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در حدود دویست و پنجاه وی و کاربُرد ویژه ای به قصه های رمزی بخشیده است. ارزش مثنوی  خلقبا موالنا   چکیده:

داستان یا تمثیل بلند وکوتاه در مثنوی آورده است که به معانی و رای آنها نظر داشته و گاه استخراج معانی باطنی آن را 

ر داستانی ما از قرن پنجم با آثاری بر عهدۀ خواننده نهاده است . می دانیم که قصه های رمزی و سمبلیک در ادب منثو

همچون رسالۀ النظیر)داستان مرغان( ابن سینا و سپس در آثار کسانی چون احمد غزالی )رسالۀ الطیر( و شیخ اشراق 

 ینالدّ جالل ، بلخ ی شوریده پیر هفتم ی سده در ت.سهروردی و روزبهان بقلی و دیگران جلوه و روایی ویژه ای یافته اس

.. او با زبانی ساده و به کمک  است بخشیده رمزی های قصه به ای ویژه کاربرد و جایگاه معنوی مثنوی آفرینش با محمد

واژگان و ترکیب های برآمده از کاربردهای زبان اجتماعی از کالبد قصه چـونان پیکره ای برای بیان و باز نمود جان مایه 

و در حقیقت به تفسیر و گزارش مضامین و مفاهیم عالی قرآن کریم عرفانی و آموزه های قرآنی بهره گرفت  -های دینی 

 تانداس ، « دمنه و کلیله » و  «نامه مرزبان » پردازی قصه ی شیوه به مثنوی در مولوی روی، هر به   ت.به زبان شعر پرداخ

 ارنگ جادو و سرشار ذهن خالقیت گویای خود این که است پرداخته مطالب پیوستاری و ای زنجیره بیان یا و داستان در

، حکایات ومثل های هاست که برای هر چیز که بر زبانش آمد ای گونه به او افکار و اندیشه گنجایی و گسترده. اوست

 و است آنان نمادهای وسعت به هنرمندان دنیای وسعت و نمادهای فراوانی را به کار می بُرد. به یاد می آوردگوناگونی را 

موالنا نشانی از زبان سخته و واالی او و زبانش  ناب هنر ، رو این از    .شناخت توان می هنرشان در نزبا از رابیش آدمیان

بازتاب جمال جان نهان و جهان پر گهر و دریا صفت اوست. قصه های مثنوی برای سرگرمی و نشاط خاطر به قصد بیرون 

ان نگارندگ .شدن از حال و مقال نیست . بلکه ظرفی است که درون مایه ی آگاهانه برای بیان خواسته گزینش شده است

از قصۀ نمادین پادشاه و کنیزک از دفتر نخست مثنوی موالنا رمز گشایی و کالبد شکافی انجام شده  این پژوهش بر آننددر 

و با  نمایاندن رمز و جایگاه آن در متون عرفانی کتاب سترگ مثنوی معنوی،ضمن تعریف رمز و عناصر رمزی در  .  است

مثنوی معنوی و تعریفی از حکایت  به  این نتیجه نائل آمدند که هر کدام  این قصه و گریزی به شیوه قصه پردازی موالنا در

از عناصر این داستان بررسی واقعیتی  تحت عنوان نفس مطمئنه و نفس اماره است که در این پژوهش به ذکر جزییات آن 

 پرداخته شده است.

 موالنا، مثنوی معنوی، حکایت ، رمز، کنیزک و پادشاه:کلید واژه
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 :مقدمه

موالنا خالق مثنوی معنوی پیامبر نیست اما بی شک یک مصلخ جهانی است با پیامی جادوان و ماندگار که همّ و غمش رهایی نوع 

انسان است و برای رسیدن به این آرمان، مثنوی را با تمام خصوصیات منحصر به فردش می سراید. او آیینۀ نیست که فقز عیوب ما 

کر اشتباهات بشری که هجران بیشتر را موجب می شود بپردازد. بلکه ضمن نشان دادن دالیل گمراهی، را به ما بنمایاند و فقط به ذ

، هم نوع گمراهی را می نماید و راه رهایی و مسیر درست بازگشت را هم نشان می دهد . موالنا هم درد را می گوید، هم در مان را

برای بیان نکات عرفانی و حکمی و اخالقی بهره می گیرد . با توجه به این که  موالنا نیزبه تناسب موضوع از حکایات هم راه نجات را.

بیشتر مخاطبان او مردمان عامی بوده اند لذا او حکایت را به عنوان تمثیل برای بیان نکات عرفانی پیچیده و غیرقابل فهم برای 

شاعر در خالل ماجرایی که بیان می کند به بیان  حکایت داستانی غالبا کوتاه است که نویسنده یا» مخاطبان، محسوس می کند 

ویژگی های داستانی حکایت غلبه کرده و بی آنکه پایانی بر سرنوشت شخصیت های داستان در نظر گرفته شود ذکر این نکته ها به 

 (92:  2339)میرصادقی ، « فراز داستان، مبدل شده و به انتقال مضمون بسنده می کند

 موالنا  بر می گزیند تا قصه ای از آن بسازد، یک نشانه و یک مسیر است و هدف نگارنده در این پژوهش هر یک از نمادهایی که

معرفی و شناخت نشانه ها و نمادها در حکایت کمیزک و پادشاه و پی گیری پیام موالناست.برای این کار ابتدا تعریفی از حکایت و 

 . داستان و نشانه ها و نماد های حکایت بررسی شده است رمز و داستان های رمزی بیان شده است. سپس خالصه

 

 مثنوی معنوی  

 یکیشده و  لیدفتر تشک 9و  تبی19٬666کتاب از  نیاست. ا رانیا یشاعر و صوف یمحمد بلخ نیالداز موالنا جالل ینام کتاب شعر

سروده  یمثنو یکتاب در قالب شعر نیپس از اسالم است. ا یو حکمت پارس یکهن فارس یعرفان اتیادب یهاکتاب نیاز برتر

 ینومث یو عطار هم از قالب شعر یمانند سنائ یگریشاعران د ،ی. اگر چه قبل از مولوباشدیم زیاست؛ که در واقع عنوان کتاب نشده

داستان  لیتمث وهیبه ش یدرپیداستان پ ۴1۴کتاب  نیدر ا .باالتر برخوردار است یاز سطح ادب یمولو یمثنو یاستفاده کرده بودند ول

 یادهیشهرت دارد و چک نامهیبه ن یمعنو ینخست دفتر اول مثنو تی. هجده بکندیم انیرا ب دابه خ دنیانسان در راه رس یهایسخت

تا  991 یدر سالها ،یحسن چلب نیالدحسام ،یکتاب به درخواست شاگرد مولو نیا(.۴1:2356کوب، نیزر)دفتر است 9از مفهوم 

کتاب استفاده  نیاست که در ا یاز ساختار شعر یدر واقع نوع ،یشد. عنوان کتاب، مثنو فیتال یالدیم 2196/یهجر 931

 (.۴3همان: )شودیم

اند؛ پدر وی الدین است و تمامی مورخان او را به این نام و لقب نام بردهنام موالنا بنا به قول تذکره نویسان، محمد و لقب او جالل

 (5:2395الدین ولد معروف شده و او را سلطان العلماء لقب داده اند )فروزانفر، که به بهاء محمد بن حسین خطیبی است

های کوتاهی نیز در دل هر شود و عالوه بر مباحث عرفانی، دینی و اخالقی. حکایتهای مثنوی غالباً بریده بریده بیان میحکایت

ی قصه در قصه، شباهتی  به ترکیب کتاب های»سازد. این ترکیب لی را میآید و شاخ و برگ حکایت اصحکایت بلند، به یاد موالنا می

 (.13-3۴:2331)استعالمی،                                                        چون هزار و یک شب دارد، اما متأثر از آن نیست.
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 حکایت 

حکایت، گزارش مختصر با داستانی درباره ی شخصی با » در فرهنگ اصطالحات ادبی کارن  درباره ی حکایت چنین آمده است که

 (13:  2335مقدادی ، «) حادثه ی است. معترضه های حکایتی از خصوصیات رایج داستان برداری منظوم و منشور است

ه ای حکمی، جاکثر حکایات در ادبیات فارسی، جنبه ی تعلیمی دارند. یعنی گوینده نخست داستانی را روایت می کند و بعد از آن نتی

عرفانی یا اخالقی می گیرد. موالنا نیزبه تناسب موضوع از حکایات برای بیان نکات عرفانی و حکمی و اخالقی بهره می گیرد . با توجه 

به این که بیشتر مخاطبان او مردمان عامی بوده اند لذا او حکایت را به عنوان تمثیل برای بیان نکات عرفانی پیچیده و غیرقابل فهم 

حکایت داستانی غالبا کوتاه است که نویسنده یا شاعر در خالل ماجرایی که بیان می کند به » برای مخاطبان، محسوس می کند 

بیان ویژگی های داستانی حکایت غلبه کرده و بی آنکه پایانی بر سرنوشت شخصیت های داستان در نظر گرفته شود ذکر این نکته 

 ( 92:  2339)میرصادقی ، « ه انتقال مضمون بسنده می ودها به فراز داستان، مبدل شده و ب

در متن داستانی بلند یا به شکل مستقل آمده اند. در مثنوی هر داستانی کلی  -قطعه وار –حکایت ها معموال به شکل اپیزودیک 

 م ( با مجموعه ای از حکایتچند حکایت جزئی را دربرمی گیرد و در جوامع الحکایات عوفی )قرن هفتم ( با گلستان سعدی )قرن هفت

حکایت های فارسی را می »در مجموع  ها روبه رو هستیم که ذیل عنوانی کلی قرار گرفته و هر کدام استقالل خود را حفظ کرده اند.

رح ( در حکایت های تعلیمی و آموزنده ماجرای مط23۴: 2356میر صادقی ، «)توان به دو نوع کلی تعلیمی و مطالبه آمیز تقسیم کرد

شده معموال با پند و حکمتی اخالقی یا نکته ای عرفانی تناسب دارد و به عبارت دیگر، نویسنده یا گوینده، حکمت و نکته تعلیمی 

در کسوت ماجرایی ارائه می کند. اما در حکایت های مطایبه آمیز، ماجرایی  روایت  می شود که  –مورد نظر را ـ آنچنان که گفتیم 

نده انگیز را دربردارد و موجب خنده مخاطب می شود. به عبارت  ساده تر، حکایت مطایبه آمیز، حکایتی خنده چیزی  یا نکته ای خ

دار است. از آن نظر، حکایت های طنز شباهتی بسیار به لطیفه می یابند و در واقع می توان این دسته از حکایت ها را لطیفه های 

ایبه آمیز فقط برای مزاح و سرگرمی نیست، بلکه گاهی در آن نکته ای تعلیمی روایت گونه دانست روشن است که حکایت های مط

طوایف و باریکه های اخالقی، به تأثیرگذارترین شکل و شیوه بیان می شوند. طنزهای مولوی در مثنوی در این دسته قرار می گیرند. 

با زبانی خاص و محتوایی متفاوت رو به سویی  حکایت های تمثیلی، بخش دیگری از حکایت های فارسی را تشکیل می دهند که» 

دیگر و جانبی فراتر دارند و به نظر می رسد از حیث طبقه بندی جزو ادبیات تعلیمی اند و با هدف تعلیم اداب سلوک و عرفان پی 

 (21۴: 235۴)یونسی ، « ریزی شده باشند

 

 داستان های رمزیرمز و  
درمعانی اشاره، راز، ایما، نکته، معما،نشانه،عالمت،پنهان، اشارت کردن و .... به کار می رود و رمزکلمه ایست عربی که در زبان فارسی 

در آثارمتصوفه به معنی مرموز یعنی پوشیده در زیر کالم ظاهر،می باشد.در کتاب فرهنگ اصطالحات ادبی جهان،رمز عبارت از چیزی 

دن نه به علت شباهت دقیق میان دو چیز است بلکه از طریق اشاره مبهم یا است که نماینده ی چیز دیگری بوده؛اما این نماینده بو

مشترکیم،  در داشتنشان همگی که ازتجربیاتی بااستفاده شاعران و نویسندگان از طریق رابطه ای اتفاقی یا قرار دادی به دست می آید.
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 می هایمان نقدایدئولوژی گیرند وبه می چالش رابه نطرزتفکرما کاوند، رامی پیامدباورهایمان ، کنند می را برجسته تجربیاتمان

 (21:2393پردازند.)پور نامداریان،

اگرچه گاهی  –داستان های رمزی نوع ادبی این آثار را آن گونه که به ظاهر می نماید بازگو می کند. زیرا همه آن ها وقوع حادثه را 

در مکان و در ارتباط با شخصیت هایی مطرح می سازد. و کلمه رمز نشان دادن شیوه بیان، سرشت موضوع و محتوا و  -ساده و عادی

عرفانی  -(. این آثار با آن که از زیباترین و پرمغزترین آثار حکمی112-111:2393کیفیت تجربه آن ها را در نظر دارد )پورنامداریان، 

بسیار کم مورد توجه قرار گرفته است. این عدم توجه احتماالً ناشی از زبان رمزآمیز آن ها از یک سو، و طرح حوادث و مطالبی هستند، 

 ناهمساز و با منطق عقل و تجربه های عادی در آن ها، از سوی دیگر است

 

 حجم قصه های  مثنوی  
ز حیث تعداد ادبیات است. پاره ای از داستان ها آنگونه طوالنی است از سایر مختصات کلی قصه های مولوی حجم و اندازه های آن ا

که ظن پرگویی را در حق موالنا دو چندان می کند و البته این حکایات خواننده را تا پایان قصه با جاذبه ی  تمام همراهی می کند 

این حکایات طوالنی و جاذب در دفاتر متعدد  به گونه ای که طعن اطناب مخل بر قامت قصه به هیچ وجه راست نمی آید. تعدادی از

 مثنوی چنین است: 

حکایات شاه و کنیزک و پادشاه یهود و نصرانیان از دفتر اول، قصه روستایی  شهری، قصه دقوقی و کراماتش و قصه وکیل صدر جهان 

بسیار ابیات؛ اما نه به جاذبه ی قصه بخارا در دفتر سوم و قصه دژ هوش ربا در دفتر ششم و تعدادی نیز با همین گستردگی و حجم 

در مقابل قصه های طوالنی و تودر تو قصه های متوسط،  های باالست که قضاوت و انتخاب آن را به محک ذوق ها وا می گذاریم.

ه اما سحرکالم مولوی و جادوی قص بیت است. 216حجم بیشتری از قصه های موالنا را تشکیل می دهد که حدود ابیات ان متوسط 

های او در نوع موجز و مختصر قصه ها هم رخ می نماید که از این حیث شاهکار موالنا واقعا قابل تحسین و اعجاب است به گونه ای 

که در ادبیات فارسی بیشتر قصه های کوتاه و موجز مولوی به عنوان تمثیل درآمده است در اینجا به ذکر چند نمونه بسنده می شود.) 

 (۴3: 2331استعالمی، 

 این قصه که در دو بیت تمام می شود:

 از کجا می آیی ای فرخنده پی   آن یکی پرسید اشتر را که هی 

 (1۴۴2 -1/1۴۴1گفت خود پیداست از زانوی تو )    گفت از حمام گرمِ کوی تو

 ی شود:و همچنین این قصه ای که به صورت سؤال و جواب تنها در دو بیت آمده و جان قصه در مصرع چهارم اظهار م

 تو به غربت دیده ای بس شهرها   گفت معشوقی به عاشق کای فتی 

 گفت آن شهری که در وی دلبر است  پس کدامین شهر از آن خوشتر است

(3/3563- 3565) 

 و قصه های زیر که همه ی پیام و مقدمه و نتیجه در یک بیت بیان می شود:

 (2/۴2)                                    را در ربود یافت پاالن، گرگ خر   آن یکی خر داشت پاالنش نبود 

 آب را چون یافت، خود کوزه شکست  کوزه بودش آب می نآمد به دست 
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(2/۴1) 

 مال شه بر یاغیانش بذل کرد   چون غالم یاغی ای کو عدل کرد

(2/113۴) 

 داد جان چون حسن نانبا را بدید   بهر نام شخصی سوی نانوا دوید

(2/1351) 

 فرجۀ او شد جمال باغبان   بهر فرجه شد یکی تا گلستان

(2/1359) 

 

 پیرنگ قصه های مثنوی

صورت الگویی منسجم، داستان را ازآغاز تا پایان همراهی ه ساختمان، شالوده واسکلت بندی اصل داستان است که ب یا طرح، 2پیرنگ

 ؛خرافیابن رشد به العقل ال ؛والمثلابن سینا به الخرافه ؛را بهالخرافهابوبشر متی آن  ،معادلهای بسیار آورده اند پیرنگبرای  .می کند

دیگران به طرح، الگو وتوطئه وهسته داستان ترجمه کرده اند. پیرنگ  و شفیعی کدکنی به پیرنگ ؛زرین کوب به افسانه های مضمون

 خواننده را به جستجوی چرایی اعمال داستانی وا می دارد.

یین تب ودیگر، بررسی روابط علت ومعلولی اجزای داستان نخست ن ها، دودیدگاه مورد توجه است؛اپیرنگ داستدربحث درباره  اغلب

مولوی درقصه های مثنوی حتی دراحتیاجات عرفانی نیز روابط عادی ومعلولی اجزای قصه را رعایت می  ،ساختارپیرنگی داستان

دم درقصه پادشاه وکنیزک این ع .ب علت ومعلولی داستان رعایت نمی شودلکن از سوی دیگر گاهی اتفاق می افتد که این تناس.کند

تناسب به چشم می خورد.دراین داستان هردارویی که برای کنیزک بیمار تجویز می شود چون خواست خدا درآن نیست نه تنها 

 اثرنمی کند بلکه تأثیر منفی نیز دارد:

  
 فزود روغن بادام خشکی می   از قضا سرکنگبین صفرانمود

 (1۴-2/13)آب آتش را مدد شد همچو نفت    از قبض شد اطالق رفت

  
 (33: 2336)داد، والبته این عدم تناسب علت ومعلولی درقصه های عرفانی نه تنها عجب نیست بلکه مطلوب نیز می نماید.

 

 داستان پردازی در مثنوی 
 منظور و مقصود مولوی از داستان پردازی:

 بیان نکات عرفانی 

 جلب  توجه خواننده 

                                                           
1- Plot 
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 ساده کردن مطالب مشکل برای ذهن خواننده

مولوی داستان ها را غالبا با نگاهی واقع بیانه  به زندکی واقعی آغاز می کند  و بسط  می دهد و در فرصت  ـ بیان نکات عرفانی:1

ستی انسان و قوت و قابلیت های مثبت  های مناسب  که در خالل داستان گویی پیش می آید  آن را تأویل به واقعه ای درونی در ه

و منفی او می کند تا امکان بهره برداری از آن برای بیان جهان بینی عرفانی فراهم آید. به همین سبب داستان  در مثنوی مولوی  

اهم می آورد. هم برشی از زندگی واقعه را می نماید و هم زمینه و فرصت مناسب  برای بیان  و شرح و توضیح مسائل عرفانی را فر

 (153:  2356)پورنامداریان ،

از نکات قابل توجه داستان پردازی مولوی، دقت و توجه او به روانشناسی شخصیت ها و توصیف احوال  جلب توجه خواننده:ـ 1

ان است. ندرونی آنان به اقتضای موقعیت و مقام آنان و به خصوص تأثیر این مقام و موقعیت و احوال مختلف بر شیوی سخن گفتن آ

دقت و توجه به این نکته های ظریف در کار داستان گویی، مثل گفتگوی شخصیت ها، شیوه ی داستان پردازی مولوی را بسیار شبیه 

به داستان نویسی جدید می کند تا آنجا که می توان او را پیشوای داستان نویسی جدید دانست. تعجبی که در خواننده در نتیجه ی 

مولوی از احوال  روحی اصناف مردم در مقام و موقعیت های مختلف برانگیخته می شود نفس داستان ها و  درک احاطه و شناخت

 حکایت ها را برای خواننده بسیار جذاب می کند و حس زیبایی شناختی او را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.

د تاویل های پیچیده و دور از ذهن و همچنین با مولوی با پرهیز از کاربر ساده کردن مطالب مشکل برای ذهن خواننده:ـ 3

استفاده از تمثیل های ساده و قراین روشن، مطالب مشکل اعم از مسایل فقهی و فلسفی را بسیار ساده می کند علت ساده بودن این 

 ((151:2331مفاهیم  نیز به این دلیل است که مخاطبان موالنا عوام الناس بوده اند.)پورنامداریان،

 ن شاه و کنیزکداستا
داستان شاه و کنیزک نخستین داستان مثنوی معنوی و نخستین سخن مولوی پس از ماجرای تمثیلی و نمادین نی است که موالنا 

در این داستان اصول و عقاید مربوط به جهان بینی را بیان کرده است. منشأ اصلی این داستان حکایتی است که در کتاب فردوس 

 (.2۴:2393فروزانفر،  الحکمه نقل شده است)

 داستان . خالصه3-2-1

روزی پادشاهی که هم از جهت دنیایی و هم از جهت معنوی در جایگاه واالیی قرار داشت همراه با عده ای از خاصان خود، عزم شکار 

خرید و از آن خویش کرد، نمود. در میانه ی راه کنیزکی زیباروی دلش را ربود و از عشق او بی تاب گشت.شاه کنیزک را با زر و مال 

اما این شادکامی چندان دوامی نیافت و کنیزک را مرضی سخت پدید آمد، شاه از هر سوی طبیبانی حاذق و زبردست گرد کرد و 

ایشان را وعده داد که هرکس کنیزک را درمان کند، بی گمان از گنج و دُر و گهر بی شمار شاه بهره مند گردد. طبیبان پرمدعا نیز 

که هریک چون مسیح عالمند. ولی از تقدیر خداوندی غافل بودند و مشیت الهی را نادیده گرفتند؛ الجرم معالجه و دوایشان  گفتند

 (16:2359اثر نبخشید و بیماریش دو چندان گشت)زمانی، 

 روغن بادام خشکی می نمود   ار قضا سر کنگبین صفرا فزود 

 شد همچو نفتآب آتش را مدد   ار هلیله قبض شد اطالق رفت

         (2/1۴-13) 
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شاه از همه ی علل و اسباب طبیعی نومیدگشت، و ناچار به درگاه الهی روی کرد، پابرهنه سوی مسجد شتافت و با چشمی پراشک و 

به  عدلی پرخون، زبان به ستایش رب العالمین گشود. گرچه خداوند از درون بندگانش آگاه است، اما برایشان است تا با دعا و تضر

درگاه آفریدگار نیاز خویش بخواهند، و چنین شد که در اثنای زاری و گریه در خواب فرو رفت و دید پیری فرزانه بدو مژده ی آمدن 

طبیبی ماهر برای عالج کنیزک را داد و او را مداوا خواهد نمود.فردای آن روز شاه با شعفی فراوان به جای جاجیان با پای پیاده به 

 (11ن آمده از سوی غیب رفت و وی را بر بالین کنیزک آورد. )همان:استقبال مهما

نها ی وی دریافت که نه تطبیب نیز پس از آنکه مورد لطف و کرم و پذیرای شاه قرار گرفت بر باالی سر کنیزک آمد و پس از معاینه

دان نموده است، زیرا هیچ یک از احوال درونی دارو و درمان حکیمان پرمدعا، مرهم درد و رنج کنیزک نبوده، بلکه بدحالیش را دو چن

 دخترک آگاه نبوده اند.)همان(

طبیب چون علت بیماری کنیزک را کشف نمود آن راز را پیش خود نگه داشت و به شاه هیچ نگفت، چرا که رنج دخترک جسمی 

چ دردی به سان درد عشق دارای اهمیت نباشد. نبود، بلکه او گرفتار دل بود. و درد عشق تنها از ناله های درونی دل، آشکار شود و هی

 عشق چون اسطرالبی است که اسرارحقیقت هستی و ذات حق را نمایان می سازد)همان(

حکیم از شاه خواست تا خانه را از خویش و بیگانه خالی کند تا مبادا کسی به سخنانش با کنیزک گوش سپارد. و از وی سواالتی کرد 

زک نهاد و سواالتی از وی پرسید. چون حکیم از احواالت شهرکنیزک و خویشاوندانش نتیجه ای نیافت. و همان دم دست بر نبض کنی

پس شهرهای دیگر را یک به یک نام برد.، اما در نوسانات نبض کنیزک تغییری حاصل نگردید، اما همین که نام سمرقند را شنید 

ی شهر سمرقند پرسید. نام کوچه ی عاتفر نبضش را شدیدتر کرد، چهره اش سرخ و زرد شد و نبضش تندتر زد. حکیم از حمله ها

حکیم فهمید که دخترک به این کوچه دلبستگی خاصی دارد. پرسید و پرسید تا به نام زرگر در آن کوچ رسید، و وی را به شفا یافتن 

نگه دارد و به شاه چیزی نگوید تا به زودی بیماریش و بازگرداندن سالمتی دوباره مژده داد. لیکن از او خواست تا آن راز را با خود 

سپس طبیب سوی شاه رفت و اندکی از درد و رنچ کنیزک بدو گفت، از او خواست تا مرد زرگر را با عطایای  مرادش حاصل گردد.

 تافت.گ شفراوان و زر و سیم بسیار از شهر خویش بیرون کشند و بدان جا بیاورند، زرگر هم به سبب حرص و طمع بسیار، بسوی مر

چون زرگر از خزانه زرین شاه که به وی عطا کرده بود، بهره مند گشت، حکیم از شاه خواست کنیزک را بدان مرد دهد تا جان 

ون چ دخترک به واسطه ی این وصل آرام گیرد و آتش عشق فرو نشیند، شاه نیز چنین کرد و کنیزک نیز سالمتی خود را بازیافت.

تا مأموریت الهی را انجام دهد. چنانکه مرد زرگر به سبب خوردن حکیم الهی شربتی از برای زرگر ساخت،شش ماه از آن ماجرا گذشت 

شربت حالش به گونه ای دیگر گشت. هر روز رنگ پریده تر و زشت تر می شد. کنیزک نیز چون معشوق خود را چنین زار و نحیف 

ترتیب مرد زرگر سرانجامی تلخ داشت و قربانی عشقی غیرحقیقی و هوی و  دید، عشق او را از دل بیرون کرد و بد و سرد شد. به این

 هوسی زودگذر شد و جان به جان آفرین تسلیم کرد.

و مرد زرگر خود معترف است که خود او مانند آهویی است که شکارچی از برای نارفری خوشبویش، خونش را بر زمین می ریزد و یا 

پوست لطیفش صید می شود و یا فیلبانان ، فیل را برای عاج گرانبهایش زخمی می کنند و از آن روباه صحرایی که به سبب داشتن 

 پای درمی آورند.

 مرد زرگر یقین دارد که آن کس که او را به این چاه افکند، روزی خود در آن چاه خواهد افتاد و به سزایب عمل خود، خواهد رسید.

 آید نداها را صداسوی ما    این جهان کوه است و فعل ما ندا
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        (2/11) 

موالنا در این داستان تأکید می کند که کشتن مرد زرگر به دست حکیم و تنها اطاعت امر الهی بود و بس. درست همانند پسری که 

 (.۴6:2359به دست حضرت خضر )ع( کشته شد .مانند دستوری بود که به ابراهیم داه شد تا فرزندش را ذبح کند.)زمانی، 

 

 . رمز گشایی داستان شاه و کنیزک3-2-2

 این حکایت توسط شارحین مثنوی نظیر نیکلسون و انقروی تأویل شده است.

 نیکلسون نمادهای داستان را این چنین تأویل و رمزگشایی کرده است.

 پادشاه: روح آدمی یا عقل جزئی

 کنیزک: رمز نفس حسی یا نفس حیوانی

 زرگر: لذایذ دنیوی

 (11: 233۴کل، مرشد کامل) نیکلسون؛طبیب الهی: عقل 

 انقروی نمادهای داستان را این چنین تأویل کرده است

 شاه: روح

خواص شاه: قوای علمیه روح/ آن چه باید شکار نمود، معرفت مراتب وجود/شاهراهی که شاه از آن گذشت، دنیا که گذرگاه خواص و 

 عوام است.

 کنیزک:روح حیوانی

 پزشکان مغرور: علمای مقلد

 طبیب الهی: پیر یا ولی کامل یا مرشد فاضل

 (11-13: 2331زرگر متاع دنیوی و هوای نفس) انقروی ،

 این داستان در واقع داستان زندگی خود موالنا است.

 خود حقیقت نقد حال ماست آن   بشنوید ای دوستان این داستان 

         (2/۴1) 

 کند، طبیب الهی خودش را که همان شمس است به یاد می آورد.مولوی هنگامی که طبیب غیبی و الهی را توصیف می 

 شمس جان باقی است او را امس نیست  خود غریبی در جهان چون شمس نیست

 می توان هم مثل او تصویر کرد   شمس در خارج اگرچه هست فرد

 نبودش در ذهن و در خارج نظیر   شمس جان کو خارج آمد از اثیر

 تا درآید در تصور مثل او   کودر تصور ذات او را گنج 

 (223-2/213شمس چهارم آسمان سر در کشید )  چون حدیث روی شمس الدین رسید 

بر پایه آن چه گفته شد می توان پذیرفت که موالنا داستان زندگی خویش را در ضمن این داستان به صورت نوعی تمثیل فردی 

 آورده است چنان که می گوید:



 96-93، ص 2331،  خرداد 3، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

   http://www.joih.ir  

 
 

02 
 

 خود تو در ضمن حکایت، گوش دار   ارگفتمش پوشید خویش سر ی

 گفته آید در حدیث دیگران      خوش تر آن باشد که سر دلبران 

       (2/239-231) 

این داستان نقد حال ماست البته رمزی از حال عارف و آسانی از خود خالی گشته ای محسوب است که رهایی از عشق صورت ، او را 

تا زرگر فدا نشود روح گه کنیزک رمزی از آن است از تعلقات حسی رهایی نمی یابد و شایسته از خودی های خویش خالی می کند و 

 (.۴23-۴16: 2393ی عشقی که می بایست او را به اتصال یا عالم معنا همخونی نماید نمی گردد)زرین کوب،

 و پند موالنا

 اندرآمد بحربخشایش به جوش   چون برآورد از میان جان خروش

        (2/92) 

 تا برآرد کوره از نقره جفا   بهر آن ست این ریاضت وین جفا

        (2/131) 

 شاد و خندان پیش تیغش جان بده   همچو اسماعیل پیشش سربنم

 هم چون خاک پاک احد با احد   تا بماند جانت خندان تا ابد

        (2/115-113) 

تجسم پیدا می کند که با گوش سپردن به خواهش نفسانی خود سبب دوری در این داستانی که تجسم روح آدمی است، در قالب شاه 

خود از نیستان را فراهم می آورد. کنیزک آن نی وابسته به زیبایی های دنیا است که زودگذری و فانی بود. رمز نفس آدمی است که 

منزله ی مرکبی است که باید تا حدی  به منزله ی رابط روح به جسم است و سیر تکامل روح بدون نفس محقق نمی شود.و نفس به

که قادر به رساندن روح به سر منزل مقصد باشد تقویت گردد و نفس را نمی توان بدون آنکه از لذایذ جسمی برخوردار باشد تقویت 

که کرد. در این داستان آن چه باعث گرفتاری زرگر می شود حرص و طمع است. مولوی زرگر را فریفته ی دو قوه شهوت و خشم 

نماد هر دو زر و خلعت است می داند و پزشکان ظاهربین که نماینده انسان ها می باشند از باطن غافل مانده اند و مولوی این  مدعی 

  را مورد طرد و لعن قرار داده است.

 

 نتیجه گیری:

 شاه و کنیزک در مثنوی داستانساختار مثنو ی طح یک  جدال دائمی میان دو عنصر خروشان نیروی الهی با شیطانی است و داستان 

تمام مثنوی نبرد بین نفس مطمئنه با  فلسفی است ناظر بر تحول احوال مولوی و رهایی از بند حس و رجعت به عالم قدس است.

نفس اماره است.مولوی با طرح هر حکایت در پی آن است که چراغی بر افروزد و انسان را از هزاران دام و دانه ای که بر سر راهش 

گسترده است آگاهی دهد و هدف از نگارش این مقاله شناخت و دریافت پیام موالنا با کمک رمز گشایی و شناختن نمادهای این 

این حکایت که به ظاهر شخصیت محور به نظر می رسد، شخصیت به موازات کنش حضور دارد. سیر حوادث  حکایت بوده است.

اثر حادثه ای )بیماری کنیزک(( تعادل )نظم( به هم می خورد و نامتعادل)بی نظمی( ایجاد داستان ابتدا نظم )تعادل( برقرار است و بر 
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هر چندبا توجه به تو در تو بودن می شود و سپس قهرمان داستان با کمک موافق )یاری دهنده( داستان را به نظم )تعادل می رساند.

که پیام موالنا همین موارد بوده است و الغیر. اما آنچه می توان  سخنان موالنا نمی تواند دقیق باشد و هرگز نمی توان اذعان کرد

 گفت،این است که پیام کلی این حکایت پرهیز از دنیای فریبنده و تالش برای رهایی از آن و مبارزه با نفس اماره است.
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