
  

  نامه اي داستان گنجبررسي و تحليل مقايسه
  در مقاالت شمس و مثنوي معنوي

  ∗يداهللا شهسوار
 

  چكيده
اي و بسيار  اقوال شمس است كه به شكل محاورهة جملاز» نامهگنج«داستان عرفاني 

كوتاه در مقاالت آمده كه مولوي با تأثر از ساختار و محتواي اين حكايت، داستان طوالني و 
هاي مقاالت  نقش بسياري از حكايات و قصهتأثيرالبته اگرچه . ساختارمندي خلق كرده است

 داستان تأثيراند؛ ن اشاره كردهآني به شمس بر مثنوي معنوي امري است كه محققان فراوا
تواند تحقيقي به ميزاني است كه مي) نامه مثنويگنج(يادشده بر داستان موردنظر در مثنوي 

روشن است تأمل و نوع نگاه مولوي به اين داستان، نشان از قدرت او . مستقل را شامل شود
با اين توصيف كاربرد . ه دارددر تبيين عناصر داستاني و كشف زواياي پنهان حكايت يادشد

تمثيالت، تلميحات و شمار بسياري از واژگان عرفاني و استفاده از آيات و روايات گوناگون 
.  در اين داستان است كه در اين مقاله، بدان پرداخته شده استمولويمحصول فرآيند ذهني 

خلق كرده و با هايي تازه   جريان سيال ذهن، حوادث و صحنهةوي در طول داستان با شيو
داستان را ضمن توجه ... ايجاد برخوردهاي گوناگون مانند به چالش كشاندن عقل و عشق و 

  .رساند به ساختار منسجم؛ انديشمندانه  به پايان مي
  

  ي كليديها واژه
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  مقدمه
الدين محمد را با  درخشيد و جالل  شمس در افق قونيه نمية ستارگمان اگر بي

ماند و اين همه شعر  كرد معاني بلندي از عشق همچنان در پرده مي انوارش ملتهب نمي
بود كه اين همه قول و غزل را به نگشت در واقع مولوي بلبلي  و شور و هنر پديدار نمي

  .دبسرايديدار رخسار شمس 
از آن الفاظ وحي آساي شكربار شمس   بناگوش ضمير  دارد قالئدهاي در

  )ديوان كبير(    

 روحي و رفتاري تأثير در آثار خويش مكرراً از شمس تبريزي و مولوياز آنجا كه 
، تحقيقي تأثيركند ضمن بررسي زواياي اين ده سعي ميويسنكند، ن وي در خود ياد مي

رسيم  بنابراين با درك اين نكته بدان جا مي. ند را ارائه كمولويدرست از مباني فكري 
هاي افكار و  توان با كاوش در سرچشمه ن را مياكه امروزه فهم درست آثار متقدم

 تأثيررو كاوش در مقاالت شمس با فرض از اين. آبشخور فكري ايشان به دست آورد
 شمس بر مولوي مأخذي عمده براي فهم درست و نيز گشودن بسياري از غوامض

  .مثنوي است
روشي كه از . ترين و بهترين روش براي رسيدن درون پردة اشياست قصه راحت

نويسان كهن آغاز كردند چه از زبان اشياء بوده باشد يا حيوانات يا انسان تا ديرباز قصه
ها انبوهي  در نهاد اين قصه. كند  هستي را ترسيم ميةبه دوران ما برسد، تصاوير هنرمندان

پرداز با كمك رمز و كمي، عرفاني، اجتماعي و اخالقي وجود دارد كه قصهاز تعاليم ح
  .سازد مند مي نماد، تمثيل و تلميح و بسياري از ابزارهاي زباني، خواننده را بهره

 معني اندر وي مثال دانه ايست   اي برادر قصه چون پيمانه ايست

 نقلننگرد پيمانه را گر گشت    اي معني نگيرد مرد عقل دانه

  )3624-2/5مثنوي، (    

 شرح و بيان علم ةنامه داستاني كامالً عرفاني است و شمس تبريزي آن را به بهانگنج
وي در . كند طرح مي) حضوري(در برابر علم عرفاني و قلبي ) حصولي(و عقل ظاهري 
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چنان كه . بين خود آشنا كندكوشد تا انسان را با نفس حقيقت اين حكايت كوتاه مي
شخصيت اصلي (طلب  نيز در راستاي داستان شمس، ماجراي فقيري روزيلويمو

طلب در عصر داود پيامبر متناسب و يكسان را با سرگذشت شخص روزي) داستان
رو قهرمان داستان مثنوي، با طرحي از پيش تعيين شده و تمهيداتي منظم از اين. بيند مي

 خواننده را به همراه خويش  بيت322شود و با  وارد ماجراي بزرگ عرفاني مي
  .كشاند مي

توان سرآغاز موضوع آن را در دفتر سوم  مولوي در خالل اين داستان بلند كه مي
 پيدا كرد، با ابزارهاي گوناگون زباني، تمثيالت و تلميحات بسيار به 1451مثنوي بيت 

و پژوهش حاضر كه به بررسي ساختاري . پردازد بيان موضوعات معقول و محسوس مي
پردازد، و البته اينكه تحقيقي در قالب  نامه از مقاالت و مثنوي ميتطبيقي داستان گنج
كند ضمن ـ وجود ندارد؛ سعي مي   تا جايي كه نگارنده تأمل كرده-مقاله در اين زمينه 

 رويكرد مولوي به اين داستان؛ ميزان و ةتحليل ساختار داستان در اين دو متن و نحو
 فروزانفر ماخذ اين داستان را .از مقاالت شمس را نشان دهدي چگونگي تأثر مثنو
 ممكن است از خود او شنيده يا در اثرش خوانده مولويداند كه  مقاالت شمس مي

اخذ كرده كه به ديگر اما اين هم ممكن است كه مولوي اين داستان را از جايي . باشد
 پيداست كه جان مايه هر چه باشد به وضوح. ن مشخص نشده استاروشني براي محقق

اين داستان همان است كه عرفا در طي قرون متمادي بارها خواندند و نوشتند و نقل 
ي شدن به حقيقت مطلق كردند و در آرزوي رسيدن به مرتبه و مقام بلند اتصال و يك

  .دند كر هستي تالش
  

  نامه در مقاالت شمس و مثنوي معنويداستان گنج
اين كار دل . هر چه فكرش غامضتر، دورترست. قصودهر كه فاضلتر دورتر از م«

. اي يافت كه بر فالن دروازه بيرون روي نامهقصه آنكه گنج. است، كار پيشاني نيست
اي است پشت بدان قبه كني و روي به قبله كني و تير بيندازي هر جا تير بيفتد  قبه
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 پادشاه رسيد رفت و انداخت چندان كه عاجز شد نيافت و اين خبر به. گنجي است
تيراندازان دورانداز انداختند البته اثري ظاهر نشد، چون به حضرت رجوع كرد الهامش 

آمد تير به كمان نهاد همان جا پيش او افتاد چون . داد كه نفرموديم كه كمان را بكش
  )1/75(» .عنايت در رسيد خطوتان و قدوصل

  
  ساختار داستان

 پادشاه و تيراندازان و هاتف غيب با هاي فقير و طرح اين داستان با شخصيت
حوادث داستان با . شود موضوع تالش براي يافتن گنج، در مكان بيرون شهر آغاز مي

اوج داستان زماني است . شود زاوية ديد سوم شخص و گفتگوي مستقيم نشان داده مي
 به شود و داستان در اوج خود بدون دادن توضيحي كه جاي واقعي گنج به فقير الهام مي

  .رسد پايان مي
  

  مايهدرون
نامه با توجه به مقاالت شمس و مثنوي با محوريت ماية اصلي داستان گنجدرون

كرامت انسان چنين است كه هر كس در خود گنجي نهاني دارد كه با زدودن حجاب 
نامه در مقاالت و مثنوي از هاي فرعي گنج درون مايه. يابد دل به حقيقت آن دست مي

  .استاين قرار 
  :هاي فرعي گنج مايه در مقاالت درون مايه) الف

اما گنج واقعي حقيقتي است كه با تالش عبد و اطاعت  زدايد، گنج ظاهري فقر را مي .1
 .آيد محض حاصل مي

تعلّقات، حجابي است كه گسستن آن قدم اول است و اخالص و رسيدن به دوست . 2
 .قدم دوم

ميد به وطلبد چندان كه ن پافشاري و استقامت ميرسيدن به هدف مهم، تالش بسيار، . 3
 .رسند مقصد نمي



  89پائيز، دوم، شماره  اولنور زبان وادبيات فارسي، سالفصلنامه تخصصي پيك   100

صفاي دل . راز يك حقيقت پنهان با علم و قدرت ظاهري كشف نخواهد شد. 4
 خواهد و ارتباط روحاني مي

  :هاي فرعي حكايت در مثنوي مايه درون) ب
 .كند سالك در سلوك عرفاني خويش راز هاتف غيب را آشكار نمي. 1

ميد نشدن رمز ون با معرفت، جدي بودن در دعا و سماجت در آن و ندعا كرد. 2
 .موفقيت دعا كننده است

گاه حقيقت اشيا بر  يابد و آن ها و تعلقات نفساني نباشد آدمي بصيرت مي اگر حجاب. 3
 .شود او منكشف مي

 او نباشد هيچ فعلي به سرانجام خود م حافظ كل موجودات است تا ارادةخداوند كري. 4
 .رسد مين

خواهي علم  توجه به فزون  نظر و عمل را بية وصول است مرتبةعارفي كه در انديش. 5
 .كند ظاهري طي مي

يافتن آن گنج از علم و قدرت ظاهري . كار را بايد به اهلش سپرد تا به مقصد برسد .6
 .شاه ساخته نبود

 الهي در آن جاي زدايد آن گاه اسرار غيب توبه با معرفت زنگار محب را از دل مي. 7
 .گيرد مي

 .زدودن حجاب قدم اول است و وصول و يافتن حقيقت قدم دوم. 8

  
  نامه مثنوي نگاهي به گنج

 از تمام ساختار و مولوينامه مقاالت شمس محاوره ايست با اينكه  فرم حكايت گنج
ردن ق كبراي محقَّ. گذارد گيرد، از اين مقدار پا فراتر مي محتواي حكايت شمس بهره مي

دهد تا نسبت به ديگر  انديشة عرفاني خويش ريخت و ساختار داستانش را تغيير مي
با وجود اين مضمون و هدف . تر ايجاد كند هاي كهن، ساماني تازه الگوهاي داستان

- فقير روزيمولويذهن خالق .  همان است كه شمس نقل كرده استمولويداستان 
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رو، از اين. بيند  شمس متناسب و يكسان ميطلب عهد داوود پيامبر را با فقير حكايت
د كن مناسب براي داستانش ايجاد مي فضايي تازه و بستري ،وي با الهام از آن شخصيت

  :كند گونه آغاز مي و اين
 كه ز بي چيزي هزاران زهر خورد    مفلس ز دردةآن يكي بيچار

 كاي خداوند و نگهبان رعا   كردي در نماز و در دعا  البه

 ام ده زين سرا  فن من روزي بي   ز جهدي آفريدي مر مرا  بي

    )6 :1841-1839(  

شخصيت فقير داستان مثنوي شايد همان فقير حكايت مقاالت باشد يا تمثيلي از 
. هر چه هست از فقر و تنگدستي به زاري و تضرع افتاده است. فقير عهد داود پيامبر

تر به  در پي راهي است كه راحت. داند جهد و تالش را براي كسب معاش كافي نمي
مطلوب برسد، پيداست قهرمان داستان ما آگاه است و با يك معرفت اوليه وارد ماجراي 

  :گويد شود و با يافتن راه درست ارتباط با خدا، چنين سخن مي بزرگ مي
 پنج حس ديگري هم مستتر   پنج گوهر دادي ام در درج سر

  تو كن اي مستويكار رزاقي    تويام تنهاچون كه در خالّقي

    )6 :3-1824(  

ميد و گاهي اشخص فقير با اصرار بيش از حد پس از مدت زمان طوالني گاهي نا
رسد كه اكنون چون نيازمندي مطلق دست حاجت به سوي  اميدوار، باالخره به جايي مي

  :دارد غني مطلق برمي
يدي كه تعالاز جناب حق شن   چون شدي نوميد در جهد از كالل  

    )6 :1851(  

گيرد تا آنكه كارش بـه مكاشـفه          از اين به بعد حاالت عرفاني صوفي جوان قصه باال مي          
  :انجامد مي
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خواب، صوفي راست خو واقعه بي   ديد در خواب او شبي و خواب كو  

    )6 :1913(  

هاتف . نهد با اين بصيرت دست در دست هاتف غيب كه خضر راهدان اوست مي
را كه در ميان اوراق دكان وراقان است به ) نقشه گنج(گي به دست آوردن رقعه چگون
در تزاحم اوراق و انبوهي . كند پس از آن فقير در طلب رقعه حركت مي. گويد او مي

وي .  را بربايد و خلوتي گزينديابد چون دزدي رقعهموريت ميأجمعيت و اغيار او م
گفتگوي ظاهري . افشاي آن سزاوار آن نيستاين رازي است سر به مهر كه  داندمي

كند و  وي پس از سير انفسي اميدوارانه حركت مي. شود قهرمان داستان با هاتف قطع مي
فضا و موقعيت داستان تغيير . گيرد براي اجراي مأموريت در دكان وراقان قرار مي

ه مو به اي كه گرفته بود مو ب كند مطابق برنامه كند و سالك قهرمان سعي مي مي
ها و  نامه را در ميان كاغذ پارهبا كمال شگفتي دست خط گنج. دستورات عمل كند

  :رود يابد و به فكر مي ارزش مي اوراق بي
 كز پي هر چيز يزدان حافظ است   باز اندر خاطرش اين فكر جست

    )6 :1933(  

شاني دقيق گنج گردد ن شود و هنگامي كه باز مي براي لحظاتي راوي از داستان خارج مي
  :كند نوشته شده در رقعه را عرضه مي

 پشت او در شهر، در در فدفد است   آن فالن قبه كه در وي مشهد است

س تيري در گذاروو آن گمان از ق   پشت با وي كن تو، رو در قبله آر  

 بر كن آن موضع كه تيرت اوفتاد   چون فكندي تير از قوس، اي سعاد

    )6 :7-1945(  

دست گرفت و به نشاني ه فقير با هيجان و شتاب تير و كمان و ابزار حفاري را ب
گردد و  روند روايت نيز همزمان با هيجان داستان لحظاتي تند مي. داده شده رفت
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فقير مطابق دستور تير . شود كند داستان دارد به اوج خود نزديك مي خواننده احساس مي
دي به گنج خواهد رسيد، خوشحال و اميدوار زمين را كند و از اينكه به زو  ميبرا پرتا

  :شود كند اما موفق نمي مي
 كند شد هم او و هم بيل و تبر

  
 خود نديد از گنج پنهاني اثر  

      )6: 1950(  

گيرد رفته رفته شتاب و  دهد اما نتيجه نمي پرتاب تير و كندن را بارها ادامه مي
فتاد گويي پيام سروش غيب را به درستي گرهي در كارش ا. كند هيجان او فروكش مي

كرد بدين صورت  هدف در پيش چشم عقل او گم شد و تكرار بي حاصل مي. درنيافت
  :شود سكوت خلوتش شكسته مي

 آن گروهي كه بدند اندر كمين   پس خبر كردند سلطان را از اين

    )6 :1953(  

. ورزند  و گنج عشق ميشاهان هم كه به زر و زيور. راز نهفته نزد شاه آشكار شد
براي اينكه گرفتار عذاب و عقاب شاه نگردد پيشدستي . ايستد فقير در پيشگاه شاه مي

  :سپارد كند و خود رقعه را به او مي مي
 ام حد ديده گنج نه، و رنج بي   ام تا اين رقعه را يابيده«: گفت

    )6 :1957(  

آيد؟ پس از سختي ركود آهنگ  آيا اين طعمه با علم و قدرت زياد شاه به دست مي
شود شاه هم پس از شش ماه تالش طبيعي با تمام قواي مادي نتيجه  روايت تندتر مي

: كندنگرفت گويي عقل و انديشه شاه سرّ اين رقعه را در نيافت، شمس نيز اشارت مي
كند تا  رسد چيزي شاه را وادار مي به نظر مي» .اين كار دل است، كار پيشاني نيست«
آن چه بودست كه شاه در فقير ديد و در : توان پرسيد عه را به فقير بدهد در اينجا ميرق

  !خود نديد؟
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 از من غرقه شده ياري مخواه   از خدا خواه اي فقير اين دم پناه

 از خود و از ريش خويشم ياد نيست   كه مرا پرواي آن اسناد نيست

    )2026-2027(  

هد و تالش خويش شكست خوردند و سرافكنده شاه و گدا در نخستين مرحلة ج
  :دنك اندوزد خود را سرزنش مي حاصل شاه تجربه مي شدند فقير كه از زحمت بي

  چون تو دربستي تو كن هم فتح باب  گفت يا رب توبه كردم زين 
    )2029(  

گردد و  اي كه پيش آمده آرام آرام مرتفع مي  فقير موقعيت پيچيدهةبا توبه و اناب
  :كند فزون خواهي ناشي از تمايالت بشري فروكش مي

 تا نباشد بحر را خاشاك و خس   بعد از اين ما ديده خواهيم از تو بس

    )2318(  

اش كند كه  خواهد او را يارش شود و از خدا ياري مي بار ديگر فقير از خلق جدا مي
فقير . آيد ه سراغش ميدوباره هاتف غيب ب. كند به تعبير عرفا به كلي ترك تعلّقات مي

 حقيقت گنج سعي گويد و با اطاعت محض از فرمان الهي براي وصول به هيچ نمي
گنج معرفت و حقيقت يك قدم بيرون از .  داده شده دقت عمل بكندكند به دستور مي

 شمس و ةنامكليد حل معماي گنج. رفت دانست و بيراهه مي خود او بود و او نمي
و با كمك عوامل و ابزارهاي نمادين ) فقير(حوري داستان مولوي كه توسط شخصيت م

: آورد كه و سمبليك پيدا شد، همان است كه شمس در انتهاي حكايت خويش مي
  :گويد  ميمولويو » خلوتان و قد وصل«

 تو فكنده تير فكرت را بعيد   آنچ حق است اقرب از حبل الوريد
 !فت، اي بيقرارجاهدوا عنّا نگ   جاهدوا فينا بگفت آن شهريار

    )6 :3- 2362(  



 105  ...نامه در اي داستان گنجبررسي و تحليل مقايسه

 

  :نامه در نگاه مولوي به صورت ذيل است گنجةهاي حوادث قصحركت و كنش

  
  
  

 
 

  نامه در مقاالت و مثنوي گنجةبررسي و مقايس
نامه را كه به صورت مشابه و مشترك موارد تفاوت و تشابه ساختاري داستان گنج

  : يل استدر مقاالت شمس و مثنوي آمده به قرار ذ
مايه، در مقاالت  ديد، مكان، درونةها، موضوع، زاوي عناصر داستان، شخصيت) الف

 آن گونه كه حركت ،تر است مگر در طرح داستان كه در مثنوي جامع. و مثنوي مشتركند
قبل از ورود به داستان با تمهيداتي منظم نشان داده ) فقير(شخصيت قهرمان داستان 

  .شود مي
نامه قبل از مثنوي در دو جا از مقاالت  عرفاني گنجةروزانفر قصبه تصريح ف) ب

داستان را با ) 1 ج :75(كه به داستان تنها اشاره شده و ) 1ج : 227. (شمس آمده است
 سطر است 1طول و اندازة داستان مقاالت كوتاه و در حد . دهد اندك پردازشي شرح مي

  . بيت است322در حالي كه طول داستان مثنوي 
شود كه مشخصاً  به غير از عناصر اصلي واژگان مشتركي در دو داستان يافت مي) ج

ي چون فاضل و فضولي، قبله، عاجز و عجز، يها واژه. مولوي از شمس گرفته است
ده است چندان كه كراما مولوي از بسياري واژگان عرفاني استفاده ... الهام، خطوتان و 

 از حوزة خالق وي ل داستان شده كه نشانهاي وي در طو موجب گسترده شدن آموزه
هايش انديشي نبود چه بسا هر يك از داستان قافيهةپردازي دارد كه اگر دغدغ داستاندر
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  .شد چند برابر مي
هر دو داستان عرفاني، . ساختار دو داستان دقيقاً مشابه به هم و بر هم منطبقند) د

آميز اما آرام، بيداركننده  متن نيز كنايهلحن  بيان و روايت هر دو. تمثيلي و نمادين است
  .و آموزشي است

اي مشابه نوشته شده و محور آن اين است كه براي  هـ هر دو داستان با بن مايه
قدمي بر . يافتن گنج معرفت و وصول به حقيقت بايد كه دو قدم به جلو برداشت

  .خطوتان و قد وصل. خويشتن و قدمي ديگر با حق
تر ماند و رسد كه هر كه تير را دورتر انداخت محروم  جا ميشمس تبريزي بدين«
و من عرَف نفسه فَقد عرف «: فرمايد كه مي. گويد راه به حق دو قدم بيش نيست مي
و اين سخني است كه بايزيد به تعبيري ديگر گفته است كه در يك قدم بر » ربه،

  ».هاي حقهاي خود نهد و يك قدم به فرمان نصيب
  هايي دارد  هم به اين مضمون اشارهمولويو 

خطوتيني بود اين ره تا وصال« » ام در ره ز شستت شصت سال مانده     

ابزار زباني مولوي در طول اين داستان بلند به كارگيري بسياري از واژگان ) و
عرفاني است كه با عبارات، تركيبات و مضامين پيرامون اين واژگان ضمن تقويت بن 

واژگاني چون دوام، . ستان، مبين ديدگاه و عاليق فكري او نيز هستهاي اين دا مايه
رمنا، تسليم، عشق، صبر، خلوت، غيبت، حجاب، تحير، درد، فقر، توبه، فنا، كشف، پير، 

  .ست امولوي ةناماز جمله واژگان عرفاني گنج.. دريا، گوهر، واقعه و
هاي شمس و مولوي   داستانتمثيل، تلميح، كنايه و بسياري از ابزارهاي زباني در) ز

تري برخوردار است   وسيعة از قوة تفكر و انديشمولويشود ولي از آنجايي كه  يافت مي
. انديشد با گنجانيدن موضوعات متعدد و متنوع در داستان خويش به اهداف بلندتري مي

 شود كه خواننده را به  مثنوي كمتر مشاهده مية گان260هاي  چنانكه در تمامي داستان
 به تمثيالت و تلميحات مولويرو، رويكرد از اين. ساحل نتيجه راهنمايي نكند
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 مورد پنج قرآني و ة مورد اشار هشتچنانكه در خالل اين داستانچشمگير است 
، نوح،  آنان آدم را به كار گرفته است كه از جملة مورد نام انبياء و اوليانهروايات و 

  .است... ابراهيم، داود و 
- اين صورتةكند تا در ساي مطابق عادت خويش داستان را بهانه ميمولوي) ح

سازي به ابعاد گوناگون معرفتي بپردازد و براي همين خواننده بسياري از مواقع سر نخ 
هاي معرفت  دهد اما هنرنمايي مولوي اينجاست كه وقتي از وادي داستان را از دست مي
دهد كه اهل داستان را فراموش   خواننده نميگردد اين اجازه را به به صحنه داستان برمي

هاي پيوندي مرئي يا نامرئي از لفظ و معني، خواننده را به  المقدور با رگهكند و حتي
  . كشاند همراه خويش مي

  
  در متون ديني و عرفاني و ادبي گذشته» حقيقت گنج«نگاهي به موتيف 

يند غالباً آن گنج، گنج گو نامه سخن مياگر عرفا در آثارشان از گنج و گنج   
، سنايي و )1541در دفتر چهارم بيت  (مولوي. معرفت است و يا حقيقت مطلق هستي

  :اندبه اين نكته توجه داشته) كُنت كنزاً مخفياً(به توجه به روايت ...  عطار و 
 هاي ويران جوي گنج در گنج   مرد را در لباس خلقان جوي

  )129: 1377سنايي، (    
 از دل اگر برآيد در آسمان نگنجد   ها گنج نهان نهادي ين دلاندر زم

  )305: 1373عطار، (    

 به انسان بشناساند ؛وي براي آنكه معرفت حقيقي را كه همان نور مطلق حق است
  :گويدچنين مي

 تر از افالك كرد خاك را تابان   گنج مخفي بد، ز پرّي چاك كرد
  )2868/ 1مثنوي     

  :گويد شود و چنين مي  متوجه اين حديث نبوي ميمولوي ابيات فروزانفر از
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كنت كَنزاً مخفياً فَاَجبت اَنْ : يا رب لماذا خَلَقْت الخَلقَ؟ قال: السالم قال داوود عليه«
اينجا «: گويدكوب هم ميزرين) 29: 1362فروزانفر، . (اُعرَف فَخَلْت الخَلقُ لَكُي اُعرَف

ا متضمن اين معني نيابد كه گنج حقيقت از طالب صاحب دولت كيست كه سرّ قصه ر
كشد صاحب آن  هاي دور مي دور نيست، آن كس كه در جستجوي آن خود را به راه

ماند؟ از همين روست كه گويندة مثنوي  رو از نيل به آن محروم ميدولت نيست از اين
 خود را به جاي دور كند كه چون تير حال فلسفي را به حال آن جوياي گنج تشبيه مي

گرداند و هر چه در اين راه گام  ماند و گنج را به پس پشت مي اندازد از گنج دور مي مي
) 442: 1373كوب، زرين(» .شود  از مراد دل جدتر مي،كند تر سير مي برهان و نظر افزون

) 4330 تا 4220بيت (كند   مشابه ديگري نقل ميةنامه قصمولوي همانند داستان گنج
كه اگرچه به لحاظ » ...بيند گنج در مصر است حكايت مردي كه خواب مي«حت عنوان ت

در نامه متفاوت است؛  ث داستان با گنجهاي حواد ها و صحنه ساختاري و شخصيت
توان گفت بنيان و ريشه اصلي داستان  مي. مايه با هم، همسو و يكسانند محتوي و درون

وين و طراحي شده، به آفرينش انسان كه به نامه كه حول محور كرامت انسان تدگنج
چنانكه متون . گردد برمي؛عنوان اشرف مخلوقات به جهان هستي معرفي شده است

: فرمايد و مي) ..آدم و حملناه لقد كرمنا بني«: باره تصريح دارداين مقدس به ويژه قرآن در
سوره (» اني اعلم ما ال تعلمونقال ... االرض خليفه  و اذ قال ربك للمالئكه اني جاعل في«

اي وجود دارد كه به اين  و بسياري از آيات و روايات و سخنان برگزيده) 30 :توبه
موضوع پرداخته و حتي در متون غير ديني نيز بارها از اين مقوله و موضوع سخن گفته 

  . شده است
ي كه در كُنهِ اي از اسرار اله بر اين اساس انسان موجودي استثنايي است و با گنجينه

شود كه  وجود او نهان شده است، خود از آن بي خبر است و اين عدم معرفت سبب مي
: منتسب است آمدهطالب بن ابيچنانكه در شعري كه به علي . خود را ناچيز بداند

ايها «: فرمايد و در جاي ديگر مي»غيرٌ    و فيك انطوي العالم االكبراتزعموا انك رزم ص«
و يا ) 117: 353ميرحامد الحسيني،  ( جرم متغيرُ فيك انطوي العالم و الكبيراالنسانُ انّك
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بر اين ) كافي(» الناس معادنُ  كَمعدنِ الذهب و الفضه«: آمده) ع(به نقل از امام صادق 
خود . اساس انسان براي رسيدن به گنج حقيقت بايد به كليد معرفت نفس دست يابد

  :گويد پنهان در وجود آدمي است كه مينج با توجه به اين حقيقت گمولوي
 اين جهان چون كوزه دل درياي آب

 
وچه دل شهر عجابكاين جهان چون     

 چيست كاندر كوزه كاندر بحر نيست
 

چيست كاندر كوچه، كاندر شهر   
اند قديسان يك سر سجودت كرده ن  

 
اندجزء و كل غرق وجودت كرده    

  )812 تا 810مثنوي، (     

رسد در كشف اين راز پنهان حقيقت كه در خود انسان پيچيده شده است تا  يبه نظر م
اند و انبياء الهي در طول تاريخ ها راندهدرازناي ابديت در جستجو و تبيين آن همچنان سخن

گو بدهند تا در نتيجه جان او را شكوفا سازند و بشريت آمدند تا به انسان زبان و بيان حق
جوادي (» و يثير لهم دفائن العقول«.  درون آنها نهفته است بيرون آورندگنجينه فطري را كه در

و از » اگر دو قدم بنهي به دست رسي«: نظر عرفا همين است برخي گويند) 175: 1383آملي، 
  ».كه يك قدم از خود برگيري رسيدي«: الخير نقل است قول ابي

 راه نزديك شد سخن كوتاه   دو قدم بيش نيست اين همه راه

 يك قدم بر سر وجود نهي
 

 وان دگر در بر و دود نهي  
 

  :صائب تبريزي گويد
 »ز راستي دو قدم راه تا هدف دارد  شده است راه تو دور از گنجي وگرنه «
  )3733: 1370صائب، (    
برخي . گردد ر واقع همين نفس سركش است كه مانع اتحاد عبد با موال ميد

نامه قرآن يا كالم گنج«: اند ي عرفاني از اين داستان گفتهشارحين نيز براي رازگشاي
شناسي است و شاه وقت بزرگان است كه به دست سالك افتاده و جوياي گنج، حق

عقل انساني است كه دوراندازان را پيدا كرد كه عبارت از اهل استدالل است با وجود 
  )186: 1377اردبيلي، (» .اينها از گنج امانت دور ماند
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  گيريجهنتي
نامه حاصل تراوشات ذهني شمس تبريزي است اگرچه ممكن است طرح داستان گنج

رسد اين داستان  به نظر مي. وي از اقوال مردم شنيده باشد يا از متون گذشته، سندي يافت نشد
به   با شنيدن آن، داستان خود رامولويالاقل در ميان افواه عرفا و صوفيان شايع بوده باشد كه 

ها،  شخصيت(اما تمام عناصر داستان .  داوود پيامبر كشانيده استةامحسوسي به دورصورت ن
 خويش ةنامو حوادثي كه در داستان شمس وجود داشت وي نيز در گنج) كشمكش، صحنه

اهميت دو داستان مشابه و مشترك در .  بيت رسانيد320به كار گرفت و آن را به بيش از 
ني گنج اصلي معرفت نفس است و طالب آن تا از حجاب يع. مايه و محتواي آن است درون

بنابراين با . يت نخواهد كردؤتعلقات تن نگذرد و از خود بيرون نيايد، حقيقت آن گنج را ر
نامه مقاالت بر  زبان، ساختار و محتواي داستان گنجتأثير دو داستان ضمن دريافت ةمقايس
كاربرد . دوشمي در اين داستان نيز مشخص يمولونامه مثنوي، توجه به ابعاد مختلف كار گنج

 روايات و نام انبياء كه براي هر كدام ، آيات،انواع واژگان رمزي عرفاني، تمثيالت، تلميحات
 در توجه و نقل اين داستان مولويدفتري از معرفت گشوده شد از چگونگي رويكرد محققانه 

  .كند حكايت مي
  

  اي و آماري دو داستان جدول مقايسه

  مثنوي معنوي  مقاالت شمس  اصر داستانعن

فقير، هاتف غيب، وراق، شاه،   فقير، پادشاه، تيراندازان  ها شخصيت
  تيراندازان، جاسوسان

  در طلب گنج  در جستجوي گنج  موضوع
  همان  مايه اصلي دارد يك درون  مايه درون

  ندارد  ندارد  زمان
  نام بي  بيرون شهر و پشت به قبه  مكان
  ددار  دارد  طرح

  سوم شخص  سوم شخص  زاوية ديد
   بيت322   سطر6  حجم داستان
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