
 

 

 شده واقع مطالعه و توجه مورد عرفان و فلسفه يحوزه در ديرباز از كه است مفاهيمي ترينمهم از زيبايي

كرد،  رجوع آن به زيبايي حقيقت شناختِ براي توانمي كه عرفاني و ادبي متون ترينبرجسته از است. يكي

برساخته است.  تبيين تمثيالت تريندقيق قالب در را شناسيزيبايي مباني ترينمهم كه است معنوي مثنوي

شوند. در اين اثر، حكايات متعددي وجود دارد كه هر كدام به نوعي نمونه روشني از زيبايي هنري محسوب مي

اينجا  تواناي كه ميالصور، يكي از مشهورترين حكايات اين اثر است. مسألهدر اين ميان، حكايت قلعه ذات

مطرح كرد جايگاه مفاهيم عرفاني هنر و زيبايي در اين حكايت است. اين پژوهش با رويكرد توصيفي و 

هاي پژوهش حاكي از اي، به بررسي اين مسأله پرداخته است. يافتههاي كتابخانهتحليلي و با تكيه بر داده

ي بسيار عميق و غامض مثنوي است كه هاربا از داستانالصور يا دژ هوشي ذاتداستان قلعهاين است كه 

گاه صور نوراني الصور، جهان تجليات الهي و جلوهي ذاتدريايي از معاني بلند و ملكوتي را در خود دارد. قلعه

تواند از يک سو حجاب و مانع درک . اين نقوش متعدد و زيبا ميو مثالي در قوالب محسوس و مشهود است

هاي عاريتي محدود و متوقف سازند هاي محسوس و زيباييمرحله صورت حقيقت شوند و سالک را در همين

هاي حقيقي باشند تواند خود به اعتبار مرات و آيت بودندشان داللت بر زيباييو او را گرفتار سازند و هم مي

 به رسيدن طريق از تنها زيبايي حقيقي رؤيت و درکو موجبات رهايي و رستگاري انسان را فراهم آورند. 

آدمي از طريق حواس ظاهري، تنها عالم محسوسات را درک است. چراكه  ممكن سِر چشم با و نفس معرفت

ي محسوسات ظاهري يابد و آن كس كه در محدودهكند و از طريق حواس باطني به درياي حقايق راه ميمي

هاي فريبنده نقوش و زيباييباقي ماند درک حقيقت امور برايش غير ممكن شود. از اين رو موالنا به گذار از 
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 ژ هوش پا برگرفته از مثنوی معنویمفاهیم عرفانی هنر و زیبایی در حکایت قلعه ذات الصور یا د

 زادهرمضاني، كامران پاشائي فخري، پروانه عادلسميرا  

 مقدمه

يگانه و منحصر به فرد است. آثار موالنا در تاريخ ادبيات فارسي هم از نظر كيفيت و هم به سبب غناي عظيمي كه دارند 

كتاب مثنوي معنوي جامع باورهاي شريعت و طريقت و حاوي اسرار دروني و حقايق باطني موالناست. بدون ترديد او 

فاهيم عميق، ژرف و گسترده نيز سخنوري است قهار، كه گوي سبقت را از بسياري از بزرگان ربوده و در انتقال م

كند. م و در قالب قصه و حكايت بيان مييم ژرف را در قالب الفاظ مرسوم و معمول عوامعاني و مفاهاست. وي مانند بي

. از مجموع شش دفتر مثنوي، آخرين داستان پاياني دفتر ششم سرشار استي عرفاني هاي مثنوي از جنبهتر قصه بيش

به  است ايهزيبايي داراي جايگاه ويژكه از نظر عرفان هنر و است « ربادژ هوش»يا « الصوري ذاتقلعه»كه عنوانش 

ترين دقايق و رموز، سير و سلوک روحاني و افكار  كوب اين داستان متضمن بيشده استاد همايي و نيز استاد زرينعقي

توان به حقايق آن پي برد، لذا اين حكايت  در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته  متعالي مولوي است كه با تأمل مي

 است. 

ي مطالعاتي كه به تحقيق و نمونه صوص موضوع اين پژوهش تاكنون اثر مستقلي به رشته تحرير در نيامده است.در خ

توان شده باشند، بسيار معدودند كه از آن جمله ميشناسي در مثنوي معنوي پرداختهتبيين محتوايي فلسفه و زيبايي

از شهرام « ي هنر و زيبايي در اسالم با اشاره به مثنوي معنويي مبادي عرفانمقدماتي درباره»به اين موارد اشاره كرد: 

(، در اين مقاله با استناد به مثنوي معنوي اركان عرفاني، زيبايي و هنر در عالم اسالم بيان و به دو 1382پازوكي )پاييز 

در اين كتاب  (،1387از حسن بلخاري)« عكس مهرويان، خيال عارفان»شده است. هنر متفاوت شعر و نقاشي اشاره

طور خاص در آثار و آراء موالنا در سه ساحت ي اسالمي و بهي حكمت و فلسفهمفهوم و ماهيت خيال در گستره

 ي ديگري با عنوانمقالهگرفته است.  مطالعه قرار شناختي و واليت تكويني اولياي حق موردشناختي، كيهانمعرفت

تأليف شده (، 1390فر و اعظم نظري)از محمد بهنام« پيكر نظاميخ هفت ربا با گنبد سرتحليل تطبيقي دژ هوش»

ها بين اين دو داستان، در مقاله حاضر سعي شده است تا با ديدي تطبيقي اين  اي مشابهت وجود پاره . به دليل است

تاثير گنبد  ربا تحتاست كه يا موالنا درسرودن دژ هوشدو داستان، تحليل و بررسي شوند. نتيجه تحقيق حاكي از اين 

 اهداف و مقاصد خود به كار گرفته است و يااينهاي مثنوي آن را در جهت  سرخ نظامي بوده است و مانند ديگر داستان

براساس مطالعات و تحقيقاتي كه صورت گرفته، اين نتيجه به  .انددو از منبع مشترک ديگري استفاده كرده كه هر

مفاهيم عرفاني  تحت عنوانتحقيق مستقلي در اين خصوص  كوتاه است مقاله وآيد مقاله در اين موضوع بسيار دست مي

صورت گردآوري اطالعات بهدر اين نوشتار صورت نگرفته است.  الصُور يا دژ هوش رباذات در حكايت قلعههنر و زيبايي 

پرداخته هاي عارفانه و عاشقانه موالنا به نگرش در اين پژوهش .گرفته استبه روش توصيفي تحليلي انجاماي و كتابخانه

گرفته است تا تصويري روشن از عرفان هنر و  ي او را مورد مطالعه قرارشناسانهزيباييو مفاهيم عرفاني شده است 

و عرفاني  ادبي متون ترينبرجسته از يكيكه مثنوي معنوي كه با توجه به اين زيبايي در مثنوي معنوي ترسيم گردد.

 دارد و آن ضرورت زيبايي عرفاني هنر و مباني در وجوجست رواين از .گيري داردادبيات فارسي تأثير چشمدر و  است

 تريندقيق قالب در زيبايي مباني ترينكه مهم كرد رجوع آن به زيبايي مفاهيم هنر و حقيقت شناخت براي توانمي

       شده است. تبيين تمثيالت
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 مفاهیم عرفانی هنر و زیبایی در حکایت قلعه ذات الصور یا دژ هوش پا برگرفته از مثنوی معنوی موالنا

 سميرا رمضاني، كامران پاشائي فخري، پروانه عادل زاده

 .عرفان هنر و زیبایی1

مختلف آن را  ها در جوامعها است كه انسانو ذوق هنري كه مايه خلق و آفرينش آن است، از نخستين تواناييهنر 

هنر عرفاني، هنر صعودي و نزولي است، بدين معني كه از  كشف كردند و پروراند. هنر در آفرينش زيبايي  نقش دارد.

رسد. عرفان عوالم الهوت و ملكوت به عالم طبيعت ميشود و پس از طي مراتب عالم الوهيت و فيض مقدس شروع مي

(. 28: 1397كند)اميري، و هنر هر دو جزء علوم شهودي هستند. عرفان هنري از جمال و كمال مطلق حكايت مي

زيبايي از مقوالت بديهي و فطري است و از فرط روشني و بداهت به كمند تعريف درخصوص زيبايي نيز بايد گفت: 

 راين هر چند در تعبير و تعريف زيبايي، اختالف بسيار است. ولي در ادراک زيبايي هيچ اختالفي نيست.درنيايد. بناب

گويد:  اي است كه هر بار تعاريف گوناگوني از آن ارائه شده است. تولستوي مي هاي دشوار و معما گونهزيبايي از مقوله

شناسي كه باومگارتن زيبايي 1750ش تاكنون، از سال اين كلمه نه فقط ناشناس است، بلكه از صد و پنجاه سال پي»

شناسي  ي زيبايي را بنيان نهاد تا حال كه خروارها كتاب به دست دانشمندترين و متبحرترين مردان جهان، درباره

پاسخ مانده است و با هر اثر جديدي كه از علم الجمال  نوشته شده است، اين مسأله كه زيبايي چيست؟، كامالً بي

زيبايي طبعاً زير بار قواعد و مقررات ثابت » چنين هم (.20 :1350تولستوي،«)است. گفته، به راهي نو حل شدهسخن 

 معاني از ايگستره طيف كه دارد گوناگون ابعاد شناسيزيبايي و زيبايي بنابراين( 119 : 1361، )شريعتي «رود نمي

زيبايي هر تعريفي كه داشته باشد امري وجودي است و از حقيقت جدا نيست  يرد. مي بر در را معنوي و )ظاهري( مادي

هاي معقول شود و به مراتب عاليه و زيباييي محسوسات آغاز مي و هم چنين داراي مراتب مختلفي است يعني از مرتبه

و جايي « عقل كل»مقر زيبايي مطلق از نظر فلوطين در »هاي معقول داراي مراتب است. ي زيباييمي رسد باز مرتبه

است كه پيدايش وجود از آن صورت گرفته است. چون وجود زيباست، پيداي وجود نيز با پيدايي زيبايي مقارن است. 

د با زيبايي هاي محسوس آن ها را ديده، در اثر برخور حادث شده اين زيبايي« عقل كل»از فيضان نفس نيز چون 

تواند گفت: زيبايي . با اين تعاريف از زيبايي مي(11: 1382پازوكي،)«ل و روحاني را به خاطر مي آورد.هاي معقوزيبايي

 اند.ز با يكديگر پيوند ناگسستني داشتهانگيز از حيات بشري از آغاو هنر به عنوان دو جلوه مهم و خيال

هنر بازگشت به خويشتن به معناي بازگشت به شخصيت خويش و به معناي دميدن آن روح سازنده و فعال و پيشرو 

است كه گذشته فرهنگ، جامعه، مدنيت را ساخت؛ نه به معني بازگشت به مسائل مرده و منقضي شده بر حسب زمان 

آيد هنر اين است كه بعد از آنكه انسان با آگاهي بيشتر گريز از طبيعت كرد به كمكش مي وضرورت. بنابراين يک كار

 (. 24: 1397تا احساس غربت در او كاهش يابد)اميري، 

اگرچه عارفان مسلمان هم زبان و هم دل هستند چون همگي ثمرات كه شجره مباركه عرفان و تصوف اسالمي 

اي در نظر آورد، ولي بعضي سابقههاي فكري بيكدام را داراي ابداعات و نوآوريتوان هيچ باشند از اين جهت نميمي

از آنان در آثار خويش مستقيماً يا غير مستقيم متعرض موضوع هنر و زيبايي شده اند. در ميان عارفان مسلمان موالنا 

. مهمترين اركان عرفاني در الدين بلخي در قرن هفتم در مثنوي خويش به عالم هنر و زيبايي وود كرده استجالل

گويي بيرون شود. عارفان مي گويند حضرت حق از مقام غيباين هنر، مسئله تجلي است كه منشأ حسن و زيبايي مي

كننده عرفان هنر ي  ترسيمتوان معتبرترين نمونه(. موالنا را مي5: 1382كشد)پازوكي،آيد و حجاب از ديده بر ميمي

 ت. و زيبايي در آثارش دانس
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درباره هنر عارفانه بايد گفت: در هنر عارفانه خيالي كه مطرح است، خيالي است متصل به عالم ملكوت يا عالم مثال 

مطلق كه بتواند اسماء و صفات حضرت حق و معاني را در عالم حس به صورت تمثيل منعكس سازد. هنرمند عارف 

شف زيرا هنر نوعي معرفت شهودي و حضوري رد حقايق اهل شهود و اتصال با عالم ملكوت است، اهل وجد است و ك

اند و بر قلب معاني واالي عالم هستي است و هنر عارفانه قابليت نزول فرشتگاني را دارد كه حامالن الهامات الهي

 (.26: 1397شد)اميري، هنرمند عارف وارد مي

اي از جمال و زيبايي معقول و پايدار كه بهرهيابد جمال خداوند جمال مطلق است و انسان هنرمند زماني آن را در مي

گيرد چون كه اين اثر هنري با فطرت آشنايي دارد. عالمه جعفري)ره( خواهد بود كه هيچگاه رنگ كهنگي به خود نمي

زيبايي را به چهار نوع مي داند كه شامل زيبايي محسوس، زيبايي نامحسوس طبيعي، زيبايي معقول و زيبايي يا جمال 

(. هنر ديني تفسير عارفانه از انسان و حيات انساني است و دين نيز سرچشمه 148-149: 1369ست)جعفري، مطلق ا

همين عرفان و معنويات است. عرفان مغز دين است و بر نوعي از تفسير آسماني و معنوي از جهان هستي و انسان 

ده است. در واقع عرفان و هنر هر دو جز مبتني است و همين نور معنويت ديني است كه در كالبد هنر ديني تايي ش

كنند. عرفا معتقدند كه انسان دو وجهه دارد. وجهي به سوي رب اند و احساسات لطيف طلب ميعلوم ذوقي و شهودي

كند و درک ظرفيتش متناسب و هم طراز با باشد از آنجا كه هنرمند با متعلق خود نوعي وحدت و و اتحاد پيدا مي

، پس هنر تجلي گاه تمام نماي روح انسان است. از منظر تفكر عرفاني عالم و آدم مظهر اسماء و گرددهمان آرزو مي

شود و انسان مظهر و مجالي اسماء مختلف الهي آيات الهي هستن و بنابراين خدا در تاريخ به اسماء متكثر متجلي مي

كند تغيير ماهيت رتي را كه بيان ميشود، انسان هر بار هنر يا صواست. تجلي حق به اسماء متكثره موجب مي

هاي خالق و كوشيد زييايياي هنر الهي است كه مي(، با اين تفاسير بايد گفت عرفان، جلوه25: 1397دهد)اميري، 

 آنچه خلق شده است را به تصوير بكشد.

ليقه هاي شخصي چون همه هنرها منشاء آسماني دارند و هنر برخاسته از سرچشمه معنويت و عرفان مي باشد پس س

هاي يا حاالت و نفسانيات فردي در پيدايش مدخليتي ندارد. اسرار همه هنرها و حرف نيز يافته هاي قلبي است نه بافته

 ذهني.

 ربایا دژ هوشالصور ی ذات یا قلعه.حکایت 2

حكايت بدين قرار است كه پادشاهي سه پسر صاحب نظر و با كمال داشت. روزي شهزادگان به قصد سير و سياحت   

سفرشان را  و كسب تجربت عازم سفر به شهرها و دژهاي ملک پدر شدند. پادشاه قصد آنان را بستود و ساز و برگ

ار كه پيرامون آن قلعه كه نامش ذات الصور يا دژ خواهيد برويد ولي زينه ها گفت: هر جا كه مي فراهم كرد و به آن

  گرديد. مبادا كه قدم در آن نهيد كه به شقاوتي سخت گرفتار آييد:يهوش رباست م

 اهلل دست افشان رويدن دل كشد عازم شويـد ****** في امانهر كجاتا

 تـنگ دارد بـر كلـه داران قبـاربا **  غير آن يک قلعه نامش هش

 (3635-6/3633دور باشيد و بترسيد از خطـر)الــصــور**ژ ذاتآن داهلل ز اهلل
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ز شد. برادران نشين و مفرح آغادادند و به راه افتادند. سفري دلشهزادگان به رسم توقير و وداع بر دست پدر بوسه 

احوال آن باخبر  المقدور هيچ جايي از نگاهشان مستور نماند و به هر شهر و دياري سركشند و ازسعي داشتند كه حتي

ربا و تحذيرهاي پدر افتادند. منع شديد پدر خارخار سياحت ناگاه پسران به ياد دژ هوششوند. در گرماگرم سير و 

كرد پسران به ياد آن قلعه نميداد و منع . شايد اگر پدر آن همه هشدار نميوسوسه و كنجكاوي را در دل آنان افكند

اي ي ممنوعه درآمدند. قلعهخالف زنهارهاي اكيد پدر به آن قلعهشدند. اين بود كه برافتادند و به آن متمايل نمينمي

هاي در نهايت زيبايي و ظرافت، با رنگانگيز، ن به نقش و نگارهايي بديع و شگفتبود به غايت مجلل و باشكوه مزي

ه چون ارواح نرم و سبک به خويش شدند ك ربود. چنان مست و بيشمار كه به راستي هوش از سر ميدرخشان و بي

اي بس زيبا و فريبا افتاد كه شان به تنديسه ها و صور گوناگون ناگاه نگاه خراميدند. در ميان نقشاين سو آن سو مي

اي دچار  ي تنديسه شدند و اين چنين به دام بال و فتنه داده ربود. برادران به يک باره  دل جمال ديده را از ديده خانه مي

 سان:ز آن بر حذرشان داشته بود و بدينپدر اگشتند كه 

 ت در چـاه بـالـانـداخه را ر ســهـي هوش ربا**كرد فعل خويش قلعه

 انـــاميــان اي بــان و االمــاالم** انـكمبي ت دل راـزه دوخـتير غم

 روختـآتشي در دين و دلشان بر ف** *  ها را صورت سنگين بسوخترنقِ

 ودـون بـرگـگـاش هر لحظه ديفتنه**بود خود چون بود او جاني چونک

 انـد سنـاننـرد مـكيـش ملِچون خَ** انـزادگهـورت در دل شـق صـعش

 گفت اي دريغخاييد و ميدست مي** *چو ميغمـد هر يک هـبارياشک مي

 (3769-6/3763)نديدچندمان سوگند داد آن بي**دـاز ديـه ز آغـم شـديـون ديـما كن

و در سوداي  احب تنديسه دل از دست داده بودندشان آوردگاه دو احساس متناقض بود. از يک طرف در خيال صدرون

شان نشانده بود. به دنبال  سوختند. از ديگر سوي گسستن ميثاق پدر كوهي از اندوه و ماللت بر دل يافتن آن مه لقا مي

ليكن نشاني از مراد خويش نيافتند تا عاقبت شماري پرداختند. جو و تفحص در بالد و شهرهاي بيو معشوق به جست

 ضمير پرده از راز تنديسه برداشت كه:پيري فرزانه و روشن

 صورت شه زاده چين است ايـن ـن است اين***گفت نقـش رشـک پـروي

 در مكتـم پـرده و ايـوانـسـت او ن جنين پنهانست او**هم چو جان و چو

 شـاه پنهـان كــرد او را از فـتـنره دارد نــه زن** ســوي او نـه مـــرد

 كه نـپـرد مــرغ هـم بـر بــام او ارد مـلــک بــر نـــام او**غـيـرتــي د

 (3793-6/3789كس را اين چنين سودا مباد)ســودا فتــاد**هيچواي آن دل كـش چنيـن 

حزم و ن گفت كه: چه بسيار نگون بختاني كه بيشيخ در تحذير برادران از تفحص و جست وجوي آشكار شهزاده چني

حذر در اين باب پرسشي كردند و سر به تيغ قهر شاه چين سپردند. رعاياي چين نيز بر اين سياق پرورده شده اند كه 

ي دختر پادشاه پرسد روي در هم كشند و از بيخ و بن منكر ازدواج شاه شوند تا چه  هرگاه بوالفضولي از آنان درباره
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به فرزند داشتن وي. القصه شاهزادگان با مقالت برادر بزرگ در فايق آمدن بر غم و اندوه و ترغيب هم ديگر به  رسد

دانستند آشكارا ار ملک چين شدند. از آن جا كه ميهاي شيخ رهسپت و شجاعت خويش، و علي رغم هشدارحفظ شهام

ير و فراست به جست وجو بر آمدند و مقصد و مطلوب سراغ دختر پادشاه را گرفتن شرط عقل نيست. بنابراين با تدب

شان گردد. ديري بر اين منوال گذشت اما  كردند تا مبادا آفت و مخافتي عارضو كنايه ادا ميخود را بر سبيل رمز 

 توفيقي حاصل نشد. تا آن كه صولت عشق صبر و قرار از برادر بزرگ ببرد و بر آن شد تا بي هيچ مالحظه اي نزد پادشاه

 برود و سرّ مكنون خود را بازگويد. برادران در تحذير او برآمده و گفتند:

 عاقلي جو خويش از وي در مچيـنن***خويشتن رسوا مكن در شهر چيـ

 هيـن هـوا بگـذار و رو بـر وفـق آنان**آن چـه گويـد آن فـالطـون زمـ

 دـلـيم ـن كه لـشتـويـاه خـر شـهـب** دـن به جـگويند اندر چيجمله مي

 دادـش زن را ره نـويـسوي خ هبلك **زادـرزندي نـچ فـود هيـا خـشاه م

 تـرد جفــان كرّـغ بـا تيـگردنش ب** هر كه از شاهان ازين نوعش بگفت

 ه دارم من عيالـت كـابـن ثـكـا بـي **الـن مقـشاه گويد چونک گفتي اي

 يـنـزم آمِـيـغ تــيـي از تـــتـافــي **يـنـت كـابـر ثـر اگـرا دختـر مـم

 وـغ تـيـذب آمـه الف كـتـفـاي بگ** وـق تـرم حلـشک من ببيـه بـورن

 يـدقـنـده خـريـاي بـرهـر ز سـپ **يـقـاحـه نـل گفتـر اي از جهـبنگ

 وـلـن غـده زيـريـاي بـرهـپر ز س**وـلـا گـدق تـر خنـي از قعـدقـخن

 دـوي زدنـن دعـرا بديگردن خود **دـدنـوي شـجمله اندر كار اين دع

 (4155-6/4143)ارـش و ميـنديـاين چنين دعوي مي**ارـم اعتبـه چشـين اين را بـهان بب

ليكن نصاياي برادران بر او كارگر نيفتاد و رفت. برادران بزرگ به حضور پادشاه چين رسيد. از اتفاق شاه عارفي رباني و 

وگو دريافت. اما بر دأب عارفان سبحاني تجاهل نمود تا معرفت  گفت بيصورت و نوراني بود كه اسرار ضماير را بيپيري 

 مخصوص دربار احوال او به شرح باز گويد:

 بيرون شو است پادشاهي كن كه بيـت**گفت شاها صيـد احسـان تـو اس

 بر سرِ سـرمسـت او بـرمال دسـتفتراک اين دولت زده است ** دست در

 ِكالتماسش هـست، يابـد ايـن فتـي*ي*گفـت شـه: هـر منـصبـي و ملكتـ

 بخشمش اينجا و ، ما خود بـرسريري **بيست چندان ملک، كو شد آن بَـ

 جز هواي تو هوايي كي گـذاشـت؟تا شاهيت در وي عشق كاشت **گفت:

 كـه شـهـي انـدر دل او سـرد شـدد**بنـدگيِ توش چنـان در خـورد شـ

 تو در غريبي سـاختـه اسـت از پيه است **شاهي و شه زادگـي در باختـ

 (4415-6/4408كي رود او بر سر خرقه دگر؟)در**صوفي است، انداخت خرقه وجد 

هاي خود را از ياد ببرد و از فيوضات چنان كه غمپادشاه او را به خدمت برگزيد و مشمول الطاف و عنايات خود ساخت.  

رباني شاه برخوردار شد. در نهايت او كه به قصد شكار شاه آمده بود خود مغلوب و مجذوب هيبت شاه شده و در دام 

گردد. ليكن اين عشق را لغزشي بود و آن كه هم چنان خاطر شاهزاده از سوداي تنديسه لبريز بود عشق او گرفتار مي

گفتن از آن را نداشت تا آن كه عجل بيامد و فرصت از وي گرفت و كام نايافته در عشق و خموشي  ليكن ياراي سخن
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تنها برادر مياني بر مزار برادر بزرگ حاضر  ،به جهان ديگر شتافت. چون در آن زمان برادر كوچكين در بستر بيماري بود

 آمد. پادشاه چين او را به يادگار برگزيد و در حقش اعزاز تمام روا داشت:

 ـدديـجاني ب ،در تن خود غير جان** ذـــيـــنـاه آن زار حـــواز شــز نا

 هـلـد چـابد صوفي آن در صـكه ني**هــلـغـي غلـالـد عـود ديـدر دل خ

 شكافتپيش او چون نار خندان مي** تـافـب وه سنگـديوار و كعرصه و 

 ابـكرد صدگون فتح بدم به دم مي** ابــبـون قِـچش او همـيـذره ذره پ

 اعـاه صـو گ ديّ ـخاک گه گندم ش** اعـشع يدي گاهـگه روزن ش ،ابـب

 دـجدي پيش چشمش هر دمي خلقٌ** ديدـس كهنه و قَـرخ بـدر نظرها چ

 شک چنين چشمش رسد از قضا بي*****دت از جـچونک وا رسروح زيبا 

 دـديــند بـرمان بيـم محـشـآنچ چ**دـديـصد هزاران غيب پيشش شد پ

 ودـر گشـورت آن بـچشم را در ص**ودـده بـدر كتب بر خوانـاو ان هآنچ

 (4647-6/4638)رـصـزي در بـزيـل عـحت او كُ ـياف**رـــن اهِــب آن شــركــار مـبـاز غ

از اين رو، برادر مياني به بركت انفاس شاه به فتوحاتي روحاني رسيد و از الطاف او به غنايم غيبي و لطايف عيني دست 

 يافت. اما اندک اندک عجب و استغنايي در دلش سر برآورد و فكر و انديشه خود نگري او را به ناشكري كشاند:

 ستغـنا پـديـدگشت طغيـاني ز اد**اندرون خـويـش، استـغنـا بـديـ

 .(4764-4763 /6چون عنان خود بدين شه داده ام؟)ام؟** كه نه من هم شاه و هم شه زاده

شاه كه بر ضمير وي آگاه بود از گستاخي و ناسپاسي شهزاده سخت اندوهگين شد. تيري از اين درد بر دل شهزاده  

 ه افول نهاد:نشست. آن چنان كه قبضي سخت بر وي عارض گشت و احواالت معنويش رو ب

 عكس درد شاه اندر وي رسيد** دـديـه پـدر شـد انـرت آمـيـدرد غ

 ي آن گوشه گشته بر دريدپرده** دـيـر طپـش بـابـت در عتـرغ دولـم

 رـرد و اثـود گَـخ كاريّ از سيه****پسرچون درون خود بديد آن خوش

 دهـم شـر غـي شادي او پخانه***دهـم شـي لطف و نعمت كاز وظيفه

 .(4782-6/4778)ي خمارزان گنه گشته سرش خانه** ارـقـي عُـتـسـد او ز مـود آمـا خـب

شهزاده به اشتباه خود واقف و از گناه خويش شرمسار گشته و از در توبه و انابه در آمد. ليكن تير رشک آن شاه غيور 

غيب كار خود را كرد و برادر مياني را رهسپار ي او را پذيرفته بود اما تير  بر جان شهزاده نشسته بود. هر چند توبه

گورستان كرد. او نيز مانند برادر بزرگ به كام نرسيده از دنيا رفت. شاه از مرگ او متأثر و ناالن شد و اين بسيار عجيب 

 كند.  ي خود نوحه مي است كه هم كشنده است و هم بر كشته

 يـر، اَه بــر مَـقـتـلــيآمـده بُـد تـولـي** عـفـو كـرد آن شـاه دريـا دل،

 (4869-6/4870ست) اوست جمله هم كشنده و هم وليت**گريسـ ي او مي كشته شد در نوحه
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تر در طريق يافتن صاحب تنديسه مانند برادرانش چندان جد و جهدي از خود نشان نداد. با اين  ليكن برادر كوچک 

 معنوي نائل گردد و هم به صاحب تنديسه دست يابد. چرا كهوجود تنها او توانست با عنايت پادشاه هم به مقامات 

ران سعي و ي الهي را از هزا فقط اعتماد مطلق به شاه داشت از اين رو به آرزوي خود رسيد. موالنا عنايت و جذبه

 شمارد.كوشش برتر و موثرتر مي

 .(6/4876صورت و معني به كلي او ربود) ترين هر سه بود**كاهل و آن سوم

 الصور برگرفته از مثنوی معنویاهیم عرفانی هنر و زیبایی در حکایت قلعه ذات.مف3

ي در واقع موالنا هوشمندانه و هنرمندانه چگونگي سرگذشت و سرنوشت برادر كوچكين را با فطانت و فراست خواننده

دنباله داستان تا پايان  ترديد بخش اعظم حكايت كه به گفت درآمده خواننده را در وقوف بربي مثنوي وانهاده است.

كند. بنابراين حدس توان زد كه برادر كوچكين تحت ارشاد شاه كه عارفي رباني بود هم به مقامات معنوي  آن ياري مي

 رسيد و هم به صاحب آن تنديسه يعني دختر شاه.

أويل و تفسير شوند. از هاي مختلفي تتوانند به صورتهاي كتاب آسماني، ميهاي مثنوي معنوي، مانند داستانداستان

اند. برخي از اين تأويالت  ها پرداخته اين رو شارحان هر يک به فراخور فكري و دستگاه نظري خود به شرح و تعبير آن

آميز و بعضي نيز بيگانه از مكتب و مشرب موالنا است. داستان موالنا سزاوارتر است و برخي تكلفبا مذاق و مقصود 

ي آن ارائه شده است.  از جمله قصه هاي پيچيده و غامض مثنوي است كه تعابير گوناگوني دربارهالصور نيز ي ذاتجقلعه

ي اوست. شاهزادگان را به ترتيب عقل، روح و  داند كه جميع عالم در قبضه انقروي در شرح خود شاه را عقل كل مي

س. آن زمان كه روح، عقل و قلب قصد سير عالم ناسوت و دنيا محسو« الصوري ذات قلعه»كند و مراد از  قلب تعبير مي

شود جز سير در دنياي هوش ها داده مي ي سير در تمام وادي ها اجازه كند، به آن و سلوک در ممالک عقل كل را مي

 ،15انقروي،ج«)گردند.رباي صورت. زيرا در اثر مشغول شدن به صور زيباي ظاهر از درک حقيقت باز مانده و تباه مي

كه  شدند. در حاليگريزي ندارند. و بر پاي تقدير رهسپار دژ ميي قلعهليكن شهزادگان از مشاهده (1117: 1388

افتد كه تمثيل مخدره ي چين مي شان به تنديسه شهزاده اند ناگاه نگاههاي آن شده ها و رنگ مجذوب كثرت نقش

كرامت است... . اين  شاهنشاه عالم واليت وي شاه چين يعني معدن علم لدني و  روحاني و بكر معنوي است. كه زاده

كند و به سوداي دست يافتن به آن راهي سرزمين چين يعني عالم حقيقت و  ها را مست و مدهوش ميشراب ناب آن

 .(1161)همان :« شوند. سير الي اهلل مي

و عاقبت نگري خود را به  اي است كه الابالي و شوريده و بي هيچ تدبيرشهزاده بزرگين كه نماد روح است آن دلداده

بندد. وي  بندد. ليكن قبل از حصول كمال به عالم معنا رخت ميبه خدمت وي ميكند و كمر  شاه دين تسليم مي

اليقين و صاحب اسرار و علمرسند  رغم شور و شجاعت خويش به كمال نميي سالكاني است كه در علينماينده

هاي  نهد و مدتي چند از ذوق است با عنايت شاه قدم در وادي معرفت مي ي ميانين كه نماد عقل گردند. شهزادهنمي

گردد. ليكن دچار عجب و غرور شده و در محدوده و حصار خويش گرفتار آمده، مند ميمعنوي و صفاهاي روحاني بهره

 ي كوچک شهزاده ماند. در حالي كه آن مقامات و معاينات حجاب و مانع راهش گرديده و در اين صورت از كمال باز مي

تر كه نماد قلب است آن سالک عاشق و خاضعي است كه به عنايت شاه دين صاحب علم اليقين گرديده و به علت 

گردد. او در اين عالم صورت  دار حريم حرم ميدار علوم و معارف غيبي و نوراني شده و پرده اش رازوسعت و گستردگي

ي تفرقه و جمع را رسد. آن كاملي است كه مرتبه ر و هم در باطن به كمال مييابد و هم در ظاهمي و معنا را به هم در
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-1396)همان:« شود و نه كثرت حجاب و مانع درک وحدت.يت وحدت برايش مانع ديدن كثرت ميبا خود دارد. نه روئ

1398 ) 

سالكان در نيل به مقصود و سير هوش ربا را تمثيلي از تفاوت حال و مراتب ر يا دژالصوكوب نيز داستان قلعه ذاتزرين

 آيد هر طالبي به مقصد نمي رسد و هر شور و اشتياقي به ثمر نميداند. آن چنان كه از داستان بر ميو سلوک مي

 نشيند. بلكه رسيدن تنها موقوف به عنايت و جذبه حق تعالي و هدايت و دستگيري شيخ و مرشد است. دو برادر بزرگ

ليكن چون از هدايت محروم شدند و از مطلوب خويش هيچ جان خود را به خطر انداختند تر با آن كه در راه طلب 

نشاني به دست نياوردند و نتوانستند وجود او را نزد پادشاه ثابت كنند، وصال به مطلوب برايشان مقدور نشد و عاقبت 

تر به هدايت مرشد و واليت  در كوچکدر حالي كه برا جان در سر اين راه نهاده و كام نگرفته به جهان ديگر شتافتند.

ي حق تعالي راه به مقصود برد و از بركات دنيوي و اخروي آن بهره مند گرديد. قصه با آن شاه دين و عنايت و جذبه

آن كه طالب از سر وجود خويش برخيزد و از حيله و تدبير خالي دارد كه نيل به مطلوب بي ماند معلوم مي مي كه ناتمام

شود. شک نيست كه تسليم به شيخ هم بدون فناي از  را به ارشاد و هدايت مرشد تسليم كند حاصل نمي گردد و خود

دهد كه راه نيل به حق فناست. ججگونه مثنوي از آغاز تا فرجام خويش نشان مي وجود و دعوي خويش ممكن نيست و اين

ه تحمل حاصل آيد و ازهمين روست كه با آيد در حوصله ي سخن نيست، باما احوالي كه در سلوک اين راه پيش مي

ه آغاز رسد ليكن داستان طوالني هجران و شرح درد اشتياق كه از شكايت ني نام اين قصه ناتمام، مثنوي به پايان مي

 (457-453: 1378زرين كوب،«)رسدشده است به پايان نمي

هاي بسيار عميق و غامض مثنوي از داستانالصور يا دژهوش ربا ي ذاتتر گفته شد داستان قلعهكه پيش طورهمان

اي و با نگرش خاص بدان  است كه به حق دريايي از معاني بلند و ملكوتي را در خود دارد. شارحان هر يک از دريچه

جا كه  توانند درست و معقول آيند. ليكن از آن اند كه همگي مي هاي مختلف تعبير و تفسير كردهنگريسته و به گونه

توان از آن استنباط و استخراج كرد صورت مجمل و كامل مي شناسي را به باب زيبايي آراء و نظريات موالنا در ترين-- مهم

ي زيبايي در عرفان  چه تا اكنون پيرامون فلسفه و با توجه به شروح و تعابير بزرگان در باب آن و با در نظر داشتن آن

ي عقل كل است كه جمله جهان ملک اوست. او  شاه نماينده توان گفت كه: در اين داستاناسالمي تقرير گشت مي

شهزادگان و طالبان حقيقت را بنابر تأكيدات مكرر قرآن مجاز به سير و سياحت و مشاهده تمامي متعلقات و ممالک 

ايي گاه صور زيب الصور كه جلوهي ذاتي قلعه داند. ليكن درباره ي خويش از باب عبرت و تحقيق و تفكر ميتحت سلطه

 دهد كه: ها را هشدار مي محسوس است آن

 (6/3635دور باشيد و بترسيد از خطر)ز آن دژ ذات الصور**اهلل اهلل 

گاه صور نوراني و مثالي در قوالب محسوس و مشهود است كه دامگه اهل الصور جهان تجليات الهي و جلوهي ذات قلعه 

 .    سلوک است
 

 است صورت و نگار و تمثال جمله**پسـت  و سقف و هابرج پشت و رو

 تا كنـد يوسـف بـه نـاكـامـش نظرزليخا پُـر صـور** هم چو آن حجره ي

 خانه را پُر نقش خود كرد از مكيـدننگـريد**چون كه يوسف سوي او مي

 (3639-6/3636روي او را بـيـنـد او بــي اخـتـيـار)گرد آن خوش عِذار**تا به هر سو كه ن

تواند از يک سو چشم هوش را دوخته و خود حجاب و مانع درک حقيقت شوند و سالک را  و زيبا مياين نقوش متعدد 

د توانهاي عاريتي محدود و متوقف سازند و او را گرفتار سازند و هم ميهاي محسوس و زيبايي در همين مرحله صورت
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موجبات رهايي و رستگاري انسان را فراهم هاي حقيقي باشند و  داللت بر زيبايي خود به اعتبار مرات و آيت بودنشان

 گويد: ي پر نقش و نگار مي آورند. از اين روست كه موالنا در ادامه اين قلعه

 شش جهت را مظهر آيات كردوشنـان يـزدان فـرد*****بهـر ديـده ر

 از رياض حسـن ربـاني چـرندحيوان و نامي كه نگرند***تا به هر 

 (3642-6/3640حـيـث ولـيـتـم فـثـم وجهـه)او** اسپـهبهر اين فـرمـود بـا آن 

ي آنان كه عاشق و  ليكن دريافت و درک حقيقت حسن و وحدت وجود از پس حجاب كثرت مشهود تنها از عهده 

كند و از سر غرور و منيت برخاسته، در راه مطلوب  طالب حقيقت هستند و در راه طلب به ظواهر محسوس بسنده نمي

 آيد:  د برميان خويش فاني گشته

 در درون آب حـق را نـاظــريــدد**از قدح گر در عطش آبي خوريـ

 صورت خود بيند اي صاحب بصر نيست او در آب در****آن كه عاشـق 

 پس در آب اكنون كه را بيند؟ بگوق چو فاني شد در او**صورت عاش

 (3646-6/3643هم چو در آب، از صنع غيور)**حسن حق بينند انـدر روي حـور

ي كوچک نماد قلب است  مياني نماد عقل و خرد استداللي و شهزاده بزرگ نماد روح يا نفس ناطقه است. شهزاده شهزاده

ها در وادي معرفت مرتبه و منزلت خاصي  ترين ابزارهاي شناخت و درک حقايق و معاني هستند. و هر يک از آن كه مهم

ود كه در جهان خاكي و قدم نهادن به سير الي اهلل است تا معلوم ش دارد. سفر آنان به ممالک پدر تمثيلي از جدايي از

هاي مكر پدر برادران را تحريک رسند. تحذيرو كدام يک به وصال و كاميابي مي تر هستنداين طلب كدام يک شايسته

 كند تا به ديدن قلعه متمايل شوند: مي

 ربا تا به قلعه ي صبر سوز هششـاه مجتبـي*****بـر ستيـز قـول 

 (3703-6/3702در شب تاريک بـرگشتـه ز روز)ـد از رغـم عقل پند توز**آمدن

اند و پنج در به سوي درياست كه نماد حواس باطني  قلعه داراي پنج در به سوي خشكي است كه نماد حواس ظاهري 

 اند: الت شناخت و معرفتاند كه اسباب و آ

 ر بحـر و پنجي سـوي بـرّپنج در دالصـور**ي خـوش ذاتانـدر آن قلـعـه

 (3705-6/3704پنج از آن چون حس باطن راز جو)به سوي رنگ و بو** پنج از آن چون حس

آدمي از طريق حواس ظاهري متوجه عالم محسوسات شده و از طريق حواس باطني به درياي حقايق راه تواند يافت. 

امور و پديده ها برايش غير ممكن شود. از و آن كس كه در محدوده ي محسوسات ظاهري باقي ماند درک حقيقت 

 كند:هاي فريبنده ظاهر تأكيد ميا بر ضرورت گذر از نقوش و زيبايياين رو موالن

 تـا نگـردي بت تراش و بت پـرستباش مست*****هاي صور كمزين قدح

 باده در جام است ليک از جام نيست ايس**ور بگذر مههاي صاز قدح

 نـيـايـد جـام كـمفـم**چـو رسـد بـاده، پهـنبخـش بگشـا سوي باده

 (3710-3707 /6)يترک قشـر و صـورت گندم بـگـوـيِّ دلـبـنـدم بـجــوي**آدمـا مـعـن

 

صورتي و  صورتي است. بدان سبب كه جان جانان انسان و جمله جهانيان را از بي اساس صورت از بي و جا كه پايه از آن

 آفريد:بدون اسباب و آالت محسوس 

 (6/3712هم چنانک از آتشي زاده ست دود)رت آيد در وجود**صواز بي صورت
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 گويد:  تعجب مياهاي متعدد جهت تفهيم اين مهم ب ي مثال موالنا پس از ارائه

 انداند*****پس چرا در نفي صاحب نعمتصورتي بياين صور چون بنده

 .(3739 -6/3738خويشش جحود)چيست پس بر موجد د ز بـي صـورت وجود**اين صـور دار

و رهايي از آن را چنين  گرچه شهزادگان علي الرغم هشدارهاي عقل پندآموز وارد قلعه شدند ليكن موالنا راه خالص

 كند:معرفي مي

 .(6/3749كز تفكر جز صورت نايد به پيش)يش**در تضرع جوي و در افناي خو

اي به غايت زيبا شدند  ربود ناگاه شهزادگان متوجه تنديسه ميها  در ميان نقوش متكثر و متنوع دژ كه هوش از عقل

 كه تنها پرتويي از حقيقت جمال و حسن پرده نشين يعني شهزاده چين را در خود داشت.

 در مكتم پرده و ايوانست اوون جنين پنهانست او***چو جان و چ هم

 (3791-6/3790ـن)شاه پنهان كرد او را از فت**ســوي او نــه مــرد راه دارد نـه زن

اي است كه باده بخش و باده نوش آن  اين جلوه و نمود تنها جام باده»فرمايد:  چنان كه استعالمي در شرح خود مي

 (400: 1387استعالمي،«)شاه چين يعني حضرت حق است

 (6/3708از جام نيست)است ليک باده از جام ايست**هاي صور بگذر مهاز قدح

شهزادگان به راهنمايي  هوشي به همراه دارد پس حقيقت حال باده و چنين سكر و بي در حالي كه جام حسن اين

يابند  و در مي گردند ضمير كه مرشد و پير طريقت و مأمور دستگيري سالكان است از راز تنديسه آگاه ميپيري روشن

و عالم مثال است كه  كه طريق وصال تنها گذشتن از صورت ظاهر و مهاجرت به سرزمين چين يعني سرزمين حقايق

اي در آن منزل مقام دارد. پادشاه اين سرزمين هم چنان حقيقت هر چيز هر نقش و صورتي بدون هيچ حجاب و پرده

كنند تمثيلي از خداوند است كه نزاده و زائيده نشده و هيچ همسر و مشير و وزيري اختيار نكرده  كه او را معرفي مي

 است: 

 بهر شاه خويشتن كه َلم يَلدبه جد*******يند اندر چين گوجمله مي

 (4145-4146 /6بلكه سوي خويش زن را ره نداد)هيـچ فـرزندي نـزاد** شاه ما خود

كند. يک حكايت آن  دو داستان نقل مي ي ماجرا را باز گويد موالنا در آغاز هجرت شهزادگان و پيش از آن كه ادامه

 برميداشت و روي از وي  كرد از راه صدقه، اما از او دريغ ميب ميبخارا زر طلدانشمند درويش كه از صدر جهان 

اش موثر نمي افتاد. سرانجام ------ شناخت و چاره گردانيد. فقيه به هر حيلت متوسل شد. ليكن صدر جهان او را به فراست مي

سر صدقه بر گذرد و از مي اندازد. شاه بر اوكفن پيچيده در مسير صدر جهان مي زند و در درويش خود را به مردن مي

كند كه اساس هستي و ه حق را در فنا و نيستي معرفي ميريزد. با اين حكايت موالنا راه جذب عنايت و توجاو زر مي

 باالترين هنرها نزد سالكان است:

 از جنـاب مـن نـبـردي هـيـچ جـودا نمـردي اي عنـود**گفـت ليكـن ت

 كـز پــس مـردن غنيـمـت هـا رسـد*بــود* سر مـوتـوا قبـل مـوت ايـن

 در نگيـرد با خـداي ايـن حيـلـه گـرچ فـرهنـگـي دگــر**غير مـردن هيـ

 جهد را خوف است از صد گون فسادز صد گـون اجتهـاد** يک عنايت به

 تـجـربـه كـردنـد ايــن ره را ثـقـاتايت هست موقوف ممات**و آن عنـ

 عنايت هان و هان جايي مه ايسـتينايت نيــزنيست**بعبلكه مرگش بي
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كنند و... . در اين  حكايت بعدي نيز داستان دو برادر يكي امرد و ديگري كوسه است كه شبي در خانقاهي اقامت مي

اند و مدام در خطر لغزش و اشتباه قرار دارند. در  بهره حكايت نيز اَمرد تمثيلي از سالكاني است كه از عنايت خداوند بي

برادر كوسه با چهار تار موي عنايت خداوند از كيد شيطان در امان است. بعد از آن موالنا سفر شاهزادگان را حالي كه 

د و به دهدكه پادشاه عرب بو الصور به سرزمين غرايب و عجايب با حكايت امرو القيس ادامه ميي زيباي ذات از قلعه

كه حالتي غريب به وي دست داد و بر وي آشكار شد كه  تا آنوقت خود بود. كه يوسف صورت بسيار زيبا. آن چنان

اند، عاقبت نيم شبي از ملک و فرزند گريخت و خود را  هاي خاک نقش كرده اند كه بر تخت ها همه تمثال صورت اين

 اقليم و صورت خاكي منزه است... .در دلقي پنهان كرد و از آن اقليم به اقليم ديگر رفت و در طلب آن كس كه از 

نشاند  گرا را به اكراه به مجلس بزمش ميكند كه دانشمندي عقل النا در اين حكايت پس از ذكر آن پادشاه بيان ميمو

دهد تا ساقي شراب بر او عرضه كند. رو بگردانيد و ترشي و تندي آغاز كرد. شاه ساقي را گفت كه هين در  و دستور مي

. مست شد و در عالم مستي عجايب و غرايب بديد كه پيش طبعش آر. ساقي چندي بر سرش كوفت و شرابش خورانيد

اي كه شهزادگان و امروالقيس را از  از آن بر وي پوشيده بود... هدف موالنا از اين حكايت آن است كه بگويد آن مخرده

اهد هر كه را بخو متعلقات  و شهر و ديار خود آواره ساخت همان باده اي است كه شاه بر حسب عنايت و توجه خويش

قرار سازد. تا عقل استداللي انحصارگرا و معدوم بين را پشت سر نهاده و به نيروي عشق و به بال دل به آن مست و بي

و خيال به سرزمين حقايق پرواز كنند. شهزادگان پس از ورود به سرزمين چين مدتي انزوا برگزيده و به زبان ايماء و 

گفتند. موالنا اين زبان نمادين را به  از مراد و مطلوب خويش سخن ميكنايه كه تنها مكشوف اهل سلوک است با هم 

 كند:بل فهم حضرت سليمان بود تشبيه ميزبان مرغان كه تنها قا

 داشــتـنـدي بـهـــر ايــراد خـبــر***اصطالحـاتي مـيـان هـم دگــر

 طـمطـراق و سـروري انـدوخـتـنـدد**آمـوختنــالطير عام زين لسان

 غافل است از حال مرغان مـرد خـامـالم**ت آن كـآواز مرغ اسصورت 

 ديو گر چه ملک گيـرد هسـت غيـرـر**كو سليماني كه داند لحـن طي

 علم مكرش هست و علمناش نيست8ـت****ديو بر شبه سليمان كرد ايس

 (4014-6/4009ود)ـاش بـمنلَ ري ز عَـيـالطـقطـمنمان از خدا بشاش بود**چون سلي            

كه نباشد ز آن »اند، زبان آنان زبان نمادين و اشارات است؛ اهل طريقت از جهان حس رسته و بر حقيقت واقف گشته

چرا كه آنان از غيرت شاه زهره ي آن ندارند كه بدون پرده و حجاب از آن حقايق بر كساني كه از آن « خبر غفال را

نيستند سخن گويند. اين الفاظ و عبارات هر چقدر مختلف و متنوع باشند، براي عاشقان بي خبرند و قادر به اثبات آن 

ي اشياء را يوسف نام نهاده بود و تنها محرمان بر الفاظ و هوم است. همان گونه كه زليخا همهتنها به يک معنا و مف

 عبارات او واقف بودند:

 وم كردـر آن معلـان را سـرمـحـم**ردـوم كـتـا مكـه امـام او در نـن

 دـرم شـا ما گـان يار بـاين بدي ك***دـچون بگفتي موم ز آتش نرم ش

 دـاخ بيـد آن شـور بگفتي سبز ش***دـريـگـد بنـرآمـه بـتي مـور بگف

 دـسوزد سپنور بگفتي خوش همي******طپندها خوش مي ور بگفتي برگ

 تـناز گفـر شهـه سـتي شـور بگف** ل راز گفتـل به بلبـور بگفتي گ

 د رختـانيـي كه بر افشـتـور بگف** ست بختا ور بگفتي چه همايون
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 ابـتـد آفـر آمـه بـي كـفتـگـور ب** ا آورد آبـقـه سـي كـتـگفـور ب

 دـانهـک لختـزش يـج از پـيا حواي**دـانهـي دوش ديگي پختـور بگفت

 کـفلردد ـگيـس مـور بگفتي عك**** نمکا بيـه ت نانـور بگفتي هس

 رمـتـد خوشـر شـور بگفتي درد س** رمـد سـه درد آمـي كه بـور بگفت

 ديــراق او بــدي فـيـوهـكـور ن **ديـاق او بـنـتـودي اعـتـر سـگ

 (4033-6/4022)ديـف بـوسـواه او يـقصد او و خ** ر هم زديـر بـام گـصد هزاران ن
      

رغم هشدارها و نصايح برادران ديگر خود را در دامن شاه برادر بزرگ رخت برمي بندد و علي باالخره صبر و قرار از

 حقيقي مي اندازد. شاه بر احوال او واقف بود چرا كه از رگ گردن به او نزديک تر بود:

 (6/4393اول و آخـر غـم و زلـزالـشـان)شان** الـشاه را مكشوف يک يک ح

 (6/4398ليک قاصد كرده خود را اعجمي)مـي***ـان بـود آن سدر ميان جـانش

سكوت مي صلحت  سالكان اند نزد  با اين حال به م شارح احوال  كند و از معرفان كه همان انبياء عظام اند و معرف و 

كند كه در ديدار تنديســه از فروغ  كند تا شــرح حال او را باز گويند. شــارح او را معرفي مي پروردگار، در خواســت مي

 دوست در دام احسان او صيد گشته است:حسن 

 (6/4408پادشاهي كن كه بي بيرون شو است)يد احسان تو است**گفت شاها ص

شاه متجلي مي سان در لقاء پاد شق  در حقيقت اين ديدار و اح ست جز ع سالک طريقت ا صوفي و  گردد و براي او كه 

 گردد: ه بود خود شكار احسان شاه ميماند و اين چنين او كه به شكار شاه آمد سلطان مرادي باقي نمي

 (6/4422جز به عشق خويش معزولش مكن )ق است معزولش مـكن**عامل عش

 (6/4439شد كه صيد شه كند او صيد گشت)شه غمش را درنوشت** هاي لطف

به  اي كه از درک حقيقت آن در حجاب بود،ي تنديسهسبب تعلق خاطرش به صورت فريبنده موالنا برادر برزگ را به 

شبيه مي ضي ت صندق مكر او گرفتار ميكند كه به فتنه ز آن قا صورت ن جوحي در  شاهزاده جز همان  آيد. زيرا آن 

 ظاهر نتوانست حقيقتي ديگر را از تنديسه دريابد و هم چنان در صندوق زيباي صورت ظاهري او اسير ماند:

 گرچه بيرون است در صندوق رفتم معشوق رفت*******عاشقي كو در غ

 جـز كـه صندوقـي نبينـد از جهـانز اندوهان**عمر در صندق برد ا

 (4498-4496از هوس او را در آن صندوق دان)فوق آسمان** آن سري كه نيست

د از اين رو موالنا انجدانند كه در صندوق ظواهر و محسوسات گرفتار آمده تعداد معدودي از مردمان مانند آن قاضي مي

قومي وارسته و ره يافته را بگمارد تا مانند نايب قاضي ما را از اسارت صندوق زيباي ظواهر جهان خواهد از خداوند مي

 اند:ه بر حقيقت حسن و وجود واقف گشتهاهلل هستند كه تنها انيبا و اوليامحسوس رها كند و آن قوم برگزيد

 كـي خـرد جـز انبـيا و مـرسـلــونون**خـلـق را از بنـد صـنـدوق فسـ

 درستـندوق انـه صـو بـكه بداند ك**** منظرستهزاران يک كسي خوش از

 انـردد عيـتا بدان ضد اين ضدش گ**ش از آنـد پيـده باشـاو جهان را دي

 ستا ي خودست و موقنعارف ضاله*** ستا منوي مزين سبب كه علم ضاله

 يدـد طپـواهـي خـار كـن ادبـاو دري** دـديـود نـو خـهرگز روز نيك هك آن

 زاددهــادر بنــود از اول ز مـا خـي** ادـتـري اوفـيـي در اسـلـفـه طـا بـي
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 دان اوـيـور مـدوق صـنـت صـسـه** ان اوــــده جــــديـــذوق آزادي ن

 ذرـس دارد گـفـدر قـس انــفـاز ق** ورـش در صـقلـوس عـبـمح اًـمـداي

 (4512-4504)اـا به جـرود از جيـا مـهسـدر قف** الـوي عـس سـفـه از قـذش نـفـمن

 گردد تا:قبت اين صندق مدفن برادر بزرگ ميعا

 صبر بس سوزان بد و جان برنتافته را فرصت نيافت**رفت عمرش چار

 نـارســيـده عـمـر او آخـر رسـيـد**كشـيـدنان ايـن مـيمدتي دندان كَ

 (4617-6/4615جفت)رفـت و شـد با معني معشوق معشوق زو شـد در نهفـت*** صورت

تر بيمار بود. فقط برادر مياني كه نماد عقل نظري و خرد استداللي است بر بالين شهزاده  در اين هنگام برادر كوچک

گيرد. از توجه و تربيت شاه او نيز به مكاشفه  شود و در اين ديدار، بدون جد و جهدي، مورد عنايت شاه قرار مي حاضر مي

 چون عقل فلسفي محدود است با آن يک دو قدح در باطنش، وسوسه ي استغنايي پديدار يابد، و معايناتي دست مي

ماند. چون از مستي  بهره مي گردد. آن مكاشفات و مشاهدات حجاب راهش شده و از درک حقيقت حسن و وجود بي مي

تر رود. برادر كوچک يگر ميشود در خمار پشيماني جانش سوخته، او نيز به كام و كمال نرسيده به جهان د غرور فارق مي

گاه حقايق نوراني و رباني گشته و از سر خلوص به خدمت شاه  اش تجلي كرانگي كه نماد قلب است به دليل وسعت و بي

ي پنهاني سرمست ساخته و شهزاده، عروس حسن و  ي مخدره گردد شاه او را از باده دار حريم حرم مي درآمده و پرده

ي مرتبت و منزلت روح، عقل و قلب در طريق شناخت و معرفت، اين دين ترتيب در مقايسهكشد. ب معنا را در بر مي

ها و حقايق گردد. اگرچه سفر شهزادگان از وادي  گاه زيبايي اش تجلي ي وسعت تواند به واسطه تنها قلب است كه مي

ادر كوچک عارفي است از اين طريق برصورتي نهاده بودند. ليكن در  ها ناآگاهانه قدم در راه بي صورت آغاز شد اما آن

يابد. برادر ميانين عاقلي است كه در شناخت و معرفت غرّه و متعصب به عقل جزوي گشته كه از دم داد سر داد مي

 يابد. اما برادر بزرگ آن صوفي است كه در طلب مقصود پا و سر گم كرده است:مي

 آمـدي افـلغـ مقصـود آن ز گرچـهي سوي بي صورت شدي**پس به معن

 لـبـران سـيـت سـسا ي ذوقـز پـك** لـود كـود معبـق بـس حقيقت حـپ

 اندست سر گم كردها گرچه سر اصل** دـانردهـوي دم كـي رو سـليک بعض

 دم راه   از  ريـــداد س د ــدهيــم** مـاالن گـن ضـش ايـليک آن سر پي

 مـد گـردنـر كـا و سـر پـگـوم ديـق** ن ز دمـد آن داد ايـابـير ميـآن ز س

 (3758-6/3754)دـنـتـافـل بشتـوي كـد سـم آمـاز ك***دـه يافتنـد جمله جملـچونک گم ش

رومي كه خود هم فردي مقدس و هم هنرمندي »ايشان گويد: پروفسر نصر درباره عرفان هنري و زيبايي نزد موالنا مي

زيبايي، آن شكوه حقيقت كه از نظر هنر و با عظمت و جامعيتي غير متعارف بود باالخص نسبت به سودمندي معنوي 

ي واسطهزعم رومي زيبايي نقش مستقيم و بيگشود، حساس بود. به مي اي به درون اسرار الهياو همواره دروازه

ي بيداركردن انسان و آگاهانيدن او نسبت به عالم معناست. او در وسيله ترينر اين دنياي كون و فساد و آنيپروردگار د

توان گفت كه از ديد رومي دليل  ديد. مي پايان او را مي ي وجود خداوند و قدرت و رحمت بي واسطه زيبايي دليل بي

شد: زيبايي هست، پس خدا هست. افزون بر آن رومي زيبايي را در همه  وجود خداوند در اين عبارت موجز خالصه مي

يافت؛ از طبيعت بكر گرفته تا وجود آدمي و هنر. اما بيش از همه در شعر و موسيقي و آن رقص مقدس كه  چيز مي

ي هوشمند دهدر نظر خوانن»ها ( عالوه بر اين129: 1375نصر،«)رسيد.رومي به مدد آن از اشكال زيبا به بي شكلي مي

گيرد و عقابي كه در انوار خورشيد اوج ميچو  ترين دليل واقعيت عالم معناست. رومي همزيبايي شعر رومي خود قوي
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ور شده بود و اثري از اين زيبايي را در شعرش و نيز در موسيقي و رقص معنوي طريقت كند در زيبايي غوطه پرواز مي

گذاشت. زيبايي شعر رومي و موسيقي و رقص راهي است براي يادآوري و بر انگيختن هاي بعدي به جا نسلمولويه براي 

رنگي از آن به حساب جهاني صرفاً بازتاب كمهاي اين آگاهي در وجود انسان نسبت به آن جمال مطلق كه تمام زيبايي

اي  عرفان هنري و صور، جلوهالتوان گفت مثنوي معنوي و حكايت قلعه ذات. با اين تفاسير مي(143همان:«)آيند.جمي

 شوند.زيبايي محسوب مي

 گیرینتیجه

هاي ترين نمونه فارسي است و به حق يكي از عالي هاي شعر عرفاني در ادبياتگاهترين تجليمثنوي معنوي كه از گسترده

داستان  .است ساخته تبيين تمثيالت تريندقيقمعاني و مفاهيم ژرف را در قالب  ادبي تفكر عرفاني موالناست. وي

ي  قلعه  همينترين دقايق و رموز، سير و سلوک روحاني و افكار متعالي مولوي است. متضمن بيشالصور ي ذاتقلعه

در اين داستان شاه  ي عقل و دام راه گروهي از سالكان است. هاست كه هر نقشي از آن فريبنده الصور جهان صورتذات

جهان ملک اوست. او شهزادگان و طالبان حقيقت را مطابق تأكيدات مكرر قرآن ي عقل كل است كه جمله  نماينده

اما  داند مي  ي خويش از باب عبرت و تفكر مجاز به سير و سياحت و مشاهده تمامي متعلقات و ممالک تحت سلطه

ي شهزاده دارد.مي از رفتن به آن جا بازها را گاه صور زيبايي محسوس است آن الصور كه جلوهي ذات ي قلعه درباره

ي كوچک نماد قلب است  ي مياني نماد عقل و خرد استداللي و شهزاده بزرگ نماد روح يا نفس ناطقه است. شهزاده

اما جايگاه چنين معرفت و شهودي، قلب آدمي است نه  ترين ابزارهاي شناخت و درک حقايق و معاني هستند. كه مهم

صورتي  ها ناآگاهانه قدم در راه بي اگرچه سفر شهزادگان از وادي صورت آغاز شد اما آن عقل فلسفي و خرد استداللي.

آيد كه عاشق و طالب حقيقت هستند و در راه مي ي كساني برنهاده بودند. دريافت و درک حقيقت حسن تنها از عهده

اند. موالنا مطلوب خويش فاني گشته انانيت و غرور را كنار گذاشته و در راه كند و طلب به ظواهر محسوس بسنده نمي

اين مفهوم   كند كه اساس هستي و باالترين هنرهاست.راه جذب عنايت و توجه حق را در فنا و نيستي معرفي مي

شناسي ي موالنا در باب زيبايي به طور كلي عقيدهدهد و كليد فهم آثار اوست. ساس مباني فكري موالنا را شكل ميا

هاي محسوس عبور هاي اين جهان پرتويي است از جمال الهي و آدمي بايد كه از زيباييزيباييي  اين است كه همه

هاي هستي آثاري است از تجليات الهي، پس ي زيبايي هاي معقول و معنوي برسد. به نظر او همه كند و به زيبايي

طلق او عشق مي ورزد نه بر مظاهر هاي جهان، عاريتي است و از اين روست كه انسان عارف بر جمال مي زيباييهمه

 جمال او.
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