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چکيده
یکی از داستانهای برجستهی مثنوی« ،داستان شاه و کنيزک و زرگر» است که در آغاز
دفتر یکم ،به بهانه ی شرح حال موالنا ،سروده شدهاست .داستانی که به گونههای
دیگری ،پيش از موالنا بر سر زبانها رواج داشته؛ اما در مثنوی ،به رنگ روایتهای
خاص این کتاب درآمده و به موالنا اختصاص یافتهاست .این داستان تاکنون در
چندین گفتار از دیدگاههای گوناگون ،تحليل و بررسی شده؛ با این حال ،آنچه در
این مقاله آمده ،با توجه به دانش روانکاوی و گزارههای معرفتنفسی ،متفاوت از
گزارش های پيشين است .نویسندگان این مقاله با توجه به نظریات جدید روانکاوی
به ویژه برخی از آرای فروید ،همراه با تبيين زمينه های عرفانی ،به داستان نگریسته و
با در نظرگرفتن این فرضيه که داستان یادشده از دو منظر روانشناختی و عرفانی ،به
یکدیگر نزدیک هستند ،خوانشی آميخته از این دو چشمانداز ،به دست دادهاند.

واژههای کليدی :داستان شاه و کنیزک ،مولوي ،حکیم الهی ،روانکاوي ،فروید.
 .۱مقدمه
اهمیت داستان نخست مثنوي ،به ویژه که موالنا آن را «نقد حال» خویش خوانده ،بر
پژوهندگان ادبیات عرفانی ،پوشیدهنیست .کتاب مثنوي سرشار از داستانهایی دلانگیز
است که با داستانهاي دیگري که ما از آنها آگاهی داریم ،سه گونه رابطه دارند :برخی
مطابقند با اندکی اختالف؛ برخی از نظر پیام ،به تقریب ،یکسانند؛ اما از نظر فرم و تعبیر،
تغییر کردهاند و دستهي سوم آن داستانهایی هستند که از نظر فرم و محتوا ،دستکاري
شدهاند .به این سه دسته ،دستهي دیگري را نیز میتوان افزود و آن داستانهایی هستند
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که از قلم موالنا تراو کردهاند .این داستانها چون به روشنی قابل شناسایی نیستند ،به
گونهي علمی نیز نمیتوان دربارهي اسنادشان سخن گفت.
داستان «شاه و کنیزک» در شمار گروه سوم است .به همریختگی داستان تا آنجاست
که برخی آن را «طرح» و «تمثیل» ،خوانده ،ساخته و پرداختهي خود موالنا دانستهاند.
(بنگرید به تدین)۸ :13۸۴ ،
استاد فروزانفر ( )3 :137۰و دیگران (رنجبر 1۴3 :13۸۶ ،و پارسانسب)39 :1393 ،
کم و بیش به سرچشمه یا سرچشمههاي این داستان اشاره کردهاند .برخی آن را برگرفته
از یک داستان ،برخی آمیزهاي از چند داستان و برخی هم سرچشمهي آن را ادبیات مردمی
و شفاهی دانستهاند .هرچه هست ،این داستان یکی از مهمترین داستانهاي مثنوي است
که در مهمترین بخش کتاب جاي داده شدهاست.
 .۱ .۱پيشينهی پژوهش
بسیاري از شارحان مثنوي ،به معناي رازآمیز یا نمادین کنشگران و شخصیتهاي این داستان
اشاره کردهاند .برخی هم از رویه ي دیگري بدان پرداختهاند؛ از جمله با دانش ساختارشناسی
و زبانشناسی ،سویههاي روایتی و داستانی ،جنبه هاي ادبی و معنایی .عنوانهایی چون
«کنیزک ،داستان دفتر اول مثنوي ،یک تفسیر طبیبانه» (عطایی)۲۴ :13۸۶ ،؛ «تحلیل داستان
پادشاه و کنیزک بر مبناي شیوهي تداعی آزاد و گفتوگوي سقراطی یا ( Free
( )Associationقبادي و کرجی)177 :13۸۶ ،؛ «رواندرمانی در ادب فارسی با تکیه بر
داستان شاه و کنیزک» (برخوردار)۲۶ :139۰،؛ «شخصیت کنیزک در مثنوي مولوي» (خادمی
و قوام )۶9 :139۰ ،در کارنامه ي برخی از نویسندگان وجود دارد و ممکن است مقالههاي
دیگر و به احتمال ،رسالههاي دانشجویی هم وجود داشتهباشد که دور از دسترس ما
است .از میان چند نمونهي یادشده ،در مقالهي آخر ،واژهي «شخصیت» در عنوان مقاله،
ربطی به شخصیتهاي روانی ندارد .نویسندگان ،داستان را از نظر «گریماس» و نظریهي
«الگوي کنشگر او» بررسی کردهاند .مقاله هاي دیگر هم که با عنوانی نزدیک به عنوان مقالهي
ما نوشته شده ،به زبان داستان ،چنان که در این گزار آمده و به سویهي روانشناسانهي
کاربردهاي زبانی ،توجهی نشان ندادهاند؛ از این رو ،الزم است یک بار دیگر ،این داستان،
از چشمانداز یادشده ،نگریسته شود .جز مقالههاي یادشده ،این داستان از زوایههاي دیگري
هم بررسی شدهاست؛ مقاالتی همچون« :عقل جزوي و عقل کلی ،تأویل داستان اول مثنوي»
(صدیق یزدچی)۲3 :13۶9،؛ «تببین و تأیید نظر استاد زرینکوب دربارهي داستان شاه و
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کنیزک» (حسنی جلیلیان)۸9 :1393 ،؛ «نگرشی تازه بر مأخذشناسی قصهي شاه و کنیزک»
(پارسانسب )39 :1393 ،و دهها مقالهي دیگر که با جستوجو در پایگاه مقالهها میتوان
بدانها دسترسی پیدا کرد.
 .2 .۱فرضيه ،روش پژوهش و هدفهای آن
شخصیتها و دستور زبان داستان یادشده را که در زمرهي «داستانهاي معرفت نفسی» یا
«داستانهاي روانی» است ،میتوان با الگوها وگزارههاي روانشناختی ،به ویژه نظریهي
فروید ،بازخوانی کرد؛ کاري که تاکنون به درستی روي این داستان ،صورت نگرفتهاست.
رو تحقیق ،مطالعه ي داستان شاه و کنیزک ،بنا بر الگوها و فهم امروزین ما از دانش
روانشناسی و تطبیق آن با الگوهاي عرفانی ،با پشتوانهي کتابها و مقالههاي مربوط
(رو مطالعه در کتابخانه) و کسب نتیجه از دو زمینهي مورد نظر بودهاست .رو در
نظر گرفته شده ،تنها به اثبات فرضیهي یادشده که هدف نگارندگان مقاله است ،منحصر
نمیگردد؛ روشن شدن معناي بسیاري از بیتها و پیداکردن ساختار و شاکلهاي دیگر ،از
دیگر نتایج این مقاله است.
 .2متن مقاله
 .۱ .2وضعيت داستان
چنانکه پیشتر هم اشاره شد« ،داستان شاه و کنیزک» ،پس از هجده بیت «نینامه» ،آن هم
با بهانهي «خود حقیقت نقد حال ماست آن» آمدهاست .همانگونه که «نینامه» با «بشنو
 »..آغاز میشود« ،داستان شاه و کنیزک» هم با «بشنوید »...آغاز میگردد .فعل امر «بشنو»
و «بشنوید» در هر دو جاي این آغازها ،اهمیت بسیار دارد.
عبارت «نقد حال» ،نشانهاي است که ما بدانیم اینجا با یک داستان «روانشناختی»
روبهرو هستیم .زرینکوب میگوید« :معالجه ي طبیب غیبی ،هم از حیث طراز تشخیص
بیماري و با طرز کار طبیبان عادي ،تفاوت دارد و هم از لحاظ نوع درمان؛ چرا که طرز
تشخیص او نوعی روانکاويست که قرنها قبل از زیگموند فروید ،نظیر آن را در شرق،
از بوعلیسینا و اطباي بغداد نقل کردهاند( ».زرینکوب ،13۸۲ ،ج )51۸ :1بدین روي ،شاید
او نخستین کسی باشد که به طور گذرا ،نام فروید را در کاو «معرفت نفسی» داستان
آورده است .معرفت حال ،معرفت نفس است و شناخت حال ،با آگاهیهاي علمی و اکتسابی
به سادگی معرفت قال ،میسر نیست؛ از همین روست که موالنا ،مانند آغاز مثنوي ،روي
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نشانهي «شنیدن» که یک معناي پنهانش ،تأمل و تأنی نیز هست ،تأکید دارد .عبارت «نقد
حال ما» ،ما را با یک داستان روانشناختی یا  psychological storyروبهرو میکند.
موقعیت شاه ،از نظر زمانی و مکانی در داستان معلوم نیست و این خود نوعی
پنهانکاري روایت است .اگر ما دو حکایت از عطار و مثنوي را با هم مقایسه کنیم ،سیر
گریز از پرداختن به ظاهر زبان و پرهیز از پیچیدن به مسالهي روایتگري را ،دست کم در
تظاهرات زبانی ،بیشتر متوجه میشویم .عطار وقتی داستان مردي را روایت میکند که
مرغی را به قول موالنا «از مکر و دام گرفت» ،سند روایت را بیان میکند« :چنین گفتهست
شعبی مرد درگاه /که شخصی صعوهاي بگرفت در راه» (عطار)۲7۸ :13۸7،؛ در حالی که
موالنا ،فقط میگوید« :آن یکی مرغی گرفت از مکر و دام» (مولوي ،13۶3 ،ج)۴1۰ :۴
داستان عطار در االهینامه ،پیش چشم موالنا بوده؛ اما بدان اشارهاي نشدهاست .این
مخفیکردن اصل روایت ،هر سببی که داشته باشد ،یکی از مهمترین سببهایش ،گریز از
انگ روایتگري بودهاست .چنان که عطار در پایان االهینامه (عطار ، )۴۰۰ :13۸7 ،موالنا
در فیه مافیه (مولوي ،)7۴ :135۸ ،سنایی در حدیقه (سنایی )7۴3 :137۴ ،و طریقالتحقیق
(سنایی ،)1۰۸ :13۴۸ ،ابوسعید در اسرارالتوحید (محمد منور )1۸7 :13۶7 ،و ناصر خسرو
در دیوان ( )۴۶1 :137۰اشارههایی دارند که همه حاکی از مذمت شعر و روایتگري است.
فرار از روایتگري ،داستان را الجرم ،به رنگ روایت شاعر درمیآورد؛ از این رو ،خوانش
روانکاوانهي داستان ،وجهی منطقیتر به خود میگیرد.
شاه در مسیر شکار خود ،کنیزکی را میبیند« :شد غالم آن کنیزک جان شاه»! چیزي
که مبتال میشود« ،جان» است؛ جانی که گرفتار عشق گردیده و عشق ،واکنشیست درونی
که در دانش روانکاوي ،باید در پی سببهایش بود .به گفتهي ابن سینا ،عشق یک پدیدهي
روانیست (ابن سینا ،13۶۸ ،کتاب  )13۶ :3این نگاه ،تا اندازهاي مطابق با روایت زاهدان
و عارفان اولیه است؛ چنانکه براي مثال ،ابوالحسن دیلمی ،از انکار شیوخ در بارهي جواز
رواج واژهي عشق سخن گفتهاست( .دیلمی )۶ :19۶۲ ،پورنامداریان نیز بنا بر گفتار دیلمی،
یادآوري میکند که «تصوف گرایان متعهد به حدود شریعت ،همواره کلمهي محبت را بر
عشق ترجیح دادهاند» (پورنامداریان)۲۴ :13۸۶،؛ اما در روزگار موالنا ،عشق در بیشتر
کاربردها ،مقامی شامخ دارد .عشقی که در کفهي دیگر  ،زیرکیها و حسابگريها قرار
داشت .از همین رو بود که وقتی در زبان شاعران ،واژهي عشق جاري میشد ،عقل بیکار
و ناکارآمد نمودار میگشت « :عقل در شرحش چو خر در گل بخفت( ».مولوي،13۶3 ،
ج )9 :1کسی که با عقلش گرفتار می گشت ،رهایی از آن گرفتاري چندان دشوار نبود .اگر
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همان عقل و دانش را به کار میگرفت ،راه برونشو آن را مییافت .در مثنوي و دیگر آثار
عرفانی ،به داستانهاي زیادي برمی خوریم که کسی از روي هوس یا همان عقل
مصلحتبین ،اظهار گرفتاري و عاشقی می کند و وقتی در معرض آزمایش واقع میگردد،
از آن رو که گرفتاري ا جانی نبوده ،ادعاي دروغین او هویدا میگردد؛ در نتیجه ،این
سخن موالنا که میگوید« :شد غالم آن کنیزک ،جان شاه» ،از این رو اهمیت دارد.
 .2 .2بيماری روانی کنيزک
شاه از کنیزک برخوردار؛ اما زمان زیادي نمیگذرد که «آن کنیزک از قضا بیمار» میشود!
چنانکه در پارههاي یادشده ،کلیدواژهي «بشنو» و «جان» در راه خوانش روانکاوانه ،براي
ما اهمیت داشت ،اینجا عبارت «از قضا» اهمیت دارد .شاعر یا راویان پیشین ،دانسته یا
ندانسته ،براي بیمار شدن کنیزک ،این قید مهم را آوردهاند .بیماريها به طور کلی از دو
حال بیرون نیستند .یا بیماريهاي جسمیاند یا روحی و روانی .بیماري جسمی ،از آنجا
که یکباره رخ نمیدهد ،قید «از قضا» را برنمیتابد .ممکن است بیمار بر اثر ندانستن یا
پزشک بر اثر درستتشخیصندادن ،نتوانند به موقع از بیماري آگاه گردند؛ اما این بدان
معنا نیست که بپنداریم ،بیماري مثل یک حادثهي آنی رخ داده باشد .بیماريهاي سرطانی
همه عاملهاي قدیمی دارند .دانش پزشکی ،میتواند نطفه و آغاز ابتال به سرطان را
تشخیص دهد .بیماري روحی نیز در اصل همین روند را طی میکند؛ منتها از چشم
پزشکان معمولی پنهان است .نیرومندترین ابزارهاي پزشکی ،نمیتوانند حرف روان
خامو را دریابند .این که بر اثر یک سرکوبی ،بر اثر یک عقده ،بر اثر اختالالت روانی
چه بالیی بر سر فرد میآید ،تشخیصش ،سخت دشوارست؛ اما آن چیزي که میتوان
بدون نگرانی ،براي آن قید «از قضا» را آورد ،بیماري روانی است .بیمارياي که یکباره
خود را با از پاانداختن بیمار ،نشان میدهد .اینجاست که پزشکهاي جسمی ،در
مقابل چنین اختاللی ،دچار حیرت میشوند .روانکاو از بیمار همان چیزهایی را میشنود
که دیگرپزشکان میشنوند؛ اما چنانکه میدانیم ،برداشتها یکسان نیست .کسی که سخن
میگوید با هو و استعداد برونیا حرف میزند ،هم خود از گفتار آگاهی دارد
هم دیگران؛ براي اینکه او از لفظهاي مشترکالمعنی استفاده میکند .نشانههاي زبانی او
دالهاي روشنی هستند که مدلولشان براي مردم آشکارست؛ در حالی که دالهاي زبان
درون ،نه تنها براي شنونده که براي خود بیمار نیز گنگ است.
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 .3 .2ناآگاهی بيمار روانی از عامل بيماری
شاه از موجودي به نام زرگر بیخبرست و کنیزک از دلبستگی خود به زرگر؛ اما شارحان
چنین وانمود کردهاند که کنیزک از عشق خ ویش به زرگر آگاه است .یکی از سببهایی که
باعث شده شارحان مثنوي ،کنیز را از حال زرگر آگاه بدانند ،مسالهي پنهانکردن رازهاي
عشق و عاشقیست .تجربهي بیماري عشق و بیماريهاي روانی ،در همهجا وجود
داشتهاست؛ اما میان بیماري عشق با عامل آشنا و بیماري عشق با عامل پنهان ،تفاوت است.
در جهان شرق و کشور بزرگ ایران ،به ویژه از زمانی که عشقورزي ،گناهی نابخشودنی
به شمار آمد ،پیامد طبیعیا این بود که راز عشق باید پنهان میماند .این پنهانی ،چنانکه
برخی پنداشتهاند ،به دورهي اسالمی محدود نمیشود .گزار هاي منظومههاي ما از
داستانهاي عاشقانه و اینکه افالطون در سمپوزیوم ،حاکمان ایران را از زمرهي مخالفان
پیوندهاي عشقی دانسته (افالطون ،)۲55 :1351،معلوم میدارد که از کهنباز« ،یجوز» و
«الیجوز»ها ،وجود داشته و ابراز عشق در این سرزمین ،به ویژه ،عشقهایی که مجوز شرعی
نداشته ،گناه به شمار میرفتهاست .پنهانماندن راز عشق ،چنانکه گفتیم ،چیزي نبود که روان
عاشق را درگیر و روح او را بیمار و ناکارآمد کند .از قضا چیزي که براي بیمار اهمیّت
داشت ،نفس بیماري نبود؛ بلکه مسالهي ترس او از افشاي راز خویش بود؛ با این حال،
آمیزهي ترس و هراس از افشاي راز و دلتنگی به خاطر دوري معشوق ،او را در وضعیتی
قرار می داد که بشود نام بیمار بر او گذاشت؛ در نتیجه ،پزشکان در سنت دیرینهي پزشکی
خویش ،با دو نوع بیمار ،روبهرو بودند .یکی بیماري روانی که از درد او آگاهی نداشتند؛
دیگر ،بیمارياي که عامل درد را عشق و عاشقی میدانستند .بیماري نخست ،بدون عالج
و از دست رس پزشکان طبیعی ،بیرون بود؛ اما بیماري دوم ،عالج داشت و همان پزشکان
طبیعی می توانستند به درمان آن بکوشند .ابن سینا ،یکی از این پزشکان طبیعی و معمولی
بود که به درمان چنین دردهایی دست میزد .به همین سبب ،در تجویزهاي خویش ،بنا را
بر پنهانکردن عاشق گذاشته بود .او در کتاب قانون میگوید« :دانستن نام معشوق و شناختن
آن یکی از معالجات اساسی بیمار است .پس در صورتی که عاشق راز خود را فا نسازد،
با ید نیرنگی به کار برد .نبض بیمار را گرفت و شروع به ذکر نام مردمان بسیار کرد و دقت
کرد که کی و در هنگام بردن نام چه کسی ،نبضش بسیار تفاوت کرد و همانند نبض منقطع
شد( ».ابن سینا ،13۶۸ ،کتاب )13۶ :3ابن سینا تا آنجا که تجربههاي پزشکی و آگاهیهاي
او اجازه میداد ،دربارهي بیماري روانی و غیرروانی سخن گفتهاست .او به روشنی دیده بود
که «مزاج انسان ،گو به فرمان و مطیع پندارهاي روانیست» (همان)137 :؛ اما اینکه
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پندارهاي روانی چه حجمی دارند ،چه ماهیتی دارند ،چگونه شکل میگیرند و راه درست
درمانشان چیست ،چیزهایی بود که بر او پوشیده بود .او در ادامه ،براي درمان چنین بیماري،
سخنانی ارزشمند به زبان میآورد که اگرچه همه جزو تجربههاي گوناگون پزشکی او بوده،
هیچکدام در حیطهي درمان راههاي روانکاوي دردهاي ناشناخته ،نمیگنجند .اگر در «داستان
شاه و کنیزک» ،بسیاري از نشانیها با سخنان ابن سینا هماهنگ باشد ،بدان روي است که
موالنا از فرایند درمان چنین بیماريهایی آگاهی داشتهاست؛ اما برعکس ،نشانیهایی هم
وجود دارد که به ما میگوید اصل داستان ،بر اساس نوع بیماري نخست ،یعنی همان بیماري
روانی شکل گرفته باشد که بیمار از عامل درد خویش آگاهی ندارد و همین نداشتن آگاهی
است که روان و پس از آن جسم بیمار را رنجور میکند .بیماري عشق ،عاملی پیچیده و
پنهان دارد؛ چون خود ،پدیدهاي پوشیده و درونیست« :عشق پوشیده است و هرگز کس
ندیدستش عیان» (غزالی)111 :137۶ ،؛ اما تظاهراتش قابل رؤیت است« :آن یکی خر داشت،
پاالنش نبود /یافت پاالن ،گرگ خر را درربود» .چنین تصور شدهاست که این بیت ،وصف
حال شاه داستان باشد؛ در حالی که وصف حال شاه و کنیزک ،هر دو است .در این داستان،
ما با دو شخصیت روبهرو هستیم که دردهاي یکسانی دارند :شاه و کنیزک .شاه وقتی مرغ
جانش احساس خفگی کرد ،یا بهتر بگوییم هواي آزادي ،نیروي تازهاي در پرهایش نهاد،
عزم شکار کرد .این عزم ،اسرارآمیز و رازآلودست؛ مانند عزم رستم براي شکار که در مرز
توران رخش را از دست میدهد و در نهایت ،شکار تهمینه و شاه سمنگان میشود .مانند
سفر قهرمان؛ وقتی کنشگر یا شخصیت داستان ،گام در راه میگذارد و با اینکه ارادهي
حرکت دست او نیست ،سفر او از ضروريترین کنشهاي شخصیت در ایجاد حادثههاي
ماجراست(ر.ک :خالقی مطلق1۶۴:13۶1 ،؛ مسلمیزاده 113:13۸5 ،و پراپ.)5۲ :13۶۸ ،
 .4 .2تقابل روانی بيماری شاه و کنيزک
شاه ،عزم شکار میکند .سر راهش ،کنیزکی را میبیند .با صد دل ،خریدار میگردد!
کنیزکی که زیبا و دلخواهست! شاه به کنیزک دل میبندد؛ اما کنیز ،روانش در گرو کس
دیگري است .کنیزک ،بیمار و زرد و نزار میشود .شاه از بیماري کنیزک پریشان است؛
چون عامل و ربایندهي زیبایی هاي اوست؛ اما کنیزک از فردشدن از یاري که تنها فشار
ذهنی و خیالیا را احساس میکند ،پریشان است .بهتر است بگوییم کنیزک برعکس
شاه ،از یارشدن با شاه ،بیمار شدهاست .این هر دو همان کسانی هستند که خر داشتهاند؛
اما پاالن نه و به محض یافتن پاالن ،گرگ ،خرشان را ربوده است .شاه و کنیزکی که پس
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از یافتن پاالن (کدام پاالن؟) ،گرگ (کدام گرگ؟) خرشان (کدام خر؟) را ربوده (چرا
ربوده و ندریده؟) است .اگر شاه کسی است که خر داشته و با یافتن کنیزک ،پاالن هم
پیدا شده و بیماري ،همان گرگی است که پاالن صحت کنیزک را ربوده ،کنیزک چه؟ او
که یک کنیز فروختنی بیش نبودهاست! اگر شاه او را نمیخرید ،هر کس دیگري امکان
داشت او را بخرد .این تمثیل گرگ و خر و پاالن براي او چه معنایی دارد؟ روشن شدن
این پرسش ،پارهاي از رمز و راز روانی داستان را برمال میکند .منتها پیش از تفسیر آن،
همین را بگوییم که ازدواج شاه با کنیزک از قضا همان مرتبهي «پاالنیافتن» کنیزک است.
ازدواجی که با هرکس دیگري اگر صورت میگرفت ،براي کنیزک به مثابهي پاالنیابی
بود؛ اما پاالنی که از ازدواج با شاه یافت ،پرشکوهترین پاالنی میتوانست باشد که نصیب
یک کنیز میشد .هر کنیزي آرزو دارد با شاه ،همسر و همبالین گردد .پس کنیزک که در
ظاهر به وصال رسیدهاست (پاالن یافته) و همسر شاهی بزرگ به قرینهي دارابودن «ملک
دنیا» و «ملک دین» شده ،چرا خر را باید از دست داده باشد؟ پاسخ این پرسش روشن
است .خر گمشدهي کنیزک ،دستپخت روح و روان اوست؛ او در عالم ناآگاه ،خر
خویش را از دست داده است .تفاوت روشن درد کنیزک با درد شاه این است که شاه
اگرچه از درد کنیزک آگاهی ندارد ،از درد خویش آگاهی دارد .کنیز بیمار شده و باید
براي درمانش بکوشد؛ اما کنیزک برعکس ،سبب درد شاه را میداند؛ اما از عامل درد
خویش ،آگاهی ندارد .در این تقابل ،یکی به ظاهر به مقصود رسیده؛ اما باطنش نمیگذارد
آرام باشد؛ دیگري در باطن به مقصود رسیده؛ اما ظاهر نمیگذارد تا بهرهمندي حاصل
آمده ،تداوم یابد .آنکه در باطن به مقصود رسیدهاست ،شاه است .ظاهر ،یعنی شادابی
جسمانی کنیزک ،براي او بسیار مهم است .وقتی این نباشد ،بدان معناست که باطن هم
خراب و ویران میشود .شاه میگوید:
برد گنج و درّ و مرجان مرا
هر که درمان کرد مر جان مرا
(مولوي ،13۶3 ،دفتر یکم)5 :
اینکه گفتیم باطن شاه خراب گشته ،همین است که «جان» شاه (کنیزک) در معرض
بیماري واقع شدهاست .شاه میگوید باطن را درست کنید ،مال و ثروت (ظاهر) ،مال
شما! بدین روي ،یک معادلهي دومجهولی پیش روي ماست .آنجا هم که شاه به طبیبان
دنیایی میگوید« :جان هر دو در دست شماست» (همان) ،منظور از هر دو ،جان خود
و جان کنیزک است؛ اگر یکی درمان شود ،دیگري درمان میشود؛ به همین سبب است
که شاه درمان خویش را در گرو درمان کنیزک میداند« :دردمند و خستهام درمان اوست»
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(همان) ،این سخنان ،نشان میدهد که موالنا تا حد زیادي با رازهاي حکایت از نظر
معرفت نفسی ،پیوند جانی داشتهاست .پزشکان دنیایی از کار درمیمانند .درمان آنها
نتیجهاي معکوس دارد« :از قضا سرکانگبین صفرا فزود» (همان)؛ چون بیماري روح و
روان را با داروهاي جسمی نمیتوان درمان کرد .فریاد بیمار و روایتگر هر دو بلند است:
«روغن بادام خشکی میفزود» (همان).
 .5 .2فشارهای روانی و عاملهای ناشناختهی بيماری
بیماري کنیزک ،از کجا ناشی شد؟ به سببی که ما آن را «ازدواج شاه با کنیزک» دانستیم؛
همان فضایی که میان نیروهاي هشیار و ناهشیار ،آوردگاهی پدید آمد تا میلهاي
سرکوبشده از عالم ناهشیار ،سیلوار از تاریکخانهي وجود  ،به سوي جان و روانش
سرازیر شوند و او را زیر فشاري خردکننده بگذارند .کسانی که گمان کردهاند کنیزک از
درد خویش یا از عشق خود به زرگر آگاهی داشت و از ترس نمییارست راز عشقش را
آشکار کند ،باید به این پرسش پاسخ دهند که «چرا کنیزک پیش از ازدواج با شاه ،بیمار
نشده بود»؟ اگر کنیزک در هنگام دیدار شاه ،رنجور بود ،شاه به او دل نمیبست؛ وانگهی
ما در روند نگر روانکاوانه به داستان ،ناآگاهی کنیزک را تا اندازهاي اثبات کردهایم.
 .6 .2نقش خواب و صداقت در درمانگریهای روانی
شاه با پاي پیاده به سوي محراب میدود .در محراب از خدا می خواهد که پزشک دردشناسی
را به یاریش بفرستد .پاسخ شاه در بیداري داده نمیشود؛ در خواب داده میشود .خواب
شاه در داستان ،اهمیتی خاص دارد .همانگونه که دریچههاي ناآگاهی در هنگام روانپریشی
باز میشود ،در هنگام خواب نیز همین اتفاق میافتد( .ر.ک :فروید )۲7 :139۴ ،حضور
نیروهاي عالم ناهشیار ،در جایی انسان را به پریشانی روان دچار میکند؛ اما در جایی دیگر،
می تواند کلید رهایی را به دست او بدهد .در پاسخ درخواست شاه ،مژدهي آمدن کسی داده
میشود که یکی از برجستگیهاي رفتاريا « ،صداقت» است .صداقت پزشک ،براي بیمار
روانی ،اهمیتی فوق العاده دارد .پزشک اگر در چشم بیمار ،معتمد باشد ،القاي سالمت،
اثرگذاري دوچندان دارد؛ به ویژه که درد ،روحانی باشد .اینجا هاتف غیبی به شاه میگوید:
«صادقش دان کو امین و صادق است» (مولوي ،13۶3 ،دفتر یکم .)۶ :باید هم شاه به پزشک
اعتماد کند (چون جان و محرم اسرار را به او میسپارد) ،هم کنیزک .خواب ،از آن رو
با «اعتماد» رابطه دارد که شخص ،در آرامش و آسودگی ،سر بر بالین میگذارد .در فضاي
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اعتماد خواب است که نیروهاي ناشناختهي روان به حرکت درمیآیند .در همین فضاي
آرام و سکون است که دریچه ي آگاهی با خیال راحت بسته میگردد .عزیزالدین نسفی
درباره ي خواب و گشودگی دریچههاي ناآگاهی ،گفتاري دارد که فروید ،حدود هفتصد
سال پستر ،آن را با تعبیرهاي علمی تکرار کردهاست .نسفی میگوید ...« :چون به واسطهي
خواب ،حواس معزول میشود و اندرون ،جمع و آیینهي دل ،صافی ،در آن ساعت ،دل را
با مالیکهي سماوي ،مناسبت پیدا میآید؛ همچون دو آیینه ي صافی در مقابل یکدیگر».
(نسفی .)۲۴۶ :13۸۲ ،منظور نفسی از دو آیینه ،آیینهي حقیقت از یک سو و آیینهي دل
عارف از سویی دیگرست؛ منتها از منظر روانکاوي ،میتوان به جاي آیینهي حقیقت ،همان
عالم ناهشیار را جايگزین کرد.
 .7 .2برخی نشانیهای زمانی ،مکانی و زبانی در راه فهم روانی داستان
پزشک االهی به احتمال بسیار ،از دیار «شرق» میآید؛ آنجا که میگوید« :آفتاب از شرق
انجمسوز شد» (مولوي ،13۶3 ،دفتر یکم .)۶ :ما میتوانیم از این سخن ،برداشتی نمادین
داشته باشیم .خورشید حکیم االهی ،موجب سوختن ستارههاي پزشکان جسمانی گردید!
موالنا ،در توصیف دیدار شاه و حکیم ،دو سه جمله آورده که ما براي فهم بیشتر داستان،
آنها را به مثابهي براعت استهالل ،تعبیر میکنیم؛ یکی اینکه وقتی شاه ،حکیم الهی را
میبیند ،او را به «آفتاب در سایه» و مانند «هست و نیست خیال» ،توصیف میکند .منظور
از آفتاب چیست؟ آیا از آن حرارت پنهان که روح و روان آدمی را به جنبش وامیدارد،
همان نیروهایی که در تاریکخانهي وجود آدمی هستند ،همان سواري که مرکب تن را
به حرکت درمیآورد ،سخن در میان نیست؟ توصیف شاعر ،براي در آغو کشیدن شاه،
چنین است« :همچو عشق اندر دل و جانش گرفت» (همان .)7 :براي فهم این سخن،
بازگشت به سخنان احمد غزالی در آغاز رسالهي سوانح ضروري است .روح از دیار عدم
به سوي سرزمین وجود ،میآید؛ دیاري که میتوان آن را به تعبیر سهروردي ،سرزمین
«نوراالنوار» نامید؛ دیار خورشید؛ دیار غیب هویت؛ دیار شرق یا عدم .عشق در سرحد
وجود ،در مرز هست و نیست ،در مرز خیال ،منتظر سوار روح ایستادهاست .وقتی این دو
یکدیگر را میبینند ،غزالی میگوید« :عشق منتظر مرکب روح بود .. ،خانه خالی یافت،
جاي گرفت( ».غزالی )1۰7 :137۶ ،وقتی موالنا میگوید« :همچو عشق اندر دل و جانش
گرفت» (همان) ،به این رابطه ،اشاره دارد .موالنا مانند غزالی ،بر این باور بوده که «با عشق
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روان شد از عدم مرکب ما» (غزالی :13۶7 ،همان) .عشق در الیههاي پنهان شخصیت
آدمی نهفته است و آمادهي به جوالن درآوردن مرکب جان است.
 .8 .2همذاتپنداری روانی
بسیاري از شارحان مثنوي ،شاه را عقل جزئی می دانند .اگر چنین باشد ،شاید بتوان حکیم
الهی را پارهاي از عقل الهی یا کلی دانست که در وجود شاه ،تجلی پیدا کردهاست.
نشانههایی هست که به ما میگوید شاه با حکیم الهی ذاتی یگانه دارد و اگر تفاوتی دیده
شود ،تفاوت تشکیک نور است .شاه است تا زمانی که گرفتار عقل زمینی باشد؛ اما حکیم
است ،آنجا که متجلی عقل کل شود .عقل کل چیست؟ عشق .عشق در وجود شاه،
خود را به مثابهي حکیمی مینماید و این تفسیري است از آن سخن که گفت« :همچو
عشق اندر دل و جانش گرفت» سخن از حرارت عشق است که مرکب روان را به تالطم
انداختهاست .یعنی اصل و اساس داستان و سایق و سوار ،همین عشق است؛ عشقی که
در زیر صخرهي صمّاي شخصیت آدمی ،در کمین است .این «استرالب اسرار» ،منتظر یک
اشارت ،یک حرکت است تا رازهاي پوشیدهاي را پدیدار سازد .اینکه موالنا در همین
داستان ،فصلی را به عشق و پس از آن به شمس اختصاص میدهد ،باعث شده که برخی
از شارحان ،شمس را در قالب همان پزشک الهی ببینند (رنجبر)13۴ :13۸۶ ،؛ چنانکه
برخی دیگر ،از نمادهایی چون «پیر طریقت» ،براي پزشک غیبی (نوریان،)1۶۲ :137۰ ،
«انسان کامل» براي شاه (طغیانی« ،)9۲ :137۲ ،علماي ظاهر» و «فالسفه» ،براي پزشکان
تن (تدین 9 :13۸۴ ،و میرباقري ،)73 :13۸1 ،یاد کردهاند .حضور شمس در این داستان،
پس از آنکه یادي از عشق میکند ،ناشی از احساس عشق و دلبستگی موالنا به شمس
و خود پدیدهي «عشق» است .موالنا در پهلوي ماجرا ،میخواهد اشارتی به حضور و
وجود عشق در وجود خود هم داشته باشد .شاه به او میگوید« :ترجمانی هرچه ما را
در دل است» (مولوي ،13۶3 ،دفتر یکم .)۸ :این سخن شاه ،از آن رو که حکیم الهی را
ترجمان میخواند ،کلید دیگري براي فهم روانیبودن داستان است .ترجمان دل ،اینجا
به این معناست که حکیم میتواند به رازهاي پنهان دل پیببرد و نیتها را بخواند؛ منتها
باید به یاد داشته باشیم که ترجمان دل را غیبدانی نپنداریم .حکیم الهی غیبدان ،بدان
معنا که در تصور عام است ،نیست؛ اگر بود ،ضرورتی نداشت که اسباب و قاروره ببیند.
او ترجمان روح و جان است؛ روانکاوي که باید از علتها به معلول برسد؛ کاري که
البته نوعی غیبدانی به شمار میآمد .پزشکان دیگر ،سخن کنیز و شاه را شنیده بودند؛ اما
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از فهم روانی آن عاجز بودند .آنها مترجم نمود بیرونی زبان بودند؛ در حالی که بند
کنیزک ،از سر زمین دل ،بریده شده بود؛ بدین روي «ترجمان دل» را ما اینجا به فهم
روانکاوي نزدیکتر میبینیم.
 .9 .2تداعی آزاد فرویدی و روانکاوی زبانی حکيم الهی
در میان دانشمندان پرآوازهي غرب ،فروید نخستین کسی بود که به مسالهي روانکاوي،
با دید علمی نگریست و در پی آن برآمد که بر تخت روانکاوي به درمان بیماران روانی
به صورت تداعی آزاد ،بپردازد( .ر.ک :شاله)151 :1331 ،؛ اما همانگونه که در این داستان
و داستان درمانگري ابن سینا در چهار مقاله آمده که او بیماري مالیخولیایی یکی از
بزرگزادگان آل بویه را بهبود میبخشد (نظامی عروضی ،)1۲۲ :13۶9 ،پیداست که در
سنت درمانگري ،رو درمان از طریق زبان ،روانکاوي و واکاوي نیت از راه سخنگفتن
با بیمار و گرفتن نبض او ،رایج بودهاست .نظامی در مقالهي چهارم ،وقتی از گرفتن نبض
سخن میگوید ،به انواع آن اشاره میکند؛ منتها همهجا مسالهي توفیق الهی را به مثابهي
قیدي متضمن به کار میگیرد .او میگوید ...« :و از هر لونی بر حالتی دلیل گرفتن نه کاري
خرد است .اینهمه دالیل به تأیید الهی و هدایت پادشاهی مفتقرند و این معنیست که ما
او را به عبارت حدس یاد کردهایم( ».همان )1۰7 :منظور نویسنده از «حدس» ،چنانکه
گفته« :حرکتی باشد که نفس را بود در آراي صایبه؛ اعنی که سرعت انتقالی بود از معلوم
به مجهول( ».همان )1۰7 :استاد معین ،حدس را به سخنگفتن و دانستن امور به تخمین
و توهم معنا کرده (همان)؛ اما اینک میتوان این واژه را به «روانکاوي زبانی» تعبیر کرد.
آنجا که بوعلی به درمان «یکی از اقرباي قابوس» میپردازد ،چون دست بر نبض او
میگذارد ،از او میخواهد تا سخن بگوید؛ تا بدان بهانه ،مکانیابی کند؛ اما تأکید ،بر نفسِ
سخنگفتنِ بیمار است .وقتی ابن سینا درمان را به سامان میبرد ،خود در تشریح این درد،
میگوید« :مرا یقین گشت که علت ،عشق است و از کتمان سرّ ،حال بدینجا رسیده
است( ».همان )1۲3 :تا این جاي سخن ،درمان و تشخیص ابن سینا ،با مکانیزمهاي
نهگانهي فروید ،مطابق میآید؛ منتها راه ابن سینا و فروید آنجا جدا میگردد که ابن سینا،
کتمان راز را امري ارادي و فروید آن را امري غیرارادي میداند.
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 .۱0 .2سرکوبی فرویدی ،ماليخوليا و کتمان سرّ حکيمان معرفتنفسی
از جمله مکانیزمهاي دفاعی که فروید در البهالي سخنانش یاد و پستر ،دختر «آنا»،
آنها را گردآوري کرد ،یکی سرکوبی و واپسزنی است .این مکانیزم دفاعی ،از
اساسیترین شگردهاي «خود» است که آنچه را نمیخواهد بپذیرد ،از جهان هشیاري
کنار میزند و آن را به جهان ناهشیار ،میراند( .ناي )۴۴ :13۸1 ،با اینکه فرایند سرکوبی،
در باور فروید ،سرچشمهي اصلی ناهنجاريهاي ناشناختهي روانی است ،چه بسا این
مکانیزم با «انکار» یا واپسزنی که بیمار از مواجهه با واقعیت ،خود را عاجز میبیند ،در
یک عقده بیامیزد و در وجود او با هم گره بخورد .حال اگر به مکانیزم انکار و سرکوبی،
علت ماخولیا و ماتم را بیفزاییم ،شاید بهتر بتوانیم داستان کنیزک را از منظر روانی
بازخوانی کنیم .فروید ماخولیا را مترادف ماتم میداند( .فروید13۸۲ ،الف )۸3 :1ماتم
هما ن حس عمیق و دردناک اندوه و قطع عالقه به سبب از دستدادن قابلیت
مهرورزيست .ماخولیاي فرویدي ،شباهتهاي بسیاري به مالیخولیا ،در نظر ابن سینا
دارد .او در تشریح بیماري مالیخولیا میگوید« :بیمارياي که فکر و پندار در آن از مجراي
طبیعی بیرون میرود و سر به تباهی و ترس میکشد( ».ابن سینا ،13۶۸ ،کتاب )1۲۴ :3
واپسزنی و انکار ،همان چیزيست که ابن سینا ،از آن با عبارت «کتمان سرّ» یاد میکند
و میگوید« :اگر از وي سؤال کنم ،راست نگوید( ».نظامی عروضی)1۲3 :13۶9 ،؛ در
حالی که فروید از نیروهاي ناشناختهاي سخن میگوید که رازشان بر کسی آشکار نیست
و هنگامی که بیمار زیر فشار نیروهاي روانی باشد ،نه از کتمان سرّ چیزي در یاد مانده
که بخواهد دروغ بگوید یا بترسد ،نه از مکانیزم انکار ،آگاهی دارد.
 .۱۱ .2فهم عامل روانی نزد فروید و حکيم االهی
فروید در سخنانی که براي تشریح مسالهي روانکاوي ایراد کرد ،جملهاي دارد که یادآور
حال و کار پزشکان دنیایی در داستان موالنا است .او میگوید« :پزشکان متخصص اعصاب
در قدیم ،نمیدانستند که چگونه به ماهیت عامل روانی پیببرند و آن را نمیفهمیدند؛ از
این رو آن بیمار را به فیلسوفان و عارفان و پزشکان قالبی محول میکردند و پرداختن به
موضوع روانی را کاري غیرعلمی و عبث میپنداشتند؛ در نتیجه نتوانستند رمز و راز پنهان
روانرنجوران را کشف کنند( ».فروید13۸۲ ،ب)1 :؛ اما شاه در آغاز ،کار را به پزشکان
متخصص سپرد؛ آنها اظهار عجز کردند تا شاه مجبور شد بیمار را به کسان دیگري بسپارد
که به تعبیر فروید ،همان عارفان قالبی باشند؛ اما چنانکه میدانیم ،این پزشک حکیم/
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عارف است که می تواند درد بیمار را کشف کند؛ منتها او ،بیماري را پیشبینی نمیکند؛
براي بیمار سرکتاب برنمیدارد؛ دعا و ندبه به گوشش فرونمیخواند؛ به بازویش ،بازوبند
خرافه نمیبندد تا ما به سادگی او را دروغزن بشماریم؛ او همان کاري را میکند که فروید
خود در جایگاه یک پزشک متخصص ،بر تخت روانکاوي و به صورت تداعی آزاد،
انجام میداد؛ یعنی با بیمار «سخن میگوید».
 .۱2 .2عامل و سایق بيماری روانی ،نزد فروید و حکيم االهی
موالنا در خصوص ناتوانی پزشکان جسمانی ،سبب نفهمیدن عامل درد را «گر خدا خواهد
نگفتند» (مولوي ،13۶3 ،دفتر یکم ،)5 :دانستهاست .مخاطب این سخن ،میتواند چنین
بپندارد که موالنا در معرفی پزشکان جسمانی ،دم فروخوردهاست؛ آنها که در آغاز گفتند:
«هر یکی از ما مسیح عالمیست» (همان) و «مسیح» جز معناي الزم آن که پیامآوري
معجزهگر باشد ،به معناي «پزشک حاذق» نیز بودهاست (ر.ک :حاجیانی )۴۶ :13۸7 ،به
همین سبب ،بسیاري از پزشکان حاذق ،نام مسیح داشتهاند و عبارت «مسیحدم و
مسیحنفس» براي درمانگري ،در زبان ادب ما رایج بودهاست .موالنا هم از عبارت «مسیح
عالم» به جاي پزشک متخصص استفاده کردهاست .مسیحان عالم یا کسانی که میگفتند:
«هر الم را در کف ما مرهمیست» (همان) ،چرا از عالج درماندند؟ آیا به راستی به سبب
«ترک استثنا» بود؛ چنانکه موالنا در داستان آورده؟ «ترک استثنا» که موالنا آن را به
«قسوت» به معناي «تاریکی» و «کدورت» و «سنگشدگی» ،تعبیر میکند ،با حال و عالم
پزشکان عارف و فیلسوفان قالبی که فروید معرفی میکند ،بیشتر سازگار است تا
پزشکانی که در محضر دانش و تجربه ،درس خواندهاند؛ پس چرا موالنا براي مخاطبش
از آنها سخن نگفتهاست؟ این پرسش ،بیتردید در سراسر مثنوي ،در ذهن خود موالنا
هم خلجان داشتهاست .ثمرهي این نگرانی ،در «دفتر ششم» به بار مینشیند .در «دفتر
ششم» ،به داستان کنیزک بازمی گردد و در این بازگشت ،سبب ناتوانی پزشکان را براي
مخاطب خود -به هر دلیل -بیشتر توضیح میدهد؛ آنجا میگوید که آن پزشکان ،همچو
اسب بیعذاري ،غافل از سوار بودند« :ناشده واقف که نک بر پشت ما /رایض چستیست
استادينما» (همان ،ج )۴۸3 :۶او میگوید طبیبان ،بستهي سبب بودند و از مکر یزدان،
غافل« .داستان شاه و کنیزک و زرگر» ،برخالف مشهور ،حدود  ۲7۰بیت است؛ یعنی ۲5
بیت در دفتر ششم آمده که باید به اصل داستان ،افزوده گردد .مولوي میگوید اگر کسی
گاوي در طویله ببندد و روز دیگر بیاید ببیند که خر شده ،ساده از کنار نمیگذرد؛
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میکاود که سبب این رخداد شگفت ،چه بودهاست؟ همین تمثیل ،وضعیت بیمار را روشن
میکند .حال کنیزک ،رخدادي غریب است؛ مثل بدل شدن گاوي در آخُر به خر .در «داستان
شاه و کنیزک» ،وقتی راه سببها بسته شده ،وقتی پزشکان جسمانی دستشان از کار افتاده،
چرا نباید کسی بپرسد که چه حادثهاي رخدادهاست؟ راه حل چیست؟ اینجاست که
موالنا ما را با عالم ناهشیار ،با ناخودآگاه فردي ،آشنا میکند؛ عالمی که تنها یک روانکاو
یا پزشک الهی میتواند از آن سر درآورد .موالنا در بیتهاي اشارهشده ،از «سوار» سخن
میگوید .کدام سوار؟ سواري که بر دو و گردهي آدمی نشسته ،او را به این سوي و
آن سو ،میراند و هرکسی قادر به دیدن آن نیست .سواري که عنان اسب بدن و شخصیت
آدمی در دست اوست؛ انسان را به هر سو که بخواهد ،میبرد .اگر کسی میخواهد انسان
را بشناسد ،باید آن سوار را بشناسد .شناخت آن سوار ،ممکن نیست؛ مگر کسی که دانش
«معرفت نفس» داشته باشد تا بتواند زبان آن سوار را براي همگان ترجمه کند.
پزشک الهی یا به تعبیر ما «روانکاو» ،با یک معاینهي «رنگ روي و نبض و قاروره» و
شنیدن سخنان کنیزک ،از زمان بیماري و نشانههایش ،دانست که رنج کنیزک «از صفرا و از
سودا» نیست؛ یعنی هیچ ربطی به خلطهاي جسمی او ندارد« .دید از زاریش کو زار دل
است» (همان .)9 :زاري دل ،عاشقی است و عاشقی یک عامل بیشتر ندارد ،عامل روانی!
این عامل روانی از کجا عارض و ناشی میشود؟ همه از سوي خود بیمار .منتها کنش و
واکنش نیروهایی که انسان را به مرتبهي بیماري می رساند ،از چشم او پنهان است .همه
جنگ خیال و روان اوست در عالم ناهشیاري .پزشک با یک واکنش ،دریافت« :دید رنج و
کشف شد بر وي نهفت» (همان) .نهفت در این پاره ،اهمیت بسیار دارد؛ به خاطر آنکه
میخواهد به ما بگوید حادثهي رخ داده ،براي کنیزک ،از چشم همه تا خود کنیزک ،نهفته
بودهاست .کشف پزشک الهی ،اگر دانستن کنیز مقدم بر آن باشد ،ارزشی ندارد .کنیزک اگر
از عامل بیماري خود آگاهی داشت ،بیمار نمی شد .انسانی که گرفتار بیماري روانی از جنس
بیماريهاي عشقی میشود ،اگر بیماري ا دروغین نباشد ،خود از آن آگاهی ندارد .بیماري
که از بیماريا آگاه باشد ،نمیتوان او را بیمار روانی خواند .او مانند عاشق دروغینیست
که عاشق باشد؛ چندان که خواهر زیباي معشوق را ندیده باشد( .ر.ک :عطار)335 :13۸۶ ،
بدین رو ،حکیم الهی از یک «نهفت» آگاهی پیدا کرد که آن نهفت ،رنگ و بوي عشق
داشت؛ چیزي که شاید اساس این داستان بر آن نهاده شده باشد.
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 .۱3 .2عالم آگاه و ناآگاه نزد فروید و حکيم االهی
دریچه هاي ناآگاهی وقتی باز شوند ،نیروهاي متراکم گشته در کانون روان انسان یا
تاریکجاي نهاد او ،میخواهند خودشان را آزاد کنند .کسانی که رابطهي آگاه و ناآگاه را
به عقل جزیی و کلی تعبیر میکنند ،بدون اینکه مدعی دانش معرفتنفسی باشند ،حضور
عقل کلی را به غیبت عقل جزیی منوط میکنند« :در حالی که عقل جزیی از هم گسیخته
است و رشته ي کار را از دست داده ،عقل کلی حضور خود را نشان میدهد( ».یزدچی،
 )۴1 :13۶9اما در دانش روانشناسی ،تحلیل این سخن ،روشنتر و محسوسترست .عالم
آگاه چون از فهم و تجزیه و تحلیل نیروهاي ناآگاه ،عاجز و ناتوان است ،نمیتواند فشار
آنها را درک و در مقابل آن فشارها مقاومت کند؛ بدین سبب ،شخص ناتوان و در نتیجه
بیمار میشود؛ البته همیشه این فشارها ،به بیماري منجر نمیگردند؛ گاهی به خواب و
دیدن رؤیا تقلیل مییابند و گاهی ممکن است به بروز نبوغ در شعر و موسیقی ،بینجامند.
«محتواي ناخودآگاه ،محدود به آرزوهاییست که خواهان تحقق هستند .این آرزوها
انگیزهي رؤیا و پیدایش نشانههاي رواننژندي است( ».سادوک )۲۸۲ :۲۰15 ،رواننژندي
و روانپریشی ،بیماريايست که از روح و جان به بدن سرایت میکند .فشار نیروهاي
کور درون ،جسم و جان را خرد میکند .روان که پریشان شد ،جسم هم پریشان میشود.
تنها راه درمان چنین بیمارانی ،فهم آنها از عالم رازآلود حقیقت است .فهم حقیقت براي
آنها گاهی با کتمان روبهرو میشود و اگر پزشک ،کمتجربه و ناکارآزموده باشد ،چه بسا
بیمار تا آخر عمر درمان نگردد .باید به گونهاي بیمار را از زیر فشار خردکنندهي
نیروهاي تازشگر که از جهان ناآگاهی به جهان آگاه تاختهاند ،سبک کرد .از این روست
که «تداعی آزاد» یا سخنگفتن آزاد بیمار ،یکی از بهترین راههاي شناخته شده در مسیر
روانکاوي فرویديست .اینجا نیز طبیب ،فرمان میدهد تا شاه خانه را خلوت کند« :کس
ندارد گو در دهلیزها» (مولوي ،13۶3 ،دفتر یکم )11 :چرا؟ این کارهاي احتیاطی همه
به تجربهي فوقالعادهي پزشک مربوط است .پزشک میداند که کوچکترین بازدارندهي
بیرونی ،مانند عاملهاي بن بست اجتماعی ،اخالقی ،شرم ،حیا ،عقالنیت ،خردورزي،
دوراندیشی یا هر عبارتی که با هو و زیرکیهاي اجتماعی و خودآگاهی انسان مربوط
باشد ،میتواند کار را یکسره به بنبست بکشاند .فروید هم گفته است که اتاق بیمار و
تخت روانکاو باید آرامش و سکوتی تضمینشده داشته باشد .او میگوید« :در تداعی
آزاد ،پزشک از بیمار میخواهد از هرگونه نقل آگاهانه ،خوداري کند و با تمرکز حواس
و سکوت ،اندیشههایی را که خود به خود (غیر ارادي) به ذهنش متبادر میشود ،بیاختیار
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دنبال کند و الیههاي فوقانی ضمیر آگاهش را کنار بزند( ».فروید13۸۲ ،ب )3 :بیمار در
این فرا یند ،باید به پزشک خود اعتمادي صددرصد داشته باشد .کوچکترین تردیدي،
بیمار را به در عالم هوشیاري و سماجت خود در پریشانی ،نگه میدارد .در روان بیمار
باید ثبت و ضبط شود که پزشک ،یک بازدارندهي اخالقی و اجتماعی نیست .باید چنین
القا شود که او به مثابهي یک داناي کل که ستارالعیوب است ،عمل میکند .باید بیمار
اختیار جان و جسمش را به دست پزشک بسپارد؛ از این رو پزشک براي جلب اعتماد
بیمار ،همه کاري میکند؛ تا آنجا که میگوید در پس دیوارها گوشی نباشد .پزشک:
که عالج اهل هر شهري جداست
نرمنرمک گفت شهر تو کجاست؟
(مولوي ،13۶3 ،دفتر یکم)11 :
موالنا بنا بر فن پزشکی آن روز ،گفته عالج هر شهر جداست .امروز نیز برخی از
پزشکان ،به بیماريهاي منطقهاي و جغرافیایی آگاهاند؛ اما ما چنین میپنداریم که این
سخن پزشک ،هم براي ایجاد اعتماد بودهاست .کنیزک باید از شهر و دیار خویش ،از
محل گذر خویش ،از گذشته ،سخن بگوید و خود را براي گفتن ،مجبور بداند .پزشک
گفته عالج هر شهري جداست؛ پس کنیز باید با پزشک همکاري کند تا عامل درد و راه
درمان یافته شود .برخی از استداللهاي به ظاهر علمی که از سوي پزشک به بیمار عرضه
میشود ،از نظر روانی ،به بهبودي بیمار یاري میرساند و میزان اعتماد او را باال میبرد.
پزشک به دنبال نمادهاي مورد نظر خود میگردد؛ اما باید اینها را در خالل سخنان بیمار
بشنود .نشانههایی که روانکاو در پی آنهاست ،همانهایی هستند که دانشمند دیگري به
نام الکان از آنها سخن گفتهاست؛ او میگوید :روانکاوان باید بدانند که کارکرد بالینی
آنها یک درمان مبتنی بر گفتار است و اثرات سودمند آن از گفتار منتج میشود ...در
روانکاوي باید به دنبال نمادها در متن گفتار تداعی آزاد بیمار بود (ر.ک :اسدزاده و میرلو،
)3۰ :1391؛ نمادهایی که در ساختار زبان ناآگاه بیمار ،قابل ترجمه و فهم است( .ضیمران،
 )۸۶ :137۸به کلیدواژهي «ترجمه» در زبان الکان توجه کنید .ما پیشتر گفتیم که ترجمان
در عبارت «ترجمانی آنچه ما را در دل است» ،یک مقولهي روانکاوي است .در رو
درمانگري الکان ،جز زبان هیچ چیز دیگر حضور ندارد .تنها گفتار است و گفتار که پزشک
را به شناخت عامل پریشانی راه میبرد؛ اما در کار درمانگري فروید ،جز گفتار رفتارهاي
فیزیکی و سنجش نبض و احساس بیمار نیز وجود داشتهاست« :هرچند روانپزشکان
معاینهي جسمی معمول را انجام نمیدهند ،اما شناخت و درک عالیم و نشانههاي جسمی،
بخشی از آموز آنهاست( ».سادوک )5۲۲ :۲۰15 ،پزشک ما نیز در این داستان ،هم از
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طریق گفتار عمل می کند هم از راه درک حس بساوایی؛ یعنی گرفتن نبض بیمار .درست
است که زبان گفتار و زبان بدن ،باید به یاري هم بشتابند تا پزشک الهی بتواند سرچشمهي
درد را بیابد؛ اما سبب دیگري هم هست که پزشک دست بر نبض کنیزک میگذارد و آن
سبب ،باز به جلب اعتماد بازمیگردد .جز حس همدلی که میان دستهاي پزشک و بیمار
برقرار می شود ،این آزمایش کوچک ،به بیمار اعتماد میبخشد که باید صادقانه ،اختیار جسم
و جانش را به دست پزشک بسپارد؛ اما پزشک ما در این داستان تجربهاي دیگر هم دارد
که ما آن را در تجویزهاي روانشناسان بزرگ معاصر ،کمتر میبینیم .او از «طریق داستان»
از کنیزک ،سخن میطلبد .داستان تنها به ابعاد لذتجویی و لذتخواهی خمارآور آدمی
پاسخ مثبت نمیدهد؛ داستان تنها دریچهي خیالهاي گسترده و بیانتها را به روي انسان باز
نمی کند؛ چیزهایی دیگري هم دارد :داستان ،آدمی را کرخت میکند؛ او را همچون شرابی
کهنه ،مست و مدهو میسازد تا درک روشنی از گذر تلخ زمان نداشته باشد .در یک
کالم ،داستان زهر زمان را خنثی میکند .مستی که یکباره از همهچیز ،حتا خود غافل
میشود و این غفلت از خود ،بزرگترین دستآورد داستان در درمان روانپریشان است.
 .۱4 .2فهم بيماری و آغاز درمان روانی
کنیزک با طبیب «قصهها میگفت فا » ،یعنی چه؟ یعنی رهاشده از بندهاي استوار
آگاهی! .یعنی مست چریدن در سبزهزار بیخودي؛ یعنی مدهو و خالی از عقل و عقال؛
یعنی بدون ترس و واهمه ،مانند دو یار محرم و همدل .حکیم گوشش با کنیزک بود و
هوشش به دست و نبض او .هو و گو دو عنصري هستند که هریک به حریمی
جداگانه راه دارند .گو به حریم زبان و نطق تعلق دارد .لرز هاي صدا را احساس
میکند و هو  ،آن نیروي مرموزي است که زندگی انسان به دست اوست؛ همانکه در
تن آدمی حرارت و گرمی ایجاد میکند و ترجمان جسم آدمی است .پزشک در آن لحظه،
صاحب اختیار جسم و جان کنیزک بود .داستانهاي کنیزک و پزشک الهی آنقدر ادامه
مییابد تا پزشک بفهمد خانهي معشوق کجاست.
پزشک از طریق زبان و نبض ،عمل میکند تا به یاري بیمار آید و به او کمک کند تا
از درد خویش باخبر شود .بیمار ،پریشان درد گنگ و نیروهاي تازشگر است و پزشک
کوشش میکند به او یادآوري کند که معشوقش در «سمرقند چو قند» است .موالنا به ما
نمی گوید که حکیم به بیمار گفت که توانسته است راز یا عامل بیماريا را بفهمد؛
اما چیزي میگوید که ما یقین پیدا میکنیم کشف عامل بیماري ،به یاري هر دو و در
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نهایت با هشیاري کنیزک صورت گرفتهاست .این سخن را از این جمله میتوان فهمید:
«هان و هان این راز را با کس مگو» (مولوي ،13۶3 ،دفتر یکم )13 :حال که کنیزک دانسته
است معشوقی در «کوي غاتفر» دارد ،حال که «زرگر» را شناخته ،حال که حبیب او به
وسیلهي طبیب او بازشناسی شده ،چرا باید سکوت کند؟ چرا فریاد برنیاورد که من یارم
را میخواهم؟ چون کسی که چنین فریادي میزند ،یعنی صددرصد به هو آمدهاست.
هوشیاري کنیزک همان و بازگشت سالمت همان .کنیزک نباید از دنیاي بیماري به این
زودي فراغت یابد .اگر داستانش را براي درباریان و زنان حرم و شاه بازگوید ،باز به
همان دوران سالمت بازمی گردد .پس کنیز باید خاموشی گزیند و در خمار بیماري بماند.
در خاموشی او نیروهاي سرکوبگر روانش ،همچنان فعال هستند .دریچهها باز هستند و
آگاهی به عقب رانده شدهاست .اگر نیروهایی که ما به طور کلی آنها را نیروهاي عقل و
عقال نامیدیم ،بازگردند ،درمان کنیزک ،ناقص و ناتمام میماند .طبیب راه چاره را تزویج
کنیزک و زرگر میداند .چیزي که البد ناخوشایند شاه است؛ اما موالنا از این نکته هم ما
را بیخبر میگذارد .این رو موالناست که همیشه بخشهایی از داستان را رها میکند.
شاید بدان سبب که مخاطبانش از نفس و مادهي اولیهي داستان آگاهند .آنها دنبال روایت
موالنا هستند .داستان را همه میدانند؛ بدین روي ،پیداست که حکیم الهی ،شاه را به
آوردن زرگر خشنود ساختهاست .شاه صحت و تندرستی میخواهد و مسیر تندرستی
همان است که حکمت حکیم حکم کند.
ازدواج زرگر با کنیز ،به سرعت سامان می پذیرد .کنیز به همان سرعتی که بیمار شد،
به همان سرعت درمان میشود و روان و جسمش به حالت نخست بازمیگردد« .بیماري
و درمان به سرعت رخ میدهد :عاشق را دیدهام که به حد پژمردگی رسیده...؛ ولی همینکه
به معشوق خود رسیده ،بعد از مدتی کوتاه که به دیدنش رفتهام ،شگفتیها دیدهام .فربه
گشته و نیروي از دست رفته را بازیافته( ».ابن سینا ،13۶۸ ،کتاب  )137 :3حال نوبت
خوراندن شربت مرگ به زرگر است .چرا باید زرگر آهسته آهسته بمیرد؟ از نظر
روانشناسی بدان سبب که کشتن زرگر باز بیماري کنیزک را برمیگرداند .زرگر باید در
چشم کنیز ،خوار و خفیف شود .باید بوي گند بدنش همهي کاخ را بردارد تا کنیزک
جنگ دیگري در روانش آغاز شود .جنگی که این بار باید از او معشوقی براي شاه بسازد.
شاه در روان کنیزک ،به سبب عاملهاي بیرونی ،جاي زرگر را به زودي اشغال میکند.
کنیز دیگر دلش نمیخواهد در اتاق زرگر قدم بگذارد .او با همان چشمانی که یک روز
به طور آنی ،زرگر را در کوي غاتفر دید و او را به مثابهي معشوقی ،به جهان روان ناهشیار
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خویش ،سپرد ،باید با همین چشمان ،شاهد خواري و زاري زرگر باشد .شاه در آغاز از
دریچهي چشمهایش دلبستهي کنیزک شد .به گفتهي شاعر:
چون دیده بدید ،آنگهی کار افتد
اصل همه عاشقی ز دیدار افتد
(غزالی)13۲ :137۶ ،
وقتی سرمصدر عاشقی از دیدار آغاز میشود؛ آیا نه این است که خالیکردن عاشق
از عشق هم باید از همین دریچه صورت ببندد؟ دیده و دیدار ،آوردگاه جنگ عشق و
تهیشدن از عشق است .زرگر بیچاره ،در رنجورترین و نزارترین حالت انسانی ،جان به
جانآفرین تسلیم میکند و شاه دوباره ،اما براي همیشه ،کامیاب میگردد .کسانی که دل
به حال نحیفی و بدبختی زرگر می سوزانند ،یادشان به رو درمان حکیم نیست .آنها
شاید نمیدانند که سالمت جسم ،حواس آدمی را به خود سرگرم میدارد؛ به قول موالنا:
هر دمی باشد ز غنچه تازهتر
عشق زنده در روان و در بصر
(مولوي ،13۶3 ،دفتر یکم)15 :
ممکن است کسی بپرسد رابطه ي عشق و عاشقی کنیزک و زرگر از کجا آغاز شد؟
داستان موالنا در این خصوص هیچ نمیگوید؛ اما نشانههاي آن باز از همین منظر
روان شناختی آشکار است .در روند درمانگري حکیم ،این نکته به صورتی پوشیده حضور
دارد .کنیز را از شهرهاي گوناگون گذراندهاند .یکی از شهرها هم سمرقند بودهاست .وقتی
او را به کوي غاتفر آوردند ،جوان زیبا و رعنایی در دکان زرگري به چشم کنیز آمد .روح
و روان کنیز درگیر چهرهي جوان زرگر شد و چهره ي زیباي او در کنار کار و بار پررونقش،
بدون اینکه خود روح و روانش از حکایت کنیزک آگاه باشد ،نقشهایی را در ذهن کنیزک
نشاند .روان کنیزک درگیر یک خواست آنی شد؛ اما او به سبب حرمان ،به سبب کنیزبودن،
به سبب اسیر بودن در دست فروشنده ،این میل درونی و روانی را البد سرکوب کرد .شاید
هم در اصل ،این میل هیچ گاه در عالم آگاه کنیز بروز و ظهور نداشت .همهي این اتفاقات
در عالم روان کنیزک افتاد؛ اما چرا با ازدواج با شاه ،کنیزک بیمار شد؟ بدان سبب که ازدواج،
نیروهاي عالم ناآگاه او را بیش از پیش ،بارور و فعال کرد .وقتی دختري به همسري باشکوه
بیندیشید ،اندیشهي همسري باشکوه تر همیشه در کنار آن وجود دارد؛ اما وقتی آن دختر به
همسري شاهی درآید که داراییا «ملک دنیا و دین» است ،نه آن سرمایههاي شادابی و
جوانی ،جایی براي درنگ نیروهاي سرکوبگر روان نمیگذارد .اینجاست که خود را در
برابر آن نیروها ،خلع سالح می بیند .هیچ خیال دیگري نیست که بتواند بر خیل خیالهاي
روانی بچربد یا آنها را باز در فنر بستهشدهي روان ،متراکم نگه دارد.
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 .3نتيجهگيری
«داستان شاه و کنیزک و زرگر» که یکی از برجستهترین داستانهاي شش دفتر مثنويست،
به سبب درجهي اهمیت باالي آن ،تا کنون از دیدگاههاي گوناگونی مورد ارزیابی و تحلیل
و نقد قرار گرفتهاست .در این مقاله ،همانگونه که در متن نوشتار مندرج است ،داستان
مورد نظر از دیدگاه روانکاوي و نظرگاه روانشناختی ،ارزیابی گردید .نتیجه اینکه داستان
یادشده از چند منظر ،با نقدهاي روانکاوي به ویژه نقد و نظر فروید ،الکان و آگاهیهاي
معرفتالنفسی عارفان ،سازگاري دارد .یکی از این دیدگاهها ،چگونگی آغاز و پایانبندي
داستان است که با سرنمون داستانهاي روانی و معرفتشناختی مطابق است؛ دیگري به
چگونگی حضور و نقش شخصیتهاي داستان مربوط است .شخصیت طبیب الهی،
بیماري روانی و روحی کنیزک و عاجزآمدن پزشکان از درمانهاي غیرروانکاوانه و مهمتر
از همه ،سهم گفتاري است که در گفتوگوي شخصیتها و گفتار شاعر در میان حادثهها،
نقش بازي کردهاست .همهي این نشانهها ،با خوانش داستان از منظر روانکاوي یا همان
چیزي که حکیمان قدیم میگفتند :سویهي «معرفتشناسی» ،سازگار است؛ در نتیجه،
چنانکه در گفتار مثنويپژوهان دیگر نیز کم و بیش آمده ،این خوانش از منظر روانکاوي،
رویهي «معرفتنفسی» سرایندهي مثنوي و متن گفتار را در شناخت مثنوي برجستهتر
کرده و به ما می گوید که موالنا تا چه اندازه در شناخت روح و روان انسان -چنانکه آن
را در چهرهي شخصیتهاي داستانی ،پررنگ کرده -اهمیت قایل بوده و مثنوي تا چه
اندازه به پرداز شناخت و معرفت روح و روان انسان اعتبار میبخشد .ما در این گفتار،
با توجه به گزارههاي دانش روانشناسی ،گزارههاي داستان موالنا را تشریح کردیم و یک
نوع تفسیر روانکاوانه که نه تنها تقابلی با تفسیرهاي عرفانی و روحانی ندارد؛ بلکه
برعکس تأییدکنندهي آن تفسیرهاست ،ارائه دادیم.
منابع
ابن سینا ،حسین ابن عبداهلل ( .)13۶۸قانون در طب 7 .جلد ،ترجمهي عبدالرحمان
شرفکندي ،تهران :سرو .
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افالطون .)1351( .پنج رساله .ترجمهي محمود صناعی ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
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