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جستوجوی مأخذ قصهای از مثنوی معنوی
علیرضا رفعت نژاد

ش��ارحان مثنوی دربارۀ مأخذ یکی از داستانهای دفتر چهارم
آن ،داس��تان ش��اهزاده و پیرزن جادوگر (،)3241 - 3085/4
سخنی نگفتهاند.

قصه این اس��ت که پادش��اهی در خواب میبیند
خالصۀ ّ
فرزندش ُمرده است .با ترس بیدار میشود و تصمیم میگیرد
همس��ری برای فرزن��دش برگزیند تا اگ��ر رؤیایش به وقوع
پیوس��ت ،از فرزندش یادگاری بر جای بماند و نس��لش دوام
یابد .شاه دختری از خانوادهای پارسا برمیگزیند و به عقد پسر
در میآورد .از قضا پیرزنی جادوگر نیز به ش��اهزاده عالقهمند
اس��ت و او را ،با جادو ،عاش��ق خویش میس��ازد .تا آنجا که
همنش��ینی با پیرزن ،ش��اهزاده را از هر کار دیگر بازمیدارد.
پادش��اه از چارۀ کا ِر فرزند درمیماند .هرچه میکند ،بیفایده
است و عش��ق پسر به پیرزن بیشتر میش��ود .پادشاه مضطر
دس��ت به دع��ا و زاری برمیدارد ،تا اینکه س��احری ماهر به
نزدش میآید و به او میگوید برای باطلکردن س��حر پیرزن
جهت
باید س��حرگاه به گورستان بروی و قب ِر کنار دیوار را در ِ

قبله بش��کافی .طناب��ی مییابی که ب��ر آن گرههایی زدهاند.
گرهها را میگش��ایی ،سحر باطل میشود .پدر چنین میکند.
سحر باطل میش��ود .پسر نزد همسرش بازمیگردد و پیرزن
جادوگ��ر   از  غص��ه    میمی��رد     .
چنانک��ه گفتیم ،مأخذ این حکایت را اس��تاد فروزانفر و
دیگر ش��ارحان مثنوی مشخص نکردهاند؛ اما به نظر میرسد
دو تمثیل از کیمیای س��عادت امام محم��د غزالی را میتوان
مأخذاینحکایتدانس��ت.تمثیلنخس��تکوتاهاس��ت:

س��حر دنیا آن اس��ت که ظاهر خویش آراسته دارد و هرچه
بال و محنت است پوشیده دارد تا جاهل به ظاهر وی نگرد،
غره شود و َمثل وی چون پیرزنی است زشت که جامۀ دیبا
ّ
و پیرایۀ بس��یار بر خویش��تن کند تا هر کسی از دور وی را
میبیند بر وی فتنه میش��ود؛ و چون چ��ادر از وی باز کند
پشیمان شود و فضایح وی ببیند ( .غزالی)76:

دومین تمثیل مفصلتر از اولی اس��ت .این تمثیل ،در واقع،
داس��تانی اس��ت که پیرنگ آن ب��ه پیرنگ داس��تان موالنا
نزدیک  اس��ت:
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کابل��ی ج��ادو ای��ن دنیاس��ت ک��و
ِّ
ک��رد م��ردان را اس��یر رن��گ و ب��و                                                                 

یکی از ملوک پس��ر خویش را زن داده بود .پس پس ِر ملک
آن ش��ب بیشتر ش��راب خورد ،و چون مست شد ،به طلب
عروس بیرون آمد .چون قصد حجره کرد ،راه غلط کرد و از
(                                                    )3190-3189/4
		
سرای بیرون افتاد .همچنین میشد تا به جایی که خانهای
پایان تمثیل دوم خود نوشته است:
غزالی نیز در ِ
و چراغی پیدا ش��د .پنداشت که خانۀ عروس بازیافت .چون
پ��س ف��ردا اه��ل دنی��ا و هم��ۀ لذته��ا و ش��هوتهای
در ش��د ،قوم��ی را خفته دید .هرچن��د آواز داد ،کس جواب
دنی��ا را هم��ه ب��ر ای��ن صف��ت بینن��د ،و اث��ری ک��ه                                                                                                
بازنداد .پنداش��ت که در خوابند .یک��ی را دید چادری نو در
باز مانده باشد از مالبسۀ شهوات در دل ایشان همچون اثر
وی کش��یده .گفت« :این عروس است ».در ب ِر وی بخفت و
آن نجاس��تها و تلخیها بود که در گلو و زبان و اندام وی
چادر از وی باز کشید .بوی خوش به بینی وی رسید .گفت:
بمانده بود ،و رسواتر و عظیمتر (غزالی .)106:
مش��ابهت این داستانها در آن اس��ت که موالنا ،پیش از
«بیش��ک این عروس اس��ت که بوی خوش به کار داشته دیگر
ِ
اس��ت ».تا روز با وی مباشرت میکرد ،و زبان در دهان وی این داستان ،سخن از رؤیا و پیوند آن با واقعیت میگوید .غزالی
مینهاد ،و رطوبتهای او به وی میرسید؛ میپنداشت که هم ،درست قبل از نقل این حکایت ،دربارۀ رؤیا سخن میگوید
وی مردمی میکند و گالب بر وی میزند .چون روز درآمد   ،و رؤیای مؤذنی را ش��رح و تعبیر میکند« .گرهگش��ایی» هردو
ن��گاه ک��رد :آن دخمۀ گبران بود ،و ای��ن خفتگان مردگان داستان نیز در «گورس��تان» صورت میگیرد :جادوی پیرزن در
بودند و آنکه چادر نو داش��ت ــ که پنداش��ته بود عروس قبرستان باطل میشود ،شاهزاده نیز در گورستان رسوا میشود.
اس��ت ــ پیرزنی بود زشت که در آن نزدیکی بمرده بود ،و
دیگ��ر آنک��ه ،موالنا گاه دو حدیث ی��ا دو تمثیل را در هم
آن بوی خوش از حنوط وی بود ،و آن رطوبتها که بر وی میآمیزد و روایتی نو میآفریند (برای نمونه ر.ک :فروزانفر)397:
میرس��ید همه نجاستهای وی بود .چون نگاه کرد هفت و قصۀ شاهزاده و پیرزن جادوگر نیز ممکن است حاصل تلفیق
اندام خویش در نجاس��ت دی��د ،و در دهان و گلوی خویش این دو تمثیل از کیمیای سعادت باشد.
از آب ده��ان وی تلخی و ناخوش��ی یافت؛ خواس��ت که از
ب��ا توجه به آنچه گفته ش��د ،میتوان چنین انگاش��ت که
تمثیل غزالی را ،در کیمیای سعادت یا احیاء علوم الدین،
تشویر و رسوایی آن هالک شود ،و ترسید که پدر وی بیاید موالنا
ِ
و لش��کر وی ،وی را ببیند .تا در این اندیش��ه بود پادشاه و خوان��ده و با ذهن خالق خود از نو پرورده و آفریده باش��د .این
محتشمان لشکر در طلب وی بیامده بودند .وی را در میان احتمال را هم نمیتوان منتفی دانست که این تمثیل ،در میان
فضیحت دیدند ،و او خواستی تا به زمین فرو شدی تا از آن اه��ل دین تمثیلی رایج بوده اس��ت و غزالی و موالنا ،هردو ،از
فضیحت برستی (همان.)106 -105 :
منبعی واحد بهره جستهاند.

این دو تمثیل البته با حکایت موالنا متفاوت است .اما با مروری
مختصر بر کتاب مآخ��ذ قصص و تمثیالت مثنوی درمییابیم
که موالنا در مثنوی بس��یاری از تمثیالت و حکایات پیشینیان
را با دخل و تصرف نقل کرده است.
برای تقویت این احتمال قرائنی هم داریم؛ یکی مشابهت
الی��ۀ درونی (نک :فتوحی )259:هردو تمثیل اس��ت؛ یعنی در
هردو مراد از «شاهزاده» ،انسان است و منظور از «عجوزه» ،دنیا.
موالنا داستان خود را چنین تأویل میکند که:
ای ب��رادر دان ک��ه ش��هزاده توی��ی
در جه��ان کهن��ه ،زاده از ن��وی
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