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  چکیده

هـا در مـوردِ انسـان و     تحلیلی با تبیین نگرش گنوسـی  -مقالۀ حاضر با روش توصیفی 
را که متن آن به زبان سـریانی و بازمانـده از سـدۀ دوم مـیالدی      سرود مرواریدجهان، 

کند. در این مقاله  مقایسه می مثنوی مولویایت شهزاده و کمپیر کابلی در است، با حک
بینی گنوسی، همچون ثنویت  با رمزگشایی از دو داستان تمثیلی، باورهای اساسی جهان

عالم ملکوت و عالم ماده، دوگانگی روح و جسم، هبوط روح از عالم روشنایی به جهـان  
کـردن اصـل    بندِ تن شدن، فرامـوش  و تختهشدن آن در دنیای مادی  تاریکی و محبوس

شـاهد  «یـا همـان   » خـویش «خویش، بیداری و بازگشت به جایگاه نخستین و دیدار بـا  
دهد. همچنین اشاره به چند حکایت عطـار نیشـابوری کـه دارای     را نشان می» آسمانی
و حکایت شاهزاده وکمپیر کابلی است، از دیگـر   سرود مرواریدهای مشترک با  مضمون

  . است الب این پژوهشمط
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  . مقدمه  1
، عناصـری سـریانی  ، عرفان اسـالمی  کالمی و، های فلسفی مکتب ها و اگر در میان اندیشه

اسـالم   .اسـت طبیعی کامالً  امری، دیده شود و ... ایرانی، هندی، یونانی، هرمسی، گنوسی
هـای   در همان سدۀ نخست هجری در بخشی از کرۀ زمین گسترش یافت که مرکز تمدن

النهـرین بـا هـزاران سـال      بـین  شـام و ، مصـر ، روم ،ایران. های کهن بود فرهنگ بزرگ و
مرکـز اصـلی    مـذهبی  عرفـانی و ، گونـاگون فلسـفی  هـای   بینـی  جهـان  پیشینۀ تاریخی و

تـوان پـذیرفت کـه بـا همـان سـرعتی کـه         نمی و گسترش و توسعۀ فرهنگ اسالمی بود
آن مـردم نیـز بـه همـان     های  اندیشه، شود یم رود یا نظامی واژگون می حکومتی از میان

اموری کـه   همۀ آن هنر و، دانش، های زندگی ورسوم و روش آداب دگرگون شود و سرعت
  . نماندها  آن نیز چنان نابود یا دگرگون شود که اثری ازسازد،  میفرهنگ آن مردم را 

رایـج در مـذاهب گونـاگون عرفـانی     های  هایی که میان باورها و آموزه تفاوت با وجود 
فـراوان و در  ای  ی عرفـانی بـه انـدازه   هـا  سـنت اشتراک میان ایـن   وجود دارد؛ شباهت و

  .  کند می گری را متوجه خودوجو جستدسترس است که نگاه هر 
تصوف ریشه در تعالیم اسالم دارد؛ اما ایـن نکتـه    های عرفان و آموزه که بسیاری از درحالی
هـای دراز   اندک و طی سده توان نادیده گرفت که باورها و مذاهب غیراسالمی، اندک را نیز نمی

ای از نفـوذ   حـال، بخـش عمـده    این وبیش، تأثیر نهاده است. با در عرفان و تصوف اسالمی، کم
ع، آن را تنها ناشی از ارتباط مسـتمر صـوفیه و   ها است و درواق این عقاید تأثیر غیرمستقیم آن

هـا بـه    آوردنـد و برخـی از آن   های نخستین، اسالم مـی  عرفا با کسانی دانست که در طی سده
هـا و باورهـای    شدند و خودآگاهانه یا ناخودآگاهانـه، اندیشـه   محافل عرفان و تصوف جذب می

  یافت.   پیشینشان در حیات جدید مذهبی، بروز و ظهور می
 بیشـتر بـر انتقـال شـفاهی و     ها در روزگاران گذشته اندیشه تردید انتقال باورها و بی 

کمتـر از نوشـتار بـرای انتقـال تعـالیم      ، در مقایسه بـا عصـر حاضـر   و  گفتاری مبتنی بود
نیـافتن  ، و در برخی موارد کند می کار پژوهشگر را دشوار، همین موضوع. شد می استفاده

بر اخـذ و اقتبـاس تلقـی    علت  توان صرف شباهت را ، نمیقالمتقن مبنی بر انت های علت
توانـد گـام    ، مـی هـا میـان دو جریـان فکـری     و همسانیها  یافتن شباهتحال،  . بااینکرد

 البته در برخـی مـوارد نیـز قـراین نیرومنـد      ها باشد و جهت شناسایی این ارتباط، بلندی
  . ی استتأثیرپذیربیانگر 
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  . بیان مسئله2
آن از  منشأاخگری الهی وجود دارد که خاستگاه و ، در ساحت وجودی انسان این باور که

جهان قدسی است و بر اثر فراموشی و ناآگاهی بـه جهـان پسـت مـادی هبـوط کـرده و       
  . گنوسی استهای  مایه ترین بن یکی از اصلیشده است، محبوس 

اسـت،   شـده  تدوین دوم میالدی به زبان سریانی ۀکه در نیمۀ دوم سد سرود مروارید
، مضـامین هبـوط  ، آید کـه در آن  می ررمزوراز گنوسی به شمارپُهای  داستانترین  از کهن
نخسـتین و دیـدار بـا     مبـدأ بازگشـت بـه   ، بیداری و نجات و رستگاری، فراموشی، اسارت

  . است شدهبه زیباترین شیوه ترسیم ، شاهد آسمانی
که هزار سال بعد آن را در آثار همان زبانی است؛  بیان شده به زبان تمثیل این سرود

یکـی از ایـن   . یابیم میباز... ومولوی ، سنایی، عطار، سهروردی، عارفان بزرگ ایرانی مانند
 اسـت  مثنوی مولویحکایت شهزاده و کمپیر کابلی در دفتر چهارم ، ی تمثیلیها داستان
یـز مالحظـه   در آن ن را سرود مرواریـد  توان همان مضامین گنوسی ، میدر آن تأملکه با 
و حکایـت   سـرود مرواریـد  میـان تـدوین   ، سال صد وچندارفاصلۀ زمانی بیش از هز. کرد

گنوسـی در درازنـای تـاریخ    هـای   بیانگر ادامه و استمرار اندیشـه ، شهزاده و کمپیر کابلی
  . فرهنگ و عرفان ایرانی است

ضـمن  ، تحلیلـی بـه شـمار آورد    ــ  توصیفی ۀتوان آن را شیو که می در نوشتار حاضر
 میان هـر دو  مشابه و ساختارهای مشترک گنوسی ،موارد همسان، دو حکایت رمزگشایی

  شود. نشان داده می
  

  . پیشینۀ پژوهش3
» جامـۀ فخـر  «بـا عنـوان   را  سرود مرواریدفارسی  ۀنخستین ترجم کوب زرینعبدالحسین 

سـرود  البته چند قسمت از  .)284-288صص، ارزش میراث صوفیهکتاب : ـ نکداد (انجام 
 راترجمـۀ دیگـری   . رسـاند  نمـی  امـا بـه محتـوای کلـی آن آسـیب     شده اسـت،  ترجمه ن
 )یکگنوسـتی  ـ مجازی ـ یلیشعر تمث کی( »ترانۀ مروارید« الدین خراسانی با عنوانِ شرف

  .)156-165 صص، 1373مرداد ، 53ش  کلک ۀنشری: ـ نک( انجام گرفته است
به زبان فارسـی ترجمـه    را سرود مرواریدپژوهشگر ایرانی مقیم آلمان نیز  بیژن غیبی

-327، صـص 1376تابستان ، شماره دوم، سال نهم، شناسی ایران ۀمجل: ـ نک( کرده است
ادبیـات  در کتاب ، پژوهشگر آثار مانوی و باورهای گنوسیپور،  اسماعیلابوالقاسم و  )316
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کـاتی از  ن بـه  )27-29 صـص ( در مقدمۀ این کتـاب  این سرود را ترجمه کرده و، گنوسی
  . )337-347صص. نشر اسطوره. 1388، ادبیات گنوسی: ـ نک( کند می این سرود اشاره

 در واست  نگارش نیافتهای  مقاله، مثنویحکایت شاهزاده و کمپیر کابلی در موردِ  در
ای  اشاره مآخذ قصص و تمثیالت مثنوی در کتاب، فروزانفر الزمان ، بدیعحکایت اینموردِ 

 اطالعی ابراز بی، آن درموردِ مأخذ شرح بر مثنوینیکلسون نیز در و  کند نمیآن  مأخذبه 
 بـا حکایـت شـهزاده و    سـرود مرواریـد  هدف اصلی این پژوهش بررسی تطبیقی . کند می

  .کمپیر کابلی و یافتن عناصر مشترک گنوسی در این دو داستان است
   

  . اندیشۀ گنوسی4
در ایـن   ،کنـد  مـی  نقـل  1ت اسـکندرانی که کلمنـ  گونه ها آن گنوسیبنیادی های  پرسش

  : عبارات آمده است
    ؛ایم چه گشته، ایم چه بوده... 

  ؛ایم به کجا افکنده شده، ایم کجا بوده
 ]. [P. ,4,24 یابیم می از چه چیز نجات، رویم می به کجا

، آسیای صغیر فلسـطین های  در سرزمین، پیش و پس از میالدهای  در نخستین سده
 جنبش فکری نسبتاً، اسکندریه) ایران و سایر مناطق حوزۀ مدیترانه ویژه (به مصر، سوریه

اندیشـۀ  . نگریست ای می با نگاه ویژه جهان و انسان شکل گرفت که به هستیِای  گسترده
امـا خـود صـورتی    ، فتهتأثیرپذیرو ایرانی  مصری، یهودی، بابلی، گنوسی از باورهای هلنی

 ].[Ibid,PP. 1-4 یافته استها  آن مستقل از
، تعارض ثنوی میان وجود خداونـد و جهـان  ، از موضوعات بنیادین در اندیشۀ گنوسی

خداونـد فراتـر از جهـان مـادی     ، به باور گنوسیان. نیز جسم و روح استو  انسان و جهان
  ].[P. 42,26 است

و  حیوانی) و روح اسـت  جانِ( نفس، از تنای  آمیزه انسانکه  بر این باورندها  گنوسی
تن که نَفس او نیز آفریـدۀ خـدایانی    تنها نه. این جهانی و آن جهانی است منشأدو  دارای

گرفتـه   ، نشئتالهیای  اما روح انسان از سرچشمهاند.  هاست که این جهان مادی را آفرید
از ملکوت خداوندی هبوط کرده و بـه ایـن عـالم خـاکی افتـاده      که  و گوهری است الهی

  ]. 128. ص، 2[ است شدهبوس در زندان دنیا و تن محو  است

                                                                                                                             
1. clement of alexandria 
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شـود   های جسم غرق می اگر این روح اسیر به مرحلۀ آگاهی و عرفان نرسد. چنان در تاریکی
مستی لذات دنیوی  هوشی و در تواند از خویشتن خویش خبری بازبیابد. او در خواب و بی که نمی
توان از مصیبت  می» بخشیدن آگاهی«کشیدن و  ماند. او را تنها با بیدارکردن، از مستی بیرون فرومی

  ]. 129همان، ص. [جانکاهی که بر او رسیده است، نجات داد 
  

 . سرود مروارید  5
 و از ملحقات آن بـه شـمار   شدهدرج  3اعمال توماس 2در رسالۀ غیررسمی 1سرود مروارید

سـرود یهـودای   «عنـوان واقعـی آن   . در اصل به زبان سریانی سروده شـده اسـت  . آید می
  ]. [P. 112,26 است 4»ل در سرزمین هندتوماس رسو

های کالسیک است که به بیان حـال   ترین نوشته یکی از زیباترین و معروف سرود مروارید
پژوهشگر برجستۀ آلمانی در زمینـۀ   5پردازد و هانس یوناس گنوستیکی روح یا عنصر الهی می

فکـر گنوسـی را چنـان     های گنوسی، بر این باور است که این سرود احساس و افکار و اندیشه
  ].Ibidتوان نمایش داد [ کند که آن را زیباتر از این نمی روشن و ساده بیان می

  شود:  میسرود با این جمالت آغاز 
بـردم   می هنگامی که کودکی خردسال بودم و در قلمرو پادشاهی در خانۀ پدر به سر«

پـدر و مـادرم   ، شی بـودم سرشار از خو ،دادند می که مرا پرورشها  آن و در ثروت و جالل
مرا به توشۀ سفر آراستند و از دیارمان در خاور زمین مرا روانه کردند و از ثروت گنجینـۀ  

یـاقوت از هنـد و   ، زر از ابر شهر و سیم از غزنۀ بزرگ...  خودمان باری برایم فراهم آوردند
بودنـد و نیـز    جامۀ درخشان را که با مِهر برایم فـراهم آورده ...  عقیق از سرزمین کوشان

با من عهـد  و  از تنم بیرون آوردند، قامتم بافته بودند ۀقبای ارغوانیم را که درست به انداز
  :  و گفتند][ و پیمانی بستند و آن را در قلب من نوشتند تا فراموشم نشود

در میان دریاست و اژدهـایی دمـان از آن   که  اگر به مصر بروی و مرواریدی را آوری«
، توانی جامۀ درخشان و قبای خود را کـه روی آن قـرار دارد   می ]آنگاه، [دکن می نگاهبانی

  [PP. 11-13 ,18].» با برادرت دومین فرزند ما وارث پادشاهی شویو  دوبارۀ بپوشی
کند و با عبور از سرحد میشان و سرزمین بابِـل و   می سرزمین خاور را ترک شاهزاده 

                                                                                                                             
1. Hymn of Pearl 
2. Apocryphal 
3. Acts of Thomas 
4. song of the Apostle Judas Thomas in the land of india. 
5. Hans Jonas 
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مکـان آن اژدهـای   ، وجـو  جسـت نـگ پـس از   در بیشود.  میمصر سرازیر  یِسو بهساروق 
، هنگامی کـه اژدهـا بـه خـواب رود     کند تا می یابد و در نزدیکی آن منزل می سهمگین را

  ].  [Ibid,PP. 15-17 مروارید را برباید
پوشد تا او را نشناسند و بتوانـد از گزنـد آنـان دور     می جامه) مصریان( مانندای  جامه
و از راهـی دریافتنـد کـه    ای  اما آنان به گونه: «ام رساندیت خویش را به انجمأموربماند و 

پس با من نیرنگ کردند و از غذایشان به من خوراندند و مـن  . من از ساکنان آنجا نیستم
مرواریـدی  ، هستم و شاه آنان را بندگی کردم و از یاد بردمای  فراموش کردم که شاهزاده

 » د و به سبب سنگینی غذایشـان در افتـادم  پدر و مادرم مرا فرستاده بودن، را که از برایش
Ibid, P. 14] .[  

  :  تمثیلی - در این شعر مجازی
شاهزاده همان عنصر یا روح الهی در انسان است که به این جهان فرو افتاده است  -1

  .اصلی خویش را فراموش کرده است» دیار«و به خواب رفته و 
شـاهزاده از آنجـا   کـه   قلمرو نـور ، ینماد مالء اعل، قلمرو پادشاهی، سرزمین خاور -2

  .هبوط کرده است
  . نماد جهان مادی است مصر و دریا -3
اشاره به عامل شـری اسـت کـه موجـب     ، کند می اژدهایی که مروارید را نگاهبانی -4

  . و سراسر قلمرو تاریکی در اختیار اوست شود یم ومرج در عالم آشوب و هرج
نماد تن انسان است کـه روح  . کند می بر تن مصریان که شاهزاده» جامۀ چرکین« -5

  . یا عنصر الهی را در خود پیچیده یا در خود زندانی کرده است
 ].158. ص، 4[ شود یم غذای مصریان موجب فراموشی شاهزاده -6

بر اهمیت مضامین اصـلی  ، ویژۀ گنوسیهای  در تحلیل نمادها و تمثیل هانس یوناس
 حسی و خـواب  بی، مستی، دلتنگی برای وطن اصلی غربت و غمِ، اسارت، سقوط و هبوط

  .[P. 63,26] کرده است تأکید
 هویـت خـود را فرامـوش   ، آوردن به ماده و میل به تجربۀ لذات جسمانی روح در روی

» بـرد  مـی  محور حقیقی خود و وجود ازلی خود را از یـاد ، روح وطن اصلی خود«. کند می
]21,P. 380.[  

  
    مروارید سرود. بیداری شاهزادۀ 1ـ5

ای  بـرای او نامـه  . آگـاه بودنـد   ،گذشـت  مـی  پدر و مادر شاهزاده از ماجراهایی کـه بـر او  
  ]. P. 19,18[ خواهند که بیدار شود و به گفتار نامه گوش فرادهد می نویسند و از او می
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آید. با آوای نامـه،   نشیند و به سخن درمی کند و در کنار او می نامه به شکل شاهینی پرواز می
گفتاری که در نامه نوشته بود، همنوا بود با آنچه در دلم «خواند:  شود، آن را می از خواب بیدار می

ای هستم و آزادیم در اشتیاق همسرشت خویش اسـت، بـه    نگاشته بود. به یاد آوردم که شاهزاده
  ]. Ibid,P. 21[ »یاد آوردم مرواریدی را که برایش به مصر فرستاده شده بودم

، مرواریـد ، شـود  یمـ  به تبعید و رنج و فراموشی گرفتار مصر)( ر دنیای مادهد شاهزاده
مروارید نماد . [P. 127,26] ها بازیافت است که باید آن را از میان تاریکیای  گوهرگمشده

هماننـدی دارد و او آمـده اسـت تـا روحـی کـه        روح است که با شاهزاده نوعی تجانس و
 دسـتیابی بـه آن و بازگردانـدنش   . رهـا سـازد   ،وستبخشی از وجود ا متعلق به خود او و

  .[Ibid] است پدر ومادر شاهزاده)( دغدغۀ اصلی آسمانیان
. شـد  مـی  در نظر گرفتـه  ها گنوسینمادی از دنیای مادی همواره میان عنوانِ  به مصر

گنوسـیان   مـوردِنظر اسرائیل در تورات نیز با تفسیر روحـانی   داستان اسارت و آزادی بنی
بلکـه  شـود.   مـی اما نقش تمثیلی مصر تنها به آن داستان تـورات محـدود ن  . ستمنطبق ا

  ]. Ibid,P. 118[ مردگان و قلمرو مرگ بوده استهای  محل آیین، های کهن مصر از زمان
ای از  نقش مهم سِحر و جادو موجب شد عبریان و بعدها ایرانیان، احسـاس تـرس ویـژه   

ببیننـد. گنوسـیان بـا تأثیرپـذیری از ایـن      » رمص«مصر داشته باشند و عنصری شیطانی در 
    [Ibid].یعنی جهان ماده و نادانی در نظر گرفتند » این جهان«بینش، مصر را نمادی برای 

  
  سرود مرواریدرهایی شاهزادۀ . 2ـ5

، دپـرداز  مـی کردن آن اژدهای سـهمگین   و به افسون شود میشاهزاده بیدار ، با آوای نامه
مناً جامۀ چرکین را بیـرون آورده و آن را در سـرزمین ایشـان بـه     ض. رباید می مروارید را

نامه و  گیرد می در خاور زمین در پیش ،روشنایی خانه یِسو بهگذارد و راهش را  می جای
که با آوایش او را بیدار کـرده   همان گونهیابد و  می در برابر خود، را که بیدارکنندۀ او بود

  ].[P. 23,18کند می با فروغش او را راهنمایی، بود
 ،و روحی را کـه خفتـه اسـت    شود میاین نامه تجسد آوایی است که به این دنیا وارد 

آور اسـت و کسـی کـه فراخوانـده      پیـام ، صاحب آوا در نمادگرایی گنوسـی ، کند می بیدار
خـود  ، خوانند میکه خفته است و او را فرا کس آنولی در اینجا ؛ روح خفته استشود،  می

 کـه خـود او   ، همان گونـه کند می نامه نقش او را تکرار ،سان ر است و بدینآو شخص پیام
 ،حـال ؛ تا آن را از دنیا بردارد و بـا خـود ببـرد   ، کند که آمده می نقش گنج االهی را تکرار
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یتش بـا آن  مأمورواری که در پایان  آور در لباس آسمانی و تصویر آینه اگر تکرار نقش پیام
بخشی از منطق نمادگرایی فرجـام شناسـانۀِ موجـود در    ، ر گیردمدنظر قراشود،  مییگانه 

  .[P. 120,26] خواهد بود درک قابلِ» یافته نجاتمنجی «عبارت 
  

  شاهزاده و جامۀ درخشان (جامۀ فخر)   .3ـ5
شاهزاده در بازگشت از مصر، ضمن عبور از شهرهای گوناگون در میشان بزرگ، جامۀ درخشـانی  

  بیند:  بود و اکنون پدر و مادر دوباره برای او فرستاده بودند؛ میرا که از تن بیرون کرده 
زیـرا بـه هنگـام کـودکی در خانـۀ      ، اما من شکوه جامه را دیگر فراموش کرده بـودم «

آن را ، از من بر من نمودار شدای  اما ناگهان جامه مانند آینه؛ پدری آن را رها کرده بودم
یکـی   ــ  آن نمایان یافتم دو بودیم جدا از هـم تمام خود را در ، همه در کل خویش دیدم

  . [PP. 27 ,18]بودیم پیوسته به هم 
خـود  «مثال ازلـی و  ، فرد منِ ملکوتی) و ابدیِ( نمادی است از روح آسمانی این جامه

دیـدار بـا ایـن خـود روحـانیِ      ، یا همزادش که در دنیای باال بوده اسـت؛ بنـابراین  » دیگر
لحظۀ  با آنشدن  است و یکی »خود«تصویری از مثابۀ بهکه  دورافتاده و شناخت دوبارۀ آن

  .]P. 122 ,26[ رستگاری انسان است
   

  . دئنا 6
نگریسـتن شـاهزاده در جامـۀ درخشـانِ همچـون آینـه و       ، هانس یوناس و هانری کوربن

بـا  ، داننـد  مشابه باورهای ایران باستان مـی  دیدن خود در آن و مشاهدۀ همزاد آسمانی را
  :  دهد می پس از مرگ روی که این دیدار در ایران باستان این تفاوت

هـای   پـس از گذشـتن از دروازه  ، دیـن  هنگامی که انسان پـاک ، بر پایۀ آموزۀ زرتشتی
ی درخشـان و پرفـروغ بـه    ئتـ یه ،گیرد می قرار» پل چینوت«، مرگ در مدخل دهشتناک

است کـه او تـا بـه آن     که زیبایی او برتر از هر زیباییای  آید؛ همچون دوشیزه می سویش
  ]. Ibid,P. 128 ؛101. ص، 14[هنگام دیده است 

: دهد کـه  می و آن شمایل درخشان پاسخ» چه کسی هستی؟«: پرسد می زده او شگفت
تـو مـرا   ، محبـوب بـودم  ، کنش نیک تو هستم، گفتار نیک، منش نیک، دئنای تو هستم«

تـر   تـو مـرا بلندپایـه   ، پایـه بـودم  بلند،، تو مرا زیباتر سـاختی ، زیبا بودم، محبوتر ساختی
 ].[Ibid,P. 123 »ساختی
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، اوستایی اسـت های  بر پایۀ آموزه» هانس یوناس«که به باور  های مندایی نامه سوگدر 
  : خوانیم می بارها
 گیرد و می مرا در آغوش، آید می تصویرم به دیدار من و روم می من به دیدار تصویرم«
   .]Ibid,P. 122[ ام ت بودهگویی در اسار که چنان، نوازد می

ای  دوشـیزه «در نوشتۀ مانوی مربوط به تورفان، روح، پس از درگذشـت انسـان پارسـا، بـا     
  ].  [Ibidکند  های دیگر) است، دیدار می که با جامه و تاجِ گل (و نشان» همانند روان آن پارسا

کـه   آمده است» خود«یا » نفس«به معنای  1»گِرو«واژۀ فارسی ، متون مانوی تورفاندر 
  . یکی نیست» روح زمینی«با 

ترجمـه   »سرشـت نـورانی  « این واژه به 2»پلیوت«با ترجمۀ  رسالۀ چینی مانویدر یک 
  ].[Ibid,P. 123 شده است

  
  . شاهزاده و کمپیرکابلی  7

آمـده  مثنـوی  با بررسی و مقایسۀ حکایت شاهزاده و کمپیر کـابلی کـه در دفتـر چهـارم     
بیـداری  ، فراموشـی ، اسـارت ، ر بنیادی گنوسی را مانند هبـوط توان همان عناص می است؛
بـه شـکل   ، آمـده بـود   سرود مرواریدکه در و ... دیدار دوباره با روح آسمانی خود ، دوباره

  .  تمثیلی در اینجا نیز مالحظه کرد
  شود:  میحکایت با این بیت آغاز 

ــا پســر  رن ــک بُ   پادشــاهی داشــت ی
  

ــر    ین از هنـ ــزّ ــاهر مـ ــاطن و ظـ   بـ
  ]. 591ص. ، 16[

در  سـرود مرواریـد   به هنرهای ظاهری و باطنی آراسته و ماننـد قهرمـانِ   ای شاهزاده
  . قلمرو پادشاهی پدر جایگاه واال و در ثروت و جالل پرورش یافته بود

  خواب دید او، کآن پسر ناگـه بمـرد  
  

  صافی عالَم بـر آن شـه، گشـت دُرد     
  ]. همان[

 شود یم شادمان. ه این رویداد در خواب بوده استیابد ک میو در شود میپادشاه بیدار 
تا برای شاهزاده همسری برگزیند و از او فرزندی زاده شود تـا اگـر ایـن     شود میو بر آن 

  .  از او یادگاری داشته باشد ،رخداد به بیداری روی دهد

                                                                                                                             
1. Grev 
2. Pelliot 
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  پس عروسی خواست بایـد بهـر او   
  

و       ــل، اُ وُّج نس ــزَ ــن تَ ــد زی ــا نمای   ت
 ]. 592همان، ص.  [

  .  گزیند مینهاد برای او بر دختری را از خاندانی پارسا و پاک
ــری   ــد شــاه و دادش دخت ــب آم   غال
  در مالحت خود نظیر خـود نداشـت  

  

ــوش     ــالحی، خ ــژادِ ص ــوهری از ن   ج
  تر از خورشید چاشت اش تابان چهره

  ].593همان، ص.  [

خورده که جـادوگر  ناگهان پیرزنی سال، مانند است بی با آنکه نامزد شاهزاده در زیبایی
از توجـه بـه عـروس جـوان      و او را بـا اسـتفاده از سِـحر    شـود  مـی عاشق شاهزاده ، است

  .  دارد میباز
دسـت بـود کـه خـرد و دانـش را از       چنان در سِحر و جـادوی خـود چیـره   ، آن عجوز

پادشاه و وجود ، عروس جوان، او. نتوانست در برابر سِحر او پایداری کند شاهزاده ستاند و
  .  کند می را فراموشخود 

ــه   ــود ش ــالی ب ــه س ــا ب ــیر ت   زاده اس
  

  پیـر  بوسه جایش نعل کفـش گَنـده    
   ].همان [

اخگر الهی است که از ملکوت اعلی هبـوط کـرده و جایگـاه    : در اینجا نیز شاهزاده -1
  اصلی خود را از یاد برده است  

  . پدر شاهزاده) و بارگاه او قلمرو نور و روشنایی است( پادشاه -2
سـرود  هماننـد جامـۀ درخشـان کـه شـاهزادۀ       »مـن آسـمانی  «عروس زیبا، نماد  -3

  . است شدهآن جدا  از، مروارید
  . عجوزه) نماد دنیا است( کمپیر کابلی -4
  شد.سبب فراموشی شاهزاده  سِحر و جادو همانند غذای مصریان -5
   

  و مضمون اسارت وفراموشی 2گوراخنات 1. ماتسیندرانات،1ـ7
هـای   و حکایـت  هـا  داسـتان در  کـردن  ان درآمدن و هویت خویش را فراموشبه اسارت زن

  :  دهد می اقوام دیگر نیز رخ
ترین حکایات عامیانۀ  ترین و معروف داستان ماتسیندرانات و گوراخنات در زمرۀ محبوب

                                                                                                                             
1. Matsyendranath  
2. Gorakhnath 
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ای از اعمـال   آید. ادبیات حماسـی پرمایـه و گسـترده    های میانه به شمار می هندی در سده
هـا فـراهم آمـده اسـت کـه مـاجرای فراموشـی         العـاده آن  شـاهکارهای خـارق  سحرآمیز و 

   .[P. 114,23] اساطیری است - ماتسیندرانات یکی از ماجراهای اصلی این فرهنگ مردمی 
باختـۀ ملکـه شـد و هویـت      دل، در سیالن حضور یافت هنگامی که این استاد جوکی

تسـلیم  ، پـای مقـاومتش نمانـد   . دکلی از یاد برد و در کاخ ملکه سـکونت گزیـ   خود را به
  . به اسارت زنان در آمد 1وسوسه شد و سرانجام در سرزمین کادالی

، گوراخنـات  ،هنگامی که خبر اسارت ماتسیندرانات و گرفتاری او به مرید و شاگرد او
کتـاب  ، کنـد  مـی  نـزول  2به قلمـرو یمـه  . یابد که او محکوم به مرگ است میرسد؛ در می

ستاد را بیند می را مقدّرات یابـد و نـام او را از فهرسـت     مـی  و صفحۀ مربوط به سرنوشت اُ
  ]. P. 313,22[ کند می مردگان خارج

آورد و اشـعاری اسـرارآمیز را در    آنگاه گوراخنات خود را به شکل دختری رقصـنده درمـی  
 تدریج، ماتسیندرانات هویت حقیقی خود را بـه  کند. به حضور ماتسیندرانات زیرِ لب زمزمه می

انجامـد و   بـه مـرگ و نـابودی مـی    » تمایالت نفسانی«یابد که راه شهوت و  آورد و درمی یاد می
» هـای کـادالی   فریبنـدگی «راستی، فراموشی سرشت حقیقـی او بـوده اسـت و     اش به فراموشی

  ]. Ibid,P. 314[ اند های زندگی دنیوی نمودار اشباح موهوم و سراب
  :  وتحلیل کرد ن به عناصر ذیل تجزیهتوا می مضمون این داستان اساطیری را

ستاد روحانی عاشق ملکه -1   شود.   مییا به دست زنی اسیر  شود یم ای یک اُ
درنـگ فراموشـی پیـر را بـه      عشقی جسمانی در کار است که بـی ، در هر دو مورد -2
  .  آورد می دنبال
 شاگرد یا مریدش با کمک رمـوز گونـاگون (حرکـات نمـادین در رقـص، اشـارات و       - 3
   ].[P. 115,23دهد  های رمزی، زبان رمزیِ محرمانه) او را در بازیابی هویتش یاری می نشانه

و آن بیداری و خودآگـاهی کـه بـا    » اسارت و فراموشی«ویژه  مضمون اصلی این داستان، به
  .  ][Ibid است سرود مرواریدآید. بیشتر شبیه  عالیم و رموز و کالم رمزی مریدی به دست می

های اندیشۀ هندی و مکتب گنوسی وجود دارد، اما  دیگری نیز میان برخی جنبه های شباهت
  .][Ibid رسد در این موردِ خاص، فرض تأثیر گنوسی بر اندیشۀ هندی موجه به نظر نمی

هـر دو  . اسارت و فراموشی ماتسیندرانات یک مضـمون رایـج و اصـیل هنـدی اسـت     

                                                                                                                             
1. Kadali 
2. Yama  
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و  1آتمـان ، خویشـتن یـا نفـس   ( وط روحاسارت و فراموشی) تمثیلی از سق( رخداد ناگوار
 رفتن آگـاهی از نفـس خـویش    ازدست، متوالی و درنتیجههای  ) در چرخۀ زندگی2پوروشا

رفـتن   اسـارت  به، بندکشیدن در ادبیات هندی از تمثیالت به. کند می خودآگاهی) را بیان(
شـود و   یماستفاده  رفتن و اشاره به وضعیت بشری ندانستن و خواب، برای بیان فراموشی

یـا برداشـتن   ( کـردن حجـاب   رهاشدن از بند و زنجیـر و پـاره  های  استعاره، از سوی دیگر
 بیـداری و ، یـادآوری ، حافظـه هـای   ) و اسـتعاره اسـت  نواری که روی چشم بسـته شـده  

یـا عبـورکردن و فراتـر یـا بـاالتررفتن از)      ( کـردن  دادن و متوقف بیانگر پایان هشیارشدن
) ... و 5نیروانـا  4،مـوکتی  3،موکشـا ( یی و نجـات و رسـتگاری  آزادی و رها، وضعیت بشری

   .]Ibid[ است
  

  مثنوی . بیداری و نجات شاهزادۀ 2ـ7
های پادشاه برای بیداری شاهزاده و هر نوع تدبیری بـرای رهـایی او بـه جـایی      تالش

  .  کرد می تر نرسید؛ بلکه نتیجۀ عکس داد و عشق به کمپیرک را افزون
  کـرد آن پـدر   زانکه هر چاره که می

  
  شـــد بیشـــتر عشـــق کمپیـــرک همـــی  

 ]. 593، ص. 16 [
برای انصراف شاهزاده از عشق کمپیـر  ای  پدر که نگران حال اوست؛ چون هیچ وسیله

  .  دپرداز میبه تضرع و دعا  ،یابد نمی جادو
ا بـود در  های ساحری آشن کاری ناگهان مردی وارسته و ربّانی که به همۀ فنون و ریزه

امـداد غیبـی در   . درخواست کمک کـرد ، تابی و درماندگی شاه با بی. برابر شاه نمایان شد
  .  کند می باطل و او سِحر کمپیر را با نیروی غیبی شود میمردی ظاهر  ئتیه اینجا به

ــحر او   ــایم سِـ ــا برگشـ ــدم تـ   آمـ
  

ــاهزاده زردرو   ــا نمانـــــد شـــ   تـــ
  ]. 594همان، ص. [ 

بـه پادشـاه   اسـت،   ای حل مشکالت شـاهزادۀ جـوان آمـده   برکه  این فرستادۀ غیبی
قبری سفید را کـه در  و  باید سحرگاهان به فالن گورستان رود می کند که می خاطرنشان

از موی شاهزاده را که کمپیر جادو آن را ای  دسته، بشکافد، کنار دیواری قرار گرفته است

                                                                                                                             
1. Atman 
2. Purusha 
3. Moksa 
4. Mukti 
5. Nirvana 
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، انـد  گران را که بر موی بسـته های  بیرون بیاورد و گِره، گِره زده و آنجا پنهان کرده است
پادشاه برطبـق دسـتور آن مـرد    . شاهزاده را از جادوی پیرزن برهاند گونه نیبدباز کند و 

شاهزاده نیز بـه خـود آمـد و از دام جـادو رهیـد و      . گشوده شدها  چنین کرد و چون گِره
  شد: رهسپار خانۀ پدر 

  آن پسر بـا خـویش آمـد شـد روان     
  

  صـد امتحـان  سوی تخـت شـاه بـا      
  همان].  [

  .  عروس زیبا آغاز کرد را باای  و پیوند تازه
  عالم از سـر زنـده گشـت و پرفـروز    

  
ــروز، روز    ــب آن روز، روز، ام   ای عج

  همان].  [ 
ر داستان از شیو بینـد آن را تصـریح    مـی  اما موالنـا الزم ، نقل آن پیداست ۀبا اینکه سِّ

  : که شود مییادآور رو،  کند، ازاین
ــرا ــویای ب   در دان کــه شــهزاده ت

  کابلی جادو این دنیاست کو  
  

  

ــوی      ـ ــه، زاده از نُ ــانِ کهنـ   در جهـ
ــگ    ــیر رن ــردان را اس ــرد م ــو ک   وب

 همان].[
  

 و شـود  مـی پـدر) نگـران شـاهزاده    ( پادشـاه ، سرود مرواریدمانند ، در این حکایت نیز
در ، اده استسبب بیداری شاهز، نامه و آوای آن، و اگر در آن حکایت کند می جویی چاره

جـادو   فنون سـحر و  که شود میاینجا نیز دعا و نیایش پادشاه موجب آمدن مردی ربانی 
آمـدن ایـن   . یابـد  مـی  و شاهزاده نجات شود می باطل داند و سحر کمپیر با تدبیر او را می

کـه   اسـت مثنوی یادآور داستان پادشاه وکنیزک درآغاز ، برای رهایی شاهزاده، مرد ربانی
دنیـا) فـراهم   ( روح) را از عشـق زرگـر  ( اسباب رهـایی کنیـزک  ، طبیب الهی، یزدر آنجا ن

 »نامـه  نـی «مولـوی را بـه   ، مثنویدر سراسر  دهد که یک رشتۀ ناپیدا می نشانسازد و  می
که حکایت و شکایت روح سالک عارف را در غربتکدۀ دنیای حسی از زبـان   دهد می پیوند

بـر همـان   ای  تفسـیرگونه  مثنویهمۀ شش دفتر  اند و گفته] 17. ص، 6[ کند می نی نقل
کنـد و بـا    نامه است که در طی آن، نی شکایت جدایی خود از نیستان را حکایـت مـی   نی

اشتیاق هر عارف کامل برای بازگشت بـه جایگـاه نخسـتین خـود را بـه       زبان رمز، شور و
  ].18. ص، همان[آورد  بیان می
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   عطار نامۀ الهی. داستان شاهزاده در 3ـ7
ای بـه مآخـذ    هـیچ اشـاره   مآخذ قصـص و تمثـیالت مثنـوی   الزمان فروزانفر در کتاب  بدیع

کند و رینولد اِلن نیکلسـون، مصـحح، متـرجم و مفسـر      حکایت شهزاده و کمپیر کابلی نمی
داند که این حکایت مأخذی دارد یا از جـایی گرفتـه شـده     نمی«کند که  تصریح میمثنوی 
هـای دیـوان شـمس بـه حکایـت       . مولوی در یکـی از غـزل  ]1628، ص. 4، ج. 17[» است؟

  دهندۀ توجه ویژۀ او به این داستان است:  کند و این نشان شاهزاده و کمپیر کابلی اشاره می
  حور را از دست داده از پی کمپیرکی/  رها کرده تو باغی از پی انجیرکی یا

  وانی تیرکیج غمزۀ کمپیرکی زد بر/ آید مرا  می حیف ،درانم می من گریبان
  ی تا درافتد زیرکیمبا فروکرده ز سر/  جلب چنگ و دهانی بسته صد  پیرکی گنده

  ... میرکی گشته اسیر او، گرو کرده کمر /  او به پنهانی همی خندد که ابله میرکی
  ...  شیرکی، نی به پستان وفای آن سلیطهای /   هنی به بستان جمال او شکوفه تاز

 ]. 586. ص، 2. ج، 15[ 
 پژوه برجسته، ضمن اشاره به این نکته که نفوذ سنائی و کوب، مثنوی عبدالحسین زرین

تمثـیالت مثنـوی    بیشتر از گویندگان دیگر است و تعـدادی از حکایـات و   مثنویعطار در 
تـذکرۀ  های او و همچنین  مثنوی عطار است، به تأثیر دیوان عطار و برگرفته از آثار سنایی و

کند و آن را نشانۀ غور و تأمل مولوی در آثـار سـنائی و عطـار و     ریح میتص مثنویبر  االولیا
 ]. 299، ص. 1، ج. 6[داند  اشتیاق مریدان و مخاطبان او به آثار این دوگویندۀ نامدار می

که بـه احتمـال بسـیار از    هایی  در قصهتنها  ، نهتأثر مولوی از عطار در مثنوی، واقع در
که در دیوان هایی  غیر از اشارت خود او آشکار است؛ بلکه پیدا وگرفته، عطار های  مثنوی

خذ مضمونمثنوی  در ییجا، کند می کبیر به عطار و سنائی ، کنـد  مـی  به اینکه از عطار اَ
  ].251. ص، همان[کند:  می تصریح

 ]. 845. ص، 16[ دم عطار نیز هم برین بشنو/  عزیز یهات ا آنچه گفتم از غلط
: دهـد  مـی  گفتۀ خود را تفسیر یک بیت عطار نشان، سخن در جای دیگر در عنوان و

 ]. 65. ص، همان[...»  تفسیر قول فریدالدین العطار قدس هللا سره«
شباهت ساختار کلی داستان شاهزاده و کمپیر کابلی با داستانی که ، به گمان نگارنده

  .  باشدمثنوی  حکایت تواند یکی از مآخذ می، آورده است نامه الهیعطار در مقالۀ نوزدهم 
 معشوق ناپایـدار عنوانِ  به دنیا، پیش از طرح داستان، هر دو حکایتِ عطار و مولوی در

و  شـود  یمـ سـبب جدامانـدن از معشـوق حقیقـی      شیفتگی بـه دنیـا  شود و  میتوصیف 
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کـه بـه    نامـه  الهـی مقالت نـوزدهم   در. آورد می فراموشیِ انسان را به همراه فریبندگی آن
رسد در  می که به نظر است داستانی ذکر شدهاست،  اختصاص یافته مذمت عشق به دنیا

تفاوت دو حکایـت  ، نقش اساسی داشته است داستان شاهزاده و کمپیر کابلیگیری  شکل
پردازی بیشـتر و زیبـاتر موالنـا نسـبت بـه       در شرح و بسط و توصیفات شاعرانه و داستان

  . عطار است
  :  عطار نامۀ الهیدر داستان 

  دۀ خورشــیدفر بــود یکــی شــهزا 
  
  

ــود     ــدر ب ــم پ ــایی دو چش ــه بین   ک
 ]. 341، ص. 8 [

نـوای  شـد،  عروسی زیباروی برای شاهزاده برگزید و مجلس عروسـی آراسـته    پادشاه
  . فضا را پر کرده بود عود موسیقی و بوی عطر و

  چنین جشنی چنین خـوش  عروسی این
  

 چنین جمعی همه زیبا و دلکش    
  ]. 342همان، ص. [

ش بردنـد تـا بیایـد و     مـی  کردنـد و دامـاد را انتظـار    می کوبی و خودنمایی ان پایحوروَ
  :  کند می فراموش نوشی بسیار می را بر اثر چیز همهاما شاهزاده ، عروس را برگیرد

ــوش       ز بس کان شب به شادی کرد می نوش   ــد فرام ــر دل او ش ــودش ب   وج
  همان].  [

      
شـمع و  . د تا بـه دخمـۀ مردگـان رسـید    اسب نشست و اسب ران او با حالت مستی بر

بـر تختـی   ، به آن دخمه رفـت ، پنداشت که آنجا قصر عروس است، روشن دیدهای  چراغ
پنداشت که این همان عـروس اسـت کـه بـا لبـاس      ، کرده نهاده بودند جنازۀ پیرزنی کفن
. رانـد  مـی  هـوس ، خبری پیش رفت و لب بر لبش نهاد و تا صبح به بی، سفید خفته است

اسـب پسـر را   ، ی بسـیار وجو جستپس از ، با یاران خود به راه افتاد، که پسر را ندیدشاه 
خفتـه   را در آغوش گرفته وای  پسر را دید که مرده، نزدیک دخمه دید و به آنجا وارد شد

شاهزاده چشم از خواب مستی گشـود و خـویش را درآن   . زند  می بر شاهزاده فریاد. است
و یـا   کرد که به زمین فرو رود می شرم به جان رسید که آرزوچنان از ، حالت ننگین دید
  . ]239-236. صص، همان[ جانش بر لب رسد

  گشاد از خواب مستی چشـم حـالی  
  

  بدید آن خلـوت و آن جـای خـالی     
   ].343همان، ص. [ 
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بارگـاه   شـاهزاده از  هبـوط ، حکایت مثنـوی  و سرود مرواریددر این داستان نیز مانند 
هماننـد کمپیرکـابلی   ، فراموشی و جنازۀ پیرزن عروس زیبا بر اثر غفلت وپدر و رهاکردن 

 است که هر سه نقش دنیای مردارگونه را ایفا سرود مرواریدو مصر در مثنوی در حکایت 
، را به جای معشـوق ای  فراموشی) مرده( از فرط مستی شاهزادۀ این داستان نیز. کنند می
 و تـاریکی غفلـت بـه کنـار     شـود  مـی اهزاده زدوده گزیند و آنگاه که مستی از سر ش میبر

مـرداری بـیش نیسـت و معشـوق هـر دو      ، یابد که آنچه به آن دلبسته بود میدر، رود می
  .  هستند شاهزاده همان عروسان جوان و زیبا

  
  . داستان شیخ صنعان 4ـ7

سرگذشـت روح پـاکی   ، شود رمزگشاییاگر  عطار نیز الطیر منطقداستان شیخ صنعان در 
شـود،   مـی در آنجا عاشق دختر ترسا . کند می هبوط به عالم ماده عالم ملکوت ت که ازاس
اصـل و گـوهر آسـمانی خـود را     . یـازد  مـی  به هر گناه دست و شود یم آلوده چیز همهبه 

نسهای  کند و با آالیش می فراموش اسـباب رهـایی و    یکـی از مریـدان  . گیـرد  می مادی اُ
او را بـه مقـر   . یابد میسرانجام امداد غیبی او را در. آورد یم نجات را با دعا و تضرع فراهم

کنـد و بـه    مـی  پـاک هـا   گیرد و او را از آالیـش  می دست او را، خواند میعِلوی خویش باز
روح  شـیخ . بخشـد  مـی  گرداند و نجات میبه دنیای صفا و پاکی باز، دنیای نور و روشنایی

عشق یک ، اما عشق جسمانی. تعلق دارد دنیای نور و صفا، پاکی است که به دنیای اسالم
بـانی   خـواری و خـوک   و دنیای شراب - دنیای ماده و گناه -ی یاو را به دنیای ترسا، دختر

مسـلمانی و حتـی شـیخی خـود را     ، آنجا اصـل خـود  . اندازد می کشانده و به دام تعلقات
 فرامـوش عنایـت الهـی او را   ، اما اگـر او همـه را فرامـوش کـرده اسـت     . کند می فراموش

 دیار روشنی و صـفا ، او را از خود ربوده و باز به دیار اسالم. شتابد می به یاری او، کند نمی
   ].175-176. صص، 7؛ 67-68. صص، 12[گرداند  می فرجام کشاند و نیک می

  
  . مَنِ ملکوتی یا همزاد آسمانی در عرفان اسالمی  8

نِ آسمانی«دیدار با  نِ ملکو«و باور به وجود » مَ ـنِ زمینـی  «که غیـر از  » تیمَ اسـت؛ بـه   » مَ
، عقـل سـرخ  ، آواز پر جبرئیـل ، سینا ابن یقظان بن حی های گوناگون در آثاری مانند شکل

فـوایح الجمـال و فـواتح    ، احمـد غزالـی   سـوانح ، سـهروردی  رسالة االبراج، مونس العشاق
، هـان بقلـی  روزب عبهر العاشـقین ، همدانی تالقضا عین تمهیدات، کبری الدین نجم الجالل
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کـار رفتـه   ه بو ... های عطار  آثار مولوی و مثنوی، آثار سنایی، های عطار غزلیات و مثنوی
همـزاد  ، نور خـود  های گوناگونی مانند برای توصیف آن از نام و ]82-83. صص، 3[ است
، شـیخ الغیـب  ، طبـاع تـام  ، صور مثالی، فرشتۀ نوعی، شاهد آسمانی، رحمانی ۀنفح، خود
بیـان   ۀبسـا شـیو   چه. همان)( اند استفاده کردهو ...  رب شخصی، د آسمانیشاه، روی پری

امـا  ، جغرافیـایی و زمـانی متفـاوت باشـد    ، بـه سـبب تنـوع فرهنگـی     هـا  تجربـه  این نوع
گوناگونی  همانند یکدیگرند وها  انسانماهیت وجودی مشترک علت  بهها  آن ساخت ژرف

کـالم و   و جـانِ  ردۀ الفـاظ را کنـار زد  پـ  . بایـد نیسـت  امری غیرمنتظـره  عبارات الفاظ و
  ].P. 94,27[ دریافتاست،  مایۀ تجربه را که در آن پنهان شده درون
   

 . دیدگاه عطار دربارۀ دیدار با همزاد آسمانی1ـ8
 حکایـت  کمپیـر کـابلی بـا    شـاهزاده و  شباهت ساختاری داسـتان تر  پیش کهگونه  همان

 با توجه به ارادت مولوی به عطـار  نیز در اینجا نشان داده شد؛ عطار نامه الهیشاهزاده در 
دیـدار بـا   هـای   تجربـه  نیز به جهت اینکه عطار بیش از دیگرانو  های فراوان از اوتأثیرو 

 ذکر چنـد مـورد از ایـن   است،  بیان کرده را زیبای انسانی من آسمانی) در پیکر( خویش
در  دوباره شاهزاده با عروس زیبا از پیوند، آثار عطار در» ن آسمانیم« و »خود«با ، دیدارها
، اسـت  »شـاهد آسـمانی  «و » مـن ملکـوتی  «تجسـم دیـدار بـا همـان     کـه  مثنوی حکایت 

    .کند رمزگشایی می
کـه او نـود هـزار     است دربارۀ معراج بایزید بسطامی آمده عطار اسرارنامۀحکایتی در 

  :  بیند می زید رابای اما آنجا، دهند می را به عرش راه کرد تا او می سال سیر روحانی
ــدم  ــر عــرش مجی ــد ب   چــو ره دادن

  

ــدم        ــد بایزی ــیش آم ــا پ ــم آنج   ه
  

ــدار      ندا کردم که یا رب پرده بردار ــد پدیـ ــد آمـ ــرده بایزیـ   ز پـ
   ].92، ص. 9[ 

  
. کنـد  مـی  کند و با خود دیـدار  می گنج درون خود را کشف، ها ریاضت او پس از سال

در فضـای   پس سـی هـزار سـال   : «ورده استنیز آ تذکرة االولیاهمین حکایت را عطار در 
سـی هـزار سـال دیگـر در      سی هزار سال دیگر در الوهیت پریـدم و  وحدانیت او پریدم و

» بایزید را دیدم و من هرچه دیدم همه من بودم، به سر آمد چون نود هزار سال. فردانیت
   ].176. ص، 10[
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کـودکی  . است من آسمانی بیانگر دیدار با عطار نامۀ الهیدر  »سرتاپک هندی« حکایت
چـون وصـف پادشـاه جنیـان و     ، اما هوش و دانش بسیار، در هندوستان با وجود سن کم

آرزوی دیدار آن ، آموختن دانش نجوم و رمل نزد حکیمی با، دختر زیبایش را شنیده بود
به صندوقی دست یافـت کـه   ، نزد آن حکیم پس از ده سال تعلیم؛ را داشت شاهزادۀ زیبا
 و را خوانـد  علـم تنجـیم  کتـاب  ، با گشودن صندوقو  کرد می اره آن را پنهانحکیم همو

هـای بسـیار را    زاد زیبا که سـال  پری، پس از چهل روز، انتظار نشست چهل روز به زهد و
  : در آرزوی دیدار با او سپری کرده بود

  ].61. ص، 8[ درون سینۀ خود جای او دید/  چو سرتاپک زسرتاپای او دید
  پرسد چگونه در درونم راه یافتی؟   می از پریزاد، زده گفتسرتاپک ش

  جــــوابش داد آن مــــاه دلفــــروز 
  کنون تو ای پسر چیزی که جستی

  تویی از خویشتن، گم گشته ناگاه
  تویی معشوق خود با خویشتن آي

  ام من ز اولین روز ا تو بودهـــکه ب  
  ه در تست و تو در کـار سسـتی  هم

  راهویندۀ خویشی در این ـکه تو ج
  و بیرون به صحرا با وطن آیـــمش

  ].62همان، ص. [ 
، کنـد  مـی  رنجی که سرتاپک هندی برای رسیدن به معشوق پریزاد بـر خـود همـوار   

ردای  برای رسیدن بـه جامـۀ درخشـان و   ، سرود مرواریدهمانند رنجی است که شاهزادۀ 
  .  کند می نخستین خویش تحمل

ی خـویش  وجـو  جسـت  استان و نمـاد جـان در  سالک فکرت، قهرمان د ،نامه در مصیبت
بینـد   رسد و خود را می گذراند. با گذر از منازل جان سرانجام به جان می چهل مرحله را می

 [PP. 287-288,19]. یابد که همۀ مراتب نیز مظاهر تجلی خود او بوده است و درمی
جـان   روح گفت ای سالک شـوریده 

  صد جهان گشتی تو در سودای من
  ای ای، گر کرده و گم کرده... آنچه ت

  گرچه گردیـدی بسـی گـرد جهـان      
ــای مــن  ــب دری ــر ل ــا رســیدی ب   ت

  ای هست آن در تو، تو خود را پرده
   ].354، ص. 11 [    

 در »خود«آسمانی و بعد روحانی و رفیع  »من«دیدار با ، الطیر منطقکوشش مرغان در 
واژۀ سی مـرغ   ابه لفظی دواز تشگیری  عطار با بهره، شکوه سیمرغ است پرجالل و ئتیه

ترین تجربۀ عرفانی را که تحقق حضور یکی در دو است؛ مانند شخص و  ظریف، و سیمرغ
  :  کند می توصیف آیینه تصویر او در
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  چون سوی سیمرغ کردنـدی نگـاه  
  ور به سوی خـویش کردنـدی نظـر   

  مـــــور نظر در هر دو کردندی به

  ود این سیمرغ، این کین جایگاهـب  
  ســیمرغ ایشــان آن دگــربــود ایــن 

  وکم ر دو سیمرغ بودی بیشـــــه
  ه عالم کسی نشنود اینـــــهم در    ود این یک آن و آن یک بود اینــب

   ].235، ص. 12 [    
دیـده یکـی    بیننده و، بینند می و سرانجام مرغان خود را در آیینه سیمرغ آیینه است

در . اسـت  »مـن « نی و زمینـی یـک  عد آسـما سیمرغ دو نام برای دو بُ سی مرغ و. هستند
  : نیز همین تعبیر به کار رفته است سرود مروارید

؛ من نمـودار شـد   از من برای  همچون آیینه آن جامه، رو شدم هروبها  آن همین که با«
 - دو بودیم جـدا از هـم  : آن نمایان یافتم تمام خود را در - همۀ آن را در کل خود دیدم

   [P. 23,18]. هممتحد با  یک بودیم پیوسته و
 

  . دیدار شاهزاده با عروس زیبا 2ـ8
، بر شاهزاده نمـودار شـد  ای  مانند آینه، جامۀ درخشان، سرود مرواریددر بخش مربوط به 

دو . و تمـام خـود را در آن نمایـان یافـت     آن را همه در کل خویش دیـد «که ای  به گونه
نمـادی از مـن آسـمانی و     جامه، سان و بدین »یکی بودند پیوسته با هم ،بودند جدا از هم

اشـارت  تـر   پیش که و همان گونه پیوندد می دوباره به آنکه  همزاد شاهزاده انگاشته شد
 ئـت یه پس از مرگ بـه  »من آسمانی«، مانوی و مندایی، زرتشتیهای  بر پایۀ آموزه، رفت

فرجـام  ، همچنین در سه حکایت عطارشود.  مینمایان  انسان درستکار زیبا برای  دوشیزه
و  بـه دیـدار بـا خـود آسـمانی      الطیـر  منطقسرتاپک هندی و مرغان ، یروسلوک بایزیدسِ

نیز دیدار شـهزاده  مثنوی در حکایت شهزادۀ  ،اساس نیبرا. انجامد می بازشناسی خویشتن
  .یابد می تحقق با پیوستن دوباره با آن عروس زیبا، خود »من آسمانی«با 

    ].594، ص. 16 [همی زد بر ملیحان راه حسن  نوعروسی دید همچون ماه حسن / که 
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  ها   . مقایسۀ برخی عناصر اصلی این دو داستان و نمادها و معنای رمزی آن3ـ8
 

  نماد و مفهوم  شاهزاده و کمپیر کابلی  سرود مروارید
  خداوند  پادشاه  پادشاه
  روح  شاهزاده  شاهزاده

  ملکوت اعلی  قلمرو پادشاهی  قلمرو پادشاهی -خاور 
  عالم ماده و دنیا  کمپیر کابلی  دریا ـ رمص

  علت فراموشی  سحر و جادوي کمپیر  غذاي مصریان
  جویی چاره  تضرع و دعاي پادشاه  نامۀ پادشاه و ارسال آن

آمدن مرد ربانی آگاه به   محتواي نامه
  سحر و جادو

  منجی

ــاهزاده و   ــدن ش بیدارش
یادآوردن مأموریـت و   به

  خود ونسب اصل

ه و هشیارشدن شـاهزاد 
ــه ــتۀ   ب ــادآوردن گذش ی

  ونسب خود خود و اصل

کشف و شهود و معرفت 
  (گنوسیس)

ــت از  ــات و بازگشـ نجـ
  مصر

ــحر و   ــایی از ســ رهــ
  جادوی کمپیر

  رهایی روح از عالم ماده

ــۀ    ــود در جام ــدن خ دی
  درخشان و یگانگی با آن

پیوند و دیـدار دوبـاره بـا    
  عروس زیبای چون آفتاب

دیدار بـا مـن آسـمانی    
  گی با آنخویش و یگان

  
  گیری  . نتیجه9

کـه بـا    دهـد  مـی  نشان سرود مرواریدبا  »شاهزاده وکمپیر کابلی«مقایسۀ داستان تمثیلی 
، مثنـوی و حکایـت   سـرود مرواریـد  میان تـدوین   وجود فاصلۀ زمانی هزاروچند صد سال

 ،همچنـان در قالـب حکایـت   ، خـود  مایـۀ اصـلی   با حفظ بن گنوسیهای  باورها و اندیشه
نمـاد روحـی    شاهزاده در هر دو داسـتان . پیدا کرده است بروز تشبیه استعاره و تمثیل و

 نخسـتین خـود را فرامـوش    مبـدأ کند و  می هبوط در دنیای مادی است که بر اثر غفلت
، خبـری  شـاهزادۀ روح را در بـی  کـه   نماد دنیای مادی است مصر و کمپیر کابلی، کند می

بـا  و  شـتابد  می به یاری او ما عنایت الهی و منجیا؛ دارد می فراموشی و جهل فراگیر نگاه
پس  و یابد می نجاتاست،  رسیده گنوسیس) از مصیبت جانکاهی که به او( یافتن معرفت

 بـه دیـدار نیمـۀ آسـمانی خـود      ،از بازگشت به جایگاه نخستین که از آن جدا شـده بـود  
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، جـدا شـده بـود    جامـۀ درخشـانی کـه از آن    خـود را در  سرود مرواریدشاهزادۀ . رود می
پس از  نیزمثنوی شاهزادۀ حکایت شود و  میبا او یگانه و  بیند می او را در خود و بیند می

، که تجسـم نیمـۀ آسـمانی اوسـت     به عروس زیبا، رهایی از سحر و جادوی کمپیر کابلی
  .  یابد می دیدار و پیوند

ـ  آثـار  در، پـیش از مولـوی  و  هـای گنوسـی در دورۀ اسـالمی    این مضـمون  ، سـینا  ناب
در قالـب  و ... عطـار  ، سـنایی ت، القضـا  عـین ، احمـد غزالـی  ، کبری الدین ، نجمسهروردی

مولوی در قرن هفتم هجـری  شود و  میفراوانی دیده  استعاره و تشبیه به ،تمثیل ،داستان
ایـن البتـه غیـر از     راروی خود داشته ورا فَ بزرگی میراث، که اوج غنای عرفان اسالمی است

نگـاهی بـه آثـار عطـار     شـود.   مـی  هـا منتقـل   سینه و طی نسـل  به است که سینه ادبیات شفاهی
، ی گستردۀ مولوی از اوتأثیرپذیرشاعر به عصر مولوی و  عارف و ترین نزدیکعنوانِ  ، بهنیشابوری

  .او دارد های نشان از ساختار گنوسی بسیاری از آثار و حکایت
خویش در شکایت نی به  مبدأن را از فراق روحانی انسا هجران ونامۀ مولوی حکایت  نی
همـواره روزگـار   ، دیگری که از اصل خویش جدا مانده باشد هرکسو مانند  آورد می بیان

  . جوید میوصل خویش را باز
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