
  زبان و ادب فارسی

  نشریۀ دانشکدة ادبیات و

  علوم انسانی دانشگاه تبریز

  88، بهار و تابستان 52سال 

  209شمارة مسلسل 

  

  *پایان ناتمام مثنوي مولوي

  

  ** دکتر تیمور مالمیر

Email: timoormalmir@gmail.com

  

  چکیده

 این  در. ربا آخرین داستان مثنوي مولوي است        ذات الصور یا دز هوش      قلعۀ

کننـد، پادشـاه      وقتی پسران عزم سیاحت می    . حکایت، پادشاهی سه پسر دارد    

 آنان برخالف قول پدر و  .ربا نزدیک نشوند دهد که به قلعۀ هوش آنان را پند می

تصویر دختر شاه چین را در آنجا دیدند و دلباختۀ          . عهد خویش به قلعه رفتند    

دست آوردن آن    براي به    دوم، حکایت دلباختگی و تالش برادر اول و      . آن شدند 

تـر بـا     بـرادر کوچـک   . انـد   دختر، به تفصیل آمده است که به ناکام جان سپرده         

مولـوي بـا آنکـه    . رسد اما مولوي قصۀ او را نیاورده اسـت      کاهلی به مقصود می   

الـدین چلبـی نیـز        فرصت اتمام داستان را داشته اما آن را بسط نداده و حسام           

در این مقاله علت عدم تفـصیل و        . درخواست نکرده است  اتمام داستان را از او      

 به صورت نقش زنـان در        جایی اسطورة آفرینش،    اتمام داستان را برمبناي جابه    

  .ایم گشایی بررسی کرده قلعه

. زن اسطوره،  الصور،  مولوي، مثنوي، قلعه ذات:هاي کلیدي واژه

                                                
  20/7/88:   تأیید نهایی15/2/88: وصول تاریخ -*

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان - **



1388100ستان بهار و تاب/ 52سال  / 209شمارة /  دانشکدة ادبیات و علوم انسانینشریه/ زبان و ادب فارسی

   مقدمه-1

ر یا دز هوش ربـا مـشهور اسـت حکایـت            الصو   ذات  آخرین داستان مثنوي که به قلعۀ     

 آنـان    وقتی عزم سیر و سـیاحت کردنـد، پادشـاه، بـه           . پادشاهی است که سه پسر داشت     

پـسران بـر خـالف قـول     ! ربا نگردید   الصور یا دز هش     سفارش کرد که زنهار گرد قلعۀ ذات      

در . دندآن شـ    در آنجا تصویري دیدند و هر سه دلباختۀ       . پدر و عهد خویش به قلعه رفتند      

گشتند تا پیـري آنـان        جست و جوي صاحب صورت، حیران و سرگردان شهر به شهر می           

 چین است که کسی بدان راه نـدارد و از غیـرت شـاه،                را ره نمود که این صورت شاهزادة      

دست آوردن دختـر بـه        هر سه برادر براي به    . کند نامش را بر زبان آورد       کسی جرأت نمی  

تر که داستان تالش آن دو بـه تفـصیل در مثنـوي               برادر بزرگ دو  . سوي چین راه افتادند   

. یک به دربار شاه رفتند و ناکام جـان سـپردند            دست آوردن دختر، یک       نقل شده براي به   

  :تر با کاهلی به مقصود رسید؛ مولوي کوتاه نوشته است اما برادر کوچک

  ـودصــورت و معنی به کلی او ربـ    ترین هر سه بود    و آن سوم کاهل

  ) 555، 1368مولوي، دفتر ششم،  (

شمس تبریـزي،   (آخرین داستان مثنوي با توجه به شکل کامل آن در مقاالت شمس             

فروزانفـر، همـایی، گولپینـارلی و دیگـر         .  ناتمـام مانـده اسـت       ظاهراً) 247-246،  1369

محققان، به شکل کامل این قـصه در مقـاالت شـمس، و ناتمـامی آن در مثنـوي اشـاره                     

گولپینـارلی  . هـا متنـوع و مختلـف اسـت        علـت ناتمـامی آن، دیـدگاه        اند اما دربـارة    کرده

اي موانع و سرانجام بیماري وي نبود، انـدکی بـه تقریـر ادامـه                 شاید اگر پاره  «: نویسد  می

مرحـوم  ). 216، 1375گولپینارلی، (» رسانید داد و داستان سه شاهزاده را به پایان می        می

: نویـسد  شـمارد و مـی      صه را لـزوم فنـا و تکیـه بـر عمـل مـی              کوب علت ناتمامی قـ      زرین

دهد که راه نیل به حق، راه فناست،          گونه مثنوي از آغاز تا فرجام خویش نشان می          بدین«

 بـه عمـل حاصـل        .آید در حوصلۀ سخن نیست      اما احوالی که در سلوك این راه پیش می          

 و داسـتان   رسـد،  بـه پایـان مـی    ناتمام، مثنـوي   آید، و از همین روست که با این قصۀ     می

» رسـد  شـود، بـه پایـان نمـی        طوالنی هجران و خون جگر کـه از شـکایت نـی آغـاز مـی               

کنـد امـا      سلطان ولد از پدرش اتمام داستان را درخواست مـی         ). 456،  1373کوب،  زرین(

  :گوید آید و از زبان مولوي می شود خودش در مقام توجیه برمی وقتی اجابت نمی

  در دل آن کس که دارد زنده جان    زبان        ته آید بیبــاقی این گف

  )2291، 1374نیکلسون، (
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الدین چلبـی بـه عنـوان شـریک و        هاي مثنوي، بارها از حسام      مولوي در طول داستان   

کند، لیکن وقتی مولوي از گفتن لب فرو           مثنوي یا فزاینده و کاتب آن یاد می         دهندة  الهام

. کنـد    داستان را از او درخواست نمـی        کند و ادامۀ    ه گفتن نمی  بندد چلبی، او را وادار ب       می

کـه   مولوي با آن. خواهد که داستان را به اتمام برساند  از او می ولد،  سلطان اما پسر مولوي، 

کنـد    بنـدد و سـکوت مـی        فرصت دارد مثنوي را تمام کند به عمد از گفـتن لـب فرومـی              

الـدین از    ایـن عـدم درخواسـت حـسام    کـوب،  مرحوم زرین). 32-33،  1368کوب،    زرین(

داند و    مولوي براي اتمام داستان را داللتی بر وقوف او بر احوال و اسرار روحانی موالنا می               

؛ امـا بایـد دیـد چـه     )33همـان،  (شمارد  ولد می الدین بر سلطان همین را سرّ تقدم حسام  

د؟ نگارنده با توجـه     کرد این داستان را تفصیل نده       سرّي در کار مولوي بود که ایجاب می       

اي که در فرهنگ ایرانی و اسالمی از بنـا و قلعـه وجـود داشـته، تـالش                     به تصور اسطوره  

ربـا در سـاختارهاي       کرده است پاسخی براي علت عدم تفصیل و اتمام داستان دز هـوش            

تـصویر دختـري زیبـا و فریبنـده،           قلعه،    وجود عناصري چون سه برادر،      . اي بیابد   اسطوره

ربـا،  دهد که داستان دز هوش      نشان می   تر،  تر و موفقیت برادر کوچک      رادر بزرگ مرگ دو ب  

   کیهـان،   الیاده معتقد اسـت کـه اسـطورة آفـرینش         . از داستان آفرینش است   شکل دیگري   

از پیکـرش     کـه    اسـت    آغازین   هیوالیی  بار و قتل       خشونت   یعنی مرگ   آیینی    مرگ  مختص   

 ایـن تـصور مـرگ و         ).324-325،  1372الیـاده،   (انـد      روییده   و گیاهان    پدید آمده   جهان

هـاي خردگرایـی تغییـر شـکل یافتـه و بـه        تکه شـدن بـراي ایجـاد خلقـت، در دوره        تکه

اسـطوره متناسـب بـا نقـش و     . هاي داستان و تمثیل، شکل انسانی پذیرفته اسـت        صورت

وت جغرافیایی و در میـان  مرزهاي متفادر جریان زمان و در «دارد،  کاربردي که در جامعه    

اي بپـذیرد و   هاي تـازه  هایی شود و نقش مردمان گوناگون، ممکن است دستخوش دگرگونی    

هـاي    در جریان یک تغییر تدریجی ناآگاه، یا از روي یک دگرگونی بنیادي و عمـدي، گونـه                

اي مانند افـسانه، داسـتان حماسـی، تمثیـل یـا قـصۀ        هاي تازه جدیدي پیدا کند و به شکل   

تـوان    هاي متفـاوت را مـی       پذیري  مجموع این گونه تکوین و تغییرات و شکل       . میانه درآید عا

   ).213، 1378سرکاراتی، (» جایی اسطوره نامید به جا

گانه است؛ بدین صـورت    آفرینش در فرهنگ ایرانی و اسالمی سه   ساختار اساسی قصۀ  

سـه شخـصیت در   ایـن  .  ابلـیس  حـوا،  آدم، : که سه چیز یا سـه شخـصیت در آن هـست           

 شـخص     اصـلی ایـن سـاختار،       حلقۀ. کند  هاي مختلف جلوه می     هاي دیگر به صورت     شکل

هـاي عاشـقانه،      ها و داسـتان     در منظومه . گردد  سوم است که موجب پیدایش یا تداوم می       
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رسند؛ خصوصاً باید توجه کـرد کـه نقـش            وسیلۀ دایه به هم می      عاشق و معشوق غالباً به      

این دایـه معمـوالً شخـصیت    . شود سوي معشوق بر عهدة دایه نهاده می واسطگی، غالباً از    

هاي او براي رساندن عاشق و معشوق بـه همـدیگر، سـیما و                منفی و بد دارد لیکن تالش     

-20،  1374،  5فردوسی، ج (مثل دایۀ منیژه در شاهنامه      . بخشد شخصیت او را بهبود می    

واسـطه غالبـاً    ). 126-128،  1349ی،گرگـان ( ویس و رامین      و دایۀ ویس در منظومۀ    ) 19

دامـن داللـه      شـود، دسـت بـه       شکر می   نامه وقتی امیرزاده، شیفتۀ ماه      در طوطی . زن است 

 و بـه جهـت فریـب          زاالن آن کـاره را در کـار آورد،          زاده دل بـه بـاد داده،        امیر«: شود  می

 و التـزام    شکر، زرها قبول کرد تا داللۀ محتاله، به دست آوردن صـنم بـر خـود تکفـل                   ماه

دهـد و در نقـش یـک          واسطه یا دالله گاهی تغییر شکل مـی       ). 36،  1352نعري،  (» نمود

کـه در     مثـل آن  . رسـاند   کند که با نقاشی، عاشق و معشوق را به هـم مـی              نقاش جلوه می  

. داند کیـست    داستان جمشید و خورشید، جمشید در خواب عاشق خورشید شده اما نمی           

.  است هر وقت زیبارویی دیـده، تـصویرش را کـشیده اسـت    مهراب بازرگان، استاد نقاشی   

بدین سـبب وقتـی جمـشید تـصویر خورشـید، دختـر قیـصر روم، را نـزد او دیـد آن را                        

یــا در ســمک عیــار، در داســتان خورشیدشــاه، ). 27-26، 1348ســاوجی، (بازشــناخت 

یـن  ا. گورخري خورشیدشاه را به دختر زیباي شاه چین رسانده تا عاشق آن دختـر شـود    

از سوي دیگر این دایه، نقاش نیز خوانده شده که          . گورخر همان دایۀ جادوگر دختر است     

تصویر آویخته بر دز در داستان     ). 24،  1347ارجانی،  (نام دختر را نقش نگین کرده است        

وجود این واسـطه بـا نقـش ابلـیس در داسـتان        . کند  ربا، نقش واسطه را ایفا می       دز هوش 

هـایی کـه مثلـث هـستند مثـل خـسرو و               همچنین در عشق  . تآفرینش قابل تطبیق اس   

شود که وجودش براي کشش عشق یا تـداوم آن،            شیرین و فرهاد، یک شخص قربانی می      

  :گوید نظامی می. مؤثر و ضروري بوده است

  پس آنگاهی به مردن شاد بودن     بباید عشق را فرهاد بودن     

  )262، 1363نظامی، خسرو و شیرین، (

شوند و راه را براي موفقیت بـرادر   تر قربانی می  برادران بزرگ ي سه برادران،ها در قصه 

این قربانی شدن و پیـروزي، بیـان دیگـري    . کنند تر است هموار می سوم که برادر کوچک   

  . وجود آمدن است  خلقت که مرگ، موجب به است از چرخۀ

  جایی بهشت در قالب قلعه و بنا   جابه-2

شیطان که سبب اخراج       ممنوع به وسوسۀ       و خوردن از میوة    مسئلۀ گناه حضرت آدم   
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ابواسـحق  . هـا در دنیـا گـشته اسـت          او از بهشت شد، در حقیقت موجب آفرینش انـسان         

 بوده، خواسته آفرینش کند لیکن چون آدم را به بهشت            گوید خداوند کریم    نیشابوري می 

وع کـرده تـا آدم از آن        درخت خاصـی را ممنـ     . خواسته خودش او را اخراج کند       برده نمی 

در اندیـشۀ   ). 16-17،  1382نیـشابوري،   (بخورد تا بر اثر این نافرمانی او را اخـراج کنـد             

اي است که موجـب   جاذبۀ او نیز به گونه. سامیان حضرت آدم نمونۀ نخستین انسان است  

آدم را   کنـد؛  از آن میان ابلیس، رشک و غیرت خود را آشکار می          . شود  رشک بهشتیان می  

وقتی آدم و همسرش از میوة ممنوعـه        . فریبد تا از میوة ممنوعه بخورد        حوا می    واسطۀ به

شـوند و در     افتد و متوجه عورت خویش مـی        ها می   هاي بهشتی از پیکر آن      خورند، حلّه   می

 82-84،  1353بلعمـی،   (شوند   آنگاه همه از بهشت اخراج می     . آیند  پی پوشیدن آن برمی   

داد تا از آن میوه بخـورد،    اگر شیطان آدم را فریب نمی     ). 223،  1377نیز ابوالفتوح رازي،    

در حقیقـت اغفـال آدم و       . شـد   بود و باعث رواج خلقـت نمـی         آدم همچنان در بهشت می    

در اینجا اهریمن تبدیل به ابلـیس       . اخراج او از بهشت، توجیه آفرینش انسان در دنیاست        

هـا و     در قـصه  . شت تبدیل شده است   شده و مرگ نمونۀ نخستین انسان به اخراج او از به          

  .جا شده است  بهشت به صورت قلعه یا بنا جابه هاي متعدد، حکایت

هـا    هـا و حکایـت      هـا در قـصه      توجیه و تصویري که دربارة بنا و قدمت شهرها و قلعه          

طبـري بـه نقـل از      بنـا کـردن بغـداد،      اي است؛ دربـارة     هست، توجیه و تصویري اسطوره    

یابیم   ما در کتابی که به نزدمان هست می       «: نویسد  ل کتاب است، می   طبیبی که ظاهراً اه   

 و چـون شـهر       کند به نام زورا،      شهري بنیاد می   ةکه یکی به نام مقالص میان دجله و صرا        

را بنیاد نهد و ردیفی از آن را بسازد شکافی از جانب حجاز رخ دهد که بناي شهر را رهـا                     

 التیام گیرد، شکافی از جانب بصره پدید آید که          کند و به اصالح آن شکاف پردازد و چون        

آنگاه به بنیـان    . تر باشد و چیزي نگذرد که هر دو شکاف التیام یابد            از شکاف حجاز بزرگ   

یـا دربـارة اسـکندریه      ). 4848،  11، ج 1366طبـري،   (» شهر بازگردد و آن را به سر بـرد        

ایـن  ). 18، 1382طوسی، (گفته شده که سه هزار سال آبادان بود و سه هزار سال خراب      

هاي مزدایی و زروانی پیوند دارد که عمر جهان را به سه یا چهـار دورة سـه                    خبر با هزاره  

یـا  ). 1-4،  1366 و زادسـپرم،     120-121،  1368بهـزادي،   (کننـد     هزار ساله تقسیم مـی    

اي ساخت با قبۀ زرین براي به دام انـداختن حـاکم ظـالم و نـابود                   گویند بلقیس قلعه    می

قدمت شهرها هست، بنـاي آن        تصوري که دربارة    ). 198-199،  1382طوسی،  (دن او   کر

اي یـا   رسانند؛ بدین صورت که در آن شـهرها مـثالً جنـازه             را به زمان نخستین انسان می     
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مـرو در    دربـارة   . دهـد   یابند که او را یک غول نشان مـی          بخشی از اندام انسان، مدفون می     

روزي از قهندز رکنی بیفتـاد کلـۀ سـر آدمـی در آن       « گفته شده که     عجایب المخلوقـات  

در حال حاضر وقتی بناي مهم      ). 269همان،  (» بود، یک دندان وي برکشیدند دو من بود       

غالبـاً  «الیاده معتقد است این عمل قربـانی  . کنند سازند براي آن قربانی می  یا مقدسی می  

). 42، 1375الیـاده،  (»  آوردوجـود   تقلید نمادینی است از قربانی نخستین که جهان را به         

کـه در     هاي دیگر بیان شده اسـت؛ مثـل ایـن           این اندیشه در متون و اخبار قدیم به شکل        

اند که معمـار و بنّـا         یا آورده ) 97،  1338جعفري،  (اند    کرده  داخل قلعه افرادي را دفن می     

تی دیگـر بیـان   اند که در روزگارهاي بعد با توجیهـا  افکنده را از باالي ساختمان به زیر می    

کـه تهدیـدي بـراي     که معمـار، بنـاي مـشابه درسـت نکنـد یـا ایـن        ه که مثالً براي این    شد

که دربارة قصر خورنه یا خورنـق، و معمـار            اند؛ چنان   کرده  ساختمان تلقی نشود او را تباه می      

د اند که نعمان از بیم ساختن بناي مشابه، او را از باالي قصر بـه زیـر افکنـ                    آن سنمار، گفته  

نظـامی،  (نظامی نیـز ایـن خبـر بلعمـی را نقـل کـرده اسـت                 ). 925- 924،  1353بلعمی،(

  :اما بعد از آن بالفاصله به ناپدید شدن نعمان اشاره کرده است) 62، 1363،  پیکر هفت

  چون پري شد ز خلق پنهانی    رخـت بـربست از آن سلیـمانی 

  )65همان،     (  اینت کیخسرو زمانه خویش    کس ندیدش دگر به خانۀ خویش 

حادثـۀ معمـار و صـاحب       . خبر ناپدیدي نعمان، شکل دیگري است از نابودي سـنمار         

نظـامی بـاز هـم ایـن الگـو را در            . کنند  رسد از الگوي واحدي پیروي می       قصر، به نظر می   

قـصۀ دختـر    . پیکر در بیان قصۀ دختر اقلیم چهارم در گنبد سرخ تکرار کرده اسـت             هفت

اي محکم است که طلسم بـر آن نهـاده و             ختري در حصار و قلعه    گنبد سرخ، شرح حال د    

شروطی براي وصل قرار داده است که هرکس طالب او باشـد و نتوانـد آن شـروط را بـه                     

اي جـوان بـا    که شـاهزاده  سرهاي بسیاري بر باد شده تا آن. ریزد جاي آورد، خونش را می   

-223همـان،  (شود  ار دختر می شروط دختر و تصویر زیباي او طالب و خواست    دیدن نامۀ 

ها در آثـار ادبـی خـصوصاً          اي دربارة شهرها و قلعه      با توجه به همین تصور اسطوره     ). 219

هاي عاشقانۀ بهادري و ماجراجویانـه اسـت کـه            ها و داستان    هاي حماسی و روایت     داستان

گوینـد  « :جـا شـده اسـت    نقش زن در آفرینش به صورت واسطۀ تصرف قلعه و شهر جابه      

.  در شهر حضر در زمین جزیره حصنی محکم بود هرگز کس آن را نتوانـست سـتدن                 کی

وي را گفتنـد کـی      . ملک شاهپور ذواالکتاف خواست کی بستاند چند سـال جنـگ کـرد            

حیض زن ازرق چشم بستان و با خون کبوتر بیامیز و بر رقی ریز و در گردن فاختـه بنـد          
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اس حضر بیفتاد و بناها از یکدیگر جدا    وي چنان کرد حالی اس    . و بر سور شهر حضر افکن     

در جاي دیگر همین کتاب، این زن، دختر        ). 404،  1382طوسی،  (» .شد و حضر را بستد    

، 2طبـري، ج  (که بـا روایـت طبـري تطـابق دارد           ) 206همان،  (ملک ضیزن خوانده شده     

جا شده    در این موارد گناه زن در آفرینش، به صورت حیض زن جابه           ). 591-590،  1366

خصوصاً توجه کنیم کـه علـت حـیض زنـان را نیـز بـه نخـستین گنـاه زن نمونـۀ                 . است

 فریـب خـوردن آدم از ابلـیس گـشته اسـت              انـد کـه واسـطۀ       نسبت داده ) حوا(نخستین  

 نخـستین    گاهی بر بنیاد همین تصور منفی نسبت به زن نمونۀ         ). 58،  1381سورآبادي،  (

جـا شـده    آن، داستان حوا با دجـال جابـه  و نقش او در گشودن در بهشت و خروج آدم از       

. بخـشی و گـشایندگی قلعـه اسـت       وجه مشابهت آن دو، منفی بودن در عین نجات        . است

که دربارة گشودن شهر      چنان. شود  بدین صورت که دجال، سبب گشایش شهر یا قلعه می         

. شوش در زمان ابوموسی اشعري آمده است که وي نتوانـست حـصن شـوش را بگـشاید                 

اي لشکر اسالم بازگردید کی شـوش را شـما نتوانیـد سـتدن کـی در        «:  بود، گفت  راهبی

ابوموسـی  . ام کی شوش را دجال ستاند یـا لـشکري کـه دجـال در آن بـود           کتابی خوانده 

. افتَحـی : توقف کرد تا مردي بدید و به در شوش برخاست و پاي بر در شوش زد و گفـت           

چـون مـرد را طلـب کردنـد     . بـادرت کردنـد  لـشکر اسـالم م  . حالی در از یک دیگر برفت   

صـدقَ  : عمر گفت . ابوموسی نامه نبشت به عمر بن الخطاب کی حال چنین رفت          . نیافتند

الـسالم شـنیده    شما داد و من این از پیغمبر علیه       آن مرد دجال بود کی یاري       . رسولُ اهللا 

   آفـرینش، جـا شـدة زن در   به شکل دیگري از این نقش جا    ). 445،  1382طوسی،  (» بودم

وقتی قباد به فرمان برادرش فیروز در زندان بـود       . در داستان خواهر قباد تکرار شده است      

کـه    خواهر قباد داخل زندان شد و رئیس زندان را که متعرضـش گردیـد بـه عـذر ایـن                   «

. آنگاه وارد زندان شد و یک روز نـزد قبـاد مانـد            . اي امیدوار ساخت    حایض است، به وعده   

» یـان فرشـی پیچیـد و روي شـانۀ غـالم نیرومنـدي از محـبس درآورد                 سپس او را در م    

شـاه نیـز    . جا گریخت و نزد پادشاه هیاطله رفت        قباد از آن  ). 202-201،  1356یعقوبی،  (

هاي تـاریخی   جایی در حکایت به این جا. لشکري همراه او کرد تا قدرتش را باز پس گرفت      

اند که وقتـی بـه دسـتور هیـصم             گفته که دربارة حمدان قرمط     چنان. نیز بیان شده است   

هیصم کلید زندان را زیر متکاي خـویش        . خواست او را بکشد     هیصم می . زندانی شده بود  

یکی از کنیزانی کـه در خانـۀ او بـود حکایـت آن مـرد را                 . نهاد و به نوشیدن سرگرم شد     

 را  چون هیصم بخفـت کلیـد را از زیـر متکـاي او برگرفـت و در                . شنید و بر او رقت آورد     
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وقتی خبر رهایی حمدان قـرمط شـایع شـد          . گشود و مرد را برون آورد و در را قفل کرد          

). 6645-6642،  1366،  15طبـري، ج  (مردم بدان مفتون شدند و گفتند به آسمان رفت          

وقتـی بیـژن   . در داستان بیژن و منیژه نیز نمودي دیگر از فتح قلعه با کمک زنان هـست             

دهـد   یابـد و نجـاتش مـی    مـک منیـژه نـشانی او را مـی     در چاه گرفتار است، رستم بـه ک       

این بار آزاد ساختن بیژن به جاي گـشایش قلعـه طـرح    ). 65-69 ،5ج ،1374فردوسی،  (

دري داده اسـت  بـه پوشـی و در  شده است و حیض زن، جاي خود را به بیچـارگی و ژنـده            

ـ        نقش گناه نیز هست و آن حضور غیر        ).33-34همان،  ( ا نیرنـگ   قانونی بیـژن در قـصر ب

دري و اخـراج منیـژه از دربـار مثـل حالـت              بهحالت در ). 22همان،  (ۀ منیژه است    بیهشان

داســتان طهمـورث نیـز گنــاه زن، موجـب دگرگــونی و     در. انـسان بعـد از هبــوط اسـت   

آفرینندگی است؛ طهمورث سی سال بر اهریمن غلبه داشت و همچون اسبی بر آن سوار               

یب داد و او را بر گـذرگاه تنـگ البـرز بـر زمـین زد و      بعد اهریمن همسرش را فر . شد  می

). 190،  1375بهار،  (پس از آن، جمشید او را از شکم اهریمن بیرون آورد            . کشت و بلعید  

این مرگ طهمورث، سبب زایش است و به وجهـی زایـش و هـستی جمـشید را توجیـه                    

عجایـب  همچنـین داسـتان شمـسون در        . چون جمشید پـسر طهمـورث اسـت       . کند  می

جا شـدة اسـطورة    کند و شکل جابه ، همین نقش زن را در آفرینش تبیین می     المخلوقـات 

و از شـگفتی کـی در جهـان بـود،           «: آفرینش است و مثل قـصه طهمـورث و زن اوسـت           

چـون  . از مادر بزاد و موي سر وي از فرق بـود تـا بـه قـدم                . شمسون بود از شهر انطاکیه    

مـردم از وي  . ی لشکري را هزیمت کرديتر شد و قوتی داشت ک بزرگ شد موي وي قوي  

شخصی از زن وي پرسید کی شمسون را چگونه عاجز تـوان کـرد؟ گفـت مـن             . درماندند

هرکه موي من بر دست دربندد من عاجز        : گفت. از شمسون بپرسید  . ندانم ولیکن بپرسم  

ي پادشاه ایشان هدیۀ عظـیم بـدان زن فرسـتاد و از و   . آن زن بد، مردم را خبر کرد    . شوم

آن زن وي را دربست و    . درخواست کی شمسون را به موي او دربندد؛ آنگه کی خفته بود           

کردنـد تـا      ها مـی    درآمدند و وي را ببردند و بر درختی بستند و عذاب          . ایشان را خبر کرد   

. شکست و فروآمد و آن قوم بـه وي بگرویدنـد  قوت کرد و زنجیر و موي و درخت را بر هم  

هـایی چـون راه       داسـتان ). 418- 417،  1382طوسی،  (» یند نبی بود  و گویند ولی بود و گو     

، شـکل دیگـري از      )172- 171،  1374،  1فردوسـی، ج  (دادن رودابه، زال را به داخل قصر        

گردآفرید در چنگ سهراب گرفتـار گـشت،        وقتی  . جایی اسطورة آفرینش است     این جابه 

  :عاشق ساخت و گفتروي و موي خود را گشود و سهراب را  
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  خرد داشتــن کار مهتـــر بـــــود  ازیـــم بهتـــر بــــــودــی بسـننها

  میان دو صــف برکشیــــده سپــاه   ز بهر مــن آهــو ز هـر سـو مخــواه 

  نباید برین آشتی جنــگ جســــت   کنــون لشکــر و دژ به فرمــان تست

  از کت دل هواستچــو آیــی بدان س  دژ و گنج و دژبــان سراســر تــراست

  )187، 2همان، ج      (  

وسیلۀ گردآفرید، براي گشودن دژ سپید        ساخت ماجراي فریب خوردن سهراب به       ژرف

نیز بر همین بنیاد است؛ چون زنان در گشودن دژ و قلعه مؤثر بودند، در ساختار داسـتان      

رد گردآفرید با   اساساً داستان فرعی نب   . رستم و سهراب نیز این مسئله گنجانده شده است        

عـشق گـل    . اي در داسـتان راه یافتـه اسـت          سهراب، به سبب اهمیت این تصور اسـطوره       

نامـه، گـل کامکـار دختـر      کامکار و هماي نیز مثل گردآفرید و سـهراب اسـت؛ در همـاي    

. آیـد  اي یک بار به بام دژ می شهریار شام است در دژي دور از پدر ساکن شده، فقط هفته        

وقتـی  . اي به مـردان نداشـت       دید اما دختر عالقه     ي دختر مناسب می   پدرش، هماي را برا   

. هماي به شکار رفت و از فرط تشنگی و ماندگی نزدیک دژ آرمید، اسبش شـیهه کـشید                 

در دژ را گشود و او را به دژ دعوت کرد، دایه            . دختر به بام آمد او را دید و عاشقش گشت         

  ). 8-6، 1383امه، ن هماي(را هم فرستاد تا او را به دژ بیاورد 

هایی که در میان مردم رایج است، همچنـان زن سـبب گـشودن                ها و داستان    در قصه 

کنـد    تر که بـرادر سـوم اسـت بـاز مـی              قلعه را زن براي برادر کوچک       قلعه است و معموالً   

 زن، تغییرهاي بیشتري هـم       شکل تصرف قلعه به وسیلۀ    ). 126،  1384انجوي شیرازي،   (

اي   پهلـوان بـزرگ را بـه قلعـه        ... اسب و     صورت که موجودي مثل آهو،      بدین  . یافته است 

نماید و به شکلی      شود یا گنج و مانند آن را به او می           کشاند و موجب گشایش قلعه می       می

در ). 174-175،  1352انجـوي،   (کنـد     جادویی او را در رسیدن بـه اهـدافش یـاري مـی            

در   .کـشاند خـرم و سـبز    اي می ا به قلعهربهمن  ، داستانی هست که آهویی زیبا،       نامه  بهمن

. آنجا پیري بر تخت نشسته بود بهمن را نیایش کرد و کنیزان او بهمن را خـدمت کردنـد    

بهمـن  . معلوم شد آن آهو دختر زیباروي آن پیر اسلم نام بوده است و عاشق بهمن است               

ین دختر با جـادویی     وقتی فرامرز راه را بر بهمن بست، ا       . او را به زنی گرفت و با خود برد        

   فرزانۀ بهمن بعد از این ماجرا،. آتش افروخت و بهمن را نجات داد خویش، 

  بــه تـو کرد روي اختر روزگــار    بـدو گفت فرزانـه کاي شهریار

  ز مــا آفرین بــاد بر راستـــان    تـرا گفته بودم من این داستان 

  زیـن پس رهـانیابد بــداندیش ا    چو گشـتی رها از دم اژدهــا 

  )284-281، 1370ابن اباالخیر،(
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اي ساخته شده و کسی حـق ورود      این اندیشه گاهی به این صورت بیان شده که قلعه         

شود یا به مرگ تهدید       شود، کشته می    کسی که وارد این قلعه یا حصار می       . به آن را ندارد   

جـا در     عه در ایـن   قل. در هر صورت، ورود به قلعه موجب حادثه و دگرگونی است          . شود  می

کند،   ارائه میربـا  قلعۀ هوشتصویري هم که مولوي از . حکم بهشت یا درخت ممنوع است  

کنـد، ارتبـاط آن را بـا اسـطورة آفـرینش       اي قلعه را روشن می که بنیاد اسطوره    غیر از آن  

مولوي منع کردن شاه از رفتن پسرانش به سـوي قلعـه را مثـل درخـت                 . سازد  روشن می 

چه منع شده باز نمـوده اسـت          ون شدن آدم از بهشت، به سبب حرص بر آن         ممنوع و بیر  

هوشی و کار و بار آنان را نقـش           و مایۀ اصلی بی   ) 484-485دفتر ششم،    ،1368مولوي،  (

سـه  . که با حوا قابل تطبیق اسـت      ) 488همان،  (روي دختر شاه چین تصویر کرده است        

 شـکلی دیگـر از مـرگ و قتـل            م از بهشت،  اخراج آد . برادر نیز با آدم قابل تطبیق هستند      

شـکل  . تر، تجلـی ایـن حالـت آدم هـستند           مرگ دو برادر بزرگ   . براي ایجاد خلقت است   

برادر سوم در حقیقت شـکل موفـق    . زندگی آدم در قالب پذیرش توبۀ او نمود یافته است         

  .پذیر آدم است یا توبه

   پیوند ناتمامی داستان پایانی با طرح اصلی مثنوي-3

خی اعداد مثل سه، سی، شش، نه، دوازده، چهل، صد و هزار اعدادي هستند که به                 بر

همچنین گاهی هریک از این اعـداد را یـک          . یابند  هاي مختلف اهمیت خاص می      مناسبت

شود؛ مثل پنج یا نـود       تر از اهمیت خاصی برخوردار می       کنند و عدد کوچک     شماره کم می  

سـازند و شـمارة افـزوده،      را یـک شـماره افـزون مـی        گاهی نیز اعداد خاص     . و نه یا یازده   

شناسان معتقدنـد کـه تلقـی         اسطوره. یابد مثل سیزده، ده، هزار و یک        اي می   اهمیت ویژه 

 بـه   - بـه هـر مناسـبت      -وقتـی عـددي     . ها وجود دارد    خاصی از عدد و شماره در اسطوره      

کننـد   د و تصور مـی   رسانن  رسد با افزودن یک شماره بدان، آن عدد را به اوج می             کمال می 

کـه    مثـل ایـن   ). 106-107،  1379کال،    مک(شود    شمارة افزوده شده، موجب کشش می     

شود و    آفرینش در شش روز صورت گرفته است آنگاه روز هفتم افزوده شده و مقدس می              

رسد این تمهیـد عـددي در        به نظر می  ). 270،  1379زمرّدي،  (گردد    روز تعطیل واقع می   

بنا بر اصل اسطورة آفرینش، رسیدن بـه        . شدة اسطورة آفرینش است   جا    به  شکل جا   اصل،  

براین عددي کـه عـدد کمـال تـصور          بنا.  پایان و آغاز دور جدید است      عدد کمال به منزلۀ   

تمهید . شود به منزلۀ پایان و عدد افزوده شده، نشانۀ آغاز دور جدید و چرخۀ نو است                 می

گاهی نیز عـدد مـشهور را       . ه شده است  عددي و افزایش یک شماره، جایگزین خلق دوبار       
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چون رسیدن به عدد کمـال بـه منزلـۀ    . کنند تا دور پایانی اتفاق نیفتد    یک شماره کم می   

اي بـودن   رسد مولوي به حالت چرخه به نظر می). 285-283،  1387مالمیر،  (پایان است   

لت بـر   هاي متعددي که دال     با توجه به روایت   . مسائل خصوصاً مرگ و زندگی معتقد است      

در عین حـال بـا پایـان یـافتن          .  جهان دارد عدد شش عدد پایانی است        خلقت شش روزة  

اي سـخن     مولوي در پایان دفتر ششم به گونه      . گیرد  خلقت جهان، زندگی در دنیا آغاز می      

در حقیقت با ناتمـام نهـادن داسـتان، نـوعی          . رانده است که دري براي آغاز گشوده باشد       

گرفتی را مولـوي در دفتـر اول          چنین کم . ق دوباره ساخته است   گرفت را جایگزین خل     کم

  :آمد خوانده است مثنوي در حکایت نحوي و کشتیبان، کم

  آمد یابی اي یار شگرف در کم  فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف       

  )176دفتر اول،   ،1368مولوي، (

ه با آن به مقصود     تر ک   آمد در نظر مولوي، شکلی دیگر است از کاهلی برادر کوچک            کم

انـد بایـد طـرح اصـلی          اند و تـصور کـرده       برخی متوجه این گشایش نبوده    . یابد  دست می 

همـایی،  (و همـایی    ) 216،  1375گولپینارلی،  (گولپینارلی  . مثنوي هفت دفتر بوده باشد    

انـد کـه      در برابر این وسوسه با تکیه بر ابیات مثنوي تأکید کـرده           ) 1063-1062،  1376

. ایان مثنوي بوده است و طرح اصلی مولـوي نیـز شـش دفتـر بـوده اسـت                  دفتر ششم، پ  

افالکی نیز با توجه به اهمیت عدد شش، شـمار شـش را در شـمارش مجلـدات و تعـداد                    

حـضرت موالنـا    «: نویـسد   الدین مـی    که دربارة حسام    چنان. ابیات مثنوي تکرار کرده است    

 بیـست و شـش هـزار و    فرمود و شـش مجلّـد مثنـوي کـه     امین کنوزالعرش خطابش می   

، 1362افالکـی،  (» ششصد و شصت بیت است، شرح سرّ او بود و در وصـف او نـازل شـد           

به گمانم مولوي در داستان پایانی مثنوي، این مشکل را حل کـرده اسـت؛ بـدین                 ). 628

فقط اشاره نیست بلکه تأکید هم هـست کـه          . صورت که به آغاز مثنوي اشاره کرده است       

؛ )482 دفتـر شـشم،   ،1368مولوي،  (» ار هست جز یک باب نیست     صد کتاب   «: گوید  می

خصوصاً داستان طبیبان مدعی را در داستان پادشـاه و کنیـزك دوبـاره در اینجـا تکـرار                   

برخـی  . کاري که در تمام مثنـوي اتفـاق نیفتـاده اسـت           ). 482-483همان،  (کرده است   

تانی از آغـاز مثنـوي، فقـط        ها هست اما تکرار دوبارة داسـ         داستان  تکرار مضمون و نتیجۀ   

دهـد کـه داسـتان سـه شـاهزاده و             همین یک بار اتفاق افتاده است و این خود نشان می          

. هاي مثنـوي فـرق دارد       شکل پایانی آن با حکمت مولوي هماهنگ است و با سایر بخش           

بـراي همـین اسـت کـه        . انتظار پایان مفصل آن، خالف حکمت سـرایش مثنـوي اسـت           

گونـه کـه      همـان . ام داستان پایانی را از مولوي درخواست نکرده است        الدین نیز اتم    حسام
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کـوب،    زرین(کرده است، حرف اصلی مولوي در مثنوي، حکایت نی است             کوب اشاره   زرین

 داسـتان پادشـاه و کنیـزك را          مولوي براي تجسم بخشیدن به حکایت نـی،       ). 57،  1368 

 جرّار کالمی است که بعـد        مثنوي، جرّ باقی  . آورده است و آن را نقد حال ما خوانده است         

رسد دوباره به حکایت نقـد حـال    وقتی به پایان آن می. از این داستان به میان آمده است  

دهـد؛    شاهزاده را پایان می     کند و قصۀ سه       از داستان شاه و کنیزك یاد می      . گردد  میما باز 

  .منتهی، پایانی ناتمام که داللت بر آغاز کند

  نتیجه 

الـدین چلبـی بـر احـوال و اسـرار روحـانی مولـوي و عـدم                     به وقـوف حـسام     با توجه 

کـه مولـوي فرصـت اتمـام آن را            درخواست او براي اتمام داستان قلعۀ ذات الصور، بـا آن          

بـا توجـه   . شود که دلیل خاصی براي ادامه ندادن آن وجود داشته است    داشت، روشن می  

 نیز نقـش زن در      ،ت شخص سوم در تداوم آن      اسطورة آفرینش و اهمی     گانۀ  به ساختار سه  

گشودن قلعه که در این داستان به صورت تحریک شاهزادگان براي رسـیدن بـه صـاحب             

تصویر یعنی دختر شاه چین بیان شده اسـت و ضـرورت وجـود قتـل بـراي رسـیدن بـه           

مقصود و داللتی که خود مولوي در ضمن داسـتان بـه قـصۀ آدم و بهـشت اشـاره کـرده                 

الـدین    رسد عدم اتمام داستان از سوي مولوي و عدم درخواسـت حـسام              ظر می است، به ن  

گویـد    ناتمامی مثنـوي کـه مـی    عبارت پسر مولوي دربارة. سبب نیست براي اتمام آن، بی   

دهد مولوي آگاهانه از اتمـام داسـتان      که نشان می    ضمن آن » زبان  باقی این گفته آید بی    «

ین نکتـه کـه عـدم ذکـر داسـتان شـخص سـوم        پرهیز کرده است، داللتی هم هست بر ا    

آغاز است اگر مولوي آن را تمام کند بانگ پایان زده اسـت؛ در حـالی کـه بـا عـدم                        نشانۀ

تر   عدم ذکر و تفصیل ماجراي پسر کوچک      . شرح و اتمام آن، دري براي آغاز گشوده است        

دو . یابـد    مـی   زنـدگی در وجـود او تـداوم          تداوم نقش اوست؛    نشان دهندة   و پایان کار او،     

میان کاهلی بـا عـدم شـرح و         . رسد  شوند اما او با کاهلی به مقصود می         برادرش کشته می  

هرچند . بیهوده نیست که این داستان پایانی مثنوي است       . بسط داستان او تناسب هست    

این، عملـی   بنـابر . امۀ سـرودن آن دسـت کـشیده اسـت         مولوي خیلی قبل از مرگ، از اد      

  .کن است علت این عمل به صورت ناآگاهی رخ داده باشدآگاهانه است هرچند مم
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  کتابنامه

، ویراستۀ رحیم عفیفی، چاپ اول، تهران، علمی نامـه بهمن، )1370. (ابن اباالخیر، ایرانشاه  .1

  .و فرهنگی

الجِنان و   روض، )1377. (ابوالفتوح رازي، حسین بن محمد بن احمد الخزاعی النیشابوري.2

، جلد اول، بـه کوشـش و تـصحیح محمـد جعفـر یـاحقی و                 یر القرآن الجنان فی تفس    روح

.هاي اسالمی آستان قدس رضوي محمد مهدي ناصح، چاپ دوم، مشهد، بنیاد پژوهش

، سمک عیار، جلد اول، تصحیح پرویز ناتـل  )1347. (ارجانی، فرامرز بن خداد بن عبد اهللا   .3

.خانلري، چاپ سوم، تهران، بنیاد فرهنگ ایران

، به کوشش تحـسین یـازیچی، چـاپ         العارفین مناقب) 1362. (الدین احمد   مسافالکی، ش .4

. دوم، تهران، دنیاي کتاب

، ترجمـۀ نـصراهللا زنگـوئی، چـاپ اول، تهـران،            مقـدس و نامقـدس     ،)1375. (الیاده، میرچـا  . 5

.سروش

، ترجمۀ جـالل سـتاري، چـاپ اول، تهـران،      رساله در تاریخ ادیان   ،  )1372. (ـــــــــــ  . 6

.سروش

، جلــد اول، چــاپ اول، تهــران، هــاي ایرانــی قــصه  ،)1352. (نجــوي شــیرازي، ابوالقاســما.7

.امیرکبیر

.، چاپ چهارم، تهران، امیرکبیرگل به صنوبر چه کرد، )1384. (ـــــــــــ .8

 ،)تکملـه و ترجمـۀ تـاریخ طبـري        (تاریخ بلعمی   ،  )1353. (بلعمی، ابوعلی محمدبن محمد   .9

.ش محمد پروین گنابادي، چاپ دوم، تهران، زوارتصحیح محمدتقی بهار و به کوش

.، چاپ اول، تهران، آگاهپژوهشی در اساطیر ایران، )1375. (بهار، مهرداد.10

، چـاپ اول، تهـران، مؤسـسۀ        بنـدهش هنـدي   ، تصحیح و ترجمـۀ      )1368. (بهزادي، رقیه .11

.مطالعات و تحقیقات فرهنگی

به کوشش ایـرج افـشار، چـاپ        ،  تاریخ یزد ،  )1338. (جعفري، جعفر بن محمد بن حسن     .12

.اول، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب

، ترجمـۀ محمـدتقی راشـد محـصل، چـاپ اول،            هاي زادسـپرم    گزیده،  )1366. (زادسپرم.13

.تهران، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی

، چاپ سوم، نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوي: سرّ نی، )1368. (کوب، عبدالحسین   زرین.14

.لمیتهران، ع
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، چاپ شـشم،  ها و تمثیالت مثنـوي  نقد و تفسیر قصه  : بحر در کوزه    ،)1373. (ـــــــــــ  .15

.تهران، علمی

مجلـۀ  ،  »اي، سـمبل و نمـاد       تجلیات قدسـی؛ تمهیـدات عـددي اسـطوره        «زمرّدي، حمیرا،   . 16

-274، صـص 1379، 156، شمارة 44، دورة   دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران      

259.

آسموسـن، و فریـدون   .پ.، بـه اهتمـام ج  جمـشید و خورشـید  ،  )1348. (، سـلمان  ساوجی.17

. تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب وهمن، چاپ اول،

، چـاپ اول،    )گزیـدة مقـاالت فارسـی     (هـاي شـکار شـده        سایه،  )1378. (سرکاراتی، بهمن .18

.تهران، قطره

، ور بـه تفـسیر سـورآبادي      تفسیر التفاسیر مشه  ،  )1381. (سورآبادي، ابوبکر عتیق نیشابوري   .19

.تصحیح سعیدي سیرجانی، چاپ اول،تهران، فرهنگ نشر نو

، تصحیح محمدعلی موحد، چاپ اول، تهـران،  مقاالت ،)1369. (شمس تبریزي، محمد  .20

  .خوارزمی

، ترجمۀ ابوالقاسم   تاریخ طبري یا تاریخ الرسل و الملوك      ،  )1366. (جریر  طبري، محمدبن .21

.اطیرپاینده، چاپ دوم، تهران، اس

، تصحیح منوچهر سـتوده، چـاپ       عجایب المخلوقات ،  )1382. (طوسی، محمدبن محمود  .22

.دوم، تهران، علمی و فرهنگی

.، به کوشش سعید حمیدیان، چاپ اول، تهران، دادشاهنامه، )1374. (فردوسی،ابوالقاسم.23

، تـصحیح ماگـالی تـودوا و الکـساندر          ویـس و رامـین    ،  )1349. (گرگانی، فخرالدین اسعد  .24

.اخاریا، چاپ اول، تهران، بنیاد فرهنگ ایرانگو

اي از     آثـار و گزیـده       فلسفه،  زندگانی،: الدین موالنا جالل     ،)1375 ( .گولپینارلی، عبدالباقی .25

 تهـران، پژوهـشگاه علـوم انـسانی و           پور سبحانی، چاپ سـوم،       ترجمۀ توفیق هاشم    ،ها  آن

.مطالعات فرهنگی

مجلـۀ  ،  »عددي اسطورة آفرینش نمونـۀ نخـستین انـسان        هاي    جایی  به  جا«. مالمیر، تیمور . 26
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