانفر نيز
ويـژه   بـه  ؛كنـد  اين حكايت چندان هم بر نظر خود پافشـاري نمـي   نمادين بودنِ دارانِ طرف
» در اين حكايـت نيـز ظـاهراً صـورت آن منظـور نبـوده      «: گويد در جايي ميخود كه او  اين

  .)همان(كند  سبزواري نقل مي شرحاختصار از  تأويل شارحان را به سپساو ). 50: 1377(
تأويالت «اي از  خالصه ،حكايت استة كه از مخالفان تفسير نمادگرايان ،كريم زماني هم

  .شمارد شارحان را برمي» مفصل عجيب
زاده  و سلماسي ،)75- 51 :1371(، طغياني )44- 1 :1384(، تدين )165- 143 :1390(رنجبر 

باب نمادين بودن اين حكايت، تفسـير   نيز طي مقاالتي، ضمن ذكر داليلي متقن در) 78: 1356(
  .ذكر شده است آيد ي كه در پي ميايشان در جدولآراي ة گزيد؛ دهند خود را نيز ارائه مي
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براي  ،در اين بهره. كاري ديگرگونه انجام داده است) 32- 1: 1389(داوود اسپرهم  ،در اين ميان
  :كنيم ذكر مي آيد پي مي كه دري ها را در جدول تفسيرهاي موجود، همگي آن ترسيم نماي كليِ

  هاي حكايت شاه و كنيزك نمادهاي ذكرشده براي شخصيت .1 جدول
  حكيم الهي  زرگر  طبيبان دروغين كنيزك شاه نام شارحان
    دنيا  رشيخان مزو  نفس  روح  اكبرآبادي

  نفس  روح انساني  حسين خوارزمي
قواي عقالني،

 تدبير
  القدس روح  دنيا

يعقوب چرخي
از به نقل (

  )كوب زرين

حق متعال يا 
  پادشاه وجود

  ولي حق  اهللا غير و ماسوي    بندگان الهي

    روح حيواني  روح  انقروي
هوا و هوس 

  بشريت
اي از  مرشد و ولي
  اوليا

كوب به  زرين
 نقل از اسپرهم

  )تفسير عام(

عالم ماوراء، عشق
برتر، عالم عقل و 
ايمان، رمز حق و 

 كمال

    روح انساني، نفس
و  دنياي حس

زرق و برق آن، 
  عشق فاني

مرشد روحاني 
  صوفيه

كوب به زرين
نقل از اسپرهم 

 )تفسير خاص(
    روح موالنا  

دنياي فقيهان و 
  علم رسمي

  شمس تبريزي

  جمال حق    عقل  نفس  روح  نيكلسون
به(كريم زماني 

نقل از ساير 
  )شارحان

  روح
نفس حيواني يا 
  سالك مبتدي

عقل جزئي يا 
  مشايخ ظاهري

  دنيا
عقل كلي يا مرشد 

  حقيقي

به نقل(سبزواري 
 )از فروزانفر

عقل، عقل جزئي 
  يا عقل نظري

تن، نفس جزئي 
  يا عقل عملي

جدليه و ة ادلّ
  خطابيه

  دنيا يا نفس
مرشد كامل، عقل 

  القدس كلي يا روح

  )نفس(من   انسان  تدين
عالمان ظاهر و

 فالسفه
  عالم صورت

ولي خدا و انسان 
  كامل

  مقام مرشد عالي  دنيا    نفس  كاملانسان   طغياني
  تجسم عقل  تجسم نفس    تجسم نفس  تجسم عقل زاده سلماسي

  نفس  روح  رنجبر
حكيمان استداللي 

و اصحاب 
  هاي بحثيدانش

عالم صورت يا 
  دنيا

  عنايت غيبي

  روح  حواس و جسم    نفس  عقل  اسپرهم
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، ضمن برشمردن تفسير مـورد نظـرش بـا ذكـر داليلـي      )1389( خودة در مقال ،اسپرهم
جلـوگيري از  دليـل   بـه  ؛تفسيرهاي پيشين را اثبات كرده استهمة نوعي نادرستي  بهاستوار 

هـايي   تفسير ايشان نيز با تشكيك ،البته. دهيم آن مقاله ارجاع مية تكرار، خواننده را به مطالع
  .روست كه جاي بحث آن در اين مقال نيست روبه

  
  لهئطرح مس. 3
روي جريـان  براي اين است كه ها  رسد يكي از مشكالت موجود در اين نماديابي نظر مي به

با توجـه بـه   . ها، زماني ذكر نشده است آنپيش يا پس از آفرينش بودن  از نظرِ ،دادن نمادها
تفاسيري  ،اول: جاي داد  عمدهة توان در سه دست شارحان، تفاسير ذكرشده را مي هاي ديدگاه
گشتگي و  تفاسيري كه داستان گم ،دوم ؛به پيش از آفرينش انسان مربوط است ها آن كه زمان
هم پيش از آفـرينش   ي كهتفاسير ،سوم كشند؛ پس از آفرينش به تصوير ميآدمي را  هدايت

  .اند هم پس از آفرينش را در نظر داشته
بـا  ، كنـد  تـالش مـي   »و كنيـزك  شـاه «كه موالنا در حكايت اند  بر آناول مفسران ة دست

اي كـه   گيري از نماد و ظرفيت تمثيل، به ذكر داستان تعلقِ روح به نفس بپردازد؛ واقعـه  بهره
ايـن   زمـانِ  اختصاصِ ادعايِزيرا بايستي پيش از آفرينش انسان رخ داده باشد،  طور حتم   به

  .روي پذيرفتني نيست هيچ از آفرينش آدمي بهپس تعلق به 
شود و در عشق او چنان گام  مي] كنيزك[اري كه ملك دنيا و دين دارد عاشق او ك شاه كام

اين تعلق شديد و حياتيِ عالي به . بيند جان او مية نهد كه جان خود را وابست فراپيش مي
 ،آدمي جان شرف قبال در ،والًمعم. نيست توجيهپذير نفس به جان قهري بستگي با جزداني 
او  همدمي از جان ،اين وجود با ،اما .است فساد و خيانت و پستي به منسوب اغلب نفس
 از برخوردار كنيزك بدون شاه. اند نهاده هصحّ همدميجوبِ و اين بر حكما و است ناگزير

 هـك اين از زودتر بسيار كنيزك و شود مي برخوردار او دميـهم از سـپ و تـنيس زيـچي
 را اش خزانه تمام خواهد مي مشتاقانه شاه و شود ميبيمار  برسد برخورداري كمال به شاه

  بي روح كه كرد تصور نتوا مي ،بنابراين .آورد دست به را كنيزك آن تصحّ تا ببخشد
. نداشت معني حس عالم به روح تنزل رنهوگ است محروم برخورداري از ْنفس همدمي
 بحثي علم با گرفتاري اين و بيند ميحسي  لذات گرو در را خود ،ديگر طرف از ،نيز نفس
از دنيا  نفس انفطام ،نرسد غيبي عنايت تا و نيست درمان قابل استداللي حكمت جمله از

  .)155 :1390رنجبر، (نمايد  ميمحال 

رسـد، مـواردي در آن    نظر مي بهشكال كه تفسير باال در ظاهر پذيرفتني و خالي از ا با اين
بار ديگر اين تفسـير را   مطلب يكبراي تشريح . دارد هست كه ذهن را از پذيرش آن بازمي
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مفسران اين حكايت را روايـت هبـوط روح در نفـس و سـپس خلـق      ة قاطب. كنيم مرور مي
نفـس  ة باختـ  كه نمادي اسـت از روح، دل  ،در اين داستان شاهاند كه  بر آندانند و  انسان مي

امـا  . كنـد كـه مقـدمات وصـال را فـراهم آورد      خود را صرف آن مـي ة داشتهمة و  شود  مي
برد كه نفس تعلق خاطر شديدي به مظاهر  با ياري خداوند و نيز حكيم الهي پي مي سرانجام

آورد تـا   اي فـراهم مـي   تحت تعليمات پير الهي زمينه ،از همين رو. جهان خاكي يا دنيا دارد
سزاواري حلول روح را در  ،در نتيجه ،نفس به زشتي و ناپايداري دنيا و مظاهر آن پي ببرد و

گيـرد كـه    خواننده نتيجه مـي  ،داستان ناگفته مانده است پايانِكه  با وجود آن ،يابد و خود مي
  .رسد و داستان آفرينش به سرانجام مي اند روح و نفس به وصال هم درآمده

پـيش  نفس است كه اگر اين كند  سؤالي كه به ذهن خطور مي با فرض صدق اين تحليل، 
دان از آلـودگي بـه تعلقـات     تحت تأثير عنايت الهي و تعليمات پيـر راه ْ لق روح به نفساز تع

گاه به عالم خاكي پاي نهاده است، در آن صـورت انسـان كـه حاصـل      دنيوي پاك شده و آن
موجودي باشد كه ديگر به ماديـات و وسـاوس   بايد  شده است  وصال روح الهي با نفس پاك

اين اصل كه عالم فرصتي است بـراي آدمـي    ،در آن صورت. اشدنداشته بهيچ تمايلي ابليس 
كه دنيا محلـي اسـت بـراي رخ دادن آزمـون      عبارت ديگر اين بهدر جهت رسيدن به كمال يا 

اگر آدمي پيش از آفرينش با ياري حكيم الهي، پـاك و پـالوده،   . رود الهي كامالً زير سؤال مي
پيشه است و مايل به جهان ماده  تا بدين حد گناهپاي به جهان خاكي نهاده باشد، از چه روي 

. تـر كنـد   تر و بـيش  خويش از دنيا را بيشة كند تا بهر ريزد و جنايت مي كه خون مي جا تا آن
به شرح شاه و كنيزك را كه معتقدند داستان  شارحاني تفاسير ْ رسد اين ايراد اساسي نظر مي به

  .رو كرده است روبهجدي با چالشي  دارد اختصاصروح به جسم در عالم ذر يافتنِ تعلق 
به تشريح داستان دست يافتن انسـان بـه    »شاه و كنيزك«ند كه حكايت ا بر آندوم ة دست

توان بـه ديـدگاه يعقـوب چرخـي      مي، الًمث. اختصاص دارد از خلقت اش پس كمال حقيقي
، دانـد  مـي  در تشريح نمادهاي حكايت مورد بحث، شاه را نماد حـق متعـال  او،  ؛اشاره كرد

. اهللا و زرگر را نماد غير و ماسـوي  ،حكيم الهي را نماد ولي حق، كنيزك را نماد بندگان الهي
ديدگاهي كه شرح نمادهاي اين حكايت را متوجه زندگي مولوي و برخورد او با  ،چنين هم

  .داند جزو همين دسته است شمس تبريزي مي
بـر آن   ،تر بـر آن مبتنـي اسـت    بيش نگارندگان پژوهش حاضركه نظر  ،ديدگاه سوم ،اما
اختصـاص  تفسير نمادهاي موجود در حكايت مولوي نه صرفاً به پيش از آفرينش كه است 

دميده شـدن روح  ة هميشگي آدم از لحظ  داستانِْ پس از آفرينش، بلكه اين داستانبه دارد نه 
  .تا زمان مرگ او و بازگشتش به اصل خويشتناست در كالبد جسم 
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  »پادشاه و كنيزك«باب تفسير حكايت  درنگارندگان ديدگاه . 4
توان سه نوع تفسـير   ، مي»شاه و كنيزكپاد«براي توجيه نمادهاي حكايت نگارندگان، از نظر 

  :ارائه كرد
  جدول ديدگاه نويسندگان دربارة تفسير نمادهاي حكايت شاه و كنيزك

  حكيم الهي  زرگر طبيبان كنيزك پادشاه  رديف
  شمس تبريزي  جاه و جالل دنيوي  مولوي   1
  پير راستين  دنيا پيران دروغين نفس روح  2
  پير راستين  مظاهر دنيوي پيران دروغين سالك فيض كمال  3

  
  :افزايد ت صحت آن ميومطابق تفسير اول كه بيت زير بر ميزان ق 1.4

ــد در حــديث ديگــران   تر آن باشد كه سرّ دلبـرانخوش ــه آي  گفت
  )6  :1381مولوي، (

مولوي بر آن بوده است تا از طريق اين حكايت داستان تحـول روحـاني خـود بعـد از     
  :برخورد با شمس تبريزي را بيان كند

 او دنيوِي جاه و مولوي و تبريزي شمس، كنيزك و شاه و غيبي طبيب جاي به ،ميتوانيم
 در را غيبي عنايت تحقق ن انطباقـاي از و يمـكن هـمالحظ را مسـش اـب آشنايي از قبل

 و آشنايي گويي ؛است شده ويـمول والـاح املـش كه ببينيم مجسم تبريزي شمس وجود
 ؛است داستان اين كنندةلقاا اـالنوم وزانـس اشتياق و مولوي با شمس مقدر جدايي آن پي در

 نجات جاه بند از موالنا را و آمد طبيبي چون ازلي آشناي آن كه موالنا ذهن به كيفيت بدين
  .)153: 1390رنجبر، (ـد ش دـناپدي انـناگه و ردـك اـره وزانـس عشقي در را او و داد

كه تقريباً شبيه غالب تفاسير موجود اسـت و از نظـر زمـاني     ،اساس تفسير دوم بر 2.4
پـس از آفـرينش   بـه  ، يعني هم به پيش از آفرينش هـم  رود شمار مي بههم جزو نوع سوم 

بـراي رسـيدن بـه كمـال خـويش       ،خداوندي اسـت ة كه برگرفته از نفخ ،تعلق دارد، روح
از . ظلمـت و روشـني اسـت   ة ناگزير از پيوستن به نفس است؛ نفسي كـه داراي دو سـوي  

زمـين اسـت و درسـت همـين     ة بسـت  دل ،از سـوي ديگـر   ،نظر بـه آسـمان دارد و   ،سويي
ي جسـتن از پيـر حقيقـي    دارد تا با يار بستگي نفس به زمين است كه روح را بر آن مي دل

تدبير حكيم الهـي هـم آن اسـت كـه پيراسـتگي      . زميني او بيابدة شتن سويترفندي براي كُ
اي فـراهم   زمينـه بنـابراين،   .در خود دنيـا عملـي خواهـد شـد    فقط نفس از عاليق دنيوي 
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تمامي از عالم ظلماني   دنيا و درك كثافات آن زير نظر پير الهي بهة آورد تا نفس با تجرب مي
 .)23: 1389اسـپرهم،  (» لطيف و مجرد و مسـتعد بازگشـت و صـعود شـود    «و شود فارغ 

پيوستن به نفس نهفته اسـت،   يبه همان اندازه كه كمال روح در گرو ،براساس اين تفسير
 ،البتـه . شدت به هبوط او به دنيـا و درك آن وابسـته اسـت    پيراستگي و تجريد نفس نيز به

نكته ضروري است كه اين تحليل بدان معني نيسـت كـه پيوسـتن روح الهـي بـه       ذكر اين
نيز  »شاه و كنيزكپاد«كه در حكايت   گونه بلكه همان ،نفس در اين جهان اتفاق افتاده باشد

 اآورد، ام را با دادن بهاي بسيار به وصال خويش درمي) نفس(كنيزك  )روح(شاهديم، شاه 
بسـتگي او بـه    كـه حاصـل دل   شود مي )نفس(كاه كنيزك  ناز مدتي متوجه بيماري جاپس 

 ،ديگـر دارنـد   پس روح الهي و نفس پيش از آفرينش تعلقي ظاهري به يك. زرگر دنياست
كه جريان آفرينش و هبوط و تعليم حكيم الهي پـيش نيامـده ايـن دو وصـال       اما تا مادامي

  .كنند حقيقي را تجربه نمي
يعني به پـس از آفـرينش تعلـق     ،جهاني است كه از نظر زماني اين ،در تفسير سوم 3.4
بلكه فـيض كمـال    ،رود عكس ساير تفاسير، اين سالك نيست كه در پي كمال مي  دارد، به

سعادت و ة كشد، اما رسيدن به قل و او را به سوي خود مي شود مياست كه متوجه سالك 
گردان شدن از دنيا تحـت   دنيوي و روياش ترك تعلقات  كه الزمه كمال بيش و پيش از آن

سير و سلوك باشـد، مسـتلزم درك    هاي مدعيان دروغينِِ و رياضت ،ها تأثير القائات، آموزه
» آخـرت ة مزرعـ «آن را ) ص( همـان دنيـايي كـه پيـامبر    ؛ گـرفتن از آن اسـت    دنيا و بهره

ن از حضـور  شرط الزم اين مرحلـه بهـره جسـت    ،اما. داند مي) 267، 1ج : 1403، احسايي(
هايش زشـتي و ناپايـداري دنيـا را     ها و راهنمايي گيري دان است كه با دست معنوي پير راه

كه حكـيم    گونه درست همان. براي سالك آشكار كند تا وي را از غرق شدن در آن بازدارد
بلكـه زرگـر    ،تنها او را منع و زجر نكرد متوجه دلدادگي كنيزك به زرگر شد، نهوقتي الهي 

هاي  دوامي جذابيت زشتي و بي ْرا به وصال او رساند و در كنار آن با خوراندن شربتي تلخ
بزنگـاهي اسـت كـه كنيـزك را از     ْ اش را در چشم كنيزك هويدا نمود و آن لحظـه   ظاهري

و استعداد وصال به پادشاه يا همـان كمـال حقيقـي را در     كند ميهاي ظاهر جدا  بستگي دل
  .نمايد ميوي ايجاد 

گيـري   رسـد بهـره   نظر مي بهبا توجه به دو تفسير اخير و نيز در نظر داشتن تفاسير قبلي، 
تر  شده محتمل موالنا از نماد زرگر براي مفهوم دنيا و مظاهر مادي از ديگر نمادهاي برشمرده

پرداختـه  به تشـريح آن   طالعهاين مدر تر است و اين همان ديدگاه اساسي است كه  جديو 
  .شدواهد خ
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  :اي قائل است دين اسالم براي دنيا جايگاه ويژه
ما . اي با هم ندارند فاصله از لحاظ فلسفي مطلب از اين قرار است كه اين دنيا و جهان غيب

در قـرآن  . خواهيم فهميد كه دنيـا در دل آخـرت اسـت    ،اگر چگونگي اين دنيا را بشناسيم
] :ترجمـه [). 21 /30( »هم عنِ الĤْخرَةِ هم غَافلُونَ نْيا والْحياةِ الدنَ يعلَمونَ ظَاهرًا م«هست كه 

ايـن  ة الزمـ . انـد  اند و از آخرت غافـل  اند و شناخته اينان ظاهري از زندگي اين دنيا را ديده
سخن آن است كه اگر فقط ظاهر را نديده بودند يا از ظاهر به باطن آن نفوذ كـرده بودنـد،   

 بينانِِ باطن ،بنابراين .اند بينند، از آخرت غافل چون ظاهر جهان را مي. ديدند م ميآخرت را ه
بين دنيا و آخرت نسبت خصومت و منافات نيست، بلكه ...  بينند آخرت را هم مي اين عالم

  ).123- 122؛ 1378سروش، (سازي و مشاركت در امر واحد است  نسبت دوستي و زمينه

اي از تصوف كه تالشش بيزار كردن افـراد از   رسد ديدگاه افراطي نظر مي به ،از همين رو
  .استدنيا و تشويق آنان به پشت كردن كامل به مظاهر دنيوي است، از نگاه اسالمي مطرود 

ة اساسي و محوري كه به عكس آن چيزي كه تفكـر صـوفيان  ة با در نظر داشتن اين نكت
كنـد، از نگـاه تفكـر اصـيل      طبانش القا ميگيري و عزلت از دنيا به مخا باب كناره منحط در

مزرعه و متجري است كه آدم براي رسيدن به بهشتي صدچندان بهتـر و  ة منزل بهاسالمي دنيا 
  .كند داشته است بدان هبوط مي اباالتر از بهشتي كه در آغاز در آن سكن

  
  استفاده در تفسير حكايت دهاي مور داستانة خالص. 5

  »سمعانشيخ «داستان ة خالص 1.5
 او شماري به گرد مريدان بي .رفت شمار مي بهشيخ سمعان پير عهد و از كامالن دوران خود 

او در پي ديدن خوابي يار و ديار خـود را  . بردند معنوي مية جمع بودند و از حضورش بهر
شـود و   جا واله و شيداي دختركي ترسـا مـي   در آن. شود  و راهي ديار روم ميگذارد  فرومي

همـة  عكـس   دهد و درست بـه  وصال آن دختر به شروط وي تن درميبه  يافتن تبراي دس
و در  ،كنـد  نوشد، بر بتان سجده مـي  مكاشفه و مراقبه شراب مي هايش در چند سال اندوخته
ة مريدان با ديدن اوضاع آشفت. شود باني مشغول مي كه زنّار بر ميان بسته است به خوك  حالي

در كعبه يكي . گردند نهند و خود به كعبه بازمي او را در ديار روم وامي گويان پيرشان شماتت
تازگي از پريشاني احوال شيخ آگاه شده است، ضمن سرزنش سـاير   از مريدان حقيقي كه به

جان براي رهايي او دعا  نِِآورد و از ب مريدان، براي نجات ايمان شيخ روي به درگاه الهي مي
خداونـد و پيـامبر،   ة جهت عنايت خاصـ   بهآن مريد خاص، ة اناز تضرع خالصپس . كند مي

شـدت تحـت تـأثير     كه به ،او دختر ترسا نيزة كند و در پي توب و توبه مي شود ميه شيخ متنب
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در اثـر   ،با اين حـال . شود شيخ روان مي و در پيِكند  ميشيخ سمعان واقع شده است، توبه 
كه مسلمان شده و   حالي در ؛كند آفرين تسليم مي شرمساري بسيار در برابر شيخ جان به جان

گردنـد و مجـاور    از اين واقعه، به مكه برميپس  ،شيخ و مريدان نيز. راه رشد را يافته است
  ).87- 67: 1381، عطار نيشابوري: برگرفته از(شوند  حريم امن الهي مي

  
  سيذارتاداستان ة خالص 2.5

او به همراه دوست نزديكش، گوينـدا،  . مايي استسيذارتا فرزند يكي از روحانيان آيين بره
امـا  . شـود  كامل شناخته مـي  يبيند و با توجه به هوش سرشارش برهمن نزد پدر آموزش مي

هاي آيـين برهمـايي وجـود سرشـار از      سيذارتا از وضع خود چندان راضي نيست و آموزه
حقيقـت و جسـتن   جوي و خارخار جست. كند نمي جويي او را ارضا جويي و حقيقت كمال

بـا  جـا بتوانـد    شود او همراه گويندا نزد شمنان برود تا شـايد آن  خويشتن خويش باعث مي
چيـز   سيذارتا از شمنان خالي شدن از هـر . دست يابد ،يعني كمال ،خودة شد رياضت به گم

تي بودن اين حالت او را به اين قمو اآموزد، ام ديگر و غرق شدن در خويشتن خويش را مي
 بنـابراين، . تواند كمال حقيقي را براي او به ارمغان آورد تنها نمي رساند كه آموزشِ مينتيجه 

 منزلـة  بـه  ،گيرد نزد گوتاما يا بودا برود تا تحت نظر او رهايي از رنـج را  سيذارتا تصميم مي
اما اين بار نيز آرامشي را كه در پي . شود گونه نيز مي همينفرابگيرد و  ،اش ترين آموزه اصلي

جوي يافتن خويشـتن  و شود و در جست رو از بودا نيز جدا مي  يابد و از همين آن است نمي
  .پردازد خويش به سير آفاق مي

شود  نام كاماال گرفتار مي هباره در دام عشق زني روسپي ب يك در طي اين سفر سيذارتا به
چنـين   وي هـم . دهـد  ميتغييراتي اساسي زندگي خود ة هاي او در شيو و تحت تأثير تشويق

نام كاماسوامي  هدست آوردن زندگي مرفه مادي به آموختن تجارت نزد تاجري پير ب بهبراي 
كه مملو است از آميختگي با مظاهر دنيوي و  ،خاص از زندگي سيذارتاة اين دور. پردازد مي

 هـايش،  زشـتي ة با هم ،اكنون دنيا. يابد جهاني، با ديدن خوابي عجيب پايان مي هاي اين لذت
سـيذارتا خـود را در ايـن    . طلب را در خود غرق كرده اسـت  جو و حقيقت سيذارتاي كمال
يـادآوري   با بـه  بار  اما اين ،رود پيش ميتا مرز خودكشي يابد و  ميبار گرفتار  اوضاع فالكت

بار رهروي راه  ديگر ،خواند طريق كمال فرامية كه آدمي را به ادام ،دعاي برهمناناز كالمي 
  .گيرد مييش كمال را پ
كـه در   گزينـد  مـي براي را  سيذارتا به جاي سير و سفر اقامت در كنـار رودخانـه   ،سپس

رسـد كـه مـرگ بـودا نزديـك       گذرد تـا روزي مـي   ها مي سال. گذشته از آن عبور كرده بود
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در ميـان  . شوند  سپار مي جا براي ديدار آخر با او ره  شاگردان و مريدان بودا از همه. شود مي
كه او هم سـيذارتا نـام    ،همراه فرزندشنيز روند همسر سيذارتا  كه به ديدار بودا ميكساني 

شود كه فرزنـدي از   يابد و متوجه مي ها همسر خود را مي از سالپس سيذارتا . هست ،دارد
عشق زن و فرزنـد در وجـود سـيذارتا    . خبر بوده است حال از وجود او بي  به او دارد كه تا

. آورد مار او را از پا درمي اي ببرد سمِ كه از وجود همسرش بهره يش از آنگيرد، اما پ جان مي
 سـپس، . كنـد  فرزند سيذارتا نيز كه به اين نوع زندگي عادت نـدارد او را رهـا و تـرك مـي    

نگـرد در   در اين سفر هنگامي كه او به رود مي. شود سپار مي سيذارتا براي يافتن فرزندش ره
افتد كه پـدرش را رهـا كـرد و بـه      و فرزندش را و ياد روزي مي بيند تصوير خود را ميْ آن

. كنـد  درك مي شمنان پيوست و آن دردي را كه روزي پدرش از رفتن او چشيده بودة جرگ
زندگي ة و در آخرين لحظ كند پيدا ميدر پايان، بار ديگر دوست ديرينش گويندا را  ،سيذارتا
دوسـتش را  ة هنگام آن بوسه گويندا ديگر چهـر  در. اش را ببوسد خواهد تا پيشاني از او مي

شـدند و پيـاپي    ديـد كـه دگرگـون مـي     بلكه صدها و حتي هزارها چهره در او مي ،ديد نمي
  .)1387هسه، : به نقل از(رفتند  آمدند و مي مي

  
  حكايت شمس و موالنا 3.5

سـپس   برانگيزتـرين وقـايع زنـدگي موالنـا داسـتان برخـورد و       سؤال ترين و  يكي از عجيب
زمـان بـا    و هم اش سالگي درست مصادف با چهلموالنا . نشيني او با شمس تبريزي است هم

الشرايط  و مفتي جامع ،بزرگ علوم ديني، خطيب دانشمند وت مردي كامل ئاي كه در هي دوره
بـاره در پـي مالقـات بـا پيـري       يك شد، به شناخته ميدر نظر مريدان و اطرافيان و عامة مردم 

آشفتگي او تا به امروز يكي ة شود كه آواز سروسامان مي و ژوليده چنان آشفته و بي پوش ژنده
انقالبـي عميـق    ؛شود ادب فارسي شناخته مية از رازآميزترين اتفاقات تاريخ فرهنگ و انديش

  :كند گونه توصيف مي خود آن را ايندهد؛ موالنا  رخ ميدر شخصيت و منش موالنا 
 جـويم كـردي   سرحلقة بزم و باده   م كـرديگويـزاهـد بـودم؛ تـرانه

 بازيچـة كودكـان كـــويم كـردي      نشين بـاوقـــاري بــودمسجـاده
  )1478: 1383مولوي، (

كس از   گذشت هيچچه ها گفته شد و  شان چه كه ميان اين دو در خلوت خودخواسته اين
بسـتگي او بـه    كـه دل قدر محسوس بـود   آن در زندگي موالنا آنة اما نتيج ،آن مطلع نيست

ورزي و دشمني آنان را در حـق ايـن    هاي كينه اش به ساير مريدان زمينه توجهي شمس و بي
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شـوال   21كه شمس شامگاه  قدر باال گرفت تا اين ها آن آزارها و تشنيع. وارد فراهم آورد تازه
 شمس بهعزيمت ناگهاني . قونيه را ترك كرد و موالنا را در تعزيت فراق خويش نشاند 643

قـدر كـه    آن. قدري براي موالنا سنگين بود كه او را در غم و سكوتي سياه و سنگين نشـاند  
همـين موضـوع   . چيز نماند و خلوت و انزوايش دوچنـدان شـد    كس و هيچ  التفاتش به هيچ

كه بر گرد پير و مراد خود جمع آمدند و به عـذر   جا مريدان شد تا آن ةباعث پشيماني و توب
در پي اين ماجرا جمعي از مريدان همـراه  . گيري احوال موالنا شدند خواستار پيتقصيرشان 

تـر   جا كه پيش سلطان ولد، فرزند محبوب و مورد اعتماد موالنا، راهي ديار شام شدند، همان
  .جا شنيده بودند خبر شمس را از آن

بسيار بار  نشين و عذرهاي هاي دل و با وعده كند پيدا ميسلطان ولد شمس را  سرانجام،
صبرانه در انتظار ديدار محبـوب گريزپـايش    جايي كه موالنا بي ؛ردوآ ديگر او را به قونيه مي

ن گذشـته  وچ همآن دو با هم . گذرد بار به كام شمس و موالنا مي  روزگار اين. استنشسته 
منـد   كـران تعـاليم شـمس بهـره     وجود خويش از درياي بـي همة د و موالنا با ها دارن خلوت

گويان را متوجـه ايـن دو    اما گذر زمان ديگرباره تيزي شمشير زبان حاسدان و ياوه. شود مي
چنان بـرود  « ،به قول خودش ،بار  دارند كه اين كه شمس را بر آن مي جا كند تا آن نازنين مي
  .»كس نداند كه او كجاست  كه هيچ

 كه ندانـد كسـي كجـايم مـن      چنان رفـتنبار آنخواهم اين
 ندهد كس نشان ز مـن هرگـز     گردنـد در طلـب عـاجزهمه

  )52: 1388سلطان ولد، (

كند، اما اين  شدت متأثر مي انگيز و هميشگي شمس تبريزي بار ديگر موالنا را به غروب غم
 تنها همانند بـار  از عزيمت دوم شمس، نهپس  ،موالنا. است متفاوت چيز از بار پيشين همهبار 

شود كه روز و شب به سماع  باخته و شيدا مي قدري دل  بلكه اين بار به ،نشيند قبل غمين نمي
به اين دليل عمده بوده است فقط گويي كه بازگشت شمس از هجرت اول  ؛پردازد و ترانه مي

؛ زد كنـد  امكان گفتنش مهيا نشده بود به موالنا گوشنخستين كه رازي بزرگ را كه در ديدار 
  .كند جويان تبديل مي بزم بادهة اوقار قونيه را به سرحلقنشين ب رازي طربناك كه سجاده

  
  تيخشنا ها از منظر ريخت نقاط اشتراك داستان. 6

هـاي بسـيار يافـت، در ايـن      اين چند داستان مشابهتدر گوناگون هاي   ظرگاهتوان از ن اگرچه مي
  :ندكنها را از ديدگاه حوادث اصلي بررسي و عرضه  تشابه اين روايتكوشند  نگارندگان ميبهره 
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شـده در نگـاه عامـه و نيـز      از منظر اصـول پذيرفتـه   قهرمان اصلي هر چهار داستان 1.6
 بـارة در »شيخ سمعان«داستان ة عطار در طليع. شود نخبگان جامعه جزو افراد كامل تلقي مي

  :گويد گونه مي مقام معنوي او اين
 در كمال از هر چه گويم بيش بـود    بـودشيخ سمعان پير عهد خـويش

 كمــال بــا مريــد چارصــد، صــاحب   شيخ بـود او در حـرم پنجـاه سـال
 هم عيانِ كشف هـم اسـرار داشـت      هم عمل هم علم با هم يار داشـت
 كـرده بـود   عـمره عمري بود تا مـي    قرب پنجه حج به جاي آورده بـود

ــيچ   حد داشت اوخود صالة و صوم بي ــت او ه ـــّت را فرونگذاش  سن
  )67 :1381، نيشابوري عطار(

شود كه تحـت نظـر پـدر مراتـب      فردي ياد ميمثابة  بهنيز از او  سيذارتادر آغاز داستان 
  .كمال را طي كرده است

و در آموختن دانش  ،سيما ست بسيار دانا و باهوش و خوشا  اي زاده سيذارتاي جوان برهمن
برهمنان زندگي دنيوي متعادلي دارند و به معنويت و سلوك روحي . بهترين است برهمنانْ

بخت و  سيذارتا از نگاه ديگران خوش. دهند ها اهميت مي و پاك ماندن از تعلقات و آلودگي
  .)250: 1391، ديگرانمشاوري و (كامل است 

آن بودا قـرار  از پس هاي شمنان و  او بعد از خداحافظي از پدر نيز تحت آموزش آموزه
زن (سيذارتا پيش از گرفتار آمدن در دام كاماال  ،با اوصافي كه در داستان آمده است. گيرد مي

  .صاحب مدارج و كماالت اخالقي و عرفانيفردي بود ، )روسپي
در داستان زندگاني موالنا نيز مولوي پيش از برخورد با شمس تبريزي شـيخي كامـل و   

وعـظ و  ة آواز. شماري بر گـرد او جمـع بودنـد    ه مريدان بيشد ك اي جامع شناخته مي مفتي
هـا پيچيـده بـود و افـراد بسـياري از       تنها در قونيه بلكه در ساير سـرزمين  مجالس مولوي نه

  .مندي از مواعظش بودند هاي ديگر مشتاق حضور در محضر او و بهره سرزمين
را در  مثنـوي كه برخي شارحان حكايت اول  استجا ضروري  ذكر اين نكته نيز در اين

  .اند اصل بيان نمادينِ داستان تحول روحي او در برخورد با شمس تبريزي دانسته
اي از  هم كنايه ،خواند، در عين حال جا نقد حال ما مي چه موالنا در اين شكالي ندارد كه آنا

و هم رمزي از شور و  احوال خود او و داستان ارتباط و برخوردش با شمس تبريزي باشد
 اشتياق روح عارف و تمثيل رهايي آن از تعلق به عالم حس و زرق و برقي كه وجود زرگرْ

  .)43، 1ج : 1384كوب،  زرين(اي از آن است باشد  رمز و كنايه
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نيز اگر تفسير دوم را در نظر بگيريم و قهرمان اصلي داستان را  »شاه و كنيزك«در داستان 
كمـال  ة دهنـد  شـود نشـان   ي كـه در آغـاز حكايـت از وي برشـمرده مـي     شاه بدانيم، اوصاف

  :جهاني اوست جهاني و آن اين
 ملك دنيا بودش و هم ملك دين   بود شاهي در زماني پيش از ايـن

  )6: 1381مولوي، (

كنيـزك  ْ اسـت، قهرمـان داسـتان   شده براساس تفسير سومي كه در اين نوشتار طرح  ،اما
كه در  آنرغم  به ،كه شخصيت كنيزكگرفت براي حل اين مشكل بايد در نظر . است نه شاه

حقـارت  ة اساسـي كـه او بـا همـ    ة با لحاظ اين نكت ،شود ظاهر كوچك و حقير شناخته مي
شـاه ملـك دنيـا و    «گيرد كه موالنا در توصيفش لقب  اش مورد توجه كسي قرار مي ظاهري

كنيزك ة در بلندي مرتب. شود تفاهم تا حدودي مرتفع مي به او داده است، اين سوء »ملك دين
  :گويد باب او مي همين بس كه شاه در

ــته   جان من سهل است، جانِ جانم اوست ــد و خس ــانم اوســت دردمن  ام درم
  )همان(

اسـت    از نمادهاي اين حكايت نيز كنيزك نماد همان سـالكي نگارندگان  در تفسير سومِ
  .شود گير او براي رسيدن به كمال مي و دستاو كه فيض الهي شامل 

مقابل كمالي كـه دارد سـقوط   ة باره به نقط يك ها شخصيت اصلي به داستانة در هم 2.6
دان رخ  خواب يـا تفكـر يـا راهنمـايي پيـر راه     ة واسط  اين تغيير وضعيت عمده يا به. كند مي
و  شود ميبيند راهي ديار روم  خوابي كه مية واسط   در حكايت عطار شيخ سمعان به. دهد مي

اصول اعتقادي همة شود و تحت تأثير شروط آن دختر  جا گرفتار عشق دختر ترسا مي در آن
بـاني و   خواري و خـوك  به ميگذارد و  ميزير پا  ،بند بود روز به آن پاي  كه تا بدان ،خود را

  .شود سجده بر بتان مشغول مي
كند دارد تا حضور در مجلس بودا را رها  ار رسيدن به حقيقت بر آن ميسيذارتا را خارخ

تبـع    به ،شود و زن روسپي مية باخت و به سير آفاق بپردازد و در حين همين سفر است كه دل
تغييـرات اساسـي   ها و طرز تفكر آن زن، در زنـدگي خـود    اين عشق و تحت تأثير خواسته

  .پردازد شهر به تجارت و امور مادي ميو در كنار تاجر معروف  كند ايجاد مي
از ديدار با شمس تبريزي پس باب زندگاني موالنا نيز، وي  هاي موجود در مطابق نوشته

اي كه در نزد مريدانش دارد پشت  اعتبار و جايگاه معنويهمة هاي او به  و تحت تأثير آموزه
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نشيني و زهدورزي به  سجادهاش تا آن روز، از  زندگية شد شناختهة برخالف شيو ،و كند مي
  .آورد گويي روي مي سماع و ترانه

اي كه شمس به موالنا آموخت آن بود كه خود را از دام رد و قبول خلق  ترين نكته عمده
را رها كند تا مبادا ايـن    كه درس و دفتر تصوف و زيركي بيهوده و مريدان خارج كند و اين

مهمـي كـه بايـد در نظـر     ة نكت ،البته. يقت بازداردخياالت و تصورات بيهوده او را از راه حق
نشـيني موالنـا در دو    برخورد و هم ،تر نيز اشاره شد گونه كه پيش همان ،آن است كهگرفت 

شـماتت   بار اولي كه شمس موالنا را به حال خود رها كرد و تحت تأثير :مرحله اتفاق افتاد
خ و مقتدايش گرفتار غم و اندوه شد و راهي ديار شام شد، مولوي در نبود شيموالنا مريدان 
رسد بازگشت شمس از شام و پيوستن مجدد او  نظر مي به ،اما. نشيني و انزوا پيشه كرد گوشه

اي كه  همان نكته ؛به اين دليل بود كه رهايي از غم و افسردگي را به او بياموزدفقط به موالنا 
و  ،كند، يعني سرمسـتي، ديـوانگي   ميبدان اشاره ) 616: 1383مولوي، (موالنا نيز طي غزلي 
  .آكنده شدن از طرب

اسـاس تفسـير دوم،    نيـز، بـر   »شاه و كنيزك«، يعني اين پژوهشدر داستان مورد تفسير 
كـس ديگـري دارد و    يشود كه دل در گـرو  پادشاه ملك دنيا و دين اسير عشق كنيزكي مي

را نيز بـه جهـت اعتمـاد بـه     عالوه بر بذل مال، ايمان خود  ،دست آوردن آن كنيزك بهبراي 
  .دهد آسماني در معرض خطر قرار مية توجهي به قدرت و اراد طبيبان ظاهري و بي

روحـي دارد  ة قدر شأن و رتب اگر شق سوم تفسير را در نظر داشته باشيم، كنيزكي كه آن
باره، خـود را گرفتـار عشـق     يك كه مورد توجه پادشاه ملك دنيا و ملك دين قرار بگيرد، به

اگر از منظر نمادين نيز به اين روايـت  . بيند كه نماد دنيا و مظاهر ناپاك آن است زرگري مي
گونه گفت كه سالكي كه بنا به استعداد روحي شگرف مورد عنايت فـيض   بنگريم، بايد اين

كشـاند و از   گيرد از بد حادثه تعلقش به دنياي خاكي او را به سوي ماديات مي الهي قرار مي
  .كند دتي با مظاهر آن سر ميهمين رو م

در . اي آميختـه بـا فتـرت روحـي     از گذراندن دورهپس رسيدن به كمال حقيقي  3.6
اي آميخته با ماديات و به تعبيـر   از گذراندن دورهپس ها قهرمان داستان  اين داستانة هم

را  تـوان آن  يابد كه مـي  اي تازه از زندگي را مي تر گناه، شايستگي ورود به مرحله روشن
نشيني مريدان  چلهة واسط پاياني داستان بهة شيخ سمعان در بهر. دوران طاليي كمال ناميد

و كمـال حقيقـي را   گشايد  ميو دعاي آن مريد صادق و البته شفاعت پيامبر زنّار از كمر 
  .كند تجربه مي
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ــه وي  ســيذارتادر داســتان  ــز شــاهديم ك ــدن مراحــل پــس ني ــاگون از گذران در گون
از درك تمام و كمال دنياي مادي شاهد كمال را در سرانجام پس فتن كمال، جوي ياو جست

  .كشد آغوش مي
تنهـا  . كند چشد، اما احساس سعادت نمي هاي مادي را مي هاي معنوي و لذت سيذارتا لذت

بينـي و درك   كند به روشن هاي دنيوي و مردمي را با تمام وجود احساس مي گاه كه رنج آن
  .)259: 1391، ديگرانمشاوري و (شود  مينائل سعادت 

كه   گونه شود؛ آن خوش تغيير اساسي مي از برخورد با شمس دست پسزندگي موالنا نيز 
كه مقلدان بسيار بر گردش جمـع آمـده و او را در غـرورِ دروغـين      ، مفتي جامعة او از مرتب

شود كـه   ميتبديل ن و به عارفي خدابيرود  ميفراتر  ،اند مجالس وعظ و خطابه گرفتار كرده
اين شـيدايي تـا امـروز و    ة كه آواز جا گيرد تا آن شور عشق خداوند جان مشتاقش را فرامي

  .هميشه باقي مانده و خواهد ماند
از هبوط به جهان مـاده و  پس نفس  ،نيز، براساس تفسير اول مثنويدر حكايت آغازين 

فـائق  جهاني خود  زميني و اينة سويبر سرانجام هاي پير حقيقي،  آموزشة واسط  درك آن، به
كه  ،اصل خويش هو بشود تمامي مجرد  كند تا به و جانب روحاني خود را تقويت ميآيد  مي

از پـي بـردن بـه    پس  ،با لحاظ تفسير سوم هم كنيزك. گردد باز ،همانا روح خداوندي است
از درك پـس   به تعبيـر نمـادين، سـالك    ،يا. شود زشتي دروني زرگر، سزاوار وصال شاه مي

  .شود رسيدن به كمال حقيقي مية زشتي و ناپايداري جهان ماده شايست
ها روند حركتي قهرمان داستان به سوي كمال  اين حكايتة در هم. دان وجود پير راه 4.6

و  »شـاه و كنيـزك  «در داستان . شود  عملي ميْ حضور حقيقي يا معنوي پيرة واسط  راستين به
  .نيز داستان زندگي موالنا حضور اين پير كامالً محسوس است

كه در تفسير  ،از حضور در داستان با كنيزكپس حكيم الهي  »شاه و كنيزك«در حكايت 
كند با بررسـي كامـل    كند و در آن خلوت تالش مي خلوتي را مهيا مي ،ما نماد سالك است

از آشكار پس . ث حال نزار او شده استببرد كه باعپي اي  كنيزك به بيماري روحية گذشت
شدن دليل بيماري حكيم الهي ضمن درخواست از كنيزك براي پنهان نگاه داشـتن اتفاقـات   

كنـد بـا    در آيين تصـوف اسـت، تـالش مـي     كه يادآور رسم كتمان سرّ ،داده در خلوت رخ
  .تمهيداتي روان بيمار وي را درمان كند

احمد  :خوانيم در سرگذشت موالنا مي ست كه عيناً ا يدكنيزك رويدا اخلوت كردن حكيم ب
به صوم وصـال   و نهاراً خلوت ليالًة ست كه سه ماه تمام در حجرا منقول ... :افالكي گويد

كـه در خلـوت ايشـان     بيرون نيامدند و كسي را زهره و طاقت نبود چنان نشستند كه اصالً
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تذكير فارغ گشته به تقـديس قـديس   كلي حضرت موالنا از تدريس و تعليم و   هدرآمد و ب
  ).24 :1384تدين، ( اعظم مشغول شد

 »نامـه  ني«و نيز  »شاه و كنيزك«مضمون و محتواي اصلي حكايت  مثنويبرخي شارحان 
صرفاً براي توضيح و تفسير لزوم وجـود پيـر در راه    ،كه پيش از اين حكايت آمده است ،را

  .اند سلوك به سوي كمال دانسته
دگي شخصي موالنا نيز حضور و تأثير انكارناپذير پيـر راسـتين يـا همـان     در روايت زن
  .نداردنياز قدر محسوس است كه به شرح  شمس تبريزي آن

، وجود پير چندان محسـوس  سيذارتاطور داستان  همينو  »شيخ سمعان«در حكايت  ،اما
در . توان حضور نامحسوس او را مالحظه كـرد  گرچه با دقت در فحواي داستان مي ؛نيست

از چهل پس كه  جا آن ؛شود متجلي مي) ص(پير الهي در وجود پيامبر  »شيخ سمعان«داستان 
بيند  در صبحدم چهلمين روز، مريد صادق در عالم كشف پيامبر را مي«شب دعاي خالصانه 
نقـل   ،از قول پيـامبر  ،عطار. گردد شيخ مية شفاعت پيامبر سبب توب. كند و از او استمداد مي

كند كه بين شيخ و حق از ديرباز غباري بوده است كه با دعـاي او از راه برخاسـته و راه    مي
  ).257 :1391، ديگرانمشاوري و (» بر شيخ آشكار گشته است

پير و خـود  ة ي است از سايحبا توجه به اوصاف يادشده، در اين داستان مريد صادق شب
ين است كه از طريق كشف و شهود راه را بر شيخ آشكار كـرده و باعـث   پيامبر نيز پير راست

دعاي خير او در حـق پيـر يـادآور دعـا و      ،چنين هم. برانگيخته شدن غبار ديرين شده است
  .شفاعت پيران راستين در حق مريدان و سالكان است

زنـدگي   هاي مختلـف  توان پيرهاي مختلفي را ديد كه در دوره نيز مي سيذارتادر داستان 
در آغاز داسـتان، سـيذارتا شـاگردي     ،مثالً. اند سيذارتا او را در طي مسير كمال ياري رسانده

اي پير برهماييان و در آخر بوداست كه براي او نقش پير  كند و پس از آن در برهه پدر را مي
و رود ران  تـوان تجلـي پيـر را در وجـود قـايق      پاياني داستان نيز مية در بهر. كند را ايفا مي

  .مشاهده كرد
  

  گيري نتيجه. 7
و وجـود دارد   »شاه و كنيزك«داران نمادين بودن حكايت  طرف ميانديدگاه مشتركي كه . 1

شاه نمادي است از روح يا عقل كه درصدد  يادشدهمبتني بر اين تفسير است كه در حكايت 
آورد، متوجه تعلق  كه شرايط اين وصال را فراهم مي  هنگاميپيوستن به نفس يا تن است و 
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هاي حكيم الهـي   تحت تأثير آموزش ،رو  از همين .شود عميق نفس به دنيا يا همان زرگر مي
تا از اين كند زيبايي و جذابيت دنيا را در چشمِ نفس تخريب نخست كند تا  يا پير تالش مي

  .طريق مقدمات اين وصال را مهيا سازد
تفاسير از نظر مغفول مانده ذكـر زمـان بـراي     رسد در طرح اين نظر مي بهاي كه  نكته ،اما

پيوستن روح به  مشخص نكردن اين موضوع كه آيا داستانِِ ،عبارت ديگر به. اين روند است
چنـان ادامـه    كه پيش از آفرينش آغاز شده و هـم  نفس پيش از آفرينش انسان رخ داده يا اين

اخير بـر سـاختار حكايـت    رسد حمل تفسير  نظر مي به ،دارد؟ اگر اين موضوع روشن شود
داستان تعلق روح به نفس و هبـوط  نگارندگان، براساس نظر . نمايد چندان دور از ذهن نمي

از  آن پذيرفتني است كـه زمـان  فقط هنگامي آن به دنيا و تصعيد ديگرباره به اصل و اساس 
  .پيش از آفرينش آغاز شده باشد و تا بعد از آفرينش ادامه داشته باشد

شـاه و  «حكايـت   اند، كردهاشاره  مثنوينه كه پيش از اين نيز برخي مفسران گو همان. 2
. تواند روايتي نمادين از داستان برخورد شمس و موالنا و تحول روحاني او باشد مي »كنيزك

سختي در دام رد و قبول مريدانش قرار گرفته بود  موالنا پيش از برخورد با شمس تبريزي به
توجـه   ،عبارت ديگـر  به. كرد را صرف مجالس وعظ و تذكار ميوقت و انرژي خود همة و 

چون بندي مستحكم پاي او را بسته نگاه داشته بود تا آن روز كه طلوع خورشيد  مريدان هم
سـاله او را   داده ميان اين دو تن در خلوت چندين گوهاي رخو شمس از مشرق شام و گفت

در ايـن   ،البتـه . كند ال را به او ارزاني ميتازي مسير كم رهاند و ترك از اين بند مستحكم مي
مĤبي  بايد كنيزك را نمادي از موالنا و زرگر را نيز نماد دام سخت نام و ننگ و عالم ،صورت

  .و مريدپروري بدانيم و حكيم الهي را نيز نماد شمس تبريزي
شاه «يت و داستان زندگي موالنا با حكا، سيذارتا، »شيخ سمعان«هاي  داستان  ةبا مقايس. 3

از  ،رسيم كه ، به اين نتيجه ميمثنويترين حكايت  ترين و محوري اساسيمنزلة  به ،»و كنيزك
مكاتب عرفاني  براساس برخيكه  ،نظر خالقان اين حكايات، انكار دنيا و تبري جستن از آن

نظـر   بـه تفكري غلط و مطرود اسـت و   است،يكي از شروط اساسي براي رسيدن به كمال 
هايش يكي از شرايط الزم بـراي رسـيدن بـه     ها و ناپايداري زشتية دنيا با هم رسد درك مي

دنيا را در شـمار يكـي از    طالعهدر اين منگارندگان از همين روست كه . كمال حقيقي است
  .اند ناميده» وادي مجهول«طريق كمال دانسته و آن را ة هاي بايست وادي
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