
 

  هاي پنهان نخستين داستان مثنوي زندگي خصوصي موالنا در اليه
 ∗∗∗∗اهللا طاهري قدرت

    دانشگاه شهيد بهشتياستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي،
  )18/09/1391: پذيرش، تاريخ 16/09/1390: تاريخ دريافت(

  چكيده
 خوانشي متفاوت از داستان نخست مثنوي به منظور بازجـست           مقاله حاضر، 
وار زندگي خصوصي موالنا و ارتباطات اجتمـاعي وي بـا افـراد               انعكاس سايه 

لـذا ضـمن تأييـد و صـحه گذاشـتن بـر             . مهم و تأثيرگذار در زندگي اوست     
ي ايرانـي و   ها و تـأويالت متعـددي كـه تـا كنـون محقّقـان برجـسته               قرائت

» بـستر تـاريخيِ  «انـد، داسـتان را در    اين داستان به عمل آورده غيرايراني از   
دانـيم مولـوي خـاطرات آشـنايي و           مـي . زندگي موالنا تحليل خواهيم كـرد     

ي طـوالني بـين       زندگي با شمس و پايان تراژيك ايـن ارتبـاط را در فاصـله             
ت، علـي            رغـم درگيـري      غياب شمس و آغاز سرايش مثنوي، در جهان عينيـ

رانده و تنهـا      هاي پنهان ذهن خويش مي      داوم با آن، به اليه    ذهني شديد و م   
بـه نظـر   . پاشـيده اسـت    هاي جانسوز، آبي بر آتش درون مـي         با سرودن غزل  

پـردازي، از اعمـاق       رسـد خـاطرات فروخفتـه، در نخـستين گـام روايـت              مي
هاي پنهـان روايـت نـشان         ناخودآگاه فردي وي به در آمده و خود را در اليه          

ــا عمــل  م. داده اســت ــا در ايــن داســتان ماننــد رؤيــابيني اســت كــه ب والن
ضمن ايـن كـه مهمتـرين مقطـع         » فشرده سازي «و  » ادغام«،  »جايي  جابه«

سرّ «افكند و تنها      اي چنداليه بر آن مي      كند، پرده   زندگي خود را گزارش مي    
؛ »حديث ديگـران  «؛ يعني حكايت حال خود و شمس تبريزي را در           »دلبران

بنـابراين،  . گويـد   اه، كنيزك، زرگـر و طبيـب الهـي بـازمي          يعني روايت پادش  
، شـمس تبريـزي را بـا       »پادشـاه «خود را بـا شخـصيت       » نقد حال «حكايتِ  

» زرگر«و عالءالدين محمد را با      » كنيزك«، كيمياخاتون را با     »طبيب الهي «
كند تا به صـورت پوشـيده از عملكـرد            بر مبناي اصل مشابهت، بازسازي مي     

رغم گذشت بـيش از يـك    زيرا علي. ه با شمس دفاع كرده باشد خود در رابط  
سازي و صراحت كـالم هراسـان اسـت و         دهه از غياب شمس، هنوز از عريان      
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كند با ترفندهاي روايي بيش از آنكه پرده از حقيقت حال خـود بـا        سعي مي 
  . شمس بر دارد، پردهايي ضخيم بر آن بيفكند

نوي معنوي، داستان پادشاه و كنيـزك،       مولوي، شمس تبريزي، مث    :ها كليدواژه
  .خوانش تاريخي

  مقدمه

نخستين روايت و از جمله مـسأله برانگيزتـرين حكايـات مثنـوي             » پادشاه و كنيزك  «حكايت  
االيـام    در باب اين حكايـت، از قـديم       . راوي آمده است  » نقد حال «است كه به دنبال و در تفسير        

غيرايرانـي مباحثـه و مناقـشه بـوده و هـر شـارح و               ميان شارحان مثنوي و پژوهشگران ايراني و        
محقّقي بنا بر مشرب فكري و ادبي خود، آن را قرائت و تالش كرده است معاني باطني نمادهـاي            

هاي قديم و جديد مثنوي كه به صورت مفصل به تأويـل              در كنار شرح  . اش را تبيين كند     عرفاني
 در  زاده  جناب محمدنويسي، نخستين مقاله را       لهي مقا   اند، در حوزه    نمادهاي اين داستان پرداخته   

بيمار عـشق؛ جـالل الـدين رومـي پيـشگام مكتـب       « تحت عنوان 1355 به سال   ارمغاني    مجلّه
نوشت و سعي كرد با تمركـز بـر         » عرفان و اشراق، زيگموند فرويد پژوهشگر علوم تجربي و مادي         

 حـسن انـوري   . ان را تحليل كنـد    هاي اين داست    ي جنسي، حوادث و اعمال شخصيت       نقش غريزه 
نوشـت و  » ي داستان پادشاه و كنيزك و زرگر مثنوي مالحظاتي درباره«دومين مقاله را با عنوان      

توانند مأخذ داستان باشند بـه        تر كه مي    هاي كهن   بيشتر طرح و حوادث اين داستان را با حكايت        
اي تحـت عنـوان    وفي مقالهي ص    در مجلّه  نوربخش جواد 1366سال  . صورت تطبيقي تحليل كرد   

هـاي    نوشت و ضمن تأويل شخـصيت     » شناسي موالنا در داستان پادشاه و كنيزك        عرفان و روان  «
سـال  . هاي متافيزيكي در حل مشكالت روحي و رواني تأكيد كـرد            داستان، بر استمداد از نيروي    

بـا عنـوان   اي   مقالـه اسـحاق طغيـاني  ي علوم انـساني دانـشگاه تربيـت مـدرس،            در مجلّه  1371
منتـشر كـرد و بعـد از معرفـي          » سمبوليسم در كالم مولوي و تحليل داستان پادشاه و كنيزك         «

مكتب سمبوليسم و با اشاره به اين كه مثنوي متني سمبوليستي است عناصر حكايـت را تأويـل        
اي كه پادشاه، كنيزك، خواب پير توسط پادشاه، عالم خواب و زرگـر را بـه ترتيـب                    نمود؛ به گونه  

 نيـز در  بهـرام مقـدادي  . به انسان كامل، نفس، لطف الهي، دنيـا و تعلّقـات دنيـوي تأويـل نمـود          
 با رهيافت كامالً جديد، نظـام مردسـاالري و مظلوميـت زن ايرانـي را بـا      كيمياي سخن،ي    مجلّه

» ي معنـي  دانـه «اي با عنوان   نيز در مقالهحائري محمدحسن. توجه به اين داستان به نقد كشيد   
 داوود اسـپرهم . صاف عشق حقيقي را در نزد موالنا با توجه به اين داستان تبيين نمـوده اسـت       او

 را بررسـي  -هـاي مثنـوي و مقـاالت     شـرح  -اي تطبيقي اغلب تأويالت مهم از اين قصه           در مقاله 
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در ايـن جـستار     . كرده و نواقص و نقاط قوت هر يك از تفسيرها و تـأويالت را بـاز نمـوده اسـت                   
ي كـالم و تكـرار    ها و تأويالت بـراي پرهيـز از اطالـه    غم مراجعه به قريب به اتّفاق اين شرح  ر  علي

ها جز در مـوارد لـزوم كـه در راسـتاي              ي نقد و تحليل     اند، به پيشينه    مطالبي كه بارها بيان شده    
نـد  توان  كنيم بخشي از اين تأويالت  مي         تأكيد مي  1.فرضيات اين مقاله باشد، رجوع نخواهيم كرد      

هـا و   درست و صادق باشند و تالش براي اثبات تحليل خـويش، بـه معنـاي نفـي اصـالت تأويـل       
  . هاي گذشته نيست شرح

 فرويدي نخست از اصول نقد روانكاوي         ي كلّي است؛ فرضيه     ي حاضر مبتني بر دو فرضيه       مقاله
بـه نقـل از      (»اي  ي شـواهدي زنـدگي نامـه        آثار هنري بـه منزلـه     «به نظر فرويد    . اخذ شده است  

ي نسبتاً معتبري براي راهيـابي   ها را در حكم دريچه     توان آن   هستند كه مي  ) 48: 1390وولهايم،  
هـاي    چنـان كـه وي نقّاشـي      . تلقّـي كـرد   ) ضمير ناخودآگاه (به دنياي باطني شخصيت نويسنده      

ويلهلـم  ، داسـتاني از     ميكل آنـژ  هاي    ، مجسمه )88 -75: 1378فرويد،  . ك. ر (لئوناردو داوينچي 
. ك. ر(شان مورد مطالعه قـرار داد         را براي شناخت ضمير پنهان صاحبان     » گراويدا« به نام    ينسن

 چنان كه خود تـصريح كـرده اسـت، كاسـتن شـأن              فرويدالبتّه قصد   ). 65-44:  1390وولهايم،  
سـت فراينـد تحـول      خوا  نژند نبوده است؛ بلكه او مي       نويسندگان و هنرمندان تا حد بيماران روان      

اسـاس  . هـايي برجـسته نمايـان سـازد         شخصيتي هنرمندان بزرگ را از انسان معمولي به انـسان         
» تـصعيد «ي    هـاي فروخفتـه در هنرمنـدان بنـابر قاعـده             ايـن اسـت كـه تجربـه        فرويدي    نظريه

)Sublimation (      ت برتر را در اختيار آندهـد   ها قـرار مـي   امكان خلّاقي)1387فرويـد،  . ك. ر :
تـرين   گيرد و در انتزاعـي    در خأل شكل نمي   » ذهنيت مؤلّف «توان گفت     بنابراين، مي ). 108-109

توان يافت؛ البتّه مشروط به ايـن كـه سـعي     مؤلّف را مي» تجارب شخصي«هايي از    متون نيز رگه  
شـاعر  زيرا موالنا مانند هـر  . ي صرف حاالت مؤلّف تقليل دهيم       كننده  نكنيم متن ادبي را به بازگو     

و ) سـنّت فرهنگـي  ( ادبـي   -گيري از ذخاير عظـيم فرهنگـي        دست و شاهكارآفريني، با بهره      چيره
تجربيات شخصيِ خود را بـه تجـارب        ) سازي، نمادپردازي، ابهام آفريني     تمثيل(شگردهاي بالغي   

اي كـه   كنـد؛ بـه گونـه    پذير تبـديل مـي   عام بشري تبديل و اثر خود را به متني چنداليه و تأويل 
توانند بـا مـتن او ارتبـاط برقـرار كننـد و معنـايي             هاي مختلف مي    انندگان متفاوت با ذهنيت   خو

هـا را بايـد در        ي اختالف تأويل    بنابراين، ريشه . خويش از آن استنباط نمايند    » ذهنيت«متناسبِ  
بـا  . اي از تأويالت بر ساير تأويالت اصرار نورزيـد          اين عامل دانست و بر صحيح يا ارجح بودن پاره         

هاي معنـايي پنهـان،       در يكي از اليه   » پادشاه و كنيزك  «توان گفت حكايت      رعايت اين شرط مي   
هـاي   هـايي از واقعيـت   ي زندگي خصوصي موالنا است كه با منطقي رؤياگونه گوشـه        كننده  روايت

ي دوم اين كه روايت مذكور تمثيـل رمـزي اسـت و               فرضيه. گذارد  زندگي مؤلّف را به نمايش مي     
ي شـاعر و نويـسنده بـه منظـور      از پيش انديشيده شده» قصد و نيتِ«انيم تمثيل بر اساس     د  مي
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از بـين   ). 229: 1375پورنامـداريان،   . ك.ر(شـود     نوشـته و سـروده مـي      » موضـوع معـين   «طرح  
 بر تمثيلي بودن اين حكايـت تأكيـد كـرده و تـأويالت              الزّمان فروزانفر   بديعشارحان مثنوي تنها    

ا  ). 50: 1373فروزانفـر، ج اول،     . ك. ر(ي را بر خالف مذاق موالنا دانسته است         ي عرفان   عديده امـ
هاي تمثيلي مثنوي مانند تمثيالت آثاري نظيـر كليلـه و دمنـه نيـست كـه در                    دانيم حكايت   مي

طرح آگاهانه و مبتني بـر منطقـي از پـيش           «موالنا  . هوشياري كامل نويسنده سروده شده باشند     
سرودن مثنوي درنينداخته است تا بتـوان اصـول و قواعـد آن را بـه آسـاني                  سنجيده شده براي    

ي بيـان همـواره در        شايد بتوان گفت در مثنوي اختيار سـخن و شـيوه          . كشف كرد و توضيح داد    
هـاي   كف مولوي نيست؛ در كف هيجانات و احوال و افكارِ مدام در تغيير و تحول، و تنوعِ تـداعي              

ر ذخايرِ عميق و سرشار ذهن اوست و اختيار اين همه در كف زبـاني               ي مبتني ب    جوال و گسترده  
بنـابراين،  ). 262: 1380پورنامـداريان،   (» ي خاص زيـست او در جهـان اسـت           كه حاكي از شيوه   

هاي مثنوي، بـه دليـل اسـتغراق راوي در حـين              مانند اغلب داستان  » پادشاه و كنيزك  «حكايت  
تـوان    ، به متون رمزي نزديك شده است؛ متني كه مي         گزارش آن، بيش از هر متن تمثيلي ديگر       

راوي » ناخودآگـاه «و  » خودآگـاه «ي دو ساحت رواني، يعني ضمير       آن را به مثابه جوالنگاه مبارزه     
لذا با اين دو فرضيه، داستان را در بستر تاريخيِ تجـارب فـردي موالنـا و مهمتـرين          . قلمداد كرد 

ي و رخـدادهاي متـواليِ بعـد از ايـن ديـدار، تحليـل               ي وي، يعني مالقات با شمس تبريز        تجربه
موالنـا تـا چـه انـدازه در     ) Lived experience(خواهيم كرد تا نشان دهيم تجربيات زيستي 

اين، همان چيـزي اسـت كـه محقّـق          . گيري و تحول فكري و هنري وي تأثير داشته است           شكل
هاي دقيـق، مراحـل     تا با تحليل آرزويش را داشتآنه ماري شيملشناس آلماني،   بزرگ و مولوي  

البتّـه  ). 44: 1386شيمل، . ك. ر(تحول شعري و انديشگاني مولوي، در آثار وي نشان داده شود         
ت زنـدگي موالنـا در كتـب تـاريخي و شـرح احـوال، از گزنـد          دانيم تنها گوشه  مي هايي از واقعيـ

همچنـين  . ست ما رسيده اسـت   هاي زمانه و دخل و تصرّفات اهل آن در امان مانده و به د               آسيب
هاي اسرارآميزي دانست كه دنيا بـه   توان يكي از چهره   در باب شمس تبريزي كه به حق او را مي         

اما با نيم نگاهي به همين اطّالعات انـدك و دقّـت            . خود ديده است، ابهامات الينحلّي وجود دارد      
  . يادي بازشناسي كردها را تا حد ز توان حقيقت حال آن نظر كافي در آثار مولوي، مي

  گيري داستان پادشاه و كنيزك شناختي شكل زمينه و علل روان

ي پادشاه و كنيزك براي موالنا در حكم رؤيـايي اسـت كـه در بيـداري خـويش ديـده و                        قصه
تحقّـق  «اين داستان . تجربيات و اميال سركوب شده خود را به زبان رمز و اشارت بروز داده است     

اي  راوي است و در پرداخت اين قصه بـه گونـه  ) 63: فرويد، بي تا( »ي اندهمرموز آرزوهاي پس ر
الي  عمل شده است كه حقيقت حال خودِ موالنا، شمس، كيمياخاتون و عالءالدين محمد در البه           
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هـاي مـذكور،      براي فهم و استنباط واقعيت    . مكتوم و پوشيده شده است    » تمثيل«عناصر نمادين   
زيرا طرح كلّـي،    . ها و طرح كلّي روايت اهميت خواهد داشت         يش از كنش  هاي جزئي ب    بروز نشانه 

ي معطوف به هوشـياري وي اسـت و در يـك        محصول خودآگاه راوي و تحت تأثير مستقيم اراده       
هاي تاريخي و البتّه در سطوح ديگر، بـه منظـور چنداليـه               خوانش به قصد مكتوم كردن واقعيت     

بنـابراين، در خـوانش روانكاوانـه، طـرح كلّـي و            . تنمودن معاني حكايـت پـي ريـزي شـده اسـ           
حـال آن كـه     . هـا را چنـان كـه بايـد مـنعكس سـازند              توانند واقعيت   هاي عمده نمي    خويشكاري

لغزند و بي آن كه راوي        ي ضمير هوشيار به درون روايت مي        اطّالعات جزئي به سهولت از سيطره     
شـد، بـه صـورت مـبهم آنچـه كـه قـصد             ها آگاهي داشـته با      ي آن   بر وجود و نقش تعيين كننده     
در اين قـصه منطـق حـاكم بـر        ). 59: 1390وولهايم،  . ك. ر(كنند    سانسورش داشته را برمال مي    

شود؛ يعني ضمير ناخودآگاهِ راوي، اميال سركوب شـده را بعـد از يـك دهـه                   مشاهده مي » رؤيا«
 بر او 2 و شمس تبريزي، عذاب وجدان و فشار رواني كه از مرگ كيمياخاتون تحمل درد هجران

» درهـم فـشردگي   «و  » جـايي   جابـه «،  )36: فرويد، بي تـا   (» ادغام«شد، بر اساس قواعد       وارد مي 
ي دو مرگ متوالي، كه هر يك بـه نـوعي بـا تـصميمات كـالن        حادثه. كند  برمال مي ) 33همان،  (

بعد از  .  پاك شود  ي وي و اطرافيان     توانست به آساني از حافظه      خودِ موالنا مرتبط بوده است، نمي     
ديـده اسـت،      ها خود را به نوعي دخيل مي        هاي پياپي كه موالنا در وقوع هر كدام از آن           اين مرگ 

بـا وجـود ايـن،      . به احتمال دردي جانكاه و غير قابل بيان بر روح و روان وي حـاكم بـوده اسـت                  
ي آثـار ادبـي       اي اوليـه  ه  ها به مايه    برداري از تجارب دردناك زندگي و تبديل آن         موالنا، براي بهره  

اي از خود نشان داده است و آثار وي از جمله همين داسـتان، بـا معـاني چنـد             العاده  توانايي فوق 
  . هاي ادبي موفّق در جهان است ترين نمونه ي خود از درخشان اليه

خواهد به وسـيله آن       اي است كه مولوي مي    »برائت نامه «در واقع، با اين تلقّي، داستان مذكور        
توان شرايط روحي و روانـي   بنابراين، تا حدي مي. دامن خود را از شوايب ايجاد شده پاك گرداند        

به يقين، داستان پادشاه و كنيـزك بـراي   . موالنا را هنگام سرودن اين حكايت پيش چشم داشت       
وع نصيبي شـر  زيرا از همان سرآغاز با حرمان و بي  . راوي آن، سرور و شادماني به بار نياورده است        

به احتمال، موالنا با پر و بال دادن به قصه به دنبـال             . رسد  شود و با مرگ و دلهره به اتمام مي          مي
اي از تلخي و آزاردهندگي وقايع زندگي خود و حتّي محتواي اين حكايت         اين بوده است تا اندازه    

ا اين رهيافـت،   ب. بكاهد و آن را به دارويي شفابخش براي دردهاي درمان ناپذير خود مبدل سازد             
. تـوان ردپـايي از زنـدگي خـصوصي موالنـا را يافـت               ساخت آن مـي     در سرآغاز مثنوي و در ژرف     

وطـن  «هاي معنايي آن، حكايت حال خودِ موالنا اسـت كـه از           در يكي از اليه   » نامه  ني«بنابراين،  
 هـاي پيـاپي     خويش، يعنـي خراسـان جـدا افتـاده و در ديـار غـرب بـا مـرگ                  » فرهنگي و زباني  

الدين محقّـق ترمـذي، شـمس تبريـزي، كيمياخـاتون و       دلبستگان ـ بهاء ولد، همسر اول، برهان 
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به اين دليـل، ايـن غريـبِ جـدا     . صالح الدين زركوب ـ  به تنهاييِ حسرت باري دچار آمده است 
كنـد و   گشايد، از درد فـراق و تنهـايي شـكايت مـي             افتاده از وطنِ مألوف، چون لب به سخن مي        

ي فـردي     را ناظر بر تجربه   » نامه  ني«اگر  . كند ، دمي او را به حال خود رها نمي        »بازگشت«آرزوي  
اي   انـدازه   را بـا ابهـام بـي      » مهاجرت از شـرق بـه غـرب       «دوران كودكي موالنا بدانيم كه ماجراي       

ي حيات او، يعني زندگي در قونيه و          مهمترين دوره » پادشاه و كنيزك  «كند، داستان     گزارش مي 
. كنـد   ترين صورت ممكن گزارش مي       با شمس تبريزي و حوادث مرتبط با آن را به رمزي           مالقات

هـايي اسـت كـه موالنـا در آن از             با اين تحليل، داستان نخست مثنوي يكـي از معـدود داسـتان            
اغلـب شـارحان   . ناميـده اسـت  » نقد حال ما«زندگي خصوصي خود، جاپايي به جا نهاده و آن را       

سـير حيـات معنـوي    «ي قليلي با  و عده» انسان نوعيه«را با نقد حال » لنقد حا «مثنوي مدلولِ   
 عبدالحـسين در بـين تمـامي مفـسران، تنهـا     ). 9: 1384تـدين،  . ك. ر(اند  مطابقت داده » موالنا

را بدون آن كه بخواهـد جزئيـات زنـدگي مولـوي و         » نقد حال « تركيب   »سرّ ني « در   زرين كوب 
الي اين قصه بازكاوي كند، بـه صـورت كلّـي بـه                زندگي او را از البه     سرنوشت افراد تأثيرگذار در   

نردبـان  «امـاّ در  ). 18: 1368، 1زريـن كـوب، ج   . ك. ر(كنـد   تأويل مـي » نقدِ حالِ خودِ موالنا   «
ي او با شمس تبريزي، وجوه عرفاني عناصـر و            ضمن اشاره به سرگذشت موالنا و رابطه      » شكسته
  ). 43:  الف1384زرين كوب، . ك. ر(شود  ها را نيز متذكّر مي كنش

بينـيم در     چنـان كـه مـي     . بودن آن است  » ابهام آميز «تأويالت گوناگون اين قصه، خود بيانگر       
انـدازد و خواننـده بـا سـايه           ها روشنايي نمي    پيرنگ داستان، موالنا به زندگي خصوصي شخصيت      

رگيـر در مـاجراي شـمس و        هـاي د    در زندگي واقعي شخـصيت    . ها مواجه است    روشن حضور آن  
مولوي در طرّاحي اين داستان بـيش از آن كـه           . ها مواجه هستيم    موالنا نيز با همين سايه روشن     

بـه عبـارت   . به دنبال روشن كردن ابعاد تاريك حوادث باشد، در پي ابهام آفرينـي برآمـده اسـت          
چه به پايـان داسـتان   كند و هر  ديگر، داستان به طرق مختلف ماجراهايي را از خواننده پنهان مي          

قـرار موالنـا از    به همين دليل در اثناي روايت، جان بي. شود شويم، ابهام آن بيشتر مي    نزديك مي 
 : گيرد كه  آيد و گريبان راوي را مي كاري به ستوه مي اين همه كتمان

  بازگو دفعم مده اي بوالفضول    گفت مكشوف و برهنه و بي غلول
  نخسبم  با صنم با پيرهن مي     منو كهــرهنه گـپرده بردار و ب

  )138- 1/137مثنوي، (
كند؟ بـه     خواهد عريان بشنود كه رواي آن را كتمان مي          به راستي جان موالنا چه چيزي را مي       

كند كـه گفـتن و شـنيدنش بـر مـذاق اطرافيـان خـوش                 رسد موالنا چيزي را پنهان مي       نظر مي 
 را بـرمال كنـد كـه ممكـن اسـت از تزويـر و                هـايي   تواند به صراحت واقعيـت      موالنا نمي . آيد  نمي

موالنا در اين حكايـت نيـز       . نگري پيرامونيان خويش پرده بردارد      پرستي و سطحي    رياكاري، نفس 
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گويد و هم چيزي از حقيقت حال خود و نزديكـان   هم مي. است» گوياي خموش«مانند غزليات،   
ها، در آغاز يا در پايان، خـود بـه تأويـل              نگذشته از اين، موالنا در اغلب داستا      . كند  را بر مال نمي   

حال آن كه در اين داستان تنها بـه توجيـه   . كند ها را تشريح مي ي آن پردازد و معاني پوشيده     مي
كنـد و بـراي تأييـد سـخن خـود داسـتان بقّـال و طـوطي را          عمل شاه و طبيب الهي بسنده مي 

  .  گويد آورد و در باب معاني عرفاني آن چيزي نمي مي

  هاي پيشين ي بينامتني حكايت پادشاه و كنيزك با روايت ابطهر

روايت پادشاه و كنيزك در ساختار كلّي و در چند خويشكاري مهـم بـا تمـام مĤخـذ شـناخته       
 در الزّمـان فروزانفـر     بـديع چنـان كـه     . اي بينامتني دارد    ي ادبي و تاريخي رابطه      شده و ناشناخته  

ر مجلّـد نخـست شـرح مثنـوي نـشان داده اسـت، در         و نيز د  » مĤخذ قصص و تمثيالت مثنوي    «
از جملـه در    . كنـيم   هاي نسبتاً مشابهي از اين حكايـت برخـورد مـي            متون پيش از موالنا با طرح     

، »چهـار مقالـه   «،  »اخبارالنساء«،  »بلوغ االرب «،  »عيون االخبار «،  »فردوس الحكمه «آثاري مانند   
هايي در طـرح و   اصل روايت با تفاوت» نامهمصيبت  «و  » اسكندرنامه«،  »ي خوارزمشاهي   ذخيره«

اما آنچه شارحان و پژوهشگران     ). 43-41: 1373فروزانفر، ج اول،    . ك. ر(ها آمده است      كنش آن 
ي معناييِ تاريخي قصه باز داشته است، توجه به سـاختار كلّـي قـصه و         مثنوي را از توجه به اليه     

هاي كلّي موالنا در سـير و         ت مفسران و انديشه   همچنين، ذهني . هاي ظاهري آن بوده است      كنش
بنـابراين، بايـد اذعـان      . ها را بيشتر به سمت و سوي تأويالت عارفانه سوق داده اسـت              سلوك، آن 

هـاي   شـود كـه موالنـا از روايـت          هاي تفسيري به حق و شايسته از آنجا ناشي مـي            داشت گرايش 
 3تـوان گفـت بـا بـدخواني خلّـاق            و مي  ها  گذشته، بدون پايبندي به حفظ چارچوب اصلي روايت       

)Misprision (هاي عارفانـه خـود را در ظـرف           كند و نيز انديشه     اي مي   ها، استفاده گسترده    آن
اي اسـت كـه       »پيمانـه «كند قصه بـراي او در حكـم           گنجاند؛ تا جايي كه تصريح مي       حكايات مي 

). 3623-3622/ 2مثنوي. ك. ر(را در اين ظرف به خواننده منتقل كرد         » ي معني   دانه«توان    مي
هـاي   پـردازي و طـرح انديـشه    ي كلّيِ شگردِ روايت لذا، داستان پادشاه و كنيزك نيز از اين قاعده    

ه           ليـخـذ گذشـته بـه وام گرفتـه              عارفانه، مستثني نخواهد بود و ضمن اين كه طرح اوĤي آن از م
در . فتگوها مطرح گرديـده اسـت    هاي عارفانه نيز در قالب عناصر نمادين تمثيل و گ           شده، انديشه 

هـاي    ماند و سـاختار و كـنش        همين داستان نيز، موالنا چندان به منابع پيش از خود وفادار نمي           
با توجه به محدوديت اين مقال، فرصت پرداختن به وجوه شـباهت            . ريزد  قصه را كامالً در هم مي     

هـاي   ي آن بـر مبنـاي نظريـه   هاي منابع پيشين نيست و بررس و اختالف حكايت مثنوي با روايت   
روايـت چنـان    » كنش«به عنوان نمونه، تنها به يك       . تواند موضوع پژوهشي ديگر باشد      جديد مي 
زايـل كـردن عـشقِ      «اگـر مولـوي كـنشِ       . كنـيم   اند، اشاره مي     نيز بيان كرده   فروزانفركه مرحوم   
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ييـر اساسـي در آن داده   نامه گرفته باشد، باز هم تغ      را از اسكندرنامه يا مصيبت    » كنيزك به زرگر  
ارسطو تنها با خوراندن شربت به كنيزك چيني، عشق         ) نامه  اقبال(ي اسكندرنامه     در افسانه . است

امـا در حكايـت عطّـار،       ). 60-55: 1385نامـه،     اقبال. ك. ر(كند    او را در دل ارشميدس سرد مي      
د، با فـصد رگ،     شو  استاد عالوه بر خوراندن مسهل به دخترش كه موجب جاري شدن حيض مي            

نامه،   مصيبت. ك. ر(كشاند تا شاگرد خود را از بند عشق دختر نجات دهد              دختر را به نحيفي مي    
ميرد و دختر از طريـق خـون گـرفتن            در حكايت عطّار كسي نمي    ) 4599 -4550ابيات  : 1386

گـرِ  حال آن كه در حكايت مثنوي، طبيب الهي شربت زهـرآگين بـر زر   . شود  مورد ابتالء واقع مي   
  .كشد تا كنيزك را از بند عشق وي برهاند خوراند و او را مي داستان مي

  موالنا، پادشاه دنيا و دين

ملك دنيا و دين را در يـك جـا جمـع كـرده، بـه      . ي خود موالنا است پادشاهِ قصه، ممثّل شده  
 دسـت  ترين مقام علمي ممكن در روزگارش رسيده و هر آنچه را كه اسباب بزرگي است، به          عالي

سلطنت علمي و جايگاه رفيع اجتماعيِ موالنا بعد از كـسب فـيض از برهـان الـدين                  . آورده است 
از نظر مراتب علمي و دينـي  . محقّق ترمذي و كسب اجازت تدريس و صدور فتوا تأمين شده بود     

 از   موالنـا ايـن دوره    . و شاگردان انبوهي كه پيرامـونش گـرد آمـده بودنـد، چيـزي كـم نداشـت                 
اما تقـدير، سرنوشـت ديگـري ماننـد     . كند اش را با ايجاز تمام و تنها در يك بيت بيان مي       زندگي

مـرگِ همـسرش، گوهرخـاتون سـرآغاز      . اي شيخ صنعان بـراي او رقـم زده بـود            سرنوشت افسانه 
ماجراست؛ زيرا متعاقب آن با بيوه زني به نام كراخاتون كـه از تبـار بزرگـان شـهر اسـت مجـدداً            

الدين يحيي، دختر جواني از متعلّقـانش را بـه    د و اين زن به همراه فرزندش شمس       كن  ازدواج مي 
حضور اين دختر، به احتمال آرامش رواني سـاكنان خانـه را بـه هـم زده و                  . آورد  منزل موالنا مي  

عطّار نيشابوري كـه  » شيخ صنعانِ«سخت در كار موالنا ايجاد كرده بود؛ درست مانند     » اي  عقبه«
آيا موالنا نيز   . يافت  رهايي مي ) خوشنامي(بايد از بند تعلّقات     » ترسابچه«شدن به عشق    با گرفتار   

براي برخاستن از بند تعلّقات علم ظاهري و جاه و مقام فقيهانه بايد به كيمياي خانه نشين خود                  
د درگيـر رقـابتي عاشـقانه مـي         دل مي  ين محمـشـد؟   بست و ناخواسته با فرزند خويش، عالءالـد
تواند احتمال وقوع داشته باشـد؟    پدر و پسر براي تصاحب اين كنيزِ جوان تا چه حد مي   درگيري

گمـان طـرح ايـن مـسأله تـا       اند و بـي  اسناد تاريخي حتي اشاره مبهمي نيز به اين موضوع نكرده 
اما نبايد اين حدس و گمان را به آساني به يـك سـوي نهـاد؛                . اي جسارت آميز خواهد بود      اندازه
موالنا در ديدار با شمس تبريزي، به جمع خانواده         » تحول روحي «يميا چهارسال پيش از     زيرا، ك 

توانـست دل بـه    اضافه شده بود و در آن زمان موالنا نيز مانند هر شخص دانـشمندِ ديگـري مـي                
با توجه بـه هنجارهـاي عرفـي و اخالقـي آن روزگـار              . كنيزكاني بسپارد و با آنان نرد عشق ببازد       
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را با  » ي تركِ تعلّق    عقبه«چنانكه شيخ صنعان    . ن امر نه ناپسنديده بود و نه دور از انتظار         البتّه اي 
كرد، موالناي درگير با اين ذهنيت خوف انگيـز، نيـز الزم بـود از                 به جان خريدن مالمت طي مي     

 اگر حتّي كنيزك را همـان كيميـا       . بند تعلّق علم رسمي از طريق دل دادن به كيميا رهايي يابد           
نراقـي،  . ك. ر(باشـد  بـوده  » دلِ بيمارِ خـودِ موالنـا  «ندانيم، در يك خوانش عارفانه كنيزك بايد        

 .كه بايد با نَفَس رحماني طبيـب الهـي درمـان شـود            ) 2 ي  ، مجلة مدارا، سال اول، شماره     1387
از حضرت ملك ذوالجالل به انواع تضرّع و ابتهـال          «همچنان كه شمس در راز و نيازهاي خويش         

وي ) 683: 1362،  2افالكـي، ج  (» نمود كه از مستوران حجاب غيرتِ خود يكي را به           لتماس مي ا
بنمايند،  موالنا نيز براي خروج از بن بست به وجود آمده در كار خويش، همين تضرّعات را بايـد         

 : هايي از آن اشارت رفته است از خداوند داشته باشد كه در اين داستان به گوشه

  وي محراب شدرفت در مسجد س
  آب شد رــه پـك شــگاه از اش سجده

  چون به خويش آمد ز غرقاب فنا
  دح و ثناــــگشاد در مــخوش زبان ب

  كاي كمينه بخششت ملك جهان
  هانــداني ن من چه گويم چون تو مي

  ا را پناهــاي هميشه حـاجت م
  م راهـــلط كرديــبار ديـــــگر ما غ

  دانم سرت ليك گفتي گرچه مي
  ش بـر ظاهرتــدا كنــم پيــود هز

  چون برآمد از ميان جان خروش
  ر بخشايش به جوشـحــد بــاندر آم

  )62-1/56مثنوي(
شود و در خـواب، آمـدن مهمـان غيبـي كـه قـرار اسـت او را از عقبـه                     دعاي موالنا اجابت مي   

بـت، امانـت،    ي الهي چهار ويژگيِ حـذاقتِ در طبا         وعده. شود  خطرخيز نجات دهد، مژده داده مي     
تعابيري كـه موالنـا بـراي ايـن         . صداقت و داشتن قدرت الهي را براي مهمان غيبي برمي شمارد          

ي ديـدار بـار نخـست آن دو     برد، دقيقاً با شمس تبريزي و بـه ويـژه بـا صـحنه      مهمان به كار مي   
  : مطابقت دارد

  در ميان گـــريه خوابش در ربود
  ديد در خواب او كه پيري رو نمود
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  اي شه مژده حاجاتت رواستگفت 
  ر غـريبي  آيدت  فردا  ز ماستــگ

  ستـچونكه آيد  او  حكـيم حاذق
  صادقش  دان كو امين و  صادقست

  در عالجش  سحر  مطلق  را  ببين
  در  مزاجش  قدرت  حق  را  ببين 

  دــگاه و روز ش چون رسيد آن وعده
  تاب  از  چـرخ  اختر  سوز  شدفــآ

  ـــــره  شه  منتظربود  اندر  منظــ
  تا   ببيند   آنچــــه   بنمودند  سر

  ديد  شخصي  فاضلي  پـر  مايه اي
  ...اي آفتـــابي  در  ميـــان  سـايه

  شه  به  جاي حاجبان فا پيش رفت
  پيش آن مهمان غيب خويش رفت

  هر  دو  بحـــــري  آشنا  آموخته
  هر  دو  جان بي دوختن بر دوخته

  بودستي  نه  آنگفت  معشوقم  تو 
  ليك  كار  از  كار  خيزد  در جهان

  )77-63/ 1مثنوي،(
ي ديدار خودِ     ي مالقات پادشاه با حكيم الهي در داستان پادشاه و كنيزك، يادآور لحظه              صحنه

يكـي،  . ي اندكي تكـرار شـده بـود    موالنا با شمس تبريزي است كه دو بار در زندگي وي با فاصله  
 دكاني بين مدرسه و خانـه و ديگـري  بعـد از بازگـشت از دمـشق كـه                     ديدار نخست آنان بود بر    

خلوت گزيني پادشاه با طبيب الهـي نيـز دقيقـاً از همـان           . شان به وصال مبدل گشته بود       هجران
اي  آن لحظـات شـيرين، بـه انـدازه    . هاي گذشته موالنا و شمس الگوبرداري شده اسـت      مصاحبت

حال كه مجالي پـيش آمـده       . ح و روان شاعر زدودني نبود     شورانگيز بود كه اثرات عميق آن از رو       
اي   ي آن ديدارها در ذهن و زبان موالنا جاني دوباره يافته و با بيان آن تا انـدازه                   بود، ياد و خاطره   

دور از انتظـار اسـت فـردي صـاحب بيمـار، بـا              . كاست  اش مي   از شرنگ تلخ زندگي مصيبت زده     
هـايي بـه وي نـسبت داده          ار كند و اوصاف و اعجـازگري      پزشكي هر چند نامعمول، اين گونه رفت      

ي مالقات    اين صحنه، بيشتر بازنمايي كننده    . شود كه معموالً به صنف پزشكان ارتباطي ندارد         مي
هاي مديدي با هم انس و الفت داشته و بعد از فراقي جانسوز               ي آشنايي است كه مدت      دو دلداده 
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توانـد   ي كه موالنا با صبر دوباره آن را بازيافته است، نمـي  گنج. اند  دوباره به وصال يكديگر رسيده    
بنابراين، طبيب الهي، تصوير بازسـازي شـده و خيـالي شـمس             . يك پزشك ناآشنا و غريب باشد     

گذشته، از ميان خـاطرات سـركوب    تبريزي است كه بعد از چند سالي كه از مرگ يا غياب او مي  
اي كه در ايـن ابيـات بـه           لحن و تعابير عاشقانه   .  است شده در ضمير ناخودآگاه موالنا سر برآورده      

كار رفته است، ذهن را از فضاي برخورد معمولي مشتريِ صـاحب بيمـارِ دردمنـد و پزشـك دور             
  .  كند مي

  دست  بگشاد  و  كنارانش گـــرفت
  همچو عشق اندر دل و جانش گرفت

  دست  و  پيشانيش  بوسيدن  گرفت
  گــــرفتوز  مقام  و  راه  پرسيدن  

  كشيدش تا به صدر پرس پرسان مي
  گفت  گنجي  يافتم  آخــــر به صبر

  گفت  اي  نور  حق  و  دفع   حرج
ـــــبرُ  مفــــتاح  الفَرَج معني  الصـ  

  اي  لقاي  تو  جــــواب  هر  سؤال
  مشكل  از  تو حلّ شود بي قيل و قال

  ترجماني  هر  چه ما را در دل است
  ه پايش در گِل استدست گيري هر ك

  )  98- 1/93مثنوي، (
بخشيدن به بعد معنوي و استكمال روحي خويش، ماننـد شـيخ صـنعان، از       مولوي براي تحقّق  

ترين تعلّق خاطر خويش گذشت و پاي بر آداب عرفي خانوادگي و نفـساني خـود گذاشـت و         مهم
د نيـز   ي خود وي و چنانكه گفته شده اس توانست مورد عالقه    كيميا را كه مي    ين محمـت، عالءالد

هنگام كيميـا،     با توجه به حوادث بعدي، يعني مرگ نابه       . بوده باشد، به حكيمي تازه وارد بخشيد      
گرفتن عالءالدين از خانواده و نيز قتل احتمالي شمس، موالنا خـود را در معـرض اتّهامـات       فاصله

دلهـره و  «گيـري مولـوي    ن و جبهـه ي بيا در پايان داستان، در نحوه  . ديده است   جديِ پنهاني مي  
در سطح ظاهري، موالنا عمـل شـاه و طبيـب الهـي را توجيـه      . شود عميقي احساس مي » نگرانيِ
ظاهراً موالنا با دليل و برهان      . خواهد خود را از اين اتّهامات تبرئه نمايد         كند، ولي در باطن مي      مي
گيـرد؛ يعنـي    ان خضر و موسي مدد مي تواند مخاطبان خود را قانع كند و به اضطرار از داست            نمي

كنند و  شوند كه تنها به سطح ظاهر رخدادها توجه مي       مخاطبان در جايگاه موسايي قرار داده مي      
همچنان كه تسليم كنيزك به زرگر در داسـتان بـا افـق انتظـارات            . از دريافت باطن امور ناتوانند    
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حب اقتدار و بـا تعـصب مردانـه، زنِ          خواننده سازگاري ندارد؛ يعني پذيرش اين كه پادشاهي صا        
دلخواه خود را به غيري بسپارد، چندان آسان نيست؛ درست به همين ترتيب در ساحت زنـدگي                 

  . واقعي، تسليم كيمياخاتون به شمس تبريزي براي اهل خانه و نزديكان موالنا قابل هضم نبود
اي توجيـه اعمـال قهرمانـان    داستان پادشاه و كنيزك، تنها داستاني است كه موالنـا در آن بـر       

هـاي ديگـر، بـراي بيـان      اگر ايـن روايـت نيـز ماننـد داسـتان     . كند صورت مستقيم مداخله مي    به
انديـشانه از     همه جزم  هاي صرفاً عرفاني و تعليمي سرود شده بود، دليلي نداشت راوي اين             انديشه

اي افكنـده     ي شـبهه  در پايان داستان بدون آنكه كـسي يـا كـسان          . ها دفاع كند    عملكرد شخصيت 
صورت مشترك به پادشاه و حكيم الهي وارد شده و موالنـا را بـه دفـاع از                   به» قتل«باشند، اتّهام   

 : آنان واداشته است

  كشتن  اين  مـــرد  بر دست حكيم
  ني  پي  اميد  بــــود  و  ني  ز  بيم

  او  نكشتش  از  بـــراي  طبع  شاه
  ...هام  الهتا   نيامد  امـــــــر  و   ال

  آنكه  از حق يابد او وحي و جواب
  هر  چه  فــــرمايد  بود عين صواب

  آنكه جان بخشد اگر بكشد رواست
  ...نايبست و دست او دست خداست

  شاه  آن  خون  از پي شهوت نكرد
  تو  رهــا   كن   بدگماني  و  نبــرد

  تو  گمان  بردي  كه  كرد  آلودگي
  ...لودگيدر  صفا  كي  غش  هلد  پا

  گر نبــــودي   كارش  الهام  اله
  او  سگي  بودي  دراننــده  نه   شاه

  پاك بود از شهوت و حرص و هوا
  ...نيك  كــرد  او  ليك  نيك  بدنما

  گر  بدي  خـــون  مسلمان كام او
  ...كافرم   گر  بـــردمي  من  نام  او

  شاه  بـــود  و شاه  بس  آگاه  بود
  ي  اهللا  بود و  خاصهخاص  بــــود  

  )241 - 1/222مثنوي، (
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 كنيزك، كيمياخاتون

براي كيمياخاتون كه بنا به تصريح اغلب شرح حـال نويـسان، چنـان              » كنيزك«اطالق عنوان   
ي موالنا آورده شد، دور       كه گذشت از متعلّقان كراخاتون بود و بعد از ازدواج موالنا با وي به خانه              

ع تاريخي در باب پدر و مادر اين دختر و اين كه چه نسبت دقيقـي                هرچند مناب . از انتظار نيست  
با كراخاتون داشته و يا چگونه پيش از ازدواج اين زنِ بيوه بـا موالنـا بـا وي پيونـد يافتـه اسـت،        

 رخ داده و درست چهار سـال  640دانيم ازدواج موالنا با كراخاتون در سال      مي. گويند  چيزي نمي 
هـا و   تاريخ دقيق ازدواج شمس و كيميا در تـذكره . درآورده شده است  بعد كيميا به نكاح شمس      

رسد نبايد بيش از دو ماه بعد از مراجعت شـمس كـه مـاه                 كتب شرح احوال نيامده و به نظر مي       
بنابراين، كيميا بايد هنگـام ازدواج موالنـا و كراخـاتون           .  بوده، اتّفاق افتاده باشد    644محرّم سال   

 محمددرست در همين اوان، فرزند دوم موالنا يعني عالءالدين       . بوده باشد اي    دختر بالغ و رشيده   
 داشـته، البتّـه امـري    كيميـا جواني بيست ساله بوده و اين كه گفته شده است ميلي بـه همـين           

در باب عكس العمل كراخاتون نسبت به وصلت شمس و كيميا سـخني بـه ميـان                 . غريب نيست 
، به همدلي   )642-641: 1362،  2افالكي، ج . ك. ر(ا با مادر موالنا     نيامده اما به تفرّج رفتن كيمي     

خواسته اين دو دل داده را بـه هـم نزديـك     ي خود تعبير شده است كه ظاهراً مي       اين جده با نوه   
گفته شده است همين مسأله آتش غيرت شمس را تنـد كـرده و برخـورد شـديد وي بـا                     . نمايد

ت   دربـاره ). 139:  ب1384زرين كوب، . ك. ر(ت كيميا باعث بيماري و فوت او شده اس      ي كيفيـ
 فريـدون جـز ايـن كـه     زندگي مشتركِ كوتاه شمس و كيميا اطّالعات زيادي در دسـت نـداريم،    

هاي شمس در آمد و شدهاي كيميا و خودِ شمس نيز در چند فقـره بـه         به سختگيري  سپهساالر
رِ من دختر آمد و بـه وقـت آن چنـدان         آن كيميا ب  «از جمله   . شان اشاراتي دارد    زندگي خصوصي 

هـا خوشـي بـه مـا داد، روزان همـه بـدخويي             شيوه و صنعت از كجا بودش خدا بيامرزد چنـدان         
ي  در ادامـه ). 867: 1377مقـاالت،  ( » ...ي خواب آمدي عجب بودي  بكردي و شب چو در جامه    

 را طـالق داده     گويـد كيميـا     ها، شمس به صراحت مـي       همين قسمت و در قسمتي ديگر از گفته       
ي كاتبـان بـر مـتن مقـاالت نباشـد، بايـد در              اگر اين سخنان افـزوده    ). 336: همان. ك. ر(است  

مگـر آن كـه مـرگ وي چنـد     . ي مرگ كيميا ترديد داشـت   از حادثهافالكي و سپهساالرگزارش  
زريـن  (رود     از دنيـا مـي     644كيمياخاتون ماه شعبان سال     . روزي بعد از طالق اتّفاق افتاده باشد      

در . رسد ايـن وصـلت بـيش از شـش مـاه دوام آورده باشـد           و به نظر نمي   ) 139: ب1384كوب،  
توانست براي موالنا غنيمتي بوده باشد، زيرا به          ساحت زندگي ظاهري، ازدواج شمس و كيميا مي       

گشت و شايد به زعم       ي آن تا حد زيادي از بابت ماندگاري شمس در قونيه دل آسوده مي               واسطه
توانست از شدت مخالفت مريدان بكاهد؛ چرا كه بـا ايـن وصـلت، شـمس عـالوه بـر                      حتّي مي او  
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كـرد و بـالطّبع مريـدان     وابستگي روحي و معنوي، نسبتي خانوادگي نيز با خاندان موالنا پيدا مي   
بينـي   اما سير حوادث چنان كه موالنـا پـيش        . توانستند آشكارا با وي دشمني ورزند       توز نمي   كينه
بود، پيش نرفت و نه تنها از مخالفت مريدان كاسته نشد، بلكه با توجه به برخوردهايي كـه                  كرده  

هـا افـزدوده شـد و سـرانجام،           ي مخالفت و دشـمني      بين شمس و عالءالدين پيش آمد، بر دامنه       
  .  الظّاهر به پايان رسيد ها با دو مرگ تراژيكِ كيميا و شمس تبريزي علي تنش

» كنيـزك «غير از نام  به. يميا در داستان چندان انعكاس پيدا نكرده استهاي زندگي ك  واقعيت
ي بيمـاري عـشق كنيـزك     توانست از پايگاه اجتماعيِ واقعي كيميا اخذ شده باشد، مسأله         كه مي 

در باب نقش كنيـزك  . در داستان است كه به نوعي بايد با زندگي واقعيِ كيميا انطباق داده شود             
اي  دانيم كيميا به بيمـاري  مي. مهم رخ داده است» جايي جابه«و » انتقال«چند مكانيزم ا ) كيميا(

. انـد   نويسان به صورت مبهم آن را گزارش كرده         ناشناخته يا به طرز مشكوكي مرده است و تذكره        
رسد در روايت رؤياگونه موالنا، بيماريِ پس از ازدواج كيميـا بـا شـمس تبريـزي، بـه                     به نظر مي  

موالنـا بـا    . فاصله بعد از تحت تملّك پادشاه قرار گرفتنِ وي منتقل شده است           سرآغاز روايت و بال   
  . از هنگام خريد كنيزك تا بيماري او را تنها در يك بيت گزارش كرده است» شتاب مثبت«

  چون خريد او را و برخوردار شد
  آن  كنيزك  از  قضا  بيمار  شد
  )1/40مثنوي، (

  . دهد سي مشكل كنيزك، ماهيت بيماري او را تشخيص ميطبيب الهي، در اولين ديدار و برر
  رنجش  از  سودا  و  از صفرا نبود

  بوي  هر  هيــزم  پديد  آيد  ز  دود
  ديد  از  زاريش  كو  زار دل است

  تن خوش است و او گرفتار دل است
  عاشقي  پيــداست  از  زاري  دل

  نيست  بيماري  چـــو  بيماري   دل
  ها  جداست علّتعلّت عاشق ز  

  عشق  اصطرالب  اســرار   خداست
  ) 110- 1/107مثنوي، (

ت «ي كيميا و عالءالدين، عشقي دو سويه نبوده كه در ذهن راوي           آيا رابطه  يافتـه  » قلب ماهيـ
هـاي انـدكي در    ي عالءالـدين نـشانه   اي ديگر ظاهر شده است؟ در عالم واقعيت، از علقه    گونه و به 

در اينجـا نيـز     .  است داده  ي اظهار عشق به كيميا را نمي        مردساالر اجازه ي    هدست است، اما جامع   
منتقـل  ) كنيزك داستان (روايت از منطق رؤيا پيروي كرده و عشق آشكار عالءالدين را به كيميا              
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ذهـن  . فرافكني كرده است  ) عالءالدين(نشان كيميا را به زرگر داستان         نموده و برعكس عشق بي    
بيشتر، به عمـل ديگـري نيـز دسـت زده اسـت؛ يعنـي مكـان                 » انحراف توجه  «راوي براي ايجاد  

انـد، بـه      كـرده   را كه درست در زير يك سقف با هم زندگي مـي           ) كيميا(استقرار معشوقِ كنيزك    
ترين نقاط ممكن نسبت به محلّ زندگي راوي اسـت، انتقـال              كه از دورترين و شرقي    » سمرقند«

قـصد پركـردن خألهـاي       هـا و حـوادث كلّـي كـه بـه            ستان، كنش ي دا   در تحليل روانكاوانه  . داده
قـصد از مخاطـب پوشـيده        شوند، نبايد مانع كشف نكات اصلي شوند كه بـه           داستاني طرّاحي مي  

دهـد، در افكـار    ي اساسي قـرار داده و بـسط مـي    آنچه را خواب نقطه  «زيرا در رؤيا نيز     . شوند  مي
 عكس آنچه در افكار مـا كمـال اهميـت را دارد، در              كه بر  پنهان چندان اهميتي ندارد، درصورتي    

بنابراين، ). 39: فرويد، بي تا  (» گردد اي بيش واقع نمي     خواب فراموش شده يا مورد مختصر اشاره      
ي درمان كنيزك، رهسپاركردن عمال پادشاه بـراي آوردن           ها از قبيل جلسه     ي كنش   بخش عمده 

ايد جزو حوادثي دانست كه راوي براي كتمان هرچه         زرگر از سمرقند و داروخوراندن به زرگر را ب        
  . كار برده است ي داستاني دادن به تاريخ فراموش شده، به بيشتر واقعيت از مخاطب و نيز جنبه

به جاي اين كه بـه طبيـب       ) كيميا(مكانيزم انتقال مهم ديگر در داستان اين است كه كنيزك           
داده ) عالءالـدين ( ف واقعيت تاريخي به زرگـر       واگذار شود، درست بر خال    ) شمس تبريزي (الهي  
عجيـب ايـن كـه      . انجامـد   به طول مـي   » شش ماه «مدت وصال كنيزك با زرگرِ داستان       . شود  مي
  .  ي زندگي مشترك كيميا و شمس نيز بيش از شش ماه نبوده است دوره

  شه بدو بخشيد آن مه روي را
  جفت  كرد آن  هر دو صحبت جوي را

  راندند كام مدت شش ماه مي
  ه  صحت  آمد  آن دختر تمامــا  بــت

  )201- 1/200مثنوي، (
در واقعيت دختر نه تنها از بيماري نجات پيدا نكرده، بلكه به طرز كامالً مشكوكي از دنيا رفته                  

جايي مهم روايي، نقش مقتول از كيمياي تاريخي بـه زرگـر داسـتان        بنابراين، در يك جابه   . است
جايي در ذهن راوي با توجه بـه عالئـق وي كـامالً قابـل               اين جابه . نتقل شده است  م) عالءالدين(

مرگ كيميا دلخواه موالنا نبود، زيرا ممكن بود دوبـاره شـمسِ پرنـده را كـه بـا ايـن        . درك است 
وصلت پايگير شده بود، به فكر سفري نابيوسان بيندازد و در نتيجـه سـبب سـاز هجـران مجـدد         

ناپذير موالنا بـود كـه        اما چنان كه خواهد آمد مرگ عالءالدين آرزوي بيان        . عاشق و معشوق شود   
توانست متحقّق شود تا موالنا در عالم ذهن از اين فرزند نـاخلف انتقـامي         الاقلّ در اين روايت مي    

شـمس  (ي كيميا به دست طبيـب الهـي    ي بسار مهم ديگر، قتل فرافكني شده    نكته. گرفته باشد 
  .    دهد موالنا آن را به وحي و الهام خدا نسبت مياست كه ) تبريزي
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  كشتن  اين  مـــرد  بر دست حكيم
  ني  پي  اميد  بــــود  و  ني  ز  بيم

  او  نكشتش  از  بـــراي  طبع  شاه
  ...تا   نيامد  امـــــــر  و   الهام  اله

  آنكه  از حق يابد او وحي و جواب
  هر  چه  فــــرمايد  بود عين صواب

  آنكه جان بخشد اگر بكشد رواست
  ...نايبست و دست او دست خداست

  )226 -222/ 1مثنوي، (
توان احتماالتي از اين دست را مطرح كرد؟ اين كـه آيـا ممكـن                 با توجه به ابيات فوق آيا نمي      

است كيميا به مرگ طبيعي و در اثر بيماري نمرده باشد و واقعاً چنان كه از زبان موالنا در رفتـه         
جنايي رخ داده و به دليل حيثيت خانوادگي از اغيار پوشانده شده اسـت؟ در ايـن                 » قتلي«ست  ا

ي موالنـا شـمس الـدين         منكوحـه   «: توانسته باشد؟ گفتـه شـده اسـت         صورت، علّت قتل چه مي    
ي سلطان    كيمياخاتون زني بود جميله و عفيفه؛ مگر روزي بي اجازت او زنان او را مصحوب جده               

الدين به خانه آمده مذكوره را طلب داشـت؛    فرّج به باغش بردند، از ناگاه موالنا شمس       ولد برسم ت  
ي سلطان ولد با خواتين او را به تفرّج بردنـد، عظـيم توليـد و بـه غايـت رنجـش             گفتند كه جده  

نمود، چون كيمياخاتون به خانه آمد في الحال درد گـردن گرفتـه همچـون چـوب خـشك بـي                     
بنا بر ايـن  ). 642-641: 1362افالكي، ج دوم، (»  بعد از سه روز نقل كرد     حركت شد، فريادكنان  

گزارش، احتمال درگيري فيزيكي بين شمس و كيميا با توجه به سختگيري و تعصب خاصي كه                
اي كه ممكن اسـت بـه جراحـت     شمس داشته است، دور از انتظار نيست؛ درگيري و تنبيه بدني         

  .   وز بعدي منجر شده باشدشديد كيميا و مرگ او در چند ر

  طبيب الهي؛ شمس تبريزي

اند شمس تبريزي شنبه بيست و ششم جمادي اآلخر سـال      نويسان گفته   چنان كه اغلب تذكره   
و بعد از اولين مالقات بـا مولـوي،        ) 84: 1362،  1افالكي، ج . ك. از جمله ر  ( وارد قونيه شد     642

و ) 108: 1387سپهـساالر،  . ك. ر(شـستند  الدين زركـوب بـه خلـوت ن       شش ماه در منزل صالح    
ترين زبـان ممكـن بيـان كـرده       را به صريح  آن رافيه ما فيهنتيجه چيزي شد كه خودِ موالنا در 

 و با افزايش حقد و حسد شاگردان و نزديكان، نخستين غيبـت شـمس در بيـست و يكـم                 4است
م سال بعد به همراه سـلطان       و محرّ ) 88: 1362،  1افالكي، ج (  به وقوع پيوست      642شوال سال   

شايد يك يا حداكثر دو مـاه بعـد   . ولد به قونيه بازگشت و اين بار در منزل خودِ موالنا ساكن شد          
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ي او را اجابـت   از اين واقعه، كيمياخاتون را از مولوي خواستگاري كرد و موالنا بي درنگ خواسته          
زريـن  (5ز گوشه چشمي به وي داشـت ظاهراً عالءالدين محمد ني). 111: 1387سپهساالر، (نمود  
نفوذ كـالم شـمس در موالنـا موجـب شـد در برابـر خواسـتگاري وي از                   ). 137: ب1384كوب،  

ي امنيت رواني خـانواده را        توانست شيرازه   كيمياخاتون، مخالفتي نورزد، هر چند اين موافقت مي       
والنـا اشـاره كـرده و       شمس خود در مقاالت، به نفوذ بي حد و شـمار خـويش در م              . از هم بپاشد  
 ).111، 1ج/ مقاالت(» موالنا را اگر حكم كنم، فرزندان خود را از شهر براند«: گفته است

مولوي در معامله با شمس خطر كرد؛ خطرِ درافتادن با شاگردان دور و نزديك تا اهل خويش،                 
همان نخـستين   چرا كه در    . ارزيد  ي اين خطرات مي     اما لذّت حضور او به همه     . يعني زن و فرزند   

پيرمـردِ  «ي ديدار، آن گاه كه شمس در كسوت بازرگاني ورشكـسته بـر وي ظـاهر گـشت           لحظه
به شبح نوراني يك موجود ايزدي مبـدل شـد   . غريبه در خاطر وي به يك تجلّي الهي تبديل شد   

قـاي رب   برد، بـه ل     هاي خطر، او را پلّه پلّه به مالقات خدا مي           ي دور و آكنده از ورطه       كه از فاصله  
دلخـوري  ). 109: ب1384زرين كوب،   (» ي عمر بدان اميد ورزيده بود       كه وي تا اين هنگام همه     

ي موالنـا و شـمس        و دشمنانگي شاگردان و اعضاي خانواده، به ويژه فرزند كهتر موالنا در رابطـه             
د بـر يـك   اند، تنهـا نبايـ   ي شرح حال نويسان به صورت متواتر بدان اشاره كرده     كه باالتّفاق، همه  

ها و كدورت خاطرهـا هـر         گمان، بخشي از بدبيني    بي. طرف قضيه، يعني شمس نسبت داده شود      
زيـرا در نهانگـاه ذهـن مريـدان و     . چند به صورت نهاني بايد متوجه خودِ مولوي نيز شـده باشـد          

باب تقصير نبود و با ايـن كـار اسـ    اي از اهل خانه، خودِ موالنا نيز با سرسپردگي به شمس بي     پاره
بـي اصـل و     «به گمان شاگردان و نزديكان مولوي، درويـشي         . زحمت نزديكان را فراهم كرده بود     

ي مريـدان را بـه     با حضور نامنتَظَر خويش، آرامش خانه و مدرسه و جمعيت خاطر حلقـه            » نسب
ايـن ناخرسـندي را آنـان كـه         ). 36-35 و ولدنامه،    108: 1387سپهساالر،  . ك. ر(هم ريخته بود  

نمودند و آنان كه پـاس احتـرام موالنـا را داشـتند ماننـد                داشتند به زبان و رفتار باز مي      جسارت  
). 115همـان،  . ك. ر(كردنـد   كشيدند و مغـضوبانه سـكوت مـي    كراخاتون، همسر وي، دم در مي   

چنان كه بعد از غيبت هميشگي شمس يا مرگ وي، به جز سه تن كـه غمخـوار موالنـا بودنـد،                      
  ).129-128همان، . ك. ر(حالي خويش ابايي نداشتند همگان از ابراز خوش

آيد شمس تبريزي باوجود غياب فيزيكي، يـك          آنچه از فحواي آثار منظوم و منثور موالنا برمي        
ي شـمس   آن از ذهن و زبان وي غايب نبوده و تمام لحظات زندگيِ پرآشوبِ او بـا يـاد و خـاطره    

ي شمس را در ذهـن و    انعكاس ياد و خاطره  توان  در اين مجال اندك نمي    . گشته است   سپري مي 
از فحواي كـالم موالنـا در   . زبان موالنا كه در آثار او به وفور آمده است، تمام و كمال بررسي كرد             

: 1387موالنـا،  . ك. ر (فيه مـا فيـه   و  ) 1860كليات شمس، غزل    . ك. به عنوان نمونه ر    (غزليات
 همواره جزو اشتغاالت فكري او بود و خيـال          توان استنباط كرد كه شمس تبريزي       مي) 55 و   24
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بخشيد و در طول بيش از ده سالي كه از يار قـديم خـويش                 شمس بر جان بي قرارِ وي قوت مي       
مولوي بعد از غيبت دوم يا مرگ شـمس،        . گرفت  جدا افتاده بود، همواره از خيال دوست نيرو مي        

ـ «در دو ساحت به دنبال او بوده است؛ يكي در جهـان              چنـان كـه از مـسافران طـرق و       » تعيني
گرفت و حتّي دو بار خود بـه شـام سـفر كـرد و ديگـري در جهـان                      شهرها سراغ يارِ غايب را مي     

چنان كه  . اي كه در نظرش همه جا پر از شمس بود و جايي خالي از يار نبود                ، به گونه  »ذهنيت«
تافـت عـين شـمس بـود و           يبراي موالنا آفتاب كه از روزن م      «: گويد   مي عبدالحسين زرين كوب  

در  و ديوار خانه، شـمس بـود،         . آفريد نفس شمس بود     اش شادي و نشاط مي      هوايي كه در سينه   
در قلـب وي القـا   » اهللا«كائناتِ عالم شمس بود، ماوراي كائنات، شمس بود، عشقي هم كه ذكـر          

د و همـواره مثـل   اي يا توهمي بود كه او را ترك نمي كر اين پندار و وسوسه   . كرد، شمس بود    مي
  )122: ب 1384زرين كوب، (» .يك مكاشفه در خاطر موالنا رسوخ داشت

و فرمانبردار موالنا كـسي كـه بـرخالف بـرادر كهتـر خـود يكـسر در             ، فرزند بزرگ  سلطان ولد 
 گزارشي نسبتاً دقيق از رخدادهاي زندگي موالنـا و افـراد دخيـل در               ولدنامهخدمت پدر بود، در     

ي  صراحت و با زباني ساده اشتغال ذهني موالنـا را بـا يادوخـاطره       او به . كرده است زندگي او ارائه    
  : كند جستجوي شمس رفته بود، بيان مي تبريزي بعد از بازگشت از سفر دوم شامات كه به شمس

  شمس  تبــــــريز  را  به  شام  نديد
  در  خودش  ديد  همچو  ماه  پديد

   دوريمگفت   اگر  چه  به  تن  از  او 
  بي تن  و  روح  هر  دو يك نوريم

  خــواه   او  را  ببيـن  و  خـــواه مرا
  من   ويم  او  مـن  است  اي جويا

  هر  دو  با  هـم  بديم  بي تن و  جان
  ...پيش از آن كه اين فلك شود گردان

  حالت  مـــا  بـــه كـــس  نمي ماند
  كيست  كه  احــوال  ما  عيان  داند

  او  از  چـــه رو   همي گويممن  و  
  چون كه خود او  منست و  من اويم

  بل  همه   اوست  مـن   در  او  درجم
  زو  بود  جمله   دخـلم  و   خرجم

  او چو شخص است و هستِ من سايه
  نيست  بي  شخص   سايه   را  مايه
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  بي  وجــودش  مرا  وجودي   نيست
  بي  ويم   هيچ   تار و پودي  نيست
  )50نامه، ولد (

با وجود اين، دور از انتظار نيـست كـه شـمس خيـالي موالنـا از پـستوي تاريـك ذهـن او در                         
نخستين گام آفرينش مثنوي چهره بنمايد و به شاعر مجال بدهد ضـمن يـادآوري او، مهمتـرين        

ي پادشـاه و كنيـزك بازسـازي          هاي پنهان قـصه     بخش زندگي خود را به صورت پوشيده در اليه        
شـمس  «قصه نه پادشاه است و نه كنيزك؛ بلكه         » شخصيت اصلي «توان گفت     ين رو مي  از ا . كند

بعـد از   . در روايتي رؤياگونه بر موالنا ظاهر شده اسـت        » طبيب الهي «است كه به شكل     » تبريزي
  : كند كه تصريح مي) خودِ موالنا(ي الهي، پادشاه  ي تحقّق وعده خروج از  مسجد و مشاهده

  ودستي نه آنگفت معشوقم تو  ب
  ليك كار از كار خيزد در جهان

  اي مرا تو مصطفي من چون عمر
   از  براي  خدمتت  بندم  كمر

)1/77 -78 (  
صـراحت معرّفـي    ي داستان به  كار رفته، در ادامه    كه در توصيف طبيب الهي به     » مهمان غيبي «
يكـسان اسـت و   شود، اين طبيب كسي جز شمس تبريزي نبوده و نام او با آفتاب عالم حـس     مي

همان نقشي را كه خورشيد در زندگي كاينات دارد، شمس تبريزي نيـز بـراي زنـدگاني تاريـك                   
اي  الـدين تجربـه   گمان مالقات با شمس بي«: گويد  ميآنه ماري شيملچنانكه . كند موالنا ايفا مي  

شـيد  هاي گونـاگون خور     او پيوسته شمس را به صورت جلوه      . ساز در زندگي مولوي بود      سرنوشت
در عالم معنا شمس خورشيد معارف است و مانند آفتاب حقيقي، از همـه جـدا   . كند مشاهده مي 

 در گزارش مالقـات  كوب زرين). 95: 1382شيمل، (» و همچنان معجزه آسا با همه متّصل است 
كنـد؛ همـان      تعبيـر مـي   » مهمـان غيبـي   «موالنا و شمس براي نخستين بار، از شمس به عنوان           

). 111: ب1384زرين كوب،   . ك.ر(د موالنا در داستان از طبيب الهي كرده است          تعبيري كه خو  
نظيـر بـودنش و نيـز احيانـاً بـر مـرگ               بودنِ شمس را بر شكل زندگي وي، يگانه و بـي          » غريب«

  . توان تعبير كرد كه موالنا به صورت پوشيده به آن اشاره كرده است ي او مي غريبانه
  يستخود غريبي درجهان چون شمس ن

  شمس جان باقي است او را امس نيست
  شمس  در  خارج  اگر چه  هست  فرد

  مي توان  هم  مثل  آن  تصــــوير  كرد
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  شمس  جان  كو  خــارج  آمد  از  اثير
  نبـــودش  در  ذهن  و  در خارج نظير

  )121- 1/119مثنوي، (
ت در      تبريزي بعد از مرگ يـا غيبـت دائمـي            اند كه شمس    همگان تصريح كرده   در عـالم عينيـ

بنابراين، جاي شـگفتي    . شود   بر موالنا متجلّي مي    الدين چلبي   حسام يا   زركوب الدين  صالحهيأت  
هاي داسـتاني   بار در عالم ذهنيت، شمس آنگاه كه مجالي باشد در هيأت شخصيت      نيست اگر اين  

باني شورانگيز اشاره   هاي شمس با ز     كردن ها به جامه عوض     در يكي از غزل   . بر مولوي نمايان شود   
 : شده است

  آن  يار  همانست  اگر  جـــامه  دگر شد
  آن  جامه  بدر  كرد  و دگر  بار برآمد

  آن  باده  همان  است  اگر شيشه بدل شد
  بنگر كه چه خوش بر سر خمار برآمد

  ها مرد اي  قوم  گمان  برده كه آن مشعله
  ...آن  مشعله  زين  روزن  اسرار  برآمد

   شمس فرو شد به غروب، او نه فنا شدگر
  از   برج  دگر   آن  مه  انـوار  برآمد

 )639كليات شمس،غزل (

موالنا در دفتر دوم، به حضور دائمي شمس در ذهن خود اشاره كـرده و بـه ايـن كـه از يـاد و            
  .بر نگرفته، اقرار كرده است» اميد«خاطره معشوق خويش 

  گردم عجب باز  گِرد  شمس مي
  ز  فر ّ شمس   باشـد  اين  سببهم  

  ها  مطلع شمس   باشد  بر سبب
  ها  منقطع هم   از  او  حبــل  سبب 

  صد   هزاران   بار   ببريدم  اميد
  از كه؟ از شمس؟ اين شما باور كنيد؟

  تو  مرا   باور   مكن   كز  آفتاب
  صبــــر  دارم  من  و يا ماهي ز آب

  نور  شوم  نوميد،  نــوميدي  م
  عين   صنع   آفتاب  است  اي حسن

  



 109  اهللا طاهري قدرت/ هاي پنهان نخستين داستان مثنوي  زندگي خصوصي موالنا در اليه

 

  عين صنع از نفس صانع كي برَد؟
  هيچ هست از غير هستي چون چرد؟

  )1115 - 2/1110مثنوي، (
 اشاره وار به مطابقت شمس تبريزي با طبيب       پلّه پلّه تا مالقات خدا     در   كوب عبدالحسين زرين 
انديشيد او را     مي) شمس( در باب او     )موالنا(وقتي از ديدگاه احوال خود      «: الهي اشاره كرده است   

ديد كه از راه دور به ديار روم آمـده بـود تـا روح او را از تعلّقـي             مي» طبيب غيبي «همچون يك   
  ). 128: ب1384زرين كوب، (» عاشقانه كه به علم ظاهر و جاه فقيهان داشت، نجات دهد

الش راوي بـراي سـرپوش   ت» پادشاه و كنيزك  «چنان كه پيش از اين گفته شد در كلّ روايت           
با وجود كتمان كاري ضميرِ آگاه، در اثناي نقل قـصه           . كنيم  ها را مشاهده مي     گذاشتن بر واقعيت  

رود و افسار سخن بـه دسـت ضـمير ناخودآگـاه وي      چون سررشته كالم از دست موالنا به در مي      
 كتمان حقايق، تا    گونه در   آيد و محتاط كاري وسواس      ي شمس به ميان مي      افتد، ياد و خاطره     مي

 :راند شود و به صراحت تمام از شمس تبريزي سخن مي حدي نقش بر آب مي

  چون حديث روي شمس الدين رسيد
  شمس چــــارم آسمان سر در كشيد

  واجب  آيد  چـــونكه  آمد  نام   او
  شرح   رمــــزي  گفتن  از  انعام او

  اين   نفس  جــان  دامنم   برتافتست
  ـراهان  يوسف يافته استبوي  پيـــ

  از  براي  حــــــقّ   صحبت   سالها
  بازگو  حالي  از  آن خـــوشحال ها

  تا  زمين  و   آســــمان  خندان شود
  عقل و روح و ديده صد چندان شود

  ) 127- 1/122مثنوي، (
 بـه  تـوان از آن   مشتاق موالنـا كـه مـي   6»جان«ي بسيار هنرمندانه اي بين     بعد از اين، مناظره   

اوسـت، در   » هوشـيار «ضمير ناخودآگاه او تعبيـر كـرد و خـود راوي كـه بازنمـايي كننـده بعـد                    
ضمير ناخودآگاه خواهان افشاي اسرار مولوي و شمس است حال آن كه ضمير هوشيار              . گيرد  مي

زيرا ضمير هوشيار موالنا بر خطر از شـمس گفـتن   . كوشد كند و در كتمان سرّ مي  او مقاومت مي  
  : خواهد جان شيفته را متقاعد كند كه ت و  ميواقف اس

  خوشتر آن باشد كه سرّ دلبران
  گفته آيد در حديث ديگران
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  )1/136مثنوي، (
مكـشوف و  «اما ضمير ناخودآگاه هنوز پا پس نكشيده و مصرّ است كه ماجراي موالنا و شمس                

كنـد و اصـل    ه مـي است كـه بـر ناخودآگـاه غلبـ     در نهايت اين ضمير هوشيار. افشا شود» برهنه
هاي ظـاهري مـتن آن        ماند و در اليه     ماجراي زندگي خصوصي موالنا در اين حكايت پوشيده مي        

  .گردد نهان مي
  گفتم ار  عريان شود او در عيان

  ني  تو  ماني  ني  كنارت ني ميان
  خواه ليك اندازه خواه آرزو مي

  بر  نتابد  كـــوه  را يك برگ كاه
  فروختآفتابي كز وي اين عالم 

  اندكي گر پيش آيد جمله سوخت
  فتنه و آشوب و خونريزي مجو

  بيش از اين از شمس تبريزي مگو
  )142- 1/139مثنوي، (

در باب ابيات فوق به دو نكته مهم بايد اشاره كرد؛ نخست آن كه تـشبيه شـمس تبريـزي بـه                      
كنـد، در     مـي خورشيد عالم حس و اين كه اگر اندكي به زمين نزديك شود، همه چيـز را نـابود                   

هاي خود شمس نيز هست و شكّي نيست كه اينجا آفتاب مـورد نظـر موالنـا شـمس                     ميان گفته 
ي   شـمس دربـاره   . پرده و حجاب آن خطرخيـز اسـت         ي اوست كه ذكر بي      تبريزي و ياد و خاطره    

نفاق گويم؟ اين موالنا مهتـاب اسـت، بـه آفتـاب            نفاق كنم يا بي   «: گويد  نسبت خود با مولوي مي    
از غايت شعاع و روشني، ديده طاقت آفتـاب نـدارد و آن   . من ديده نرسد الّا به ماه در رسد     وجود  

ي دوم،     نكتـه ). 115: 1377مقـاالت،   (» ال تدركه االبصار و هو يدرك االبصار      . ماه به آفتاب نرسد   
است كه نقش محوري در تحليل ما خواهـد  » خونريزي«و » آشوب«، »فتنه«ي كليديِ    سه كلمه 
 ضمير خودآگاه موالنا دل نگران كدام فتنه است كه ممكن است بار ديگر مرگي تراژيـك                  .داشت

هـاي رمزگونـه    تواند مفسر بخشي از ابيات و گـزارش  ي مي و خونين به بار آورد؟ همين سه كلمه      
  : غزليات باشد كه در آن موالنا به ايما به قتل شمس اشاره كرده است

    مير  عسساني بشنو  از بوالهـــوسان  قصه
  ي ما گشت در اين كوي نهان رندي  از حلقه

  ايم مدتي  هست  كه  ما  در  طلبش  سوخته
  شب  و روز از طلبش هر طرفي جامه دران
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  هم  در  اين  كوي  كسي  يافت ز ناگه اثرش
  جامه  پر  خون  شده  اوست  ببينيد  نشان

  خون  عشّاق،  كهن خـــود  نشود  تازه  بود
  تازه ست بدانيد كه هست آنِ فالنخون چو 

  ها چو شود كهنه سيه گردد و خشك همه خون
  خون  عشّاق  ابد  تازه  بجـــوشد  ز روان

  تو  مگو  دفع  كه اين دعوي خون كهن است
  ست  و نخسبد به جهان خون  عشّاق  نخفته

  گر  چنان   كشته  شوي  زنده  جاويد  شوي
  رسانخدمت از جان چنين كشته  به تبريز 

  )1994كليات شمس، غزل (
هاي تاريخي در     توان به يكي از معدود حكايت       وهواي عاطفي اين غزل مي     براي درك بهتر حال   

ولـد اشـاره كـرد كـه افالكـي از قـول او در         تبريزي از زبان سـلطان     باب سرنوشت تراژيك شمس   
وسـط مريـدان   همين حكايت، يكي از اسناد مهم براي اثبـات قتـل شـمس ت     . مناقب آورده است  

بـين پايـان    ). 684-683: 1362،  2افالكـي، ج  . ك. ر(موالنا بارها مورد استناد قرار گرفته اسـت         
اسرارآميز زنـدگي شـمس تبريـزي و سرنوشـت نامـشخّص طبيـب الهـي در داسـتان مـشابهت                     

آنكه سـخني در     ي كنيزك، حضور طبيب بي      در داستان بعد از معالجه    . انگيزي وجود دارد   شگفت
اي  گونـه  قـصد، پيرنـگ داسـتان را بـه       موالنا ظـاهراً بـه    . شود   گفته شود، گم و ناپديد مي      باب وي 

طرّاحي كرده تا با ابهام حساسيت برانگيزي، سرنوشت شمس را نيـز بـه مخاطـب تيـزبين خـود                
  .گزارش دهد

 زرگر؛ عالءالدين محمد

  اعتقـاد چنـداني نداشـت    عالءالدين محمد بر خالف برادر، ظـاهراً بـه سـير و سـلوك عارفانـه         
  جايگاه رفيعي كه سلطان ولد در نـزد پـدر داشـت            . خور بود   و بيشتر با اهل مدرسه و شريعت دم       

  كـرد، آتـش    هاي اغراق آميزي كه به ويژه شمس بعـد از مراجعـت از دمـشق از او مـي             و ستايش 
  سـلطان ولـد   ور كرده بود و بعيـد نبـود نـسبت بـه پـدر،               حقد و حسد را در دل اين فرزند شعله        

  ). 136-135: ب1384زريـن كـوب،     . ك. ر(و شمس كينه و نفرتي آشكار و پنهان داشته باشـد            
زيـرا شـمس را رقيـب    . به جز اين، ازدواج شمس با كيميا، بر عالءالدين محمد سخت گران آمـد  

يح بنا بـه تـصر    . سر آمده و معشوق را از دستش به در آورده بود            دانست كه پيرانه    عشقي خود مي  
ي   كارانـه   و گـزارش محافظـه    ) 198: 1377مقـاالت،   . ك.ر(ي خـود شـمس در مقـاالت           پرده  بي
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ي ديـدار بـا خـانواده، بـه محـلّ اقامـت شـمس و كيميـا           ، عالءالدين به بهانـه    فريدون سپهساالر 
هـاي   در يكي از گسسته پـاره ). 112-111: 1387سپهساالر، . ك. ر( آمدهايي داشته است و رفت

هـا و از   ي موالنا و حتي ضرب و شتم شـمس از جانـب آن   دشمني محمد و اهل خانه  مقاالت، به   
از فحـواي  . ي خـود اشـاره شـده اسـت     تر به عكس العمل موالنا در برابر رفتار خانواده    همه جالب 

آيد كه موالنا قدرت مخالفت صـريح بـا اعـضاي خـانواده و ممانعـت از ايـذاي        كالم شمس بر مي  
مـن  . اعـضام مجـروح كردنـد     . ها زدند كه اين دستهام      زخم«. داشته است ها را ن    شمس توسط آن  

اندازيم  گفت باشد كه رختش را بيرون ميمحمد  آن  . خواستم كه يكباره قماش را بيرون آرم        نمي
نروي و همـه       همه رختم گرد كرده كه اي مي      بنفشگك  آن  . آمدم تا بعضي ببرم   . اگر بيامد چنين  

مـن بانـگ   . آيم  دگر كي باز آيي؟ يعني تا من بگويم كه باز نمي          . بروداندرون اين كه يعني زودتر      
: 1377مقـاالت،   ( » شنوي و برون نيايي     تو مي . اي موالنا، برون آي تا دگر دشنام ندهند       : زنم  مي
385     .(  

  چنان كه به صورت متواتر نقل شـده اسـت، موالنـا پـس از غيـاب يـا مـرگ شـمس بـا ايـن                           
  اشته و حتّي نقـل شـده اسـت كـه در مـرگ نابهنگـام وي بـراي اينكـه                     ي خوبي ند    فرزند رابطه 

  آنـه مـاري شـيمل علّـت عـدم          . در تشييع جنازه شركت نكند از شهر خارج شد و به بـاغ رفـت              
دهـد و     حضور موالنا در مراسم تشييع و تدفين عالءالدين را به نفـرت وي از فرزنـد نـسبت مـي                   

  ادگان عالءالــدين بنـا بــه سـنّت خــانوادگي، جــزو   گويـد در ادوار بعــدي نيـز فرزنــدز   حتّـي مــي 
  بنــابراين، دليــل ايــن ). 44-43: 1382شــيمل، . ك. ر(خانــدان موالنــا محــسوب نمــي شــدند 

مسأله را بايد در گذشته اي نه چندان دور و در برخورد اين فرزندِ عاق شده بـا شـمس تبريـزي              
 اذيت و به قـولي در قتـل شـمس بـا     دانست كه بر خالف ميل پدر تا جايي كه توانست در آزار و   

  .  غوغائيان همراه شد
   660 تـا  657هـاي   آغاز سرايش مثنوي با توجه بـه شـواهد متعـدد تـاريخي بايـد بـين سـال          

  شـد و موالنـا چنـان كـه قـبالً اشـاره               ي مثنوي سروده مي     هنگامي كه نخستين قصه   . بوده باشد 
  رگذشـت خـود و شـمس را گـزارش كنـد،       س-هـاي پنهـان آن     در يكي از اليه -خواست  شد مي 

  ي مرگ مـشكوك شـمس، يعنـي همـين عالءالـدين محمـد، در                 هنوز يكي از سرغوغائيان غائله    
  توانـست    زاد، از او هم واهمـه داشـت و نمـي            و موالنا عالوه بر ساير مخالفان خانه       7قيد حيات بود  

  زيـرا بـديهي اسـت      . انـد به صورت عريان و صريح تمام ماجراهاي خـود و شـمس را بـر زبـان بر                 
  وضوح و صراحت حاوي مخـاطراتي هـستند؛ چـرا كـه وضـوح ممكـن                «هايي   در چنين موقعيت  

  اي  از روان نژنـدي }اثـر هنـري  {است به مقاومت منجـر شـود، آن هـم هنگـامي كـه شخـصيتِ         
  از همـين رو در اينجـا شـاه د خـصلتي ديگـر             . برد كه مخاطب نيـز در آن سـهيم اسـت            رنج مي 
  آيـد    مـي   ايم؛ يعني اين امر بـا همـان چيـزي جـور در              هستيم كه جريان جانشين ناميده    از امري   
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تواند چنـان عملـي       هاي مؤثّري كه اثر هنري مي       نامد؛ و يكي از راه      مي» انحراف توجه  «فرويدكه  
: 1390وولهـايم،  (» هاسـت  را انجام دهد، غرق ساختن مخاطب يا خواننـده در گردابـي از كـنش       

58.( 

ي  سازد و براسـاس قاعـده   صه ضمير ناخودآگاهِ موالنا، زرگر را جانشين عالءالدين مي      در متن ق  
هـاي    اگـر نـشانه   . كنـد   عشق عالءالدين به كيميا را به عشق كنيزك به زرگر تبديل مي           » انتقال«

ي عالءالدين به كيميا در دست اسـت، از دلبـستگي كيميـا بـه وي،                  اندك تاريخي از ابراز عالقه    
 سپهـساالر نويساني ماننـد   البتّه سكوت مريدان و بعدها شرح حال . اي در دست نداريم     نههيچ نشا 

ي مردسـاالر آن روزگـار زنـان حـق و جـسارت ابـراز                 زيرا، در جامعـه   .  قابل درك است   افالكيو  
بنـابراين، مولـوي   . افتـاد  ها نمي ها به زبان    احساسات خود را نداشتند و بالطّبع ماجراي عشقي آن        

ي خـود را از ايـن فرزنـد، در            شـده  ي نفـرت انباشـته      سازي و قلب واقعيت، مجموعه     ونهضمن وار 
نـامعقول بـودن صـورت    «كند   تصريح مي  فرويدچنان كه   . دهد  پرداخت شخصيت زرگر نشان مي    

ظاهر رؤيا دليل بر اين است كه در صورت باطن، يك حس مخالفـت، كينـه يـا تحقيـري وجـود             
 عمل زرگر در رهاسازي زن و فرزنـد و گمراهانـه رهـسپار شـدنش بـا             ).47: فرويد، بي تا  (» دارد

زرگر، . شود  معنادار مي  فرويد   اين رفتار با توجه به سخن     . مالزمان پادشاه، توجيهي عقالني ندارد    
انتـساب ايـن    . آلـودي اسـت     تدبير، خياالتي و عاشق هوس      دنياانديش، مغرور، شنگ و فضول، بي     

ي پنهـاني ايـن شخـصيت،     نمودي از احساس نفرت راوي بـه اليـه  همه صفات منفي به زرگر، باز   
نفرت مولوي از فرزند تا بدانجا بود كه  آرزوي مرگ اين فرزند عـاق شـده        . يعني عالءالدين است  

پـذير   را در ذهن داشته و چون بروز دادن اين ميل امكان         ) 766-765: 1362،  2افالكي، ج . ك.ر(
تحقّـق آرزوي مـرگِ     . ه ضمير ناخودآگـاه خـود رانـده اسـت         نبوده است، آن را سركوب كرده و ب       

توانست موالنا را از شرّ يك رقيب عشقي سرسخت         عالءالدين پيش از ديدار نخست با شمس، مي       
ي همين آرزو، بعـد از ديـدار بـا شـمس و بـه ويـژه بعـد از دخالـت مـستقيم                          ادامه. راحت كند 

  . تر نيز شده باشد توانست عميق عالءالدين در مرگ احتمالي شمس مي
حال كه امكاني براي تجلّي اميال نهفته به وجود آمده است، در داستان، مرگِ واقعي كيميا به                 

. به عبارت ديگر، مرگِ آرزو شده، جاي مرگ واقعي را گرفته اسـت            . عالءالدين منتقل شده است   
: فرويد، بي تـا   (شند  داشته با » پيشگويانه«توانند خصلتي     ها مي   ، خواب فرويدهمچنان كه به قول     

در داستان رؤياگون مولوي نيز مرگِ واقعي عالءالدين محمد در سنّ سـي و شـش سـالگيِ                  ) 63
اي نهايي كه مولوي از مرگِ زرگرِ داستان و ميل هوسـناك او بـه                 نتيجه. شود  گويي مي   وي پيش 

  :گيرد، اين است كه كنيزك مي
  عشق هايي   كز پي  رنگي  بود

   ننگي بودعشق  نبود  عاقبت
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  كاش كان هم ننگ بودي يكسري
  تا نرفتي بر وي آن بد داوري

  )206- 1/205مثنوي، (
مورد نظر موالنا بيش از آن كه متناسب با مرگ زرگر باشد، بيشتر مناسـب حـال            » بد داوريِ «

او نـه تنهـا   . زند  ترين گناهي از زرگر سر نمي       زيرا، در رو ساخت داستان، كوچك     . عالءالدين است 
اما اگر زرگـرِ داسـتان را همـان عالءالـدينِ      . كار نيست، بلكه ظلم آشكاري بر وي رفته است        گناه

دانيم اين فرزند تـا آنجـا     مي. زندگي واقعي بدانيم، اين قضاوت شوم در باب او درست خواهد بود           
هـا از هـيچ تالشـي         ها و دسيسه چينـي      ها، خصومت ورزي    كه در توان داشت در مخالفت سرايي      

 نكرد و هم دل پدر را شكست و هم عامل اصلي فتنه عليه شـمس و بـه احتمـال قـوي                       فروگذار
ي او شركت نكرد و بعد از         به همين دليل، چنان كه گذشت، موالنا در تشييع جنازه         . مرگ او بود  

 سـاخته و پرداختـه شـده تـا     العـارفين  مناقـب حكايتي كـه در  . مرگ نيز با وي دل راست ننمود     
: 1362افالكـي، ج دوم،     . ك. ر(ا بعد از مرگ عالءالدين نشان داده باشـند          رضايت خاطر موالنا ر   

همچنـين، بـه    . مند بودنـد    ي مريداني باشد كه به اين فرزند عالقه         تواند برساخته   مي) 765-766
دليل قضاوت منفي طوالني مدت در باب عالءالدين بود كه فرزندان و فرزندزادگان وي از تبـار و               

  .  ه كنار گذاشته شدندي مولوي سلسله

  پايان سخن 

رسد موالنا قبل از ازدواج مجدد با كراخاتون، مانند شيخ صنعان مسير علـم رسـمي     به نظر مي  
اش طي كرده بود و جان ناآرام وي به دنبال نجات بخشي بـود كـه او را از                     ترين سطوح   را تا عالي  

ورود كيمياخاتون به خانه، عالوه بر      ظاهراً  . ي خوشنامي و شهرت رسمي به سالمت بگذراند         عقبه
سر عشقي جانكـاه را بـر جـان او     عالءالدين محمد توجه موالنا را نيز به خود جلب نموده و پيرانه      

اين عشق نامعهود بايد توسط موالنا واپس رانده شده باشد و ديدار  با شمس           . تحميل كرده است  
تـري بـه وي    ه شكل متعالي و تـصعيد شـده  تبريزي اين فرصت را پيش آورد تا عشق مذكور را ب       

ي رخدادهاي زندگي، موالنا از عشق شخصي خود و ميل فرزند و اهل خانه                در ادامه . منتقل كند 
هر چند ايـن وصـلت سـرانجام خوشـي     . آورد گذرد و كيميا را به ازدواج شمس تبريزي درمي     مي

ق متعالي موالنا به شمس تبريزي و       اما  عش  . رسد  كند و با دو مرگ تراژيك به پايان مي          پيدا نمي 
ت منحـصر بـه فـردي سـوق           انرژي متراكم شده در وجود وي، او را به سمت شـكوفايي و خلّاقيـ

سير و سلوكي از اين دست به سادگي و سـهولت انجـام نگرفتـه اسـت و از خـالل آثـار        . دهد  مي
وان حدس زد كه شـاعر  ت نامه و داستان پادشاه و كنيزك مي مولوي از جمله نخستين گام آن، ني      

 تا آثـاري مانـدگار خلـق    ها گذشته است اليشآها و   سركوبها،  استحالهنه از داالن هزارتوي     چگو
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ي آن و با دقّت در اطّالعات جزئي كه از زير        در نخستين داستان، و از ميان معاني چند اليه        . كند
يي از زندگي خود راوي و افراد توان دورنما   اند، مي   نفوذ ضمير هوشيار راوي به متن روايت لغزيده       
در اين برداشت، ضـميرناخودآگاه راوي بـر اسـاس          . نزديك و تأثيرگذار در زندگي او را نشان داد        

  تـاريخ زنـدگي    » فشرده سـازي  «و  » جايي  جابه«،  »انتقال«منطق حاكم بر رؤيا و بر اساس اصول         
  لـذا در يـك   . رده اسـت و وقايع حقيقي را مخدوش و ابهـام فراوانـي بـر فـضاي حكايـت وارد كـ        

توان پادشاه را خود راوي، طبيب الهي را شمس تبريزي، كنيـزك را كيمياخـاتون و                  خوانش، مي 
 عرفـاني بـه     -اي ادبـي    »برائـت نامـه   «زرگر را عالءالدين محمد دانست و كلّ حكايت را در حكم            

بـه وجـود آمـده    هـاي   ها و شـائبه     حساب آورد كه راوي طي آن از عملكرد خود در برابر مخالفت           
  . كند دفاع مي

  ها نوشت پي

  نقـد حـال موالنـا؛ جـستاري در نقـد و            «ي    ي مقالـه    خوانندگان محترم را بـه مطالعـه       -1
 دوم و ي ، شـماره پژوهـي  مولـوي  ي  در نـشريه اسپرهم داووداز » تحليل داستان پادشاه و كنيزك   

يل داستان پادشـاه و     تحل« تحت عنوان    مصطفي گرجي  و   حسينعلي قبادي ي    ي مقاله   نيز مقدمه 
 ادبيات و علـوم   ي  دانشكده«ي    در مجله » كنيزك بر مبناي شيوه تداعي آزاد و گفتگوي سقراطي        

در ايـن مقـاالت، سـوابق و        . دهيم   ارجاع مي  1386، سال   183 ي  ، شماره »انساني دانشگاه تهران  
 .  به صورت مشروح آمده است1383پيشينه شرح و تأويالت اين داستان تا سال 

   مناقـب العـارفين   هـاي موجـود در بـاب قتـل شـمس را در منـابعي ماننـد                    ر روايت اگ -2
  بپذيريم، زماني كه موالنـا بـه نظـم مثنـوي همـت گماشـته بـود، بـه يقـين از مـاجراي مـرگ                          

  دربـاره مـرگ    . تأسف برانگيز وي، آن هم با همدسـتي يكـي از فرزنـدان خـود، آگـاه شـده بـود                    
  ، مباحـث مناقـشه برانگيـزي       مناقـب العـارفين   قض  شمس تبريـزي بـا توجـه بـه گـزارش متنـا            

  تنهـا بـه    . مطرح شده است كه در اين مجال فرصت پـرداختن بـه همـه ايـن مجـادالت نيـست                   
  عبدالحـسين زريـن كـوب      كلي تحقيقـات دو تـن از مولـوي پژوهـان برجـسته، يعنـي                 ي  نتيجه

  كنـد    قتل شمس را رد مـي       با قاطعيت روايت   زرين كوب . كنيم   اشاره مي  عبدالباقي گولپينارلي و  
 گولپينـارلي در مقابل، ). 145: 1384زرين كوب، . ك. ر( داند بافان مي ي افسانه و آن را برساخته
  به چـه دليـل سـلطان ولـد و سپهـساالر شـهادت شـمس                «: گويد  پذيرد و مي    اصل توطئه را مي   
  خبـر بـوده و هرگـز        كنم كـه موالنـا مـدتي دراز از فاجعـه بـي              اند؟ گمان مي    را مسكوت گذاشته  

  بعـد از سـفرهاي شـام، چـون مـدتي از وقـوع حادثـه گذشـته و آن         . شايعات را باور نكرده است    
  زخم نهاني التيام يافته و خاكستر نسيان روي آن آتـش ملتهـب را پوشـانده و موالنـا بـا وجـود                       

 شـمس را  و او شـهادت . صالح الدين آرام يافته، آنگاه ماجراي شمس براي او بـازگو شـده اسـت      
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همـين نويـسنده بـراي اثبـات        ). 163: 1375گولپينـارلي،   (» ...شنيده و باالخره آن را باور كرده      
ها خـالي از لطـف    ي خود ابياتي از غزليات موالنا را به عنوان استشهاد آورده كه مطالعه آن      نظريه
  .نيست

اعرانه  براي توصـيف سـازوكار تـأثير شـ         هرولد بلوم بدخواني خلّاق اصطالحي است كه       -3
به نظر وي سرايش شـعر در گـرو بـدخوانيِ آثـار پيـشين اسـت؛ يعنـي تغييـر           . وضع كرده است  

آورد،  اي كه شاعر در طرح، موضوع و مضمون آثـار شـاعران قبـل از خـود بـه وجـود مـي            خلّاقانه
 ).60: 1384مكاريك، . ك. ر(ي موفّقيت هنري اوست  تضمين كننده

  ا بـا شـمس تبريـزي و ايـن كـه در آن هنگـام چـه           ي ديدار موالن     روايت لحظه  افالكي -4
  كند و در پايـان دو بيـت از شـاعر را              حالت روحي و رواني بر مولوي عارض شده است را نقل مي           

منقـول اسـت كـه      «:  چنـين اسـت    افالكياصل سخن   . كند  ي اين ديدار ذكر مي      به عنوان نتيجه  
 اين سـؤال را بكـرد، ديـدم كـه از            الدين از من    روزي حضرت موالنا فرمود كه چون موالنا شمس       

ي عرش عظيم متصاعد گشت؛ همانا كـه تـرك درسِ             اي باز شد و دودي تا قمه        فرق سرم دريچه  
چنانكه . ي اسرارِ الواحِ ارواح مشغول شدند       مدرسه و تذكيرِ منبر و صدارتِ مسند كرده به مطالعه         

 :فرمود

ــردست  اديبان    عطاردوار  دفتــر باره   بودم بـنشستم   ميز  
  ها را شكستم شدم مست و قلم    چو ديدم  لوح پيشانيِ ساقي

  )88- 87: 1362افالكي، ج اول، (
ي جزئيات زندگي موالنا و       العارفين كه دو سند كهن درباره       ي سپهساالر و مناقب     رساله -5

د بـه كيمياخـاتون اشـاره        وابستگان و مريدان او هستند به موضوع عالقه        ين محمـمندي عالءالـد 
 نيز مأخذ سخن خود را بيان نكـرده و بـر نگارنـده معلـوم نـشد ايـن              زرين كوب استاد  . اند  نكرده

اگـر نتـوان سـندي تـاريخي        . مسأله از كدام منبع معتبر تاريخي به گزارش استاد راه يافته است           
توان احتمال داد كه استاد از روي قرايني كه فريدون سپهساالر و افالكي و خود شمس             يافت مي 

ي نه چنـدان مناسـب شـمس و عالءالـدين بـه دسـت داده انـد، بـه چنـين                      ر مقاالت از رابطه   د
 .استنباطي رسيده اند

 چلبـي  الـدين   حـسام اغلب شارحان مثنوي، مصداق و مـدلول جـان را در ايـن بيـت،                 - 6
، 1نيكلـسون، ج  . ك. ر(ها وارد نكرده اسـت         نيز اشكالي بر اين تأويل     نيكلسوناند و ظاهراً      دانسته
  .  اين بيت را نقل و شرح نكرده استبديع الزّمان فروزانفر). 44:  1378
بنابراين، تقريبـاً بـه احتمـال قريـب بـه          .  است 660تاريخ مرگ عالءالدين محمد سال       -7

 .  ي پادشاه و كنيزك، او بايد در قيد حيات بوده باشد يقين هنگام نظم قصه
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