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 چکيده

آغاز  است که در «داستان شاه و کنيزک و زرگر»، یمثنوی های برجستهیکی از داستان
ی هااست. داستانی که به گونهی شرح حال موالنا، سروده شدهبه بهانه ،دفتر یکم

ی ها، به رنگ روایتیمثنوها رواج داشته؛ اما در دیگری، پيش از موالنا بر سر زبان
است. این داستان تاکنون در خاص این کتاب درآمده و به موالنا اختصاص یافته

ر چه دو بررسی شده؛ با این حال، آنهای گوناگون، تحليل چندین گفتار از دیدگاه
متفاوت از نفسی، های معرفتکاوی و گزارهبا توجه به دانش رواناین مقاله آمده، 

کاوی با توجه به نظریات جدید روان های پيشين است. نویسندگان این مقالهگزارش
و  ریستهگهای عرفانی، به داستان نبه ویژه برخی از آرای فروید، همراه با تبيين زمينه

، به شناختی و عرفانیبا در نظرگرفتن این فرضيه که داستان یادشده از دو منظر روان
 . اندادهانداز، به دست دخوانشی آميخته از این دو چشم ،دیگر نزدیک هستندیک

 کاوي، فروید.، روانلهیحکیم ا مولوي، کنیزک، و شاهداستان  های کليدی:واژه
 

 مقدمه .۱

خویش خوانده، بر « نقد حال»، به ویژه که موالنا آن را يمثنواهمیت داستان نخست 
انگیز دل یهایسرشار از داستان يمثنونیست. کتاب پژوهندگان ادبیات عرفانی، پوشیده

برخی  :ها آگاهی داریم، سه گونه رابطه دارندهاي دیگري که ما از آناست که با داستان
م و تعبیر، ؛ اما از نظر فرندسانبرخی از نظر پیام، به تقریب، یک ؛با اندکی اختالف ندمطابق

کاري دست ،هایی هستند که از نظر فرم و محتواي سوم آن داستاناند و دستهتغییر کرده
تند هایی هستوان افزود و آن داستاني دیگري را نیز میاند. به این سه دسته، دستهشده
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به  ،ها چون به روشنی قابل شناسایی نیستنداند. این داستاننا تراو  کردهکه از قلم موال
  ي اسنادشان سخن گفت.توان دربارهي علمی نیز نمیگونه

است جریختگی داستان تا آن. به هماستدر شمار گروه سوم « شاه و کنیزک»داستان 
 .اندي خود موالنا دانستهساخته و پرداخته ،، خوانده«تمثیل»و « طرح»که برخی آن را 

 ( ۸: 13۸۴تدین، بنگرید به )
( 39: 1393 و پارسانسب، 1۴3: 13۸۶و دیگران )رنجبر،  (3: 137۰فر )استاد فروزان

ه اند. برخی آن را برگرفتهاي این داستان اشاره کردهیا سرچشمه کم و بیش به سرچشمه
ي آن را ادبیات مردمی اي از چند داستان و برخی هم سرچشمهاز یک داستان، برخی آمیزه

ت اس يمثنوهاي ترین داستاناین داستان یکی از مهم اند. هرچه هست،و شفاهی دانسته
 است.ترین بخش کتاب جاي داده شدهکه در مهم

 

 پژوهشی پيشينه. ۱. ۱
داستان  هاي اینو شخصیت گرانبه معناي رازآمیز یا نمادین کنش ،يمثنوبسیاري از شارحان 

سی ساختارشنا از جمله با دانش ؛اندي دیگري بدان پرداختهاند. برخی هم از رویهاشاره کرده
 هایی چونهاي ادبی و معنایی. عنوانروایتی و داستانی، جنبه هايشناسی، سویهو زبان
تحلیل داستان » ؛(۲۴: 13۸۶)عطایی، « ، یک تفسیر طبیبانهيمثنوکنیزک، داستان دفتر اول »

 Free) وگوي سقراطی یاي تداعی آزاد و گفتپادشاه و کنیزک بر مبناي شیوه

Association) درمانی در ادب فارسی با تکیه بر روان» ؛(177: 13۸۶کرجی، و  )قبادي
 )خادمی« مولوي يمثنوشخصیت کنیزک در » ؛(۲۶: 139۰)برخوردار،« داستان شاه و کنیزک

هاي ي برخی از نویسندگان وجود دارد و ممکن است مقالهدر کارنامه (۶9: 139۰ قوام، و
رس ما باشد که دور از دستوجود داشتههاي دانشجویی هم رساله ،دیگر و به احتمال

در عنوان مقاله، « شخصیت»ي ي آخر، واژهدر مقاله ي یادشده،است. از میان چند نمونه
ي و نظریه« گریماس»از نظر  داستان را رد. نویسندگان،هاي روانی نداربطی به شخصیت

ي هاي دیگر هم که با عنوانی نزدیک به عنوان مقالهاند. مقالهبررسی کرده« او گرالگوي کنش»
ي شناسانهي روانکه در این گزار  آمده و به سویه، به زبان داستان، چنانما نوشته شده

از این رو، الزم است یک بار دیگر، این داستان،  ؛اندکاربردهاي زبانی، توجهی نشان نداده
ي هاي دیگراز زوایهاین داستان هاي یادشده، انداز یادشده، نگریسته شود. جز مقالهاز چشم

« يمثنوعقل جزوي و عقل کلی، تأویل داستان اول » :چونهممقاالتی  ؛استهم بررسی شده
 داستان شاه و يکوب دربارهاستاد زرینتببین و تأیید نظر » ؛(۲3: 13۶9)صدیق یزدچی،
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 «ي شاه و کنیزکنگرشی تازه بر مأخذشناسی قصه» ؛(۸9: 1393)حسنی جلیلیان، « کنیزک
توان ها میجو در پایگاه مقالهوي دیگر که با جستها مقالهو ده( 39: 1393 )پارسانسب،

 رسی پیدا کرد.ها دستبدان
 
 های آنو هدف پژوهش، روش فرضيه. 2. ۱

یا  «هاي معرفت نفسیداستان»ي ها و دستور زبان داستان یادشده را که در زمرهشخصیت
ي شناختی، به ویژه نظریههاي روانتوان با الگوها وگزارهمی است،« هاي روانیداستان»

است. روي این داستان، صورت نگرفته به درستی کاري که تاکنون ؛فروید، بازخوانی کرد
ي داستان شاه و کنیزک، بنا بر الگوها و فهم امروزین ما از دانش رو  تحقیق، مطالعه

بوط هاي مرها و مقالهي کتابشناسی و تطبیق آن با الگوهاي عرفانی، با پشتوانهروان
است. رو  در ي مورد نظر بوده( و کسب نتیجه از دو زمینهخانه)رو  مطالعه در کتاب
ر که هدف نگارندگان مقاله است، منحص یادشدهي به اثبات فرضیهنظر گرفته شده، تنها 

ر، از اي دیگها و پیداکردن ساختار و شاکلهبسیاري از بیتمعناي گردد؛ روشن شدن نمی
 دیگر نتایج این مقاله است.

 

 متن مقاله .2
 . وضعيت داستان۱. 2

آن هم  ،«نامهنی»هجده بیت پس از  ،«داستان شاه و کنیزک» شد، تر هم اشارهکه پیشچنان
 بشنو»با  «نامهنی» گونه کههماناست. آمده« خود حقیقت نقد حال ماست آن»ي با بهانه
« نوبش»گردد. فعل امر آغاز می..« .بشنوید»هم با  «داستان شاه و کنیزک»شود، آغاز می..« 
  ها، اهمیت بسیار دارد.در هر دو جاي این آغاز« بشنوید»و 

 «شناختیروان»جا با یک داستان اي است که ما بدانیم این، نشانه«نقد حال»عبارت 
ي طبیب غیبی، هم از حیث طراز تشخیص معالجه»گوید: کوب میرو هستیم. زرینروبه

بیماري و با طرز کار طبیبان عادي، تفاوت دارد و هم از لحاظ نوع درمان؛ چرا که طرز 
 ،در شرق را ها قبل از زیگموند فروید، نظیر آننست که قرکاويتشخیص او نوعی روان

بدین روي، شاید ( 51۸: 1، ج13۸۲کوب، زرین« ).اندبغداد نقل کرده يسینا و اطبااز بوعلی
تان داس« معرفت نفسی»او نخستین کسی باشد که به طور گذرا، نام فروید را در کاو  

هاي علمی و اکتسابی ا آگاهیاست. معرفت حال، معرفت نفس است و شناخت حال، بآورده
 ، روييمثنوبه سادگی معرفت قال، میسر نیست؛ از همین روست که موالنا، مانند آغاز 
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نقد »تأکید دارد. عبارت  که یک معناي پنهانش، تأمل و تأنی نیز هست،« شنیدن»ي نشانه
 . دکنمی روروبه psychological story شناختی یا، ما را با یک داستان روان«حال ما

موقعیت شاه، از نظر زمانی و مکانی در داستان معلوم نیست و این خود نوعی 
را با هم مقایسه کنیم، سیر  يومثناست. اگر ما دو حکایت از عطار و کاري روایت پنهان

کم در  را، دست گريي روایتلهاگریز از پرداختن به ظاهر زبان و پرهیز از پیچیدن به مس
ند که کشویم. عطار وقتی داستان مردي را روایت میتر متوجه مییشتظاهرات زبانی، ب

ست چنین گفته»کند: ، سند روایت را بیان می«از مکر و دام گرفت»مرغی را به قول موالنا 
؛ در حالی که (۲7۸: 13۸7عطار،« )اي بگرفت در راهشعبی مرد درگاه/ که شخصی صعوه

(۴1۰: ۴ج، 13۶3مولوي، « )گرفت از مکر و دامآن یکی مرغی »گوید: موالنا، فقط می
است. این اي نشده، پیش چشم موالنا بوده؛ اما بدان اشارهنامهیاالهداستان عطار در  

گریز از  هایش،ترین سببکردن اصل روایت، هر سببی که داشته باشد، یکی از مهممخفی
، موالنا  (۴۰۰: 13۸7عطار، ) نامهیاالهاست. چنان که عطار در پایان بوده گريانگ روایت

 قیالتحققیطرو  (7۴3: 137۴سنایی، ) قهیحدسنایی در  ،(7۴: 135۸مولوي، ) هیماف هیفدر 
و ناصر خسرو ( 1۸7: 13۶7)محمد منور،  دیاسرارالتوح، ابوسعید در (1۰۸: 13۴۸سنایی، )
ست. گري اروایتهایی دارند که همه حاکی از مذمت شعر و اشاره( ۴۶1: 137۰) وانیددر 

از این رو، خوانش  ؛آورد، داستان را الجرم، به رنگ روایت شاعر درمیگريفرار از روایت
 گیرد.تر به خود میي داستان، وجهی منطقیکاوانهروان

زي چی«! شد غالم آن کنیزک جان شاه»بیند: کنیزکی را می خود، شاه در مسیر شکار
درونی  سته گرفتار عشق گردیده و عشق، واکنشیاست؛ جانی ک« جان»شود، که مبتال می

ي دیدهي ابن سینا، عشق یک پهایش بود. به گفتهکاوي، باید در پی سببکه در دانش روان
اي مطابق با روایت زاهدان ین نگاه، تا اندازها( 13۶: 3، کتاب 13۶۸ نا،یس ابنست )روانی

جواز  يمثال، ابوالحسن دیلمی، از انکار شیوخ در بارهراي که بو عارفان اولیه است؛ چنان
( پورنامداریان نیز بنا بر گفتار دیلمی، ۶: 19۶۲دیلمی، ) .استي عشق سخن گفتهرواج واژه
ي محبت را بر گرایان متعهد به حدود شریعت، همواره کلمهتصوف»کند که یادآوري می

تر اما در روزگار موالنا، عشق در بیش (؛۲۴: 13۸۶پورنامداریان،« )اندعشق ترجیح داده
ها قرار گريها و حسابي دیگر ، زیرکیکاربردها، مقامی شامخ دارد. عشقی که در کفه

کار شد، عقل بیي عشق جاري میداشت. از همین رو بود که وقتی در زبان شاعران، واژه
، 13۶3لوي، )مو« .عقل در شرحش چو خر در گل بخفت»گشت: و ناکارآمد نمودار می

گشت، رهایی از آن گرفتاري چندان دشوار نبود. اگر کسی که با عقلش گرفتار می( 9: 1ج
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 ارآثو دیگر  يمثنویافت. در را می آن شوگرفت، راه برونهمان عقل و دانش را به کار می
خوریم که کسی از روي هوس یا همان عقل هاي زیادي برمیداستان هعرفانی، ب
دد، گرمیکند و وقتی در معرض آزمایش واقع هار گرفتاري و عاشقی میاظ بین،مصلحت

گردد؛ در نتیجه، این ا  جانی نبوده، ادعاي دروغین او هویدا میاز آن رو که گرفتاري
 ، از این رو اهمیت دارد.«شد غالم آن کنیزک، جان شاه»گوید: سخن موالنا که می

 
 . بيماری روانی کنيزک2. 2

ود! شمی« آن کنیزک از قضا بیمار»گذرد که برخوردار؛ اما زمان زیادي نمیشاه از کنیزک 
کاوانه، براي در راه خوانش روان« جان»و « بشنو»ي هاي یادشده، کلیدواژهکه در پارهچنان

اهمیت دارد. شاعر یا راویان پیشین، دانسته یا « از قضا»جا عبارت ما اهمیت داشت، این
 ها به طور کلی از دواند. بیماريشدن کنیزک، این قید مهم را آورده ندانسته، براي بیمار

جا ناز آ اند یا روحی و روانی. بیماري جسمی،هاي جسمیحال بیرون نیستند. یا بیماري
تابد. ممکن است بیمار بر اثر ندانستن یا را برنمی« از قضا»قید  دهد،باره رخ نمیکه یک

نتوانند به موقع از بیماري آگاه گردند؛ اما این بدان  ،ندادنتشخیصپزشک بر اثر درست
رطانی هاي سي آنی رخ داده باشد. بیماريم، بیماري مثل یک حادثهیمعنا نیست که بپندار

و آغاز ابتال به سرطان را  تواند نطفههاي قدیمی دارند. دانش پزشکی، میهمه عامل
کند؛ منتها از چشم را طی می تشخیص دهد. بیماري روحی نیز در اصل همین روند

 د حرف رواننتوانپزشکان معمولی پنهان است. نیرومندترین ابزارهاي پزشکی، نمی
وانی ر که بر اثر یک سرکوبی، بر اثر یک عقده، بر اثر اختالالتد. ایننخامو  را دریاب

وان تسخت دشوارست؛ اما آن چیزي که می ،آید، تشخیصشچه بالیی بر سر فرد می
باره یک هاي کرا آورد، بیماري روانی است. بیماري« از قضا»ن نگرانی، براي آن قید بدو

هاي جسمی، در جاست که پزشکدهد. اینخود  را با از پاانداختن بیمار، نشان می
ود شنکاو از بیمار همان چیزهایی را میشوند. روانمقابل چنین اختاللی، دچار حیرت می

خن سان نیست. کسی که سها یکدانیم، برداشتکه مید؛ اما چنانشنونکه دیگرپزشکان می
زند، هم خود  از گفتار  آگاهی دارد ا  حرف میگوید با هو  و استعداد برونیمی

ی او هاي زبانکند. نشانهالمعنی استفاده میهاي مشترککه او از لفظهم دیگران؛ براي این
هاي زبان مردم آشکارست؛ در حالی که دالهاي روشنی هستند که مدلولشان براي دال

 درون، نه تنها براي شنونده که براي خود بیمار نیز گنگ است.
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 . ناآگاهی بيمار روانی از عامل بيماری3. 2
ن به زرگر؛ اما شارحا خود بستگیخبرست و کنیزک از دلشاه از موجودي به نام زرگر بی

ی که هایویش به زرگر آگاه است. یکی از سببخ اند که کنیزک از عشقچنین وانمود کرده
کردن رازهاي ي پنهانلهابدانند، مسآگاه ، کنیز را از حال زرگر يمثنوباعث شده شارحان 
جا وجود هاي روانی، در همهعشق و بیماري ي بیماريست. تجربهعشق و عاشقی

 ت.عامل پنهان، تفاوت اسعشق با عامل آشنا و بیماري عشق با  است؛ اما میان بیماريداشته
 نابخشودنی ورزي، گناهیدر جهان شرق و کشور بزرگ ایران، به ویژه از زمانی که عشق

که ماند. این پنهانی، چنانا  این بود که راز عشق باید پنهان میطبیعی امدبه شمار آمد، پی
اي ما از ههاي منظومهشود. گزار ي اسالمی محدود نمیاند، به دورهبرخی پنداشته

ي مخالفان ، حاکمان ایران را از زمرهومیسمپوزکه افالطون در هاي عاشقانه و اینداستان
و « یجوز»باز، دارد که از کهن(، معلوم می۲55: 1351افالطون،پیوندهاي عشقی دانسته )

هایی که مجوز شرعی به ویژه، عشق ها، وجود داشته و ابراز عشق در این سرزمین،«الیجوز»
ه روان که گفتیم، چیزي نبود کچنان ،ماندن راز عشقاست. پنهانرفتهگناه به شمار می شته،ندا

از قضا چیزي که براي بیمار اهمّیت  کند. عاشق را درگیر و روح او را بیمار و ناکارآمد
ي ترس او از افشاي راز خویش بود؛ با این حال، لهامس کهداشت، نفس بیماري نبود؛ بل

دوري معشوق، او را در وضعیتی  به خاطرتنگی ي ترس و هراس از افشاي راز و دلآمیزه
زشکی ي پداد که بشود نام بیمار بر او گذاشت؛ در نتیجه، پزشکان در سنت دیرینهقرار می

 ؛روانی که از درد او آگاهی نداشتندرو بودند. یکی بیماري خویش، با دو نوع بیمار، روبه
دانستند. بیماري نخست، بدون عالج که عامل درد  را عشق و عاشقی می ايبیماري ،دیگر

رس پزشکان طبیعی، بیرون بود؛ اما بیماري دوم، عالج داشت و همان پزشکان و از دست
و معمولی  طبیعیتوانستند به درمان آن بکوشند. ابن سینا، یکی از این پزشکان طبیعی می

زد. به همین سبب، در تجویزهاي خویش، بنا را بود که به درمان چنین دردهایی دست می
تن دانستن نام معشوق و شناخ»گوید: می قانوندر کتاب او کردن عاشق گذاشته بود. بر پنهان

آن یکی از معالجات اساسی بیمار است. پس در صورتی که عاشق راز خود را فا  نسازد، 
ید نیرنگی به کار برد. نبض بیمار را گرفت و شروع به ذکر نام مردمان بسیار کرد و دقت با

نبضش بسیار تفاوت کرد و همانند نبض منقطع  ،کرد که کی و در هنگام بردن نام چه کسی
هاي هاي پزشکی و آگاهیجا که تجربهابن سینا تا آن( 13۶: 3کتاب ،13۶۸ابن سینا، « ).شد

است. او به روشنی دیده بود روانی سخن گفتهغیري بیماري روانی و اد، دربارهداو اجازه می
که ؛ اما این(137)همان: « ستگو  به فرمان و مطیع پندارهاي روانی ،مزاج انسان»که 
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گیرند و راه درست پندارهاي روانی چه حجمی دارند، چه ماهیتی دارند، چگونه شکل می
 ه بر او پوشیده بود. او در ادامه، براي درمان چنین بیماري،درمانشان چیست، چیزهایی بود ک

، هاي گوناگون پزشکی او بودهآورد که اگرچه همه جزو تجربهبه زبان می مندسخنانی ارزش
داستان »اگر در  .گنجندکاوي دردهاي ناشناخته، نمیهاي رواني درمان راهکدام در حیطههیچ

هنگ باشد، بدان روي است که اها با سخنان ابن سینا هم، بسیاري از نشانی«شاه و کنیزک
 هایی همنشانی ،است؛ اما برعکسهایی آگاهی داشتهموالنا از فرایند درمان چنین بیماري

ي یعنی همان بیمار ،گوید اصل داستان، بر اساس نوع بیماري نخستوجود دارد که به ما می
ویش آگاهی ندارد و همین نداشتن آگاهی روانی شکل گرفته باشد که بیمار از عامل درد خ

عاملی پیچیده و  ،کند. بیماري عشقجسم بیمار را رنجور می از آن است که روان و پس
 عشق پوشیده است و هرگز کس»ست: اي پوشیده و درونیپدیده ،پنهان دارد؛ چون خود

 کی خر داشت،آن ی»؛ اما تظاهراتش قابل رؤیت است: (111: 137۶)غزالی، « عیان ندیدستش
وصف  است که این بیت،چنین تصور شده«. پاالنش نبود/ یافت پاالن، گرگ خر را درربود

 ،داستان هر دو است. در این ،حال شاه داستان باشد؛ در حالی که وصف حال شاه و کنیزک
سانی دارند: شاه و کنیزک. شاه وقتی مرغ رو هستیم که دردهاي یکما با دو شخصیت روبه

اي در پرهایش نهاد، احساس خفگی کرد، یا بهتر بگوییم هواي آزادي، نیروي تازهجانش 
مانند عزم رستم براي شکار که در مرز  ؛عزم شکار کرد. این عزم، اسرارآمیز و رازآلودست

شود. مانند شکار تهمینه و شاه سمنگان می ،دهد و در نهایتتوران رخش را از دست می
ي که ارادهگذارد و با اینا شخصیت داستان، گام در راه میی گروقتی کنش سفر قهرمان؛

 هايخصیت در ایجاد حادثههاي شترین کنشسفر او از ضروري ،حرکت دست او نیست
 (.5۲: 13۶۸و پراپ،  13۸5:113زاده، مسلمی ؛13۶1:1۶۴خالقی مطلق،  ر.ک:)ماجراست
 

 . تقابل روانی بيماری شاه و کنيزک4. 2
 !گرددخریدار  می ،بیند. با صد دلکند. سر راهش، کنیزکی را میمی شاه، عزم شکار
کس  در گرو روانش ،بندد؛ اما کنیز! شاه به کنیزک دل میستخواهدل و کنیزکی که زیبا

شاه از بیماري کنیزک پریشان است؛  .شودبیمار و زرد و نزار می ،دیگري است. کنیزک
هاي اوست؛ اما کنیزک از فردشدن از یاري که تنها فشار ي زیباییچون عامل و رباینده

کند، پریشان است. بهتر است بگوییم کنیزک برعکس ا  را احساس میذهنی و خیالی
اند؛ داشتهاست. این هر دو همان کسانی هستند که خر از یارشدن با شاه، بیمار شده ،شاه

س شاه و کنیزکی که پ خرشان را ربوده است. ،اما پاالن نه و به محض یافتن پاالن، گرگ
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از یافتن پاالن )کدام پاالن؟(، گرگ )کدام گرگ؟( خرشان )کدام خر؟( را ربوده )چرا 
ن هم پاال ،ربوده و ندریده؟( است. اگر شاه کسی است که خر داشته و با یافتن کنیزک

و کنیزک چه؟ ا ،همان گرگی است که پاالن صحت کنیزک را ربوده ،بیماريپیدا شده و 
خرید، هر کس دیگري امکان است! اگر شاه او را نمیکه یک کنیز فروختنی بیش نبوده

داشت او را بخرد. این تمثیل گرگ و خر و پاالن براي او چه معنایی دارد؟ روشن شدن 
 ،کند. منتها پیش از تفسیر آنستان را برمال میاي از رمز و راز روانی داپاره ،این پرسش

زک است. کنی« یافتنپاالن»ي همین را بگوییم که ازدواج شاه با کنیزک از قضا همان مرتبه
یابی ي پاالنگرفت، براي کنیزک به مثابهازدواجی که با هرکس دیگري اگر صورت می
ه نصیب توانست باشد کن پاالنی میتریبود؛ اما پاالنی که از ازدواج با شاه یافت، پرشکوه

همسر و همبالین گردد. پس کنیزک که در  ،شد. هر کنیزي آرزو دارد با شاهیک کنیز می
ملک »ي دارابودن است )پاالن یافته( و همسر شاهی بزرگ به قرینهظاهر به وصال رسیده

 رسش روشنشده، چرا خر  را باید از دست داده باشد؟ پاسخ این پ« ملک دین»و « دنیا
او در عالم ناآگاه، خر  ؛پخت روح و روان اوستي کنیزک، دستشدهخر گم است.

است. تفاوت روشن درد کنیزک با درد شاه این است که شاه خویش را از دست داده
از درد خویش آگاهی دارد. کنیز  بیمار شده و باید  ،اگرچه از درد کنیزک آگاهی ندارد
از عامل درد اما داند؛ نیزک برعکس، سبب درد شاه را میبراي درمانش بکوشد؛ اما ک

گذارد باطنش نمیاما آگاهی ندارد. در این تقابل، یکی به ظاهر به مقصود رسیده؛  ،خویش
مندي حاصل گذارد تا بهرهظاهر نمی اما آرام باشد؛ دیگري در باطن به مقصود رسیده؛

یعنی شادابی  ،شاه است. ظاهر ،استهکه در باطن به مقصود رسیدآمده، تداوم یابد. آن
 بدان معناست که باطن هم ،براي او بسیار مهم است. وقتی این نباشد ،جسمانی کنیزک
 گوید:شود. شاه میخراب و ویران می

 برد گنج و درّ و مرجان مرا                         هر که درمان کرد مر جان مرا    
  (5، دفتر یکم: 13۶3)مولوي، 

شاه )کنیزک( در معرض « جان»همین است که  که گفتیم باطن شاه خراب گشته،این
مال و ثروت )ظاهر(، مال  گوید باطن را درست کنید،است. شاه میبیماري واقع شده

جا هم که شاه به طبیبان ي دومجهولی پیش روي ماست. آنیک معادله ،بدین روي شما!
، منظور  از هر دو، جان خود  )همان( «ت شماستجان هر دو در دس»گوید: دنیایی می

به همین سبب است  ؛شوددیگري درمان می اگر یکی درمان شود، ؛و جان کنیزک است
« ام درمان اوستدردمند و خسته»داند: که شاه درمان خویش را در گرو درمان کنیزک می
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 نظري حکایت از دهد که موالنا تا حد زیادي با رازهااین سخنان، نشان می )همان(،
ها مانند. درمان آناست. پزشکان دنیایی از کار درمیمعرفت نفسی، پیوند جانی داشته

؛ چون بیماري روح و )همان( «انگبین صفرا فزوداز قضا سرک»اي معکوس دارد: نتیجه
هر دو بلند است:  گرتوان درمان کرد. فریاد بیمار و روایتروان را با داروهاي جسمی نمی

 )همان(.« فزودغن بادام خشکی میرو»
 

 ی بيماریهای ناشناخته. فشارهای روانی و عامل5. 2
انستیم؛ د« ازدواج شاه با کنیزک»بیماري کنیزک، از کجا ناشی شد؟ به سببی که ما آن را 

هاي همان فضایی که میان نیروهاي هشیار و ناهشیار، آوردگاهی پدید آمد تا میل
ي وجود ، به سوي جان و روانش خانهاز تاریک وارشیار، سیلشده از عالم ناهسرکوب

از  اند کنیزکخردکننده بگذارند. کسانی که گمان کرده يسرازیر شوند و او را زیر فشار
یارست راز عشقش را و از ترس نمی درد خویش یا از عشق خود به زرگر آگاهی داشت

بیمار  کنیزک پیش از ازدواج با شاه،چرا » ، باید به این پرسش پاسخ دهند کهآشکار کند
گهی ؛ وانبسترنجور بود، شاه به او دل نمی اگر کنیزک در هنگام دیدار شاه، ؟«نشده بود

 م.ایاي اثبات کردهکاوانه به داستان، ناآگاهی کنیزک را تا اندازهما در روند نگر  روان
 

 روانی هایگری. نقش خواب و صداقت در درمان6. 2
خواهد که پزشک دردشناسی دود. در محراب از خدا میاي پیاده به سوي محراب میشاه با پ

شود. خواب شود؛ در خواب داده میرا به یاریش بفرستد. پاسخ شاه در بیداري داده نمی
پریشی هاي ناآگاهی در هنگام روانگونه که دریچهخاص دارد. همان یشاه در داستان، اهمیت

( حضور ۲7: 139۴فروید، ر.ک: ) .افتدواب نیز همین اتفاق میدر هنگام خ ،شودباز می
 ،؛ اما در جایی دیگرکندنیروهاي عالم ناهشیار، در جایی انسان را به پریشانی روان دچار می

ي آمدن کسی داده تواند کلید رهایی را به دست او بدهد. در پاسخ درخواست شاه، مژدهمی
ر است. صداقت پزشک، براي بیما« صداقت»ا ، ريهاي رفتااز برجستگییکی  شود کهمی

 معتمد باشد، القاي سالمت، ،العاده دارد. پزشک اگر در چشم بیمارفوق یروانی، اهمیت
وید: گجا هاتف غیبی به شاه میروحانی باشد. این ،اثرگذاري دوچندان دارد؛ به ویژه که درد

باید هم شاه به پزشک  (.۶، دفتر یکم: 13۶3)مولوي،  «صادقش دان کو امین و صادق است»
از آن رو  ، هم کنیزک. خواب،(سپاردچون جان و محرم اسرار  را به او می)اعتماد کند 

 گذارد. در فضايرابطه دارد که شخص، در آرامش و آسودگی، سر بر بالین می« اعتماد»با 



 (35پياپی) 1397بهار ، 1ی شماره ،10 سال/ ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ـــــــــــــــ  160

 

آیند. در همین فضاي رکت درمیي روان به حاعتماد خواب است که نیروهاي ناشناخته
عزیزالدین نسفی  گردد.ي آگاهی با خیال راحت بسته میآرام و سکون است که دریچه

صد حدود هفت ،هاي ناآگاهی، گفتاري دارد که فرویدي خواب و گشودگی دریچهدرباره
ي اسطهو. چون به ».. گوید:است. نسفی میتر، آن را با تعبیرهاي علمی تکرار کردهسال پس

دل را  ،صافی، در آن ساعت ،ي دلجمع و آیینه ،شود و اندرونخواب، حواس معزول می
.« گردیي صافی در مقابل یکدو آیینه چونآید؛ هممناسبت پیدا می ،ي سماويکهیبا مال
 ي دلي حقیقت از یک سو و آیینه. منظور نفسی از دو آیینه، آیینه(۲۴۶: 13۸۲، )نسفی

 ي حقیقت، همانتوان به جاي آیینهکاوي، میدیگرست؛ منتها از منظر روان عارف از سویی
 گزین کرد.عالم ناهشیار را جاي

 
 فهم روانی داستان راههای زمانی، مکانی و زبانی در . برخی نشانی7. 2

ق آفتاب از شر»گوید: جا که میآن ؛آیدمی« شرق»از دیار  ،به احتمال بسیار الهیپزشک ا
برداشتی نمادین از این سخن، توانیم ما می (.۶، دفتر یکم: 13۶3)مولوي،  «سوز شدانجم

 هاي پزشکان جسمانی گردید!موجب سوختن ستاره ،هیداشته باشیم. خورشید حکیم اال
تان، تر داسبیشبراي فهم موالنا، در توصیف دیدار شاه و حکیم، دو سه جمله آورده که ما 

را  هیم الحکیشاه، که وقتی یکی این ؛کنیمي براعت استهالل، تعبیر میبه مثابهها را آن
. منظور کند، توصیف می«هست و نیست خیال»مانند  و« آفتاب در سایه»بیند، او را به می

 د،داراز آفتاب چیست؟ آیا از آن حرارت پنهان که روح و روان آدمی را به جنبش وامی
ي وجود آدمی هستند، همان سواري که مرکب تن را خانههمان نیروهایی که در تاریک

ه، کشیدن شاآورد، سخن در میان نیست؟ توصیف شاعر، براي در آغو به حرکت درمی
 براي فهم این سخن، (.7)همان:  «چو عشق اندر دل و جانش گرفتهم»چنین است: 

روح از دیار عدم  ضروري است. سوانح يرسالهاز بازگشت به سخنان احمد غزالی در آغ
توان آن را به تعبیر سهروردي، سرزمین دیاري که می ؛آیدبه سوي سرزمین وجود، می

دیار شرق یا عدم. عشق در سرحد  ؛دیار غیب هویت ؛دیار خورشید ؛نامید« نوراالنوار»
است. وقتی این دو هوجود، در مرز هست و نیست، در مرز خیال، منتظر سوار روح ایستاد

عشق منتظر مرکب روح بود، .. خانه خالی یافت، »گوید: غزالی می بینند،دیگر را مییک
عشق اندر دل و جانش  چوهم»گوید: وقتی موالنا می( 1۰7: 137۶غزالی، « ).جاي گرفت
ا عشق ب» ، اشاره دارد. موالنا مانند غزالی، بر این باور بوده که، به این رابطه)همان( «گرفت
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 هاي پنهان شخصیت(. عشق در الیه: همان13۶7غزالی، « )روان شد از عدم مرکب ما
  ي به جوالن درآوردن مرکب جان است.آماده نهفته است و آدمی
 

 روانی پنداریذات. هم8. 2
دانند. اگر چنین باشد، شاید بتوان حکیم ی میئ، شاه را عقل جزيمثنوبسیاري از شارحان 

 .استیا کلی دانست که در وجود شاه، تجلی پیدا کرده هیاي از عقل الرا پاره هیال
دیده  اگر تفاوتی د وذاتی یگانه دار هیگوید شاه با حکیم الهایی هست که به ما مینشانه

شود، تفاوت تشکیک نور است. شاه است تا زمانی که گرفتار عقل زمینی باشد؛ اما حکیم 
عشق در وجود شاه،  .شود. عقل کل چیست؟ عشقل کل جا که متجلی عقاست، آن

 چوهم»نماید و این تفسیري است از آن سخن که گفت: ي حکیمی میخود  را به مثابه
سخن از حرارت عشق است که مرکب روان را به تالطم  «عشق اندر دل و جانش گرفت

ه عشقی ک ؛همین عشق است ،است. یعنی اصل و اساس داستان و سایق و سوارانداخته
ک ، منتظر ی«استرالب اسرار»ي صمّاي شخصیت آدمی، در کمین است. این در زیر صخره
که موالنا در همین اي را پدیدار سازد. اینیک حرکت است تا رازهاي پوشیده اشارت،

 دهد، باعث شده که برخیداستان، فصلی را به عشق و پس از آن به شمس اختصاص می
که (؛ چنان13۴: 13۸۶ببینند )رنجبر،  هیقالب همان پزشک ال از شارحان، شمس را در

 ،(1۶۲: 137۰ ، براي پزشک غیبی )نوریان،«پیر طریقت»برخی دیگر، از نمادهایی چون 
براي پزشکان  ،«فالسفه»و  «علماي ظاهر»، (9۲: 137۲ براي شاه )طغیانی، «انسان کامل»

اند. حضور شمس در این داستان، یاد کرده ،(73: 13۸1 و میرباقري، 9: 13۸۴تن )تدین، 
بستگی موالنا به شمس ناشی از احساس عشق و دل ،کندکه یادي از عشق میپس از آن

خواهد اشارتی به حضور و می است. موالنا در پهلوي ماجرا،« عشق»ي و خود پدیده
چه ما را ترجمانی هر» گوید:وجود عشق در وجود خود  هم داشته باشد. شاه به او می

را هی این سخن شاه، از آن رو که حکیم ال (.۸، دفتر یکم: 13۶3)مولوي،  «در دل است
جا بودن داستان است. ترجمان دل، اینخواند، کلید دیگري براي فهم روانیترجمان می

نتها ها را بخواند؛ منیت و ببردتواند به رازهاي پنهان دل پیبه این معناست که حکیم می
دان، بدان غیب هیدانی نپنداریم. حکیم الیاد داشته باشیم که ترجمان دل را غیبباید به 

 .اگر بود، ضرورتی نداشت که اسباب و قاروره ببیند ؛معنا که در تصور عام است، نیست
کاري که  برسد؛ها به معلول کاوي که باید از علت؛ رواناستاو ترجمان روح و جان 

ما سخن کنیز و شاه را شنیده بودند؛ ا ،آمد. پزشکان دیگرمی دانی به شمارالبته نوعی غیب
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ها مترجم نمود بیرونی زبان بودند؛ در حالی که بند از فهم روانی آن عاجز بودند. آن
جا به فهم را ما این« ترجمان دل»بدین روي  ؛بریده شده بود از سر زمین دل، کنیزک،
 بینیم.تر میکاوي نزدیکروان
 
 هیحکيم ال کاوی زبانیتداعی آزاد فرویدی و روان. 9. 2

 اوي،کروان يالهفروید نخستین کسی بود که به مس ي غرب،پرآوازه منداندر میان دانش
 به درمان بیماران روانی يکاوبا دید علمی نگریست و در پی آن برآمد که بر تخت روان

گونه که در این داستان (؛ اما همان151: 1331شاله، ر.ک: ) .به صورت تداعی آزاد، بپردازد
خولیایی یکی از آمده که او بیماري مالی چهار مقالهابن سینا در  گريو داستان درمان

پیداست که در  ،(1۲۲: 13۶9بخشد )نظامی عروضی، میزادگان آل بویه را بهبود بزرگ
 گفتنراه سخن کاوي و واکاوي نیت از، رو  درمان از طریق زبان، روانگريسنت درمان

بض ي چهارم، وقتی از گرفتن ناست. نظامی در مقالهبا بیمار و گرفتن نبض او، رایج بوده
ي هرا به مثاب هیتوفیق ال يالهجا مسکند؛ منتها همهگوید، به انواع آن اشاره میسخن می

نه کاري  نو از هر لونی بر حالتی دلیل گرفت»... گوید: می او گیرد.قیدي متضمن به کار می
ه ما ست کو هدایت پادشاهی مفتقرند و این معنی هیهمه دالیل به تأیید الخرد است. این
که ، چنان«حدس»منظور نویسنده از ( 1۰7)همان: « .ایمیاد کرده حدس او را به عبارت

م صایبه؛ اعنی که سرعت انتقالی بود از معلو يحرکتی باشد که نفس را بود در آرا»گفته: 
گفتن و دانستن امور به تخمین ( استاد معین، حدس را به سخن1۰7: )همان« .به مجهول

تعبیر کرد. « کاوي زبانیروان»توان این واژه را به ؛ اما اینک می)همان( و توهم معنا کرده
دازد، چون دست بر نبض او پرمی« قابوس يیکی از اقربا»جا که بوعلی به درمان آن
 ر نفسِب ،یابی کند؛ اما تأکیدتا بدان بهانه، مکان ؛خواهد تا سخن بگویدگذارد، از او میمی
درد،  برد، خود در تشریح اینبیمار است. وقتی ابن سینا درمان را به سامان می گفتنِسخن
جا رسیده ینحال بد ،عشق است و از کتمان سرّ ،مرا یقین گشت که علت»گوید: می
هاي جاي سخن، درمان و تشخیص ابن سینا، با مکانیزمتا این( 1۲3)همان: « .است
ینا، گردد که ابن سجا جدا میآید؛ منتها راه ابن سینا و فروید آني فروید، مطابق میگانهنه

  داند.ارادي میغیرکتمان راز را امري ارادي و فروید آن را امري 
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 نفسیو کتمان سرّ حکيمان معرفت فرویدی، ماليخولياسرکوبی   .۱0. 2
 ،«ناآ»دختر   ،ترو پس الي سخنانش یادهاي دفاعی که فروید در البهاز جمله مکانیزم

از  ،زنی است. این مکانیزم دفاعیها را گردآوري کرد، یکی سرکوبی و واپسآن
یرد، از جهان هشیاري خواهد بپذچه را نمیاست که آن« خود»ترین شگردهاي اساسی
 ،که فرایند سرکوبیبا این( ۴۴ :13۸1)ناي،  .راندزند و آن را به جهان ناهشیار، میکنار می

ي روانی است، چه بسا این هاي ناشناختهي اصلی ناهنجاريسرچشمه ،در باور فروید
در  بیند،میزنی که بیمار از مواجهه با واقعیت، خود را عاجز یا واپس« انکار»مکانیزم با 

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 

ماتم ( ۸3: 1الف13۸۲فروید، ) .داندبازخوانی کنیم. فروید ماخولیا را مترادف ماتم می
دادن قابلیت ن حس عمیق و دردناک اندوه و قطع عالقه به سبب از دستهما

خولیا، در نظر ابن سینا هاي بسیاري به مالیست. ماخولیاي فرویدي، شباهتمهرورزي
اي که فکر و پندار در آن از مجراي بیماري»گوید: خولیا میدارد. او در تشریح بیماري مالی

( 1۲۴: 3، کتاب 13۶۸ابن سینا، « ).کشدهی و ترس میرود و سر به تباطبیعی بیرون می
کند مییاد « کتمان سرّ»ست که ابن سینا، از آن با عبارت همان چیزي ،زنی و انکارواپس
؛ در (1۲3: 13۶9عروضی، نظامی « ).راست نگوید ،اگر از وي سؤال کنم»گوید: می و

 رازشان بر کسی آشکار نیستگوید که اي سخن میحالی که فروید از نیروهاي ناشناخته
و هنگامی که بیمار زیر فشار نیروهاي روانی باشد، نه از کتمان سرّ چیزي در یاد  مانده 

 آگاهی دارد. ،که بخواهد دروغ بگوید یا بترسد، نه از مکانیزم انکار
 

 هی. فهم عامل روانی نزد فروید و حکيم اال۱۱. 2
 اي دارد که یادآورکاوي ایراد کرد، جملهوانر يالهفروید در سخنانی که براي تشریح مس

اب پزشکان متخصص اعص»گوید: می او حال و کار پزشکان دنیایی در داستان موالنا است.
از  ؛دفهمیدنببرند و آن را نمیدانستند که چگونه به ماهیت عامل روانی پینمی در قدیم،

ن به کردند و پرداختبی محول میاین رو آن بیمار را به فیلسوفان و عارفان و پزشکان قال
پنداشتند؛ در نتیجه نتوانستند رمز و راز پنهان موضوع روانی را کاري غیرعلمی و عبث می

؛ اما شاه در آغاز، کار را به پزشکان (1: ب13۸۲فروید، « ).رنجوران را کشف کنندروان
سپارد سان دیگري بها اظهار عجز کردند تا شاه مجبور شد بیمار را به کمتخصص سپرد؛ آن

م/ دانیم، این پزشک حکیکه میکه به تعبیر فروید، همان عارفان قالبی باشند؛ اما چنان
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 ؛کندبینی نمیتواند درد بیمار را کشف کند؛ منتها او، بیماري را پیشعارف است که می
وبند ازبه بازویش، ب ؛خوانددعا و ندبه به گوشش فرونمی ؛داردبراي بیمار سرکتاب برنمی

 دکند که فرویهمان کاري را می ؛ اوزن بشماریمبندد تا ما به سادگی او را دروغخرافه نمی
 آزاد، و به صورت تداعی يکاوبر تخت روان خود در جایگاه یک پزشک متخصص،

 «.گویدسخن می»یعنی با بیمار  داد؛انجام می
 
 هی. عامل و سایق بيماری روانی، نزد فروید و حکيم اال۱2. 2

 گر خدا خواهد»موالنا در خصوص ناتوانی پزشکان جسمانی، سبب نفهمیدن عامل درد را 
تواند چنین است. مخاطب این سخن، میدانسته (،5، دفتر یکم: 13۶3)مولوي،  «نگفتند

ند: ها که در آغاز گفتآن ؛استخوردهفروبپندارد که موالنا در معرفی پزشکان جسمانی، دم 
آوري که پیام جز معناي الزم آن« مسیح»و )همان( « ستیح عالمیهر یکی از ما مس»

به ( ۴۶: 13۸7حاجیانی،  ر.ک:است )نیز بوده« پزشک حاذق»گر باشد، به معناي معجزه
دم و مسیح»اند و عبارت بسیاري از پزشکان حاذق، نام مسیح داشته ،همین سبب

ح مسی»است. موالنا هم از عبارت هدر زبان ادب ما رایج بود گري،براي درمان« نفسمسیح
گفتند: است. مسیحان عالم یا کسانی که میبه جاي پزشک متخصص استفاده کرده« عالم
، چرا از عالج درماندند؟ آیا به راستی به سبب )همان( «ستهر الم را در کف ما مرهمی»
ه النا آن را بکه مو« ترک استثنا»که موالنا در داستان آورده؟ بود؛ چنان« ترک استثنا»
م کند، با حال و عال، تعبیر می«شدگیسنگ»و « کدورت»و « تاریکی»به معناي « قسوت»

تا  تسازگار استر کند، بیشپزشکان عارف و فیلسوفان قالبی که فروید معرفی می
 مخاطبشپس چرا موالنا براي  اند؛درس خوانده ،پزشکانی که در محضر دانش و تجربه

در ذهن خود موالنا  ،يمثنوتردید در سراسر بی ،است؟ این پرسشتهها سخن نگفاز آن
فتر د»نشیند. در به بار می «دفتر ششم»ي این نگرانی، در است. ثمرههم خلجان داشته

گردد و در این بازگشت، سبب ناتوانی پزشکان را براي ، به داستان کنیزک بازمی«ششم
 وچگوید که آن پزشکان، همجا میآن ؛دهدتر توضیح میبیش -به هر دلیل -خود مخاطب
ست ناشده واقف که نک بر پشت ما/ رایض چستی»عذاري، غافل از سوار بودند: اسب بی
ي سبب بودند و از مکر یزدان، بسته ،گوید طبیبانمی او (۴۸3: ۶ج )همان،« نمااستادي
 ۲5بیت است؛ یعنی  ۲7۰حدود  ،هور، برخالف مش«داستان شاه و کنیزک و زرگر»غافل. 

ر کسی گوید اگمی مولوي افزوده گردد. ،بیت در دفتر ششم آمده که باید به اصل داستان
 ؛گذردگاوي در طویله ببندد و روز دیگر بیاید ببیند که خر شده، ساده از کنار  نمی
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روشن  اراست؟ همین تمثیل، وضعیت بیمار چه بوده ،شگفت دادکاود که سبب این رخمی
ان داست»شدن گاوي در آخُر به خر. در مثل بدل ؛غریب است داديکند. حال کنیزک، رخمی

 ،ها بسته شده، وقتی پزشکان جسمانی دستشان از کار افتاده، وقتی راه سبب«شاه و کنیزک
جاست که است؟ راه حل چیست؟ ایندادهاي رخچرا نباید کسی بپرسد که چه حادثه

کاو عالمی که تنها یک روان ؛کندآشنا می ،با عالم ناهشیار، با ناخودآگاه فرديموالنا ما را 
سخن « سوار»شده، از هاي اشارهتواند از آن سر درآورد. موالنا در بیتمی هییا پزشک ال

ي آدمی نشسته، او را به این سوي و گوید. کدام سوار؟ سواري که بر دو  و گردهمی
قادر به دیدن آن نیست. سواري که عنان اسب بدن و شخصیت  رکسی راند و هآن سو، می

خواهد انسان برد. اگر کسی میانسان را به هر سو که بخواهد، می ؛آدمی در دست اوست
 ممکن نیست؛ مگر کسی که دانش، را بشناسد، باید آن سوار را بشناسد. شناخت آن سوار

 براي همگان ترجمه کند. داشته باشد تا بتواند زبان آن سوار را« معرفت نفس»
و  «رنگ روي و نبض و قاروره»ي با یک معاینه ،«کاوروان»یا به تعبیر ما هی پزشک ال

را و از از صف»هایش، دانست که رنج کنیزک از زمان بیماري و نشانه ،شنیدن سخنان کنیزک
دل  دید از زاریش کو زار»هاي جسمی او ندارد. نیست؛ یعنی هیچ ربطی به خلط« سودا
تر ندارد، عامل روانی! زاري دل، عاشقی است و عاشقی یک عامل بیش (.9)همان:  «است

منتها کنش و  .شود؟ همه از سوي خود بیماراین عامل روانی از کجا عارض و ناشی می
رساند، از چشم او پنهان است. همه ي بیماري میواکنش نیروهایی که انسان را به مرتبه

دید رنج و »دریافت:  ،ت در عالم ناهشیاري. پزشک با یک واکنشجنگ خیال و روان اوس
که به خاطر آن ؛نهفت در این پاره، اهمیت بسیار دارد )همان(. «کشف شد بر وي نهفت

ه نهفت ،داده، براي کنیزک، از چشم همه تا خود کنیزکي رخخواهد به ما بگوید حادثهمی
 مقدم بر آن باشد، ارزشی ندارد. کنیزک اگر، اگر دانستن کنیز هی. کشف پزشک الاستهبود

شد. انسانی که گرفتار بیماري روانی از جنس بیمار نمی از عامل بیماري خود آگاهی داشت،
ا  دروغین نباشد، خود از آن آگاهی ندارد. بیماري شود، اگر بیماريهاي عشقی میبیماري

ست انی خواند. او مانند عاشق دروغینیتوان او را بیمار روا  آگاه باشد، نمیکه از بیماري
( 335: 13۸۶عطار،  ر.ک:) .که خواهر زیباي معشوق را ندیده باشدباشد؛ چندان که عاشق

آگاهی پیدا کرد که آن نهفت، رنگ و بوي عشق « نهفت»از یک  هیبدین رو، حکیم ال
 .باشد چیزي که شاید اساس این داستان بر آن نهاده شده ؛داشت
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 هیعالم آگاه و ناآگاه نزد فروید و حکيم اال. ۱3. 2
هاي ناآگاهی وقتی باز شوند، نیروهاي متراکم گشته در کانون روان انسان یا دریچه
ي آگاه و ناآگاه را خواهند خودشان را آزاد کنند. کسانی که رابطهجاي نهاد او، میتاریک

د، حضور نفسی باشنمعرفت که مدعی دانشکنند، بدون اینی و کلی تعبیر مییبه عقل جز
خته گسی ی از همیدر حالی که عقل جز»نند: کی منوط مییعقل کلی را به غیبت عقل جز

)یزدچی، « .دهدي کار را از دست داده، عقل کلی حضور خود را نشان میاست و رشته
 ترست. عالمتر و محسوسشناسی، تحلیل این سخن، روشناما در دانش روان (۴1: 13۶9
ار تواند فشعاجز و ناتوان است، نمی ،و تحلیل نیروهاي ناآگاه چون از فهم و تجزیه آگاه
ها را درک و در مقابل آن فشارها مقاومت کند؛ بدین سبب، شخص ناتوان و در نتیجه آن

 د؛ گاهی به خواب ونگردشود؛ البته همیشه این فشارها، به بیماري منجر نمیبیمار می
د. ند و گاهی ممکن است به بروز نبوغ در شعر و موسیقی، بینجامنابیدیدن رؤیا تقلیل می

ست که خواهان تحقق هستند. این آرزوها محتواي ناخودآگاه، محدود به آرزوهایی»
نژندي روان( ۲۸۲: ۲۰15)سادوک، « .نژندي استهاي رواني رؤیا و پیدایش نشانهانگیزه
کند. فشار نیروهاي ان به بدن سرایت میست که از روح و جايپریشی، بیماريو روان

شود. کند. روان که پریشان شد، جسم هم پریشان میجسم و جان را خرد می کور درون،
ها از عالم رازآلود حقیقت است. فهم حقیقت براي تنها راه درمان چنین بیمارانی، فهم آن

ا کارآزموده باشد، چه بستجربه و ناکم ،شود و اگر پزشکرو میها گاهی با کتمان روبهآن
 ياي بیمار را از زیر فشار خردکنندهبیمار تا آخر عمر  درمان نگردد. باید به گونه

اند، سبک کرد. از این روست که از جهان ناآگاهی به جهان آگاه تاخته گرنیروهاي تازش
سیر م هاي شناخته شده درگفتن آزاد بیمار، یکی از بهترین راهیا سخن« تداعی آزاد»که 
کس »دهد تا شاه خانه را خلوت کند: فرمان می ،جا نیز طبیبست. اینکاوي فرویديروان

چرا؟ این کارهاي احتیاطی همه  (11، دفتر یکم: 13۶3)مولوي،  «ندارد گو  در دهلیزها
ي دهترین بازدارنداند که کوچکي پزشک مربوط است. پزشک میالعادهي فوقبه تجربه

بست اجتماعی، اخالقی، شرم، حیا، عقالنیت، خردورزي، هاي بنعاملبیرونی، مانند 
هاي اجتماعی و خودآگاهی انسان مربوط دوراندیشی یا هر عبارتی که با هو  و زیرکی

بست بکشاند. فروید هم گفته است که اتاق بیمار و سره به بنتواند کار را یکباشد، می
اعی در تد»گوید: میاو شده داشته باشد. تضمین یکاو باید آرامش و سکوتتخت روان

خوداري کند و با تمرکز حواس  ،خواهد از هرگونه نقل آگاهانهآزاد، پزشک از بیمار می
تیار اخشود، بیهایی را که خود به خود )غیر ارادي( به ذهنش متبادر میو سکوت، اندیشه
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بیمار در ( 3: ب13۸۲)فروید، « .هاي فوقانی ضمیر آگاهش را کنار بزنددنبال کند و الیه
دي، ترین تردییند، باید به پزشک خود اعتمادي صددرصد داشته باشد. کوچکااین فر

دارد. در روان بیمار و سماجت خود در پریشانی، نگه می یاريهوشدر عالم بیمار را به 
ن ي اخالقی و اجتماعی نیست. باید چنیباید ثبت و ضبط شود که پزشک، یک بازدارنده

مار کند. باید بیي یک داناي کل که ستارالعیوب است، عمل میالقا شود که او به مثابه
ماد اعت جلب براي پزشک از این رو ؛اختیار جان و جسمش را به دست پزشک بسپارد

  پزشک: .گوید در پس دیوارها گوشی نباشدجا که میتا آن ؛کندبیمار، همه کاري می
 که عالج اهل هر شهري جداست کجاست؟نرمک گفت شهر تو نرم     

 (11، دفتر یکم: 13۶3)مولوي، 
موالنا بنا بر فن پزشکی آن روز، گفته عالج هر شهر جداست. امروز نیز برخی از  

 پنداریم که ایناند؛ اما ما چنین میاي و جغرافیایی آگاههاي منطقهپزشکان، به بیماري
است. کنیزک باید از شهر و دیار خویش، از هم براي ایجاد اعتماد بوده سخن پزشک،

مجبور بداند. پزشک  ،براي گفتنخود را محل گذر خویش، از گذشته، سخن بگوید و 
کند تا عامل درد و راه  کاريپس کنیز باید با پزشک هم ؛عالج هر شهري جداست گفته

که از سوي پزشک به بیمار عرضه  هاي به ظاهر علمی. برخی از استداللشود درمان یافته
 برد.رساند و میزان اعتماد او را باال میاز نظر روانی، به بهبودي بیمار یاري می ،شودمی

ها را در خالل سخنان بیمار گردد؛ اما باید اینپزشک به دنبال نمادهاي مورد نظر خود می
به  دیگري مندتند که دانشهایی هسهاست، همانکاو در پی آنهایی که روانبشنود. نشانه
کاوان باید بدانند که کارکرد بالینی روان گوید:او می ؛استها سخن گفتهنام الکان از آن

.. در شود.ست و اثرات سودمند آن از گفتار منتج میا ها یک درمان مبتنی بر گفتارآن
، یرلوم اسدزاده وک: ر.کاوي باید به دنبال نمادها در متن گفتار تداعی آزاد بیمار بود )روان
، )ضیمران .و فهم است ترجمه که در ساختار زبان ناآگاه بیمار، قابل نمادهایی ؛(3۰: 1391
جمان تر گفتیم که ترما پیش توجه کنید.در زبان الکان « ترجمه»ي کلیدواژه( به ۸۶: 137۸

رو   کاوي است. دري روان، یک مقوله«چه ما را در دل استترجمانی آن»در عبارت 
چیز دیگر حضور ندارد. تنها گفتار است و گفتار که پزشک الکان، جز زبان هیچ گريدرمان

فروید، جز گفتار رفتارهاي  گريبرد؛ اما در کار درمانرا به شناخت عامل پریشانی راه می
 پزشکانهرچند روان» :استفیزیکی و سنجش نبض و احساس بیمار نیز وجود داشته

هاي جسمی، دهند، اما شناخت و درک عالیم و نشانهمعمول را انجام نمیي جسمی معاینه
پزشک ما نیز در این داستان، هم از  (5۲۲: ۲۰15)سادوک، « .هاستآن بخشی از آموز 
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کند هم از راه درک حس بساوایی؛ یعنی گرفتن نبض بیمار. درست طریق گفتار عمل می
ي اند سرچشمهبتوهی اري هم بشتابند تا پزشک الاست که زبان گفتار و زبان بدن، باید به ی

آن  و گذاردنبض کنیزک می ردرد را بیابد؛ اما سبب دیگري هم هست که پزشک دست ب
هاي پزشک و بیمار که میان دست دلیگردد. جز حس همباز به جلب اعتماد بازمی ،سبب

یار جسم اخت د صادقانه،بخشد که بایشود، این آزمایش کوچک، به بیمار اعتماد میبرقرار می
 اي دیگر هم داردو جانش را به دست پزشک بسپارد؛ اما پزشک ما در این داستان تجربه

« طریق داستان»بینیم. او از تر میکم شناسان بزرگ معاصر،که ما آن را در تجویزهاي روان
ور آدمی خواهی خمارآجویی و لذتطلبد. داستان تنها به ابعاد لذتسخن می ،از کنیزک

ن باز انتها را به روي انساهاي گسترده و بیي خیالداستان تنها دریچه ؛دهدپاسخ مثبت نمی
شرابی  چوناو را هم ؛کندآدمی را کرخت می ،کند؛ چیزهایی دیگري هم دارد: داستاننمی

در یک  از گذر تلخ زمان نداشته باشد.سازد تا درک روشنی کهنه، مست و مدهو  می
چیز، حتا خود  غافل باره از همهمستی که یک کند.می یتان زهر زمان را خنثداس ،کالم
 پریشان است.آورد داستان در درمان روانترین دستبزرگ شود و این غفلت از خود،می
 

 روانی آغاز درمان و . فهم بيماری۱4. 2
یعنی چه؟ یعنی رهاشده از بندهاي استوار  ،«گفت فا ها میقصه»کنیزک با طبیب 

 ؛یعنی مدهو  و خالی از عقل و عقال ؛خوديزار بییعنی مست چریدن در سبزه .آگاهی!
حکیم گوشش با کنیزک بود و  دل.یعنی بدون ترس و واهمه، مانند دو یار محرم و هم

هوشش به دست و نبض او. هو  و گو  دو عنصري هستند که هریک به حریمی 
هاي صدا را احساس اگانه راه دارند. گو  به حریم زبان و نطق تعلق دارد. لرز جد
که در همان ؛آن نیروي مرموزي است که زندگی انسان به دست اوست ،کند و هو می

کند و ترجمان جسم آدمی است. پزشک در آن لحظه، تن آدمی حرارت و گرمی ایجاد می
ه قدر ادامآن  هیهاي کنیزک و پزشک التانصاحب اختیار جسم و جان کنیزک بود. داس

  ي معشوق کجاست.یابد تا پزشک بفهمد خانهمی
کند تا به یاري بیمار آید و به او کمک کند تا عمل می ،پزشک از طریق زبان و نبض

ک است و پزش گرپریشان درد گنگ و نیروهاي تازش ،. بیمارباخبر شوداز درد خویش 
است. موالنا به ما « سمرقند چو قند»ي کند که معشوقش در کند به او یادآورکوشش می

فهمد؛ ا  را بگوید که حکیم به بیمار گفت که توانسته است راز  یا عامل بیمارينمی
کنیم کشف عامل بیماري، به یاري هر دو و در گوید که ما یقین پیدا میاما چیزي می
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د: توان فهمیاز این جمله می است. این سخن رانهایت با هشیاري کنیزک صورت گرفته
که کنیزک دانسته  لحا (13، دفتر یکم: 13۶3)مولوي،  «هان و هان این راز را با کس مگو»

حال که حبیب او به  را شناخته،« زرگر»دارد، حال که « کوي غاتفر»است معشوقی در 
ن یارم مطبیب او بازشناسی شده، چرا باید سکوت کند؟ چرا فریاد برنیاورد که  يسیلهو

است. زند، یعنی صددرصد به هو  آمدهچون کسی که چنین فریادي می ؟خواهمرا می
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 

گردد. پس کنیز باید خاموشی گزیند و در خمار بیماري بماند. یهمان دوران سالمت بازم
ها باز هستند و فعال هستند. دریچه چنانروانش، هم گردر خاموشی او نیروهاي سرکوب
ها را نیروهاي عقل و است. اگر نیروهایی که ما به طور کلی آنآگاهی به عقب رانده شده

ماند. طبیب راه چاره را تزویج و ناتمام می ناقص ،عقال نامیدیم، بازگردند، درمان کنیزک
شاه است؛ اما موالنا از این نکته هم ما  ایندداند. چیزي که البد ناخوشکنیزک و زرگر می

د. کنهایی از داستان را رها میگذارد. این رو  موالناست که همیشه بخشخبر میرا بی
ایت ها دنبال رو. آننداستان آگاهي دي اولیهشاید بدان سبب که مخاطبانش از نفس و ماده

، شاه را به هیپیداست که حکیم ال ،بدین روي ؛دانندداستان را همه می .موالنا هستند
ی درستخواهد و مسیر تندرستی میاست. شاه صحت و تنآوردن زرگر خشنود ساخته

 همان است که حکمت حکیم حکم کند.
پذیرد. کنیز به همان سرعتی که بیمار شد، میازدواج زرگر با کنیز، به سرعت سامان 

بیماري »گردد. شود و روان و جسمش به حالت نخست بازمیبه همان سرعت درمان می
ه ک..؛ ولی همین.ام که به حد پژمردگی رسیدهدهد: عاشق را دیدهو درمان به سرعت رخ می

ام. فربه ها دیدهشگفتیام، به معشوق خود رسیده، بعد از مدتی کوتاه که به دیدنش رفته
حال نوبت  (137: 3، کتاب 13۶۸)ابن سینا، « .گشته و نیروي از دست رفته را بازیافته

خوراندن شربت مرگ به زرگر است. چرا باید زرگر آهسته آهسته بمیرد؟ از نظر 
اید در گرداند. زرگر بشناسی بدان سبب که کشتن زرگر باز بیماري کنیزک را برمیروان

ي کاخ را بردارد تا کنیزک خوار و خفیف شود. باید بوي گند بدنش همه ،یزچشم کن
جنگ دیگري در روانش آغاز شود. جنگی که این بار باید از او معشوقی براي شاه بسازد. 

 کند.جاي زرگر را به زودي اشغال می ،هاي بیرونیشاه در روان کنیزک، به سبب عامل
زرگر قدم بگذارد. او با همان چشمانی که یک روز خواهد در اتاق کنیز دیگر دلش نمی

ي معشوقی، به جهان روان ناهشیار او را به مثابهزرگر را در کوي غاتفر دید و  ،به طور آنی
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شاهد خواري و زاري زرگر باشد. شاه در آغاز از  ،، باید با همین چشمانخویش، سپرد
 ر:ي شاعي کنیزک شد. به گفتهبستههایش دلي چشمدریچه
 گهی کار افتدچون دیده بدید، آن اصل همه عاشقی ز دیدار افتد       

 (13۲: 137۶)غزالی، 
کردن عاشق شود؛ آیا نه این است که خالیوقتی سرمصدر عاشقی از دیدار آغاز می 

از عشق هم باید از همین دریچه صورت ببندد؟ دیده و دیدار، آوردگاه جنگ عشق و 
چاره، در رنجورترین و نزارترین حالت انسانی، جان به زرگر بی شدن از عشق است.تهی
ل گردد. کسانی که دیاب میاما براي همیشه، کام ،کند و شاه دوبارهآفرین تسلیم میجان

ها سوزانند، یادشان به رو  درمان حکیم نیست. آنبه حال نحیفی و بدبختی زرگر می
 به قول موالنا: ؛داردا به خود سرگرم میحواس آدمی ر ،دانند که سالمت جسمشاید نمی
 ترهر دمی باشد ز غنچه تازه    عشق زنده در روان و در بصر          

 (15: دفتر یکم، 13۶3مولوي، )
ي عشق و عاشقی کنیزک و زرگر از کجا آغاز شد؟ ممکن است کسی بپرسد رابطه

آن باز از همین منظر هاي گوید؛ اما نشانهداستان موالنا در این خصوص هیچ نمی
حکیم، این نکته به صورتی پوشیده حضور  گريشناختی آشکار است. در روند درمانروان

است. وقتی ند. یکی از شهرها هم سمرقند بودهاهدارد. کنیز را از شهرهاي گوناگون گذراند
ح رواو را به کوي غاتفر آوردند، جوان زیبا و رعنایی در دکان زرگري به چشم کنیز آمد. 

ي زیباي او در کنار کار و بار پررونقش، ي جوان زرگر شد و چهرهو روان کنیز درگیر چهره
هایی را در ذهن کنیزک که خود روح و روانش از حکایت کنیزک آگاه باشد، نقشبدون این

نشاند. روان کنیزک درگیر یک خواست آنی شد؛ اما او به سبب حرمان، به سبب کنیزبودن، 
بودن در دست فروشنده، این میل درونی و روانی را البد سرکوب کرد. شاید به سبب اسیر

ي این اتفاقات گاه در عالم آگاه کنیز بروز و ظهور نداشت. همههم در اصل، این میل هیچ
 ،اما چرا با ازدواج با شاه، کنیزک بیمار شد؟ بدان سبب که ازدواج ؛در عالم روان کنیزک افتاد
اشکوه ب يبارور و فعال کرد. وقتی دختري به همسر ،از پیش او را بیش نیروهاي عالم ناآگاه
تر همیشه در کنار آن وجود دارد؛ اما وقتی آن دختر به ي همسري باشکوهبیندیشید، اندیشه

هاي شادابی و نه آن سرمایه ،است« ملک دنیا و دین»ا  همسري شاهی درآید که دارایی
جاست که خود را در گذارد. اینروان نمی گرجوانی، جایی براي درنگ نیروهاي سرکوب

هاي بیند. هیچ خیال دیگري نیست که بتواند بر خیل خیالبرابر آن نیروها، خلع سالح می
 متراکم نگه دارد. ،ي روانشدهها را باز در فنر بستهروانی بچربد یا آن
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 گيرینتيجه. 3
ست، يثنومهاي شش دفتر ترین داستانکه یکی از برجسته «داستان شاه و کنیزک و زرگر»

هاي گوناگونی مورد ارزیابی و تحلیل ي اهمیت باالي آن، تا کنون از دیدگاهبه سبب درجه
که در متن نوشتار مندرج است، داستان گونه هماناست. در این مقاله، و نقد قرار گرفته

ه داستان کاین نتیجه ارزیابی گردید. ،شناختیکاوي و نظرگاه روانرد نظر از دیدگاه روانمو
ي هاکاوي به ویژه نقد و نظر فروید، الکان و آگاهییادشده از چند منظر، با نقدهاي روان

بندي چگونگی آغاز و پایان ها،این دیدگاهالنفسی عارفان، سازگاري دارد. یکی از معرفت
به  يشناختی مطابق است؛ دیگرهاي روانی و معرفتاست که با سرنمون داستان داستان

، یلههاي داستان مربوط است. شخصیت طبیب اچگونگی حضور و نقش شخصیت
 ترکاوانه و مهمهاي غیرروانبیماري روانی و روحی کنیزک و عاجزآمدن پزشکان از درمان

ها، ها و گفتار شاعر در میان حادثهشخصیتوگوي از همه، سهم گفتاري است که در گفت
کاوي یا همان روان از منظرخوانش داستان  ها، باي این نشانههمه است.نقش بازي کرده

 ،، سازگار است؛ در نتیجه«شناسیمعرفت»ي گفتند: سویهچیزي که حکیمان قدیم می
کاوي، نش از منظر رواناین خوا ،پژوهان دیگر نیز کم و بیش آمدهکه در گفتار مثنويچنان
تر تهبرجس يمثنوو متن گفتار را در شناخت  يمثنوي سراینده« نفسیمعرفت»ي رویه
آن  کهچنان -گوید که موالنا تا چه اندازه در شناخت روح و روان انسانبه ما می کرده و
تا چه  يمثنواهمیت قایل بوده و  -پررنگ کرده ،هاي داستانیي شخصیتدر چهره را
بخشد. ما در این گفتار، دازه به پرداز  شناخت و معرفت روح و روان انسان اعتبار میان

هاي داستان موالنا را تشریح کردیم و یک شناسی، گزارههاي دانش روانبا توجه به گزاره
 هککاوانه که نه تنها تقابلی با تفسیرهاي عرفانی و روحانی ندارد؛ بلنوع تفسیر روان
 ي آن تفسیرهاست، ارائه دادیم.هبرعکس تأییدکنند
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