
 
 

درمانی در قصۀ شاه و کنیزک مولویعشق  

 آبادی، دکتری زبان و ادبیات فارسیهاشممجتبی عباسی

 چکیده

ن در فاهیم آمهاست و با آنکه تعاریف و انسان ترین مفاهیم در بین تمامیعشق از بنیادی

از خاستهبرق و القول آن را باور و احساسی عمیکفایت هست امّا متفقنزد هر قوم و ملتی به

رمانی دروان ورزند. اصطالحهای درمانی آن تأکید بسیار میدانند و بر جنبهروح آدمی می

-نبهشناسی نوین به بررسی ج( یا عشق درمانی در قلمرو روانpsychotherapyعرفانی)

دة . پدیهای درمانی عشق می پردازد تا از رهگذر آن به رشد و تعالی بشریّت کمک کند

اینکه ایت بهاست و عرفان اسالمی با عنیات عرفانی ما نمودهای متعددی داشته عشق در ادب

داند هدف خود را شناخت انسان و رساندن سالک به خودشکوفایی انسانی و الهی می

وی ن مثناست تا توجه خود را معطوف به راهکارهای عملی آن کند. نخستین داستاکوشیده

داند و قصد یمزک است زیرا موالنا آن را نقد حال خود ترین آن قصة شاه و کنیو شاید مهم

منتقل کند. ه دارد در این داستان دریافت خود را از عشق همراه با تجربة شخصی به خوانند

ولوی یزک مکوشیده شده است تا با بررسی نمودهای عشق در داستان شاه و کندر این مقاله

 ه نقش وهگذر براین اثر استخراج  و از این  های عملی و درمانگرانة عشق را ازدستورالعمل

 های روحی و روانی دست یافته شود.تأثیر این راهکارها در درمان بیماری

 انسان. درمانی، شاه، کنیزک، طبیب، خدا وها: عشق، روانهای کلیدی: کلیدواژهواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 مقدمه

ن به از آ است که عارفان بزرگای بودهادبیات عرفانی فارسی از همان آغاز همواره عرصه

 ای در جهت انتقال تجربیات عملی خویش در مسیر سیر و سلوک بهرهعنوان رسانه

ه ان را بی عرفاند تا حد امکان مفاهیم بنیاداند. ایشان همواره با سخاوتمندی کوشیدهجسته

 مطالعة آنها به رشد و اعتالی بشریّت کمک کند.صورتی عرضه کنند که 

ود نی به خت عرفاای را در ادبیاترین اصول عرفان جایگاه ویژهنوان یکی از بنیادینعشق به ع

سند انسان شایستگی تکیه زدن بر ماعتبار همین عشق است که است و بهاختصاص داده

 است. الهی را کسب کرده خلیفه

رای آن ی بگونهای مختلف معانی گونابا توجه به گستردگی و دامنة ژرف این واژه در فرهنگ

 کنیم.میوار به برخی از آنها اشارهاست که فهرستذکر شده

د. دة او شمعنی عاشق و خاطرخواه و دلدابه« عشقه»ریشة فعلی ذکر شده برای این کلمه، 

هی معنی دلدادگی، عاشق شدن و خاطرخوامصدر ثالثی مجرد است، نیز بهکه« العشق»

 به -1است: این معانی آمدهفرهنگ معین نیز به (. این واژه در2/380: 1380است )معلوف،

مفهوم  شیفتگی، دلدادگی، محبت تام در -2حد افراط دوست داشتن در مفهوم مصدری آن 

 لذت، کیف سرخوشی)معین:عشق(. -3اسم مصدر 

معنای به« آیش»اوستایی واژة عشق از ریشه»اند. ای فارسی دانستهبعضی عشق را کلمه

 (.164: 1386)توسلی،« استخواستار چیزی شدن 

 نی حاکمار عرفااین نگرش بر بسیاری از آثاند. که ای عشق را به گیاه عشقه نسبت دادهعدّه

تیرة  از گیاهان نزدیک بهها کهاز تیرة عشقهگیاهی است باال رونده »است اما گیاه عشقه 

ف خود ان اطرادیوار یا گیاهاز های جدا گلبرگ است. این گیاه ایچتریان است و جزو دو لپه

نگ زرد ایی به رههایش متناوب و گلپیچد، برگگاه خود میباال می رود و معمواًل دور تکیه

اندازه یک هاش پس از رسیدن به رنگ سیاه درآید و بزرگی آن بو مایل به سبز دارد. میوه

ت سهلی اسثر مادارای  نخود است و درون آن نیز به تعداد متغیّردانه وجود دارد. میوة عشقه

 )همان(.« ولی خالی از سمیت هم نیست

های عشق در قصة شاه و هدف این مقاله تحلیل، شناخت و استخراج مصادیق و جلوه

موالنا در این داستان کامالً متفاوت با صراحت رسد که کنیزک است چنین به نظر می



 
ید چند پرسش را مطرح است. حال بابیشتری در مورد عشق مجازی و حقیق سخن گفته

 کرد:

 داند؟ آیا موالنا به عشق زمینی اعتقاد دارد و آن را تا چه حد مفید می

ان ا درمآیا عشق در هر دو مفهوم ) مجازی، حقیقی ( قادر است دردهای روانی انسان ر

 کند؟

 پیشینۀ پژوهش 

ه چاپ متعددی بهای در مورد تحلیل قصه شاه و کنیزک با محوریت عشق مقاالت و کتاب

 موارد ذیل اشاره کرد.از بین آنها می توان بهاست که رسیده

یونگ از  براساس دیدگاه« الگویی حکایت پادشاه و کنیزک مثنوی تحلیل کهن» مقالة -1

ن ه سیستافرد، پژوهشنامة ادب غنایی دانشگااصغر ریحانیدکتر محمدعلی محمودی و علی

 و بلوچستان. 

دی و از شهال جاللنو«مثنوی از منظر فمنیستی  بر داستان کنیزک و شاه نگاهی» مقالة -2

 المللی جستارهای ادبی. مباشری، همایش بینمحبوبه

ای ادب هاز ابراهیم رنجبر، پژوهش« تحلیل شاه و کنیزک در مثنوی معنوی » مقالة -3

 عرفانی )گوهر گویا(. 

 اد مهراز محمد خرسندی انتشارات ی کتاب کیمیاگری عشق در داستان شاه و کنیزک  -4

1391. 

 از عباس خیرآبادی انتشارات پاژ.«سِر دلبران » کتاب  -5

ها به بررسی نمادها و استخراج نمودهای عشق در قصه شاه و کنیزک این پژوهش

داخته تان پردرمانگری عشق در این داسمنحصراً به جنبة رواناند امّا پژوهشی کهپرداخته

 است.ون انجام نشدهباشد تا کن

 روش پژوهش 

ز روش اها ادهآوری و تجزیه و تحلیل دشناسانه و از راه جمعاین مقاله با رویکردی روان

 است.ای سود بردهکتابخانه

 نگاهی به عشق در عرفان 

است به طوری که گام نهادن در آن ای است که سراسر آن را عشق فرا گرفتهعرفان حوزه

دانند و ریشه و اساس عرفان را عشق تشکیل ام نهادن در راه عشق میمسیر را در اصل گ



 
از آثار های مجازی نیز برگرفته از نظر عرفا، عشق واقعی تنها برای خداست و عشق»دهد.می

گر جمال و جالل و صفات حق تعالی در مخلوقات است. در اصل عشق جنسی و او و جلوه

ها، یز عشق به جمادات و ظواهر و این قبیل عشقانسان دیگر و نشهوانی، عشق انسان به

ارتباطی به سوی ای مایلند این غرایز را راه عشق مد نظر در عرفان نیست. هر چند عده

عشق حقیقی در عرفان به شمار آورند امّا از نظر عرفان، عشق مجازی همان دیدن صفات 

در راه عرفان شروع خوبی  تواند برای آغاز و قدم نهادنخدا در خلق است و این عشق می

 (.40: 1383رحیمیان، «)باشد اما ادامة آن مطلوب نخواهد بود

این است، بهدارد و این از ذات خداوندی نشأت گرفتهخداوند مخلوقات خود را دوست می

است. فتهصورت که حبّ او به خودش، به صورت آثاری چند در وجود مخلوقات خود نمود یا

 د.شومی گری بیشتر، مورد محّبت بیشتری واقعاشد عالوه بر جلوهمخلوق کاملتر بهرچه

 ری درگردد. یکی در آغاز و دیگعشق مجازی در دو مرحله سیر وسلوک عرفانی مطرح می

قیقی پایان سلوک، در آغاز به عنوان یک بشارت و عامل جذب و کشش به سوی معشوق ح

موم را مذ عرفا عشق مجازی و زمینی جمعی از»و در پایان عشق به تمامی موجودات جهان. 

یگر آن ددانند و گروهی و ناپسند دانسته و نتیجه شهوات حیوانی و نوعی بیماری روانی می

 (. 51: 1372مطهری، «)اندرا از فضایل انسانی برشمرده

ظر در ن دانند و مانند پلی ارتباطیبیشتر عرفا عشق مجازی را وسیلة سیر و ترّقی می

ای هعشوقدانند که عارف از مدانند بلکه ضروری میوقف در آن را مجاز نمیگیرند و تمی

 مجازی دست برداشته و به سوی حقیقت نهایی گام بردارد.

هم عرفا عشق مجازی را یک تمرین برای تحمّل عشق حقیقی و عشق مجازی را عامل ف

 دانند. از منظر موالنا این تمرین چنین است: مسائل عشق حقیقی می

 دهد. زی به دست طفل خود شمشیر چوبین میغا

این معنی که یک جنگجو، برای آموزش فنون رزمی به طفل خویش نخست شمشیر به

یز تمشیر شگیری از دهد، تا پس از ایجاد مهارت آن کودک توانایی بهرهچوبی به دستش می

یم، تعل از و برّان را داشته باشد. این شمشیر چوبی مصداقی از عشق زمینی است که پس

 تواند منجر به عشق الهی گردد.می

 شناسی مفهوم عشق در روان



 
ر ت اسراشناسی هم کامال بارز و مشهود است و اهمیّگستردگی مفهوم عشق در علم روان

ا سعی اند و بیشتر آنهشناسی هر یک به نوعی تعریف کردهعشق را مکاتب مختلف روان

 سیم کنند.انواع گوناگونی تقاند آن را بهکرده

ممکن  ی عشقتعریف افراد از عشق با توجه به پیشینه و تجارب آنها متفاوت است. برای یک

نوع  های قدرتمند باشد و فرد دیگری آن را یکمعنی وجود احساسات و هیجاناست به

 ای رفتارکشش و جاذبه جنسی بداند و در تعریف فردی دیگر عشق ممکن است نوعی شیوه

 ند.از جنس زمین بداباشد و شاید هم تفکری عشق را آسمانی و نهسلوک با دیگران 

ز عشق اهای متفاوتی بندیشویم که تعاریف و دستهاین حقیقت میشناسی متوجهدر روان

بعاد انظران این علم، عشق مفهوم واحدی نیست و دارای شود و در نظر صاحبمیارائه

است که عشق یک تحریک عصبی بیمارگونهشناسان مختلفی است. در تعبیر بعضی از روان

لقی تای نیز آن را شکل حاد خود شیفتگی کند و عدهشخص را از حالت طبیعی خارج می

را  یانة عشقگرامانکاوی ایدة تصوّر آرگذاران رواناند از این میان گوستاویونگ از پایهکرده

 است.الگو هایش مطرح کردهدر کهن

معشوق خویش  ای آرمانگرایانهکه به گونهرات عاشق معطوف  است افکار و تصوّاین ایده به 

اط ابعاد دارای نقمعشوق از هر گونه نقص عاری است و در تمامی پندارد.گویی کهرا می

بت و الً مثگرایانه عاشق در ذهن خویش تصویری کامالمثبت فراوانی است. در تصوّر ایده

ست صوّری اتتوانند آن را دریابند این دیگران نمیکند که مطلوب را از معشوق تجّسم می

های آنیما و یالگوپندارد. او از کهنکه عاشق، معشوق خود را فراتر از واقعیّت موجود می

انة عت زنآنیما مظهر طبی»کند.آنیموس به عنوان مسئول عاشقی در مردان و زنان یاد می

را در   خودن است، این دو تصور غالباًمرد و آنیموس مظهر طبیعت ناخودآگاه ز ناخودآگاه

یی شق رؤیاؤیا عاهایی که در رؤیاها و یا اوهام مثل دختر رای مانند چهرهاشکال تجسم یافته

کنند و دو وجود دارند و یا در احساسات غیرمنطقی مرد و اندیشة غیرمنطقی زن تجلّی می

 (. 44: 1378)یونگ، « از حداکثر نفوذ برخوردارنداند کهصورت مثالی

های فرافکنیاین دو صورت ازلی مسئول عاشقی در زنان و مردان هستند و زن و مرد در پی

پندارند و شیفته و عاشقانه، انسانی بیرونی را با صورت ازلی درون خویش همانند می

کند، البتّه هر مردی تصویر جاودان زن را در درون خویش حمل می»شوند. دلباختة او می

نه تصویر این یا آن زن به خصوص را بلکه تصویر غایی زنانه را این تصویر اصواًل ناخودآگاه 



 
تمام است، ذخیرة است، عامل موروثی مبدأ ازلی است که در سیستم زندة مرد نقش بسته

است همیشه این تصویر ناخودآگاهاست و از آنجا کهاحساساتی است که زن به وجود آورده

شود و یکی از علل عمدة کشش شهوانی و یا بیزاری ناخودآگاهانه بر محبوب منعکس می

 (. 405)همان: « است

ز آن به اشود و الگو هدایت میهای آرمانی مردان بر زنان به وسیلة همین کهناکثر فرافکنی

ی زیبا رت زنشود که در اکثر آثار هنری به صوعنوان بانوی بزرگ خفته در روح مرد یاد می

ن به همی ن نیزشود و متقابالً همین تصویر در زنان هم وجود دارد )آنیموس( و زناتصویر می

 س مایلآنیمو»کنند. صورت تصویر ابرمرد درونی خویش را بر مردان مطلوب فرافکنی می

کاران ن و ورزشخوانان، هنرمنداآوازهکه خود را بر روشنفکران و قهرمانان و از جمله است 

 )همان(. « نامدار و... منعکس کند

 ر حکمداز دیدگاه یونگ عملکرد منطقی و متعادل دو آراکی تایپ ) آنیما و آنیموس( 

یت شخصّ چگیکنند که فرد را به سمت خودپرورانی یا همان یکپارهای پازلی عمل میقطعه

 شوند. دهند و در رشد معنوی شخصیت انسان بسیار مؤثر واقع میسوق می

 و را درهای روحی اموالنا از جمله شاعرانی است که با شناختی کامل از انسان، نابسامانی

ثر در اک دهد، پرداختن به عشق مجازی و حقیقیهای مثنوی مورد توجه قرار میاکثر قصه

موضوع است که بههای عرفانی قرار دادهن را در زمرة بهترین کتابهای این کتاب آقصه

ز آورد تا مخاطب اها امکان آن را فراهم میها و حکایتشنیدن قصه»اند. عشق پرداخته

هم  شناسد وها و نیازهای سرکوب شده خویش را بهای مختلف دفاعی، انگیزهطریق مکانیزم

 (. 189: 1388)کریمی، « پیرایش کندتر واالیش و آنها را به شکل متعالی

زش ها ارصهگشایی ظریفی که به قهاست یعنی راهها و داستاناین همان هدف متعالی قصه

 است: موالنا خود فرمودهبخشد همچنان کهو اعتبار می

 استهمانای برادر قصّه چون پی                         

 

 استسان دانهمعنی اندر روی به 

 

 
 قلعرد ـــدانة معنی بگیرد مـ                           

 

 

 ننـــگرد پیمانه را گر گشت نقل 

 

 
 (26: 1379)مولوی، 

بنابراین قصه بیان حاالت انسانی است که در یک رابطة پویای گروهی و جمعی با توجه به 

ها، اسطورهترین نیازهای یک جامعه را در قالب های فرهنگی عمیقها و کششگرایش

تصویرسازی »کند. های فرهنگی و اجتماعی تبیین میها و قهرمانان پیشگام حرکتسمبل



 
های حاالت درونی زنده و پویای قصة شاه و کنیزک و به نمایش در آوردن فراز و نشیب

هایی از سفر های نمادین پادشاه و کنیزک، طبیب و زرگر جلوهانسان در قالب شخصیت

« مدار پویای شدن استروج انسان از کالبد ایستای بودن و وارد شدن بهعرفانی به قصد خ

 (. 195، 1388)کریمی، 

 د پرهیزنهان خوپهای ها اغلب از برمال شدن انگیزهکاوان انسانبر طبق نظر بسیاری از روان

کنند آن را به صورت غیرمستقیم آشکار سازند. به همین منظور است و سعی می

 ین خاطربه هم کنند تا تصاویر درونی خود را بر آنها فرافکنی نمایندلق میاشخاصی را خکه

ا بر رموالنا در داستان کنیزک و پادشاه شیوة روایت سوم شخص یا دانای کل است که

است از هگزیند تا نقد حال خویش را و آنچه را در مسیر سیر و سلوک بر او عارض شدمی

 کند. می آن اشارهن رو در خالل داستان رندانه به زبان دیگری بازگو نمایند، از همی

 خوش تر آن باشد که سرّ                         

 دلبران

 

 گفته آید در حدیث دیگران           

 

 
 ( 30: 1379)مولوی،             

ه قصد کای روحانی از خود موالناست توان گفت که نخستین داستان مثنوی تجربهپس می

وی را اولین داستان مثناین نکته هم که»مریدان دارد. انتقال آن را از طریق داستان به 

ین ود او دردهد که باید چیزی هم از نقد حال خخواند، نشان میمی« نقد حال ما»موالنا 

کایت حخود و  یت حالتواند با نوعی ابهام حکاکنایة زیبا مستتر بوده باشد. نه آیا کالم او می

 (. 12: 1369کوب، روح انسان راه در یک داستان رمزی متضمن شده باشد )زرینحال 

رده کجربه ای عملی است یعنی روشی که خود تشیوة درمانگری موالنا در این داستان شیوه

جدان ی را واگر درمانگر خود شخصاً عشق حقیق»است از همین رو عمیقاً تاثیر گذار است. 

نا در ش موالی به شیوة عشق درمانی را نخواهد داشت و تمام تالباشد، توان درمانگرنکرده 

 (. 207: 1388)کریمی، « قصة شاه و کنیزک بیان همین نکتة رازآلود است

ت و ار اسدر داستان شاه و کنیزک در آغاز داستان شاهی که هم از مکنت دنیایی برخورد

گیرد. دشوار قرار می است در معرض آزمونیهم عوالم معنوی و روحانی را طی نموده 

ارو را کنیزکی زیبرود. در میانه راهپادشاهی به قصد شکار با همراهانش به بیرون شهر می

خرد و گیرد او را بشود، بنابراین تصمیم میاول دلباختة او میکند و در نگاهمالقات می

 همراه خود به قصر ببرد.



 
الی زن آرمانی در عاشق شدن شاه بر کنیزک حاکی از فعال شدن صورت مث

کند و یفکنی ماش را بر کنیزک فرااوست، شاه تمثال خیالی خود از بانوی آرمانیناخودآگاه

دازد. س بپرداند. سالک در اولین قدم باید به شناخت نفاو را همان نیمة گمشدة خویش می

 گردد. شناخت و همدمی با نفس باعث شناخت حاالت درونی می

انگر انی نشرود و این امر به لحاظ روبر حسب اتّفاق به شکار می که همان سالک استشاه

مین ه، به انگیزه های خود را در مورد کشف زیبایی و حقیقت ارزیابی کندآن است که شاه

 «نسان ا» است که شاه گشایش داستان این گونه» گردد. خاطر سیر و سلوک او آغاز می

است شکار دی از پاگذاشتن به ساحت نا خودآگاهرود که نمابرای شکار به بیرون شهر می

ای پهای پلید است و جستجوی صید پی گرفتن رد اساساً از بین بردن جهل و گرایش

، 1388 شوالیه و دیگران،) «رسدخداوند است و جستجوی راهی است که به ذات اعظم می

 (.72: 4ج 

ار هی بیمپس از مدت زمان کوتاشود امّا می کنیزک به قصر آوردهوقتی به دستور پادشاه

از آست که شود اّما بیمار شدن کنیزک امری اتفاقی نیست، بیمار شدن کنیزک پیغامیمی

ج از ال خروزند که در مسیر وصول به حقیقت در حاو نهیب میفراخود یا وجدان پادشاه به

هت جش را تالمسیر اصلی است. اّما شاه بر خواستة خود اصرار دارد به همین دلیل تمام 

     گیرد. کار مینجات کنیزک به

 گفت جان هر دو در دست شماست  شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست

 ام درمانم اوستدردمند و خستــــه  جان من سهل است جـان جانم اوست

 (33: 1379)مولوی،                        

ست اکنیزک  شاه در روساخت در پی درمان» کند. بیماری کنیزک شاه را به تکاپو وادار می

 (.5: 1394)جاللوند و مباشری، « امّا در زیر ساخت در پی التزاد نفس است

واهش های غرق در خخط افقی داستان جذاب و مطابق با رفتارهای انسانی، اما انسان

ن ریتداییهای نفسانی در حکم قطع ارتباط او با خنفسانی است. غرق شدن شاه در خواهش

دارد  حضور ای از روانش که خداوند در آنجزء وجود خویش است به لحاظ روانی او از نقطه

ی هااست که خصلتان قسمت از ناخودآگاهسایه»گریزد.فاصله گرفته و به سایة خویش می

 (.57: 1368)یونگ، « حیوانی در آن حضور دارد



 
جا در این ما کههای آنین به خواستهکه در برابر بحران زندگی قرار گرفته سرگشته و حیراشاه

ان ی درمدهد و از طبیبان براتغییر حالت داده و در جهت منفی در حرکت است، پاسخ می

اش کمک انهگیرد. یعنی به برآوردن خواسته های منفی روان زنآنیما به شیوة خود کمک می

شاه  گردد،بیمار می کنیزکشود. پس از آن کهکند بنابراین کنیزک بیمار و بیمارتر میمی

-ییش نمپکند در نتیجه هیچ کاری از به جای توکل، تعقل و بر عقل ناقص بشری تکیه می

 شوند: برد. طبیبان در اینجا نمادی از عقل بشرند، لذا از معالجت عاجز می

گاه نآورد و آشکسته و ناامید به درگاه خدا روی میشاه با دیدن عجز خود و طبیبان، دل

ایی از برای ره یابد، اوشود چارة کار را در تسلیم میمیز تغییر وضع موجود درمانده  اشاه 

با  رتباطاست چارة کار را در اهای روانی که به دنبال هوای نفس درگیر آن شدهدرگیری

 رودمسجد میکند به همین دلیل است که بهنیروی قدرتمندتری از عقل بشری جستجو می

 و مراقبه کند. تا به دور از هیاه

لی در حقیقت، رویکرد و روش عشق درمانی حاکم بر قصة شاه و کنیزک که هستة اص»

 ر قالبگیری از نماد سیر و سلوک معنوی ددهد، بهرهتحوالت درونی مخاطب را شکل می

 (. 132: 1388)کریمی، « کمال استسفر روح و طی شدن منازل و مدارج راه

 یک فرد ارد وملک دین را هم در اختیار دکند که شاهمی ز اشارهموالنا در آغاکهاز آنجائی

است، پس او آموختهگزیند که دینش به دیندار است آن روش روحانی را برای نیایش برمی

کند به های ذهنی توجهکند و پا برهنه یعنی بدون این که به درگیریمسجد را انتخاب می

یق و های عمندای درون است. یک سفر انفسی به الیه مراقبه، گوش دادن به»رود. آنجا می

لم ست. عدست نخوردة فطرت و طبیعت آدمی، این سفر با سفرهای بیرونی بسیار متفاوت ا

یل و قای ناظر بر سفرهای بیرونی هستند که با و دانش رسمی، تحصیل معلومات مدرسه

کشف بینش نی بهرت و استماع درواند امّا مراقبه یک سفر درونی که با بصیقال و القا همراه

 (. 161)همان: « استحقیقی و نور باطن همراه

 شود: گیرد و دچار اشتباه نمیشاه تصمیم درست را می

 دیدا بشد چو عجز آن حکیمان ر                       

 

 

 پابرهنه جــــــانب مسجد دوید 

 

 
 شد رفت در مسجد سوی محراب                       

 

 

 از اشک شد پر آب شدسجده گاه 

 

 
 ( 34: 1379)مولوی،  



 
رفا یدگاه عددارد. از پس از راز و نیاز یا همان دعا و مراقبه نشانه و عالمتی را دریافت می

دین  نیا یاکه سالک گرفتار امری در دهنگامی»منزلة کلید و حّلال مشکالت است. خواب به

سبب  روند زیرا خواب یکی از طرق کشف است کهمیشوند به دنبال واقعه یا خواب می

اب کلید حّل ( بنابراین شاه در خو 63: 1378فروزانفر، )«شود اتصال روح به عالم غیب می

از مندانه ای خردها و پندارهدر رؤیاها همیشه عقاید قاطع و ممنوعّیت»کند. معما را پیدا می

م، ، معلدر رؤیاها در هیئت طبیب، روحانی گیرد، پیر فرزانهمیسیمای پیر خرد سرچشمه

 (. 111: 1376یونگ، ) «شوداستاد و.... ظاهر می

عقل  اء بهاست ناچار است از اتککه راه حلی روحانی را برای معالجة درونش برگزیدهشاه

ا بی ردستورات او خویش دست بردارد و زمام عقل خود را به پیر و مرشدی بسپارد و تمامی

اهد مندی خوآن رضایتبپذیرد، این امر در عرفان همان تسلیم است که نتیجة  چون و چرا

احساسی آشنا  یابد. با دیدن پیر فرزانهاین مهم دست میبود و چنانکه خواهیم دید شاه به

 ت.او با پیر اسگر قرابت و نزدیکی نا خود آگاهگیرد که به نوعی بیانشاه را فرا می

 دواب دید                 در رخ مهمـان همی آمد پدیآن خیالی که شه اندر خ

 هدوختن بردوختهر دوبحری آشنـــــــا آموخته                 هر دو جان بی

 1379:1/89)مولوی،

کنیزک  ازد وازاین به بعد به راهنمایی شاه )سالک( می پردطبیب الهی پیر و مرشد است که

ز یزک راارزیابی و واکاوی قرار دهد و با دیدن کنشود مورد را که نفس سالک تلقی می

 دهد:بیماری او را تشخیص می

 دید رنج و کشف شد بر وی نهفت           لیک پنــهان کرد و با سلطان نگفت

 دودزرنجش از صفرا و از ســــودا نبود          بـــــــوی هر هیزم پدید آید 

 تن خوش است و او گرفتار دل است دید از زاریش کــــو زار دل است         

 ( 36)همان: 

است، هور توجدهد بسیار درخمیموالنا از طبیب الهی و شیوه درمانگری او ارائهتصویری که 

دارد ان میشود کنیزک نیز همچون شاه، عاشق است، امّا راز را از شاه پنهمیطبیب متوجه

ه بطالنی بر عشق مجازی شا تا به وقت مقتضی او را آگاه کند. تشخیص طبیب خطّ 

 مت سایةاش دارد و به قسهای نفسانیکشد، عشقی که ریشه در هوای نفس او و خواهشمی

 وجودش تعلق دارد.



 
 کند: کنیزک به عشق سمرقندی خود اعتراف می

 اندک اندک گفت شهر تو کجاست     که عالج هر شهـــری جداست

 یشی و پیوستگی با کیستتاندر آن شــهر از قرابت کیستت      خو  

 پرسید از جـــــور فلکدست بر نبضش نهاد و یک به یک      باز می

 گردد جهان       او بود مقصود جانش در جهانتا که نبض از نام کی 

 گزند     تا بپرسید از سمرقند چـو قندنبض او بر حال خـــود بُد بی

 زرگـر فرد شدنبض جست و روی سرخ و زرد شد    کز ســمرقندی 

 (101 - 90)همان: 

ذیرش مادگی پنوز آدارد؟ بنا به تشخیص او بیمار هاما چرا درمانگر راز را از بیمار پنهان می

طبیب  . کارمرور و آهستگی این راز را واگویه نمایدکوشد بهحقیقت را ندارد پس طبیب می

ده شوار کردرا برای شاه هایی است که وصول به حقیقت از این پس برداشتن موانع و حجاب

 است.

 کنیزک دل در گرویابد کهبین در اختیار دارد، در میمرشد است و جام جهانطبیب که

نیزک کعشوق مموالنا شغل زرگر را برای  جوانی زرگر در محلّة غاتفر سمرقند دارد. اینکه

رگر زارد. دتان سنجی موالنا را در بیان نمادین داسگزیند نهایت ظرافت طبع و نکتهبرمی

ایت این حک زرگر در»است.نمادی از تعلّقات دنیایی است که باز نفسی دیگر را به بیراهه برده

نابراین خواهد زرگر وجود خود را بشناسد ب( است و شاه نمی SHADOWنمادی از سایه ) 

که  ندهر چ است. سایه دارای سرشتی عاطفی است وآن را به ناخودآگاه ) سمرقند( فرستاده

ی محمود«)درسمیشرور است امّا انسان تا آن را نشناسد و از آن نگذرد به تفرّد و یگانگی ن

 (.157: 1391و ریحانی فرد، 

یب پس کند. طبمنظور کمک به درمان شاه راز بیماری کنیزک را برمال میبنابراین طبیب به

 آورد:یاز آگاه کردن شاه بنا به خواستة شاه جوان زرگر را به حضور وی م

 تا بسوزد بر سر شمـــــع طراز      سوی شاهنشاه بردنـــــدش به ناز

 مخزن زر را بدو تســـلیم کرد       شاه دید او را بســــی تعظیم کرد

 آن کنیزک را بدین خواجه بده       پس حکیمش گفت ای سلطان مه

 آب وصلش ، دفع آن آتش شود       تا کنیزک در وصالش خوش شود

 جفت کرد آن هر دو صحبت جوی را               شـــه بدو بخشید آن مه روی را



 
 تا به صحت آمــــد آن دختر ، تمام                مدت شش ماه می راندنـــد کام

 (1379:1/35)مولوی، 

اه با شیه.  امّا ازدواج زرگر و کنیزک رمزی است از تسلیم شدن موقت انسان در برابر سا

 است در نمود عینیآنچه را در درون داشته کشد. شاه بازی این دو ریاضت میدیدن عشق

 نشیند.میعشق بازی زرگر و کنیزک به نظاره

 گیرینتیجه

و را اباید و رتوان گفت: آنچه دل عاشق را میاز آغاز داستان عنوان شد میبا مرور آنچه 

وی ورت بانصی است، همان چیزی که به الهای از زیبایی جاودانة سازد جلوهشیفتة خود می

و است زیرا ااه شگیرد. این نقطة آغاز رشد روحانی آرمانی و مطلوب در ناهوشیار شاه قرار می

 رکه ومنزلة نیروی محدهد. اصوالً عشق بهرا به سوی عشق حقیقی و خودشناسی سوق می

-تی و شهوتی و خودخواهتواند او را از خودپرسشود و میرونده برای آدمی تلقی میپیش

پوی و تکا آنچه آدمی را به تالشپرستی دور کند. موالنا در این داستان معتقد است که 

 انسان برای حرکتکند نیروی عشق است و در حقیقت عشق نیروی محرکة دائمی وادار می

های او به سوی پیشرفت و کمال است، امّا همیشه طی این طریق آسان نیست و انسان

رف صلی منحخورند و از مسیر اها را میری در مسیر وصول به عشق حقیقی فریب جلوهبسیا

 و مقام بستگی به پولها در قالب دلورزیبینیم اغلب عشقمیشوند از همین روست کهمی

ها انسانها بهبستگیاین دلشود و همة های ظاهری نمایان میو شهرت و شهوت و زیبایی

 گونهیناارد. موقتی است و با امنیّت روانی حقیقی فاصلة زیادی دند کهدهامنیّت کاذبی می

 . بخش باشدمدت نتیجهتواند در کوتاهها در سطحی بسیار پایین است و فقط میبستگیدل

استان در این دشناسانة ژرف موالناست او حکایت شاه و کنیزک به خوبی بیانگر دیدگاه روان

هم  شق را باعهای مربوط به گری و نظریهای تداعیوی، مشاورهکابا نبوغی خاص اصول روان

حسوب ماست. بنابراین رویکرد درمانی مولوی در خصوص عشق دیدگاهی کامل تلفیق کرده

وان رصصان شود. بنابراین با توجه به جامعیّت روش درمانی موالنا ضروری است تا متخمی

 ثنوی بپردازند.بیشتر به بررسی فنون روان درمانی مولوی در م

 منابع 

 ن کتاب.(، عشق در ادیان و ملل، چاپ اول، زنجان: نیکا1386توسلی افشار، محمد، ) -

 (، مبانی عرفان نظری، چاپ اول، تهران: نشر سمت.1383رحیمیان، سعید، ) -



 
 (، پله پله تا مالقات خدا، تهران: علمی. 1378کوب، عبدالحسین، ) زرین -

 های موالنا، چاپ سوم، تهران: مرکز.(، عشق نوازی1384ستاری، جالل، ) -

م، (، کلیّات اهتمام محمد علی فروغی، چاپ نه1372سعدی شیرازی، مصلح الدین) -

 تهران: انتشارات امیرکبیر.

 .(، روانشناسی تربیتی، چاپ چهارم، تهران: فرا روان1376سیاسی، علی اکبر) -

لی، تهران: نگ نهاد ها، ترجمه سودابه فضائ(، فره1391شوالیه، ژان و آلن، گربران )  -

 جیحون.

 طالعات.(، تفسیر موضوعی مثنوی معنوی، چاپ دوم، تهران: نشر ا1388فاضلی، قادر ) -

 .(، شرح مثنوی شریف، تهران: علمی و فرهنگی1378فروزانفر، بدیع الزمان )  -

 ژه.تهران: نشر داندرمانی عارفانه، چاپ دوم، (، روان1388کریمی، عبدالعظیم) -

بخش رویکردهای روان درمان» (، 1395علی، )نیا، محمدپرضا؛ ویسکرمی، حسنمتقی -

( سال های ادب عرفانی) گوهر گویاپژوهش«. موالنا در حکایت پادشاه و کنیزک مثنوی

 .123 – 158اول یازدهم شمارة

پادشاه  گویی حکایتالتحلیل کهن» (،  1391اصغر، )محمودی، محمد علی؛ ریحانی علی -

 وسیستان  ادب غنایی، دانشگاهمجلة پژوهشنامة . «و کنیزک مثنوی براساس دیدگاه یونگ 

 .166 – 145بلوچستان، سال دهم، شمارة هجدهم، 

ن: امیر المعارف فارسی، سه جلدی، چاپ سوم، تهرا(، دایره1381مصاحب، غالمحسین، ) -

 کبیر.

 کامل، چاپ دوم، تهران: نشر مالصدرا.(، انسان 1372مطهری، مرتضی، ) -

 .، تهران: ایران1محمد بندر ریگی، ج (، المنجد، ترجمه1380معلوف، لویس، ) -

 کبیر. (، فرهنگ فارسی، دورة شش جلدی، چاپ سوم، تهران: امیر1357معین، محمد، ) -

 .لمیع(. مثنوی معنوی، تصحیح نیکلسون، تهران: 1379الدین محمد، )مولوی، جالل -

امرزی، چاپ ها، ترجمة پروین فر(، خاطرات، رویاها، اندیشه1378گوستاو، )یونگ،کارل -

 سوم، مشهد: به نشر.

 

 

 


