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داستاني .  مربوط به اواخر دفتر چهارم مثنوي است،پردازيم حكايتي كه در اين مقاله به مأخذ آن مي
حكايت آن زن پليدكار كه شوهر را گفت كه «: است   عنوان در مثنوي آمدهاينگونه كه ذيل  هزل
، از سر امرود ن بدآن امرو نمايد ترا كه چنينها نمايد چشم آدمي را سر  مين بدالت از سر امروخيا

   .» ...بن فرود آي تا آن خيالها برود،
 بيت را دربردارد و ابيات ٣١عالوه منتجات عرفاني و اخالقي موالنا  مجموعة داستان به  
  ١.شود  را شامل مي٣٥٧٤ تا ٣٥٤٤
 از اين قرار ، معروف شده»٢امرودبن« كه در بين اهل فن به داستان ، اين حكايتةخالص  

پس به . كند تـا در پيش ديدگان شوي با فاسـق خويش جمع آيد است كه زني نابكار قصد مي
دارد  رسد، فرياد و فغان برمي رود و چـون به فراز درخت مي  از امرود بني بر مي، ميوه چيدنةبهان

  ٣»فتد؟ آن لوطي كه بر تو ميكيست  «كـه اي شوي مخنث
رود وگرنه در پهنة دشت جز من كسي   ارتفاع گيج ميةواسط هگويا سرت ب: گويد مرد مي  
كشد، مرد او را  فشرد و دست از فرياد و فغان نمي چون زن بر ادعاي خود پاي مي. نيست
 از اين موقعيت  پس زن.رود جاي او از درخت باال مي دارد تا از درخت فرود آيد و خود به وامي
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نگرد زبان به دشنام و  چون مرد از درخت واقعه را مي. كشد كند و مول را دربرمي سوء استفاده مي
گويد كه من   پاسخ مي،و اين بيگانه كيست، زن نيز به فورگشايد كه اين فعل چيست؟  ناسزا مي

  :ديدم پس هم از فراز درخت تو را در اين حال مي
  ٤ل از امرو بنيستياين همه تخي    چ نيستبيني هيبتا  هين فرود آ

گفتني است كه موالنا پس از نقل حكايت، هفده بيت را نيز به بيان منتجات عرفاني و   
  . است  اين داستان اختصاص داده» لطايف حكمي«

  :كند خاطرنشان مي» جماعتي كه ندانند حظ روحانيبه «از جمله 
  روظاهـر هزلش گـِتو مشـو بر     ست، آن را جد شنو ا هزل تعليم

  ٥ا جدسـت پيش عاقـالنــهزله    هر جدي هزلست پيش هازالن
بيني از نوع  توان به واقع كه امرود بن حس ظاهري است كه با فرودآمدن از آن مي نمايد پس باز مي

  . دست يافت» كماهي«
تان گفتيم كه داس. كنيم اي قابل توجه اشاره مي  به نكته،پيش از بررسي مأخذ اين حكايت  

، اما بيتي در دفتر اول موجود است كه ارتباط مستقيم با است  در دفتر چهارم مثنوي آمده امرود بن
 امرود بن باز بسته ةمعناي آن بيت تنها به دانستن واقع بردن به عبارتي بهتر پي  اين حكايت دارد و به

  . است
  ٦زان فرود آ تا نمانـد آن گمان      بر سر امرود بن بيني چنان

 مجملي نيز به داستان امرود ةالب اينكه پيش و پس بيت مذكور هيچ توضيح يا حتي اشارج  
. كليد معناي بيت، وقوف بر مفصل داستان مندرج در دفتر چهارم استكه گفتيم . است  بن نشده

همچنين . است  ترتيب حاضر و يكي پس از ديگري تدوين يافته  به،شك نداريم كه دفاتر مثنوي
حال . اند  سرايش مثنوي بودهةترين انگيز الدين مهم  مريدان موالنا و خصوصاً حسامدانيم كه مي
 ٧شمار مشابه ال اينجاست كه مريدان موالنا چگونه به درك معناي بيت مذكور و ابيات انگشتؤس

 جوشان طبع موالنا ةكه كليد معنايي در دفاتر پسيني بوده كه هنوز از چشم آمدند، درحالي نائل مي
  است؟   يده بودهنجوش
  : توان توجيه كرد له را به دو گونه ميئاين مس  
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 چون به اين ابيات بسيار معدود ،اول اينكه موالنا هنگام سرودن و بيان مثنوي براي مريدان
داده و سپس به متن اصلي مثنوي  اي از داستان را خارج از نظم مثنوي شرح مي  خالصه،رسيد مي

 اين است كه ،سازد آنچه بنياد توجيه حاضر را ضعيف مي. است  دهكر  سرودن معاودت ميةو ادام
 مألوف التفات ةشيو  عبارتي بهتر به  يا به. كند موالنا در سرايش مثنوي از روالي منطقي تبعيت نمي

 ناگاه كلمه يا موضوعي موالنا را چنان ،ايم كه در خالل مثنوي بسيار ديده. و اعتقاد چنداني ندارد
همچنين او براي . گيرد كند كه فرسنگها از حكايت يا مبحث اصلي فاصله مي ل ميخود مشغو  به

ضمناً موالنـا در . است   حكايت در حكايت سود جستهةبيان منظور و تفهيم مقصود بارها از شيو
اي كه مريدانش به كام  گويد كه لقمه نمايد، زماني مي  حتي گاه حالت مريدان را باز مي،مثنوي

 و جايي ديگر معاني را چون آبي كه وراي آسياي درك ٨ه لقمان معاني را مسدود كردهاند را برده
  . دارد  بيان مي٩مريدان است

كرده  پس موالنا هرجا كه لزوم بيان داستان، توضيح مطلب و يا ذكر حالتي را احساس مي  
ب مباحث و  دليل آنكه ابيات پاياني غالترين يازيده است و مهم هيچ تعلل به آن دست مي بي

  .  موضوع و مضمون مطالب و مباحث بعدي استةكنند داستانها تعيين
نيز لزومي نداشته كه خارج نظم مثنوي داستاني مجمل يا مختصر توضيح داده اخير در مورد   
 ةبا اين حساب فرضي. نهاد  بلكه موالنا به مجرد نياز، آن مطلب را به نظمي استوار بنياد مي،شود

اما توجيه ديگر آنكه فرض كنيم اين داستانها چنان در ميان . شود عتبار خارج مي اةاول از داير
كرده و   كه به پشتوانة آن موالنا نياز به مطرح كردن آن را احساس نميعموميت داشت مردم ةقاطب

  . است  انگاشته الذهن مريدان خويش مي اين حكايات را معلوم
أخذشناسي حكايات مثنوي كتاب استاد ترين و ارزشمندترين اثر در م شك مهم بي  
 منبع و ةبديل دربار  اين اثر بياما.  است،مآخذ قصص و تمثيالت مثنوي ،الزمان فروزانفر يعني بديع

 )قبالً بدان اشاره شدكه (ضمناً راجع به تك بيت دفتر اول . است  مرجع اين حكايت سكوت كرده
تفصيل آمده ه  ب٤١٨تر چهارم مثنوي ص اي كه در دف قصهه اشاره است ب«: است  چنين آمده

  ١٠.»است
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: است   مأخذ اين داستان آمدهة اطالعاتي سودمند دربار،در شرح مثنوي شادروان نيكلسون  
، قاهره، )م١٢٠٠/ ق ٥٩٧ متوفي(االذكياي ابن جوزي   كتاب(در روايت عربي اين حكايت «

. است  مخنث آمده» زن«ي جا نخل و به» امرودبن«جاي  به)  به بعد١٤ س ٧٨ق، ص ١٣٠٦
   .روايات غربي آن مشهورند

١١»Boccaccio, Decameron, Day VII, Novel: Chaucer, The Merchant's Tale.  
 كه البته گامي ،پرداخته» امرودبن«كوب نيز در چند كتاب خود به مأخذ حكايت  دكتر زرين  

: است  شرح نيكلسون سرچشمه گرفته و مسلماً مطالب ايشان از ستا  فراتر از نيكلسون برنداشته
 با تفاوت جزئي در دكامرون اثر بوكاتچو ايتاليائي ]حكايت امرودبن[عجب آنكه عين آن «
 هم آمده) ١٣٤٠ -١٤٠٠(هاي كنتر بوري اثر چاسر انگليسي  و از آنجا در قصه) ١٣١٣ -١٣٧٥(
االذكياء ز قصه در كتاب روايتي ا. دهد  است كه نيكلسون هم بدان توجه مياي است و اين نكته 

  ١٢.» هم هستابن الجوزي
ستاني مالي   احتمال واماست،  زيسته پيش از موالنا مي)  ق٥١٠ -٥٩٧(جوزي  كه ابن آنجا از  

تر نيز براي اين داستان وجود دارد و  اما گفتني است كه مأخذي قديم. نمايد روم از او شگفت نمي
 بايد دانست كه موضوع و مضمون مكر و فريب زنان .جوزي مبدع حكايت نتواند بود شك ابن بي

 از جمله موضوعات شايع در )كند ماية حكايت امرودبن را نيز بنا مي كه بن(و بند و دستان نسوان 
چهل  و در كتاب ، عموماً،يك شب و هزار و كليله و دمنههاي بسيار در  نمونه. ادبيات هندي است

  .شود مي مشاهده ،شكل اخص  به،طوطي
توان شركت و حضور برجسته جنس مونث را در ادبيات هندي از ديدگاهي  طور كلي مي هب  

هاي   اين حضور و بروز ريشه.خواه مثبت يا منفي يكي از ويژگيهاي ادبيات آن سرزمين برشمرد
بسيار كهن دارد و حتي از منظر تعدد و فراواني خدا بانوان اساطيري آن مرز و بوم هم قابل تعمق 

  ١٣.استو تامل 
پذيري اين قشر در ادبيات كرد آن است كه  توان حمل بر اهميت و نقش دليل ديگر كه مي  

اي است كه از معشوق يا شوهر   عاشقهةسازند و هميشه گويند هندوان غزل را از قول زنان مي«
  ١٤.» داردگفتگوكند، يا زني هوسناك با مردي  هوسناك و بيرحم خود شكوه مي
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پردازد، كتاب   كه به لطايـف الحيل و بند و ترفندهاي زنان مي،كتب هنديترين  يكي از كهن  
 سپتاتي ةسوك«.  سپتاتي استةاصل اين كتاب سانسكريت و نام آن سوك.  استچهل طوطي

) درخشان (SUK ة مشتـق از ريشSukaجـزء اول آن .  سانسكريتةمركب است از دو كلم
معني هفتاد طوطي و   سپتاتي بهةمعني هفتاد و سوك  بهSaptati ةمعني طوطي و جـزء دوم كلم بـه

 سپتاتي شباهت ة ساختار و شكل كلي داستان سوك١٥.» استنامه طوطي ،نام اصل سانسكريت
  .  دارديك شب و هزاربسيار به 

پس همسر خود را توصيه . خالصة ماجرا از اين قرار است كه بازرگاني عزم سفر دارد  
ازآنجاكه . بگيرد اجازه وو از اكند ري با طوطي داناي خانه مشورت كند، پيش از انجام هر كا مي

 قصد مواصلت ،پرورانده  كه در دل سوداي او را مي،كشد، زن نيز با جواني سفر شوي به درازا مي
طوطي خود را ظاهراً يار و مشوق . اندازد اما پيش از آن، با طوطي شور و مصلحتي درمي. كند مي

را  قدر آن كشد و آن  داستاني را پيش مي،ا پيش از بيرون رفتن زن از خانهمنته. دهد او نشان مي
. ماند كند و زن ناخواسته از عمل شنيع خود بازمي دهد تا غماز درخشان آسمان طلوع مي ادامه مي

رساند تا اينكه بازرگان  همچنين طوطي هفتاد و دو شب را با داستانهاي خود به صبح مي
  ١٦.رسد  ميپاك به همسر خود زيركي و ذكاوت طوطي، عفيف و دامن با ،گردد و زن بازمي
هايي همراه با دخل و تصرف از   اما ترجمه،دست نداريم  كاملي درة سپتاتي ترجمةاز سوك  

 ةنام طوطي ضياء نخشبي و ةنام طوطيبه توان  جمله مي  آن اين اثر موجود است كه از
  .رداشاره كعماد بن محمد ثغري ) جواهراالسمار(

اين . است  ترجمه شده داستان آن شش كه تنها در دست است ديگري نيز ةاز اين اثر ترجم  
احمد و سيمين دانشور انجام پذيرفت كه ابتدا درطي چهار    مرحوم جالل آلهمت به برگردان 

اي با نام   صفحه٥٦ ةصورت يك كتابچ  بعدها اين داستانها به١٧. چاپ شديغما ةشماره در مجل
آل .  به همراه طرحهايي از اردشير محصص در انتشارات موج به چاپ رسيدوطي اصلچهل ط

 چگونگي دسترسي خود به اين كلمات و مأخذ آنها چنين ة اين كتاب دربارةاحمد در مقدم
ي جنگ مانند به اسم ــايم از كتاب ه كردهــن باهم ترجمــن را من و سيميــاين مت«: نويسد مي
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The wisdom of india ، ين جنگ همين چند ادر . است  چاپ شده» لين يوتانگ«كه زير نظر
  ١٨.»به انتخاب همين لين يوتانگ. آمده بود»  سپتاتيةسوك«بينيد از متن كامل  حكايت كه مي

 داستان چهارم اين مجموعه است با نام ، حكايت امرودبنمأخذ موردنظر در اين مقاله از  
نقل اخير  نامه طوطيطور كامل از  هرا ب آن، ختصار و كوتاهيعلت ا  كه به»دويكا و شوهر ابلهش«

  : كنيم مي
 با ،زيست بسيار ابله مي (Rasa) - و در آنجا راسايي(kukhada) -نام كوخادا دهكدة بزرگي بود به«

فاسقش برهمني بود و زير درخت . زن بدكاره بود و فاسق داشت. زنش كه دويكا نام داشت
  . كردند  مالقات مي(Vibhitaka) -ويبهي تاكه

شبي باالي درخت پنهان شد . بياورد شوهر عاقبت تصميم گرفت از چند و چون كار ايشان سردر
  و همان از فراز درخت فرياد كشيد كه. و آنچه ديد مؤيد قول افواهي اهل دهكده بود

  . دانم كه مدتهاست به اين نابكاري مشغولي اي زن مي -
  : مقدمه پاسخ داد يزن در مشكلي سخت افتاد و ب -
  . ممفه من غرض ترا از اين سخنان نمي -
 همان زير ،به شرط آنكه تا من از درخت پايين بيايم. غرضم را به تو خواهم فهماند: مرد گفت -

  . زن قول داد و تا مرد از درخت پايين بيايد فاسق گريخته بود. درخت بماني
 سودي ندارد چرا كه ترا در اثناي اين نابكاري ديگر عذر و بهانه: مرد به زمين كه رسيد گفت -

  . غافل گرفتم
 به قوة ،هركس از آن باال برود.  درخت عجيبي استشوهر عزيزم اين درخت اصالً: زن گفت -

يابد كه همسر او وفادار هست يا نه و اگر وفادار نباشد عاشق يا معشوق همسر خود را  سحر درمي
  . خواهد ديد

زن همين كار . كنم چنين است تو از درخت باال برو و مرا بيين كه چه ميحال كه : شوهر گفت -
  را كرد و از فراز درخت فريادش برآمد كه 

  . دانم كه مدتهاست دنبال زنان ديگري اي شوي نابكار مي -
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توانست بگويد؟ ناچار با زن آشتي كرد و  و چون اين سخن نيز حقيقت داشت شوهر چه مي
  ١٩.»هردو به خانه رفتند

همانند بسياري از حكايات ديگر مثنوي » امرودبن«سخن پاياني آنكه موالنا در حكايت   
بلكه به فراخور كالم و اقتضاي سخن . كند تبعيت كامل و جزء به جزء از مأخذ اصلي خود نمي

نهايتاً با دقت و تأمل در دو حكايت . است  عمل آورده خود، در آن تغيير و تبديالت الزم را به
مايه و تم اصلي امرودبن مثنوي خواه مستقيم و خواه  بن توان به صراحت ادعا كرد كه ر ميمذكو

  . است  غيرمستقيم از اين داستان كهن هندي سرچشمه گرفته
  
  ها نوشت  پي

  . ابيات مذكور در اين مقاله براساس چاپ عبدالباقي گولپينارلي با ترجمه و توضيح توفيق سبحاني استة شمار.۱
  .گالبي: د امرو.۲
  .۳۵۴۷دفتر چهارم، بيت . ۳
  .۳۵۵۷دفتر چهارم، بيت . ۴
  .۳۵۵۵ -۵۶دفتر چهارم، ابيات . ۵
  .۲۳۷۳دفتر اول، بيت . ۶
  .۲۳۲۲ دفتر اول، بيت .۷

  آن يكي خالي و اين پر مال مال    راست نايد بر شتر جفت جوال
  . شود  را شامل مي۳۲۱۷ تا ۳۱۸۴كه مفصل داستان در دفتر دوم ابيات 

، ص ۱۳۷۰ انتشارات اميركبير، چاپ چهارم،تهران، ، قصص و تمثيالت مثنويالزمان،  فروزانفر، بديع: ك. همچنين ر
۳۸- ۳۳.  
  .۱۹۷۰ -۱۹۷۵دفتر اول، ابيات . ۸
  .۳۱۰۰ -۳۱۰۴دفتر اول، ابيات . ۹

  .۲۷، ص قصص و تمثيالت مثنوي. ۱۰
 انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دوم،تهران، هوتي،  حسن الة، ترجمشرح مثنوي معنوي مولوي، .آ.نيكلسون، ر. ۱۱

  . ۱۶۶۱، دفتر چهارم، ص ۱۳۷۸
  ؛۳۲۴ -۳۲۵ ص ،۱۳۷۴انتشارات علمي، چاپ ششم، جلد اول، تهران، ، سرنيكوب، عبدالحسين،  زرين. ۱۲

  ؛۴۱۶ -۴۱۷، ص ۱۳۶۷ انتشارات سخن، چاپ دوم،تهران، ، كوزه بحر دركوب، عبدالحسين،  زرين: ك.همچنين ر
  . ۳۲۸، ص ۱۳۷۴انتشارات سخن، چاپ سوم، تهران، ، نقش بر آبكوب، عبدالحسين،  و زرين

  .۱۵۸ -۱۸۱ ، ص۱۳۷۳انتشارات اساطير، تهران، ، ترجمة باجالن فرخي، اساطير هندايوانس، ورونيكا،  .۱۳
، ۱۳۷۱ اپ سوم،شركت سهامي كتابهاي جيبي، چتهران، به كوشش محمد گلبن، جلد دوم، ، بهار و ادب فارسي .۱۴

  .۱۴۰ص 
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انتشارات بنياد فرهنگ تهران،  شمس آل احمد، كوشش، به )جواهراالسمار (نامه طوطيثغري، عماد بن محمد،  .۱۵
   .)مقدمه (۵۲ ص، ۱۳۵۲ايران، 

 كه به اهتمام شمس آل احمد ، ثغرينامة طوطيبه مقدمة »  سپتاتيةسوك«ها و چاپهاي   براي اطالع از كلية ترجمه.۱۶
  .  مراجعه كنيد،چاپ رسيده استبه 
  .۱۹۵ -۲۰۰، ۱۴۲ -۱۴۶، ۷۲ -۷۸، ۱۳ -۲۱، از فروردين تا تيرماه، ص ۱۳۴۴، سال هجدهم،  يغماةمجل .۱۷
  . ۱۰تا، ص  ، انتشارات موج، بي)اصل( چهل طوطيآل احمد، جالل و سيمين دانشور، . ۱۸
  .۴۱ -۴۲، ص همان .۱۹


