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 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز

 )48پياپي  (1385 پائيز، سوم، شماره پنجمدوره بيست و 

  )زبان و ادبيات فارسي نامه ويژه (

  

  تأملي در مثنوي جمال و جالل

  

  *دكتر حسن ذوالفقاري

  دانشگاه تربيت مدرس

   

  چكيده 

شاعر قـرن   (ل اثر محمد نزل آباد      ي ادب فارسي، مثنوي جمال و جال        هاي عاشقانه   يكي از منظومه  

ي اين منظومه به تازگي از سوي مركز نشر دانـشگاهي چـاپ شـده اسـت كـه                     تنها نسخه . است) نهم

اين منظومه به لحاظ دارا بـودن       . ي نويافته و ناشناخته آشنا شوند       فرصتي است اهل ادب با اين منظومه      

اري، رمزي و عرفاني، عاميانـه و پريـان در ميـان     عاشقانه، عي : هاي چندين نوع داستان از جمله       مايه  بن

هـاي رمـزي در ادب       تواند به سير مطالعـات داسـتان        اين بررسي مي  . نظاير و قراين خود كم نظير است      

  . اي ندارد هاي رمزي به اين داستان اشاره دكتر پورنامداريان نيز در تحليل داستان. فارسي كمك كند

پـس از آن    . شـود   هاي كتاب نشان داده مـي       ر معرفي شده، ارزش   در اين مقاله ابتدا سراينده و اث      

اين خالصه ضمن حفـظ سـاخت كلـي اثـر،           . گردد  خالصه و گزارش داستان در كمال فشردگي ارائه مي        

پس از آن داستان بـه لحـاظ سـاخت، درون مايـه و       . كند  ها را مشخص مي     هاي داستاني و كنش     مايه  بن

  . شود عناصر بررسي و تحليل مي

داستان . 5 داستان رمزي     . 4 هاي داستاني       مايه  بن. 3   محمد نزل آبادي  . 2  جمال و جالل    . 1  :هاي كليدي   هواژ

   داستان عاميانه.7  پريان  ي افسانه. 6 عاشقانه  

  

  معرفي منظومه. 1

از طـي   جمال است كه پـس    ، داستان عشق شاهزاده جالل به شاه پريان       )1382:نزل آبادي (جالل  جمال و   مثنوي  
) فاعالتن مفاعلن فعلـن (داستان در بحر خفيف . ميرد شود و در پايان مي ها به وصال او نائل مي مراحل و مهالك و سختي   

 اين تعداد شامل ابيات چاپ شده است و رقم واقعي ابيـات مثنـوي نيـست؛ زيـرا           . بيت است  4735سروده شده و شامل     
 نتوانسته است متني    )1382قبادي،   (نحصر به فرد بودن نسخه، مصحح      كه به دليل م    ،هايي دارد  ي خطّي افتادگي    نسخه

هايي در روايت داسـتان مـشاهده شـود كـه البتـه تـأثيري در           كامل ارائه دهد و اين موضوع باعث شده است ناهماهنگي         
 برخـي  ،)56كنـد ص    كـه مـصحح نيـز خـود اشـاره مـي            چنـان (همچنين به دليل جابه جايي چند صفحه        . نتيجه ندارد 

  . خواني ندارد شود كه با منطق داستاني نيز هم ها ديده مي ختاللا
  :  قمري به اتمام رسانده است808شاعر منظومه را به تصريح خود در سال 

ــزون  ــود افـــ ــژده و نـــ ــدو هـــ ــت صـــ   هفـــ
ــام    ــف تمــ ــر لطيــ ــن دختــ ــد ايــ ــه شــ   كــ

  

  تـــــا رســـــول آمـــــده زمكّـــــه بـــــرون      
  يـــــافتم ايـــــن كـــــالم مغلـــــق كـــــام    

  

  )1382: 188نزل آباد، (              
نـسخه بـا ابيـاتي در وصـف         .  قمري و به دست شخصي به نام سلطان علي است          908تاريخ كتابت اين نسخه سال      

                                           
 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي *
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102 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

شود كه معلوم است افتادگي داشته و فاقد مقدمات معمول مثنوي سرايان شامل توحيـد، نعـت،                 آغاز مي ) آصف(ممدوح  
  :كند ما را اندكي بيشتر ميتنها چند بيت پايان مثنوي اطّالعات . است... مدح، علّت تأليف، و

  كـــــس نگفتـــــست ايـــــن معـــــاني پـــــاك 
ــان  ــــ ــر از در عمـ ــي پـــــ ــود گنجـــــ   بـــــ

  

ــا بــــــود قــــــصر اعظــــــم افــــــالك       تــــ
  هـــــا پنهـــــان  ايـــــن معـــــاني زديـــــده  

  

  )همان( 
  :  معاني كتاب را دزديده است،دهد كه بر سبيل سرقت همچنين شاعر از دزدي خبر مي

  شـــــاعري كـــــو از ايـــــن كتـــــاب لطيـــــف 
  گمـــــــراه ين آن جبـــــــهمچـــــــو دزدان 

  زان كــــه ايــــن بكــــر خــــاص از آن منــــست
  

ــف     ــو ظريــ ــه دزدي او چــ ــي بــ ــرد معنــ   بــ
ــياه    ــون ســ ــر دو كــ ــه هــ ــارب بــ ــاد يــ   بــ

ــي  ــحر بـــ ــوهر ســـ ــست  گـــ ــران منـــ   كـــ
  

  )همان(
: صـفا (درايـران  چنـان كـه شـرح آن را در تـاريخ ادبيـات               ؛البتّه سرقت ادبي در اين دوره امري معمول بوده اسـت          

  .خوانيم  مي)1371،198/1
ي داسـتان سـرايي و چـه بـه              چـه در حـوزه     ،دهد شاعر در كار خود چيره دست بوده است          مي  گواهي  اشعار كتاب   
  : پردازان به اطناب انجامد، كوتاه و گويا و موجز است آن كه به روال معمول مثنوي ها بي توصيف. لحاظ قدرت ادبي

  : در وصف جمال
ــالل   ــو هــ ــي چــ ــر و ابرويــ ــون مهــ   روي چــ

ــي  ــوي ك  ابرويــ ــان و مــ ــون كمــ ــدچــ   منــ
ــار  ــيم مـــــــست او بيمـــــ   نـــــــرگس نـــــ
  خــــــال مــــــشكين آن بــــــت سرمــــــست

  

ــه    ــر رخ اللــــ ــال   بــــ ــرينش خــــ   ي عنبــــ
ــد    ــرو بلنـ ــو سـ ــدي چـ ــل، قـ ــون گـ   روي چـ
ــار     ــين خمــ ــه عــ ــب بــ ــستان و شــ   روز مــ
ــت    ــاب پرســــ ــدوي آفتــــ ــود هنــــ   ...بــــ

  

  )28همان، (
  :وصف ديدار جالل با جمال در قاف

ــاه و دلبــــر نشــــسته بــــر ســــر تخــــت     شــ
ــر     ــشيد حريــــ ــه كــــ ــاه از روي مــــ   شــــ

ــد ــالش را  ديـــــ ــسن و آن جمـــــ    آن حـــــ
ــانوش    ــيش نوشــ ــه عــ ــق بــ ــر دو عاشــ   هــ

  

ــت      ــرخ بخــ ــر فــ ــه غيــ ــودي بــ ــس نبــ   كــ
ــر   ــدر منيــــ ــو بــــ   ديــــــد آن روي همچــــ
ــالش را    ــف و خـــ ــست و زلـــ ــرگس مـــ   نـــ
ــوش   ــت در آغــــ ــر روي و دســــ   ...روي بــــ

  

  )65همان، (

  

  سراينده. 2

 لـيكن  ؛رّفـي شـده اسـت    سراينده محمد نزل آبـاد مع ،بر پشت جلد كتاب چاپ شده از سوي مركز نشر دانشگاهي         
سـراينده در  . ي دوازده مقدمه ذكر شده نام مؤلف بنابر انتخاب ناشر است نه نام واقعي سراينده    چنانچه در پاورقي صفحه   

  : كند پايان داستان خود را اين گونه معرّفي مي
  ي آصــــــــــف ســــــــــخندانم  بنــــــــــده

ــرف   ــاب شــــ ــد و بــــ ــه دارم زجــــ   گرچــــ
مـــــن تـــــا بـــــه آدمـــــست اميـــــر جـــــد   

   ديـــــــن آبـــــــاد  بـــــــيهقم ســـــــبزوار 
ـــــدم نــــــام نيكــــــو  بــــــه يقــــــينمحمـ  

ــول اهللا   ــنت رســــــــ ــرو ســــــــ   پيــــــــ
  

ــانم بيهــــــــــقاصــــــــــل از       خراســــــــ
ــده  ــدق بنــــ ــستم از صــــ ــف  هــــ   ي آصــــ

ــر   ــر و وزيــــ ــاه و ميــــ ــي پادشــــ   جملگــــ
ــاك   ــاك پــ ــن خــ ــاي مــ ــزلجــ ــاد   نــ   آبــ

ــين    ــو چنـــ ــو تـــ ــهرتم بگـــ ــب و شـــ   لقـــ
ــاه  ــت آگـــــــ ــينه از راز معرفـــــــ   ســـــــ

  

  )189همان، (
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103  تأملي در مثنوي جمال و جالل

با توجه به ذكـر مكـرر نـام ايـن آصـف در       . الدين است   كه نامش فخر  داند    ي آصف مي        در چند بيت خود را بنده     
  . هاي مادي و معنوي وي بوده است شود شاعر تحت حمايت  معلوم مي،داستان

ــف  ــفلطــ ــن زان   آصــ ــا مــ ــود بــ ــو بــ    چــ
ــفي  ــت آصـــــ ــه دوام دولـــــ ــود بـــــ    بـــــ

  

ــدان        ــر جاويـــ ــه دهـــ ــامم بـــ ــد نـــ   مانـــ
ــام    ــاب تمــ ــا كتــ ــن دعــ ــر ايــ ــشت بــ   گــ

  

  )همان(
مثنوي را بـه    ) 1948: 53(ن  و ابيات باال باعث شده است فهرست نگار و چترست         »  دانم ي آصف سخن    بنده«مصرع  

اي ارائه دهـيم، باطـل    آن كه بخواهيم ادله معاصر جامي نسبت دهد كه اين انتساب بي       ) 928فوت  (شاعري به نام آصفي     
چـه آنكـه آصـف لقـب      كيست؟ ،بودهاما معلوم نشد كه اين امير فخرالدين آصف كه ظاهراً از وزراي عهد تيموري         . است

  .عمومي وزيران بوده است
ذيـل   الـشعرا   در تـذكره   دولتـشاه سـمرقندي   . سراينده به گواهي تاريخ اتمام مثنوي از شاعران عهد تيموري اسـت           

  : كند برد و او را چنين معرّفي مي  نام مي»آبادي امير امين الدين نزل« از شاعري به نام ،ي هفتم معرّفي شاعران طبقه
الدين مرد ظريـف و    انواع فضيلت و حسب با نسب سيادت ضم داشت و نزل آباد از اعمال بيهق است و امير امين                  « 

گويند كه جمعي از شعرا و فضال تحسين . كند با موالنا كاتبي و خواجه علي شهاب در شاعري دعوي مي       . خوش طبع بود  
  : الدين در بديهه اين قطعه بگفت  امين امير؛فرمودند  ميموالنا كاتبيي  ي شتر حجره قصيده

ــي   ــه گهـــ ــخن گـــ ــاتبي در ســـ ــر كـــ   اگـــ
  شــــتر حجــــره را گــــر نگــــو گفتــــه ليــــك

  

  بلغـــــــزد بـــــــرو دق نگيـــــــرد كـــــــسي   
ــه  ــتر گربـــ ــسي   شـــ ــز دارد بـــ ــا نيـــ   !هـــ

  

كه آن شمع و پروانه     طبع فياض بود و چند كتاب مثنوي پرداخته مثل كتاب            ،گويي الدين را در مثنوي     و امير امين  
 و غيـر  فتح و فتوحي   موسوم ساخته و قصه سلوه الطالبين  كه آن را به      عقل و عشق   نام كرده و داستان      لقلوبمصباح ا را  

  : ذلك و اين غزل اوراست هللا در قائله
  ي روي تــو ديــدن گيــرد   ديــده چــون آيينــه  

  دل مـــن در ســـرِ آن زلـــف ســـيه مضطربـــست 
ــواب      ــي خ ــشم ب ــو زچ ــال ت ــت خي ــاز بگريخ   ب

ــ   ــه ك ــد آن لحظ ــرتن فت ــرزه ب ــشم ل ــن آه ك   ه م
  گــر رســد شــادي وصــلت بــه امــين يــك نفــسي 

  

ــرد     ــدن گيـــ ــژه آب چكيـــ ــر زمـــ ــ از تحيـ  
  مــــرغ در دام چــــو افتــــاد طپيــــدن گيــــرد
  مـــي رود اشـــك كـــه او را بـــه دويـــدن گيـــرد
  شـــاخ لـــرزد چـــو ســـحر بـــاد وزيـــدن گيـــرد
  جـــسم چـــه بـــود كـــه وراروح پريـــدن گيـــرد

  

  )1382: 450- 451سمرقندي، (

  

  گزارش داستان. 3

 حكيمـان . هيچ فرزندي ندارد  لهراس شاه   . باغ ارم است و پادشاهي حاكم آنجاست كه لهراس نام دارد          شهري چون   
اي در  خواب غنچـه شبي لهراس در   . شود   مي  صاحب فرزندي  ،مهرافروزدهند كه از همسرش       با اسطرالب به شاه خبر مي     

 جهان گستر، مهرراي، مدبر و منهـي در ميـان     ديندار، :پنج وزيرش شود و داستان را با         از خواب بيدار مي    ؛بيند  دست مي 
جـالل  . گذارد گردد و نامش را جالل مي فرزند متولّد مي. شود دهند كه شاه صاحب فرزندي مي همگي گواهي مي  . نهد  مي

 دارد و شاه هر روز در آنجا بـا  پنج منظردر قصر شاهي باغي به نام دلگشا است كه  . شود  در انواع علوم و فنون سرآمد مي      
آنان طي پـنج روز در      . خواهد هر يك پندي به جالل دهند        روزي شاه از وزيران خود مي     . زيران و حكيمان مجلس دارد    و

دهـد معمـاري چيـره دسـت      گاه لهراس دستور مـي   آن. گويند  پنج قصر پنج پند و پنج حكايت موافق آن براي جالل مي           
  : قصري به نام جهان نما براي جالل بسازد

  او از زر ســـــــقف ســـــــيمين و فـــــــرش   
  چارصــــد گــــز كــــشيده از ســــر خــــاك    

  

ــوهر     ــشنده از درو گــــــ ــشته رخــــــ   گــــــ
ــاك  ــاف و روشــــن و پــ   همچــــو آيينــــه صــ

  

  : او دختري به نام جمال دارد كه.  حكومت دارد قافي هقلّ به نام مهر آراي در شاه پرياناما بشنويد كه 
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ــالل   ــو هــ ــروي چــ ــر و ابــ ــون مهــ   روي چــ
ــد    ــوي كمنــ ــان و مــ ــون كمــ ــي چــ   ابرويــ

  

   عنبـــــــرينش خـــــــالبـــــــر رخ اللـــــــه  
ــد    ــرو بلنـ ــه سـ ــدي چـ ــل، قـ ــون گـ   روي چـ

  

  )1382 :28 آباد، نزل(
. جمـال، پادشـاه جزيـره و پـدر، چـاكر اوسـت      .  شاه پريان نيز هست،پري رسم شهر پريان چنان است كه زيباترين      

و اجـازه  گويـد و از ا  درد دلـش را بـا پـدر مـي    . گردد اش مي شنود، عاشق و شيفته جالل كه وصف دختر شاه پريان را مي  
   . كندسفرخواهد به شهر پريان  مي

  : سازد ري روانه ميككند و با لش را همراه شاهزاده ميبه نام اختيار شاه فرزند ديندار وزير 
ــينه  ــه را ســـ ــاب  همـــ ــصه كبـــ ــا زغـــ   هـــ

  

ــده   ــرآب   ديــــ ــراق پــــ ــه از فــــ   ي جملــــ
  

بينـد   اي مي رسد و طوطي اني ميبه گلست. افتد  به دنبال گوزني سيم اندام از لشكر دور مي   شكارروزي جالل هنگام    
ي راه به   در ادامه . گردد   و جالل به لشكرگاه بازمي     شوند  ناپديد مي  است اما ناگاه از نظر او        »جمال«طوطي و گوزن همان     

جالل به . دهد ي عبور نمي تنها راهِ گذر از قاف همين قلعه است و غزنگ اجازه          . كند   حركت مي  غزنگ زنگي ي    سوي قلعه 
فيلسوف به قلعه   . خواهد تاحصار را بررسي كند و از صاحب آن خبر دهد             به نام فيلسوف كمك مي     رو  ياري شب عناچار از   

 خود را به شكل پيري پاي در زنجير در    .هم زمان جمال پري در آن اطراف در پرواز است         . يابد   هيچ اطّالعي نمي   ؛رود  مي
) جمـال ( پيـر    ؟گونه مجروح و در بنـد سـاخته اسـت           ي تو را اين   پرسد چه كس    از او مي  . رود  عيار به سوي او مي    . آورد  مي
فيلـسوف چـون    . دهـد    آنگاه اطّالعات كاملي از غزنگ به او مي        ؛ها غزنگ است    گويد زنگيان اين قلعه كه نام رئيس آن         مي

ري كـشته  رود و از طـرفين بـسيا    زنگيـان مـي  جنـگ يابـد بـه    سازد و راه ورود به قلعه را مي   جالل را از موضوع آگاه مي     
  .  است كه مشكل اصلي فتح قلعه استمرغ آتش باريجا  در آن. شوند مي

بيند كه با وزيـرش اختيـار    آيد و اورا در سركوه خسته و نگران مي   شبي جمال به هواي ديدار جالل به پرواز درمي        
گونه قلعه فـتح   سازد و بدين بار را نابود مي     مرغ آتش سنگي صدمني    باجمال  . گويد  بار و ممانعت او سخن مي       از مرغ آتش  

جـالل  از آن پـس  . دهـد  ها را مي  نشاني خزاين و گنجينه،گشنج يكي از زنگيان پير نيز به شرط در امان ماندن          . شود  مي
 بـا  يشـهر . شـود   با باغهاي سبز و خانه هـاي آبـادان از دور پيـدا مـي           شهري سفيد گيرد تا آن كه       ميپيش  راه بيابان را    

 بر روي يكـي نوشـته  .  استهايي رنگين لوح  جا در آن. برد  ميگون گنبد الماسلعبتي وي را به . بيند بازارهاي پررونق مي 
  :  استشده

  در پــــــس قــــــافِ دل جمــــــالي هــــــست 
ــو خــــالص  ــوي تــ ــن شــ ــوان تــ ــر زديــ   گــ

  

ــالي هــــــست       ــه وصــــــال ورا كمــــ   كــــ
ــاص   ــر خــــ ــالي درون منظــــ ــا جمــــ   بــــ

  

هـاي شـمطون، مـشخاشيد و خطـوم       نام ديو بهشهر سفيد در سحر سه : استشده بر لوح سيمگون ديگري نوشته    
   .شوند ميچاهي چهار صد گزي زنداني گذرد كه جالل و اختيار و فيلسوف اسير اين ديو شده و در  چندي نمي. است

آيد و براي آنان غذاي گـرم       شود و هر روز بر سر چاه مي          به نام ختال از حال جالل آگاه مي        مردي پري در آن شهر    
  . برد مي

ــي ــست   ندا مـ ــس كيـ ــه آن كـ ــه كـ ــست شـ   نـ
  

ــست     ــاران چيــ ــه يــ ــه و بــ ــفقتش برشــ   شــ
  

  :  پس؛در بند استو شود كه جالل اسير   خبردار ميغيباز آن سو جمال از 
  اي از حريـــــــــر را برداشـــــــــت پـــــــــاره

  

  بــــه خــــط خــــويش بــــر حريــــر نگاشــــت  
  

 شدرجـي از آتـش از دهـان   شود كـه    پيدا مي اژدهايي ناگاه .در چاه بخواند  دعا را   خواهد كه اين      گاه از جالل مي     آن
 سحر ديوان نيـز باطـل   كند و ميهر سه را خاموش .  و روغن روشن است    فتيله   بي ،چراغ در آن درج سه      .افكند  بيرون مي 

 ده روز به راه خـود ادامـه       .بيند كه نه از شهر سپيد خبري است نه از ديوان            خود را در راهي مي    جالل،  در حال   . شود مي  
  : شود كه  و خرم پيدا مي خوشمرغزاري از دور .دهد مي

ــزار   ــار هـــــ ــري چهـــــ ــران پـــــ   دختـــــ
  

ــار      ــت نگـــ ــيش تخـــ ــه پـــ ــستاده بـــ   ايـــ
  

ـ كند كه دختر   معرّفي مي»قد سهي«خود را است، بانوي شهر   كه  يكي از آنان      بـه جـالل   ي و. جمـال اسـت  ي هداي
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105  تأملي در مثنوي جمال و جالل

جـالل در آن  و دهـد   سهي قد مجلس بزمي ترتيـب مـي  .  تو آگاهي دارد و اكنون منتظر توست     از سرّ  جمالگويد كه     مي
  .گويد  برايش ميي آن سالهدو راه سهي قد از مشكالت راه و . خواهد كه راه قاف را به او نشان دهد قد مي مجلس از سهي

جمـال را در    رسـد و       در راه به پاي درخـت سـروي مـي          .كند  ماند و روز هفتم حركت مي       ميجا    آن شش روز    جالل
بيند و   ميصورت طوطي به جمال رارسد و     درخت شمشاد مي   گاه به   آن. كند  ي م گفت و گو  بيند و با او        مي صورت قمري 

از دور . بيند و با او مناظره مي كند    مي جمال را به شكل طاووسي     ،رسد   به درخت صندل مي    چون. كند  با او راز و نياز مي     
رسـد   اي مـي    پس از آن به قلعـه .دكن  و با او گفت و گو ميبيند  جمال را به شكل هما مي      در آنجا    ؛شود  بوستاني پيدا مي  

  . سكونت داردي جادو  به نام يمنه بدفعل جادوگريكه 
ـ  ؛اندازد   به سوي او مي    تيريشاهزاده جالل   . شود   او مي  عاشقبيند    وقتي جادو جالل را از باالي قلعه مي        اثـر    ا بـي   ام

گيـرد و وي را رام خـويش          انـس مـي    جـادو   جالل با  اختيار،ي    به توصيه . آيد  با سحر و جادو برف و سرما پديد مي        . است
جمال كه بر بـاالي قـصر يمنـه اسـت،           . روند   جادو مي  ي  هگاه به قصر يمن     آن. كند تا در موقع الزم از او كمك بخواهد          مي

. گـذارد    در دستان جالل مـي      وردي  را با  اي  نامهشب هنگام   و  خندد     پنهاني مي  ،دبين  مي جالل را با يمنه   بازي    چون عشق 
 است ورد را پنج بار بخواند تـا يمنـه بـه خـواب           خواسته شده  وي   ازخواند،     و نامه را مي    خيزد  خواب برمي ل از   چون جال 

  : ببردسر يمنه را خواهد  ميفيلسوف جالل از . گاه سر وي را بريده و خونش را بخورد تا مثل او جادو شود  آن؛رود
ــــــار خـــــــون جـــــــادو بخـــــــورد آن عيـ  

  

ــار     ــ ــدرت جبـ ــه قـــ ــاحر بـــ ــشت ســـ   گـــ
  

 ؛كنـد  هاي مشهاشنگ، شمخاس، طموج و مشتانيد كه در بند زن جـادو هـستند آزاد مـي      به نام را  گاه چهار ديو      نآ
دهد تـا هنگـام خطـر و نيـاز آن را               را به جالل مي    يك تار موي خود   مشهاشنگ  . دانند  آنان نيز خود را فرمانبر جالل مي      

  :  در حالي كهكند مي يافتن دلبر حركت  برايجالل.  و ديوان حاضر شوندآتش زند
  همچـــو غنچـــه دلـــش پـــر از خـــون بـــود     

  

ــود      ــون بــ ــك گلگــ ــاهي و اشــ ــره كــ   چهــ
  

 خود را به درخواست جالل به كبـوتري تبـديل         فيلسوف كه اكنون جادو است      . رسند  پس از يك ماه به گلشني مي      
 به طلـب جمـال   جالل«: گويد بيند كه با پري زيبايي چنين مي       دختري زيبا را مي   . نشيند  كند و بر درخت سروي مي       مي

چـون پـري   . رود جالل نيز بـه بـاغ مـي   . دهد  فيلسوف فوراً به جالل خبر مي     ». قصد دارم خونش را بريزم     ؛رود  به قاف مي  
  : شود بيند عاشق او مي جالل را مي

  همچــــــو بــــــر روي شــــــمع پروانـــــــه   
  

  شــــــد پــــــري بــــــر جــــــالل ديوانــــــه  
  

برد و پري وي را در چاه  دلگشا او را به مجلس مي     .  بياورد خواهد جالل را به مجلس خود       اش دلگشا مي    پري از دايه  
سازد  كشد و از موي آنان كمندي مي   رود و چهار ديو محافظ چاه را مي         فيلسوف با افسون بر سر چاه مي      . سازد  زنداني مي 

  . آورد و جالل را بيرون مي
افتـد و بـا    خود مـي معشوق ها به ياد  يدن گلجالل با د. رسند نهند و به بوستاني مصفا مي     آنگاه هر دو رو به راه مي      

 ،ايـن گفـت و گـو بـا نـرگس     . داند گل سرخ كه از عشق جالل آگاه است وصال جمال را محال مي. گويد ها سخن مي   گل
ه  ،شنود  گيرد، اما جالل سخن هيچ يك را نمي         الله، بنفشه و سوسن صورت مي      اي فيـروزه    تا آن كه در آن بستان بـه قبـ

  : گويد پرسد و جالل مي  حقيقت عشق ميي هبت زبرجد از شاه دربار. كه بتي زمرّدين در آن استرسد  رنگ مي
ــ  ــشق آيينـــــ ــود  ي هعـــــ ــال بـــــ    وصـــــ

ــشاند   ــش افـــ ــه آتـــ ــزي كـــ ــشق رمـــ   عـــ
  

ــود      ــالل بــــ ــضي زذوالجــــ ــشق فيــــ   عــــ
ــسوزاند   ــقان بـــــــ ــستي عاشـــــــ   هـــــــ

  

 جمله روي جمال را در خـود   كه هر چيز ازنما جام گيتياي دارم چون  آيينه«: گويد كند و مي    بت او را تحسين مي    
گـاه    آن».شود و بايد هـشيار باشـي    جادو در صورت دوست و دشمن بر تو آشكار ميي ه هم چنين در آن يمن    ؛نماياند  مي

 جادو نمايان و بت     ي  هي يمن   ناگاه چهره . كشد  خودي فرياد مي     از بي  ،نگرد  چون جالل در آيينه مي    . دهد  آيينه را به او مي    
  : گيرد شود و با چشمي گوهربار راه بيابان را پيش مي جالل نيز زود از باغ خارج مي. شود ناپديد مي

  ديـــــد از حريـــــر خيـــــال   گـــــاه مـــــي 
  

ــس روي جمـــــال      ــه در آيينـــــه عكـــ   گـــ
  

 عجيب ديگر كه بر هزار درختشمار چون صندل و عود و زيتون و    رسد با درختان بي     اي مي   پس از ده روز به بيشه     
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106 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

  : ها نوشته است برگ برگ آن
ــرد     ــق بمـــ ــزار خلـــ ــزاران هـــ ــه هـــ   كـــ

  

ــرد     ــال راه نبـــ ــصر جمـــ ــه قـــ ــس بـــ   كـــ
  

 خود را به هيئت لهـراس و پـنج تـن از ديـوان               ديوي صغال نام  . اما جالل همچنان استوار به راهش ادامه مي دهد        
 در خواهد خود را به شـكل كبـوتر درآورد و   ل از فيلسوف عيار ميالاز آن سو ج . آرايد  ديگر را به هيئت پنج وزير وي مي       

انـد و   بيند كه لهراس و پنج وزيرش بر آن تكيه كرده فيلسوف در ميان بيشه تختي از شمشاد مي. بيشه جست و جو كند  
فيلسوف جادوگر را ببينيـد كـه چگونـه خـود را بـه شـكل        «: گويد   شاه خطاب به وزرا مي     .ري مشغول هستند  اخو  به باده 

 چـون فيلـسوف ايـن سـخن را     ».كـشد   انتظار جـالل را مـي  و  يك ماه است كه جمال نزد ماست.كبوتري درآورده است 
ديو صـغال كـه بـه    . رساند جالل خود را به آنجا مي. خبر را به جالل مي رساندو كند او لهراس نيست  شنود يقين مي  مي

  اژدهاييچونكند و صغال  وي را افشا ميي اصلي  چهره اما فيلسوف    ؛روند   با وزرا به استقبال او مي      ههيئت لهراس درآمد  
رسد كـه ايـن غـول را بـا شمـشيري كـه از                اي از جمال مي     در عين حال نامه   . دبار  مي شآتش و برف از دهان     و   گردد  مي
جالل پس از كشتن ديو به سـوي قـصر   . ي جادوگر گرفتي بكش و دختري به نام دلشاد كه در بند اوست نجات ده             يمنه
  : رود مي

ــشت    ــو بهــ ــف همچــ ــصري لطيــ ــد قــ   ديــ
  

  م بـــــود و از زر خـــــشتفرشـــــش از ســـــي  
  

  : بيند كه درون آن تابوتي است و درون تابوت دختري در بند تختي از ياقوت مي
ــوي   ــال عنبربــــ ــشك خــــ ــنمي مــــ   صــــ

  

ــروي      ــالل ابـ ــون هـ ــورش روي و چـ ــو خـ   چـ
  

داند كه جمال تـصوير جـالل را    دلشاد از پريان كوه قاف است و از جمال آگاهي دارد و مي          . دهد  دلشاد را نجات مي   
بينـد كـه     مـي لوحي  شاه در قصر،پس از رفتن دلشاد. گردد خواهد به وطن باز سپس اجازه مي  . نقش كرده است  بر حرير   
  :دارد هاي لوح او را از همراهي غول و پري بازمي نوشته

  شــــــهوتت چــــــون صــــــغال فرتوتــــــست
  

  روح، دلـــــشاد و تـــــن چـــــو تابوتـــــست     
  

شود كـه جايگـاه    اي از دور پيدا مي سراپرده. رود وجوي جمال مي   آن كه به زر و سيم آنجا توجهي كند به جست            بي
فـردا از او اجـازه   . گويد و شبي را با وي خوش اسـت  كند و شرح حال پر درد خود را مي با او مالقات مي .  است فرخ بخت 

. كه نامش شمطال و عمـوزاده صـغال اسـت، پرهيـز مـي دهـد         ديو هفت سر    فرخ بخت او را از      . خواهد تا به قاف رود      مي
ابتدا فيلسوف عيار سر جـادو را بـه سـحر از تـن وي          . جنگند  روند و با او مي      ي شمطال مي     و فيلسوف عيار به قلعه     جالل

شود آن سر سرِ واقعي ديـو نبـوده؛ زيـرا مـي       اما معلوم مي؛برد گيرد و مي  چون عقابي گوش او را به منقار مي   ،جدا كرده 
   :كند گاه جالل به شمطال حمله مي آن. بايد با مرگ شمطال تمام ديوان نيز بميرند

  آن چنـــــانش بـــــه تيـــــغ تيـــــز نواخـــــت
  

ــداخت     ــاك انــ ــراز خــ ــر را فــ ــان دو ســ   كــ
  

شـكند و درِ    را مـي فـسوني طلـسم  بـا  . بينـد   مـي چهار صندوق مرمرينرود و  گاه داخل قصر سنگي شمطال مي    آن
 اي   در صندوق دوم خرقـه    . رود  دريا راه مي  وي  رهركس در پا كند بر      يابد كه      در آن مي   نعليني. كند  ل را باز مي   صندوق او

، بر سر گـذارد   آن را    است كه هركس     تاجيدر سومين صندوق    . شود   مي  گلستان ،آتشاست كه هركس آن را برتن كند        
  .خورد  نميديوان شكستصاحب آن از كه  از فوالد است عصايي و در چهارمين صندوق شود غيب مي

 در حـال دلـشاد كـه از بـاالي     ».دادم ها مي رخ بخت بودندواين اموال را به آناي كاش دلشاد و ف  « :گويد  با خود مي  
  :گويد شود و شاه مي قلعه شاهد ماجراست حاضر مي

ــت   ــسر و تخــ ــنج و افــ ــال و گــ ــه و مــ   قلعــ
  

  همــــــه دلــــــشاد را و فــــــرح بخــــــت     
  

رود  نزد جمـال مـي  برند و خود   اموال را نزد فرخ بخت مي صد هزار پري   و   زند  موي خود را آتش مي    در حال دلشاد    
 فـام  گنبـدي زبرجـد  بيند كه در آن     در راه مرغزاري مي   . افتد   به راه مي   جاللگاه    آن. تا خبر مرگ شمطال را به او رساند       

  .بيند  ميصد هزار آيينهشود  چون داخل مي. است
ــه  ــر آيينـــ ــاه   در هـــ ــرد نگـــ ــه كـــ   اي كـــ
ــدا عكـــــس مـــــي   ديـــــد و دوســـــت ناپيـــ

  

ــاه      ــال را ناگـــــــ ــد روي جمـــــــ   ديـــــــ
  ت وجــــو شـــــده شـــــيدا شــــاه در جـــــس 
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107  تأملي در مثنوي جمال و جالل

 كـسي را  بـر سـر هـر كـوهي     ورسد   مي روي سفيد وچهار كوه آهن، مس، تال   به  . گيرد  جالل راه سفر را پيش مي     
معلـوم  . برنـد  ريزند و نام جمال را مي  دائم اشك مياين چهارتن . بيرون استشو تنها سر  در كوه    شبيند كه تمام تن     مي
راه خـود را پـيش      . انـد   گونه گرفتـار شـده       رخ برتافته و اين    ،كه از عشق جمال   اي هستند     هر يك شاهزاده  ها    اينشود    مي
  . رسد كه بر برگهاي آن نام جمال نگاشته شده است  ميچهار درخت تناورگيرد و به  مي

دل و درد  رسـد و بـا آنـان گفـت و گـو      مرغاني مي در سير راه جالل به .گردد ي اندوه جالل مي اين حادثه نيز مايه  
  : بيند كه نيل و عنبر كشيده و بر رخسار  را ميزني طرّار به نام دلربارود و   ميگنبد دوار از آنجا به .كند مي

ــي  ــاد   در دمـــ ــه ز بـــ ــ ــزار بچـ ــد هـــ   صـــ
ــكر   ــاد شــــ ــي نهــــ ــشان همــــ   در دهانــــ

  

  زاد بــــــر ســــــر تخــــــت دلربــــــا مــــــي  
  پــــس بــــه خنجــــر همــــي بريــــدي ســــر 

  

  : دهد ه او پيشنهاد ميدهد كه ديدار جمال ناممكن است و ب دلربا به جالل هشدار مي
  از جمـــــــــال ار شـــــــــود فراموشـــــــــت

  

ــت       ــود نوشـــ ــا شـــ ــل مـــ ــاغر وصـــ   ســـ
  

  . شود  ميچيز يك باره ناپديد  همهخواند و كند و نام جمال را مي جالل او را نفرين مي
گـاه بـه سـوي      و آنكنـد  بيند كه او را وعـظ مـي        طبيبي مي  .افتد   مي روضه المراد از آنجا گذارش به گنبدي به نام        

   :كند كه در ساحل آن دل خستگان جمال  حركت ميي سيمابدريا
  آمــــــده بــــــر كنــــــار بحــــــر بــــــه درد 

  

  هــــــا زرد ديــــــده پــــــر آب و رنــــــگ رخ  
  

از . دهد كه از دريا خواهي گذشـت   ميبشارت و در خواب دلشاد او را رود خواب مي جالل بر كنار درياي سيماب به       
 هفـت دريـا   كـشتي از    .  بنشيند واز دريا بگذرد    ، كه خواهد آمد   اي  كشتيخواهد بر      از جالل مي   اي  نامهآن سو جمال طي     

رسند كه بر فـراز    ميكوه ياقوت پس از سه روز به . استيرسد كه قصر جمال در آن حوال  مي جايي پر گل  گذرد و به      مي
   :توان كاري كرد  حتّي با سحر و جادو نيز نمي؛ اما هيچ راهي براي صعود نيست؛آن قصر جمال است

ــاي  ــد همـــ ــار شـــ ــ ــان عيـ ــان زمـــ   ي همـــ
  يــــك گــــزي بــــال بــــر هــــوا بگــــشاد     

  

ــار     ــصر نگــــ ــراز قــــ ــر فــــ ــا رود بــــ   تــــ
ــاد    ــين افتــ ــر زمــ ــاش و بــ ــوخت پرهــ   ســ

  

او كمك كند تا به     به  خواهد    آيد و از جمال مي       دلش به حال جالل به رحم مي       ،بيند  ت كه اين احوال را مي     خفرخ ب 
. كند   بخت چنين مي   خفر.  از حال جالل باخبر گردد      و درآيدخواهد به شكل طوطي        مي فرخ بخت جمال از   . قصر راه يابد  

  :كند مندي خود را بازگو مي نويسد و شرح درد جالل نامه اي به جمال مي
ــانم   ــاه جانــــــــ ــاي مــــــــ   روي بنمــــــــ
ــت  ــرم زدردهجرانــــــــ ــا بميــــــــ   يــــــــ

  

ــشانم       ــان برافـــ ــه جـــ ــا كـــ ــا تـــ   رو نمـــ
ــت    ــف دامانـــــ ــرم زلطـــــ ــا بگيـــــ   يـــــ

  

كنند و چون جمال دلش  شفاعت مينيز از وي ت و دلشاد  فرخ بخ . ، او را به صبوري دعوت مي كند       پاسخجمال در   
  : پس دلشاد.  درآيدي توفيق حجره به جاللدهد   اجازه مي،آيد به رحم مي

  اي چــــو ســــپهر بــــرد شــــه را بــــه حجــــره
ــست     ــر مــ ــود دلبــ ــره بــ ــر حجــ ــر ســ   بــ

  

  از زبرجــــد ســــراي و شــــاه چــــو مهــــر       
  داده شــــــب را زتــــــار زلــــــف شكــــــست

  

جالل با هـر يـك راز       . عود، رباب، دف، ني، ساقي سيم ساق و ساغر مهياست          برپاست و چنگ،     مجلس بزمي در آن   
 جمال ـ منـشوره   ي هاز آن سو عم. كند  ني، دف، عود و رباب با جالل گفت و گو ميقالبگويد و جمال هر بار در  دل مي

  :  استعاشق جمال دارد كه پيرافكنـ  پسري به نام 
ــگ   ــا در جنـــــ ــد اژدهـــــ ــود ماننـــــ   بـــــ

ــزا  ــرز او ده هـــــ ــوالد  گـــــ ــن فـــــ   ر مـــــ
ــودايي   ــت ســــ ــشق دوســــ ــم عــــ   در غــــ

  

  بــــه ســــنان و بــــه تيــــغ و تيــــر خــــدنگ    
  مثــــل او كــــس نداشــــت از جــــن يــــاد     
ــحرايي  ــشته صـــــ ــون دد و دام گـــــ   چـــــ

  

. اي به فرزند كوه نشينش مي نويسد تا به دفـع جـالل رود   شود، نامه چون منشوره از آمدن جالل و نيت او آگاه مي      
  :  در ميان جنيان.خواهد  كمك ميشاه جنيانپيرافكن از 

ــون    ــام او ميمـــ ــود نـــ ــري بـــ ــك پـــ   يـــ
  

  داشـــــت انـــــدر علـــــوم مكـــــر و فنـــــون   
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108 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

 جـالل كند    ابتدا قصد مي  وي   .آورد   جالل را نزد پيرافكن مي     ، به سرعت برق   پس ؛شود وي مأمور دزديدن جالل مي    
  . كند را بكشد، اما از ترس جمال وي را در كوه بلور زنداني مي

  . فرستد شود، گروهي را به جست و جو مي مطلع ميل جالفردا چون جمال از گم شدن 
شود كـار   دلشاد مطمئن مي. دهد مقياس پري كه شاهد ربودن جالل به دست ميمون پري است، به دلشاد خبر مي   

ابتدا بـه   . ي شمطال برداشته، بياورد     خواهد خرقه، نعلين، تاج و عصايي كه جالل از خزينه           پس از عيار مي   . پيرافكن است 
نهد و با نعلين از       كند تا كسي او را نبيند آنگاه تاج را بر سر مي             سپس خرقه را بر تن مي     . كند   عصا در غار را باز مي      كمك

  .گذرد دريا مي
. كند تا با سپاه پيـرافكن بجنگـد   داري نيك عطافِ پري مأمور مي از آن سو جمال لشگري با هزاران مرد پري به سر  

از آن سو پيـرافكن  . دهد وي را بسوزانند جمال دستور مي. كند و منشوره را دستگير ميجنگد  عطاف با سپاه پيرافكن مي 
مهرآرا كه چاكر دخترش جمال است، مأمور است با ديوي به نام . رود با شنيدن خبر مرگ مادر نزد مهرآرا پدر جمال مي      

چـون مهـرآرا سـخنان    .  را شكست دهدتواند قمطار    اما نمي  ؛ قمطار است  ي  همهرآرا شش سال در پاي قلع     . قمطار بجنگد 
جمال ضمن پـذيرش    . خواهد كه از خون پيرافكن درگذرد        خادمش تسميق از دخترش مي     از طريق شنود    پيرافكن را مي  
مهـرآرا  . زورآزمـايي كنـد  با خود بياورد تا با جـالل  نيز  پيرافكن را وخواهد نزد وي آيد تا جالل را ببيند  امر پدر از او مي    

  . آيد آزمايد و جالل به خوبي از عهده بيرون مي  ابتدا جالل را در سخن مي.رود  ميشنزد دختر
 جـالل نيـز   .كند ي قمطار مي    را مأمور فتح قلعه   جالل   ،گاه جمال   آن. شود  در ميدان جنگ نيز بر پيرافكن پيروز مي       

  . آيد  سازد و به ديدار يار نائل مي شود و او را گرفتار مي طي  جنگ سختي بر قمطار پيروز مي
  كــــرد ســــلطان بــــه روي مــــه چــــو نگــــاه

  

ــوقش آه    ــر زشــــــ ــشيد از جگــــــ   بركــــــ
  

  :گيرد  جمال را دربرمي،شود و جالل مجلس بزمي مهيا مي
ــستند      ــت بنشــ ــه تخــ ــق بــ ــر دو عاشــ   هــ

ــيشِ    ــه عــ ــق بــ ــر دو عاشــ ــانهــ   وش نوشــ
  

ــستند      ــمنان بــــ ــه دشــــ ــر بــــ   درِ منظــــ
ــوش  ــت در آغـــــ ــر روي و دســـــ   روي بـــــ

  

  )1382: 165نزل آباد، (
. گويد كه آن گوزن و طوطي و بـت زبرجـد، خـود وي بـوده اسـت            دارد و به او مي       پرده از رازها برمي    ،گاه جمال   آن

 آن كـه روزي از فيلـسوف   مدتي جالل با جاه و نعمت در قصر جمال به عيش و شكار و گشت و گذار مـشغول اسـت تـا            
رود  جالل نزد حكيم مي.  به نام دين پرور در غاري ساكن است كه از حقايق اطّالع دارد   چهار صد ساله   حكيميشنود    مي

افتـد و از جمـال    آن گاه به ياد وطن و پدرش لهراس مي . دارد   مي  آشكار  را بر او   حقايق و نصايحي   ،پنج روز و حكيم طي    
 دسـت و پـاي پـدر را    ،رسـد  چون جالل به قصر پـدر مـي  . پذيرد اق به كشور وي روند و جمال ميخواهد به اتف  اجازه مي 

 (.ميـرد  گـذرد كـه وي مـي    مدتي از حضور جالل نمي. آيند  مردمان نيز شادي كنان به ديدار جالل و جمال مي      .بوسد  مي
  )قسمت پاياني داستان كه مربوط به مرگ جالل است در دست نيست

  

  رسيتحليل و بر. 4

  موضوع و درون مايه. 4. 1

هاي عاشـقانه    جزو داستان،ي اصلي آن يعني عشق هاي فارسي به دليل درون مايه بندي داستان اين داستان در رده 
هـاي رمـزي و عرفـاني،     هـاي پريـان، داسـتان    هـاي عاميانـه، افـسانه    هاي داستان  ولي خصايص و خصلت؛شود منظور مي 
اي تعليمي را نيز در خود يكجـا جمـع آورده اسـت كـه از ايـن حيـث تـازگي دارد؛ زيـرا             ه  هاي عياري و داستان     داستان
 اما بـه  ؛شوند ها معموالً با هم جمع مي هاي پريان و عاشقانه هاي عياري و عاشقانه و يا رمزي و عاشقانه و يا افسانه   داستان

اخت بيشتر و بهتر داستان جمال و جالل بهتـر       براي شن . توان يافت   ها را مي     عناصر تمامي داستان   ،ندرت در يك داستان   
  : هاي هر داستان را نشان دهيم است به تفكيك، بن مايه

 و  ،فرزندي، خواب ديدن، شكار، گم شدن، شنيدن وصـف معـشوق            بي: هاي عاشقانه   هاي داستان   مايه بن. 4. 1. 1
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109  تأملي در مثنوي جمال و جالل

 اشـك و آه و نالـه،   عاشـق و معـشوق    ري  ، غزل خواندن عاشق، نامه نگا     )خود جمال (عاشق شدن، گذر از مهالك، واسطه       
پيرافكن به جمال، عشق چهـار شـاهزاده بـه جمـال كـه در چهـار كـوه        مثل عشق  (اي     حاشيه هاي  هاي پياپي، عشق    بزم

كـشور، مـرگ    نجـات   هاي علمي و جنگ تن به تن، كمك عاشق به پـدر معـشوق در                  ، آزمايش عاشق با سؤال    )گرفتارند
  . عاشق

انه عاميانه، پاياني خوش دارند؛ اما در اين مثنوي به ناگاه جالل، قهرمان داسـتان پـس از                  هاي عاشق   معموال داستان 
گونـه بـه پايـان        ي عرفاني آن باعث شده است داستان ايـن          شايد خصلت رمزي داستان و جنبه     . ميرد  ازدواج با جمال مي   

  . رسد
شود كـه بـر اعجـاب      و تضاد مشاهده ميهاي عاميانه ميان اجزا، عناصر، حوادث و اشخاص نوعي تناقض          در داستان 

افزايد؛ از جمله در اين داستان عياري است كه نامش فيلسوف است و اژدهايي است                 خواننده و خيال انگيزي داستان مي     
فيتيله و روغن،  گشايد، در آن سه چراغ بي      اي مي   وقتي از دهان اژدها حقه    . پاشد  كه در آن واحد آتش و برف از دهان مي         

از . شـود   هاي سنتي در اين داستان ديده مي        ها هم بنابر رسم معمول داستان       جز عناصر متضاد، برخي تقابل    . روشن است 
همـين  . ي اخالقـي دارنـد   اين پندها اكثـراً جنبـه  . دهند در ابتداي داستان پنج وزير در يك قصر به جالل پند مي  : جمله

آموزد كـه مبـين تكامـل         ج روز تعاليم عرفاني را به جالل مي       حكيم دين پرور طي پن    . افتد  اتفاق هم در پايان داستان مي     
  . ديني وعرفاني جالل است

پنج وزير پس از پنج پند خـود،  . شود در البالي داستان و بنابر موقعيت، حكاياتي نيز در ارتباط با  موضوع ديده مي  
 -در بخـشي از داسـتان چهـار مـرغ     . آورنـد   موافق آن پند و در تأييد آن مـي - در مجموع نه حكايت      -هر يك حكايتي    

گويند كه چگونـه بـراي رسـيدن بـه قـاف، اسـير وگرفتـار                  با جالل حكايت حال خود را مي       -كبوتر، هدهد، كبك و بط      
  . دارند كه يادآور منطق الطير عطار و پرهيز و گريز مرغان از سفر به قاف است اند و اين گونه او را از رفتن باز مي شده

هـاي عاشـقانه، عاشـق و معـشوق بـه       بعد و با آغازگري عيوقي در ورقه و گلشاه، در خالل داسـتان  از قرن پنجم به     
هـا نـه فقـط از زبـان عاشـق و       ايـن غـزل  . آيـد  هايي در البالي داستان مي  در اين داستان نيز غزل    . پردازند  گويي مي   غزل

. كنـد  ر كه پس از پند خود مسدس خواني مـي جز مهر آراي وزي. خوانند معشوق است، بلكه وزيران پنج گانه نيز غزل مي 
  : خواند اي غرا به مطلع زير مي هنگام وصال جمال و جالل، جمالي شاعر نيز قصيده

ــد   ــاغر شــــ ــيش و دور ســــ ــم عــــ   موســــ
  

ــه    ــگ و نغمـــ ــت چنـــ ــد نوبـــ ــر شـــ   ي تـــ
  

 مهمـي از   بخـش .افتـد  اتفـاق مـي   آغـاز   است كه معموالً در      شكار   هاي عاشقانه   هاي رايج در داستان     مايه  يكي از بن  
در . انجامـد  مـي  معشوق يا اطالع يافتن از او      به ديدار و  شود    قهرمان آغاز مي  ها از شكارگاه و به دنبال شكار رفتن           داستان

 در واقـع  ، آن است كـه گـوزن  جريان درتفاوت اين . افتد رود و از لشكر دور مي       اين داستان نيز جالل به دنبال گوزن مي       
البتـه در   ؛  عاشـق اسـت   يـاور   همواره حامي و    آن كه عاشق بداند،       بي در اين داستان     معشوق. است) معشوق(خود جمال   

  .سازد پايان داستان معشوق اين راز را بر او آشكار مي
در ايـن داسـتان   .  دوسـت عاشـق اسـت    يـا  معموالً پيـر، دايـه       ،هاي عاشقانه است    هاي داستان   مايه  واسطه كه از بن   

با مـشكل يـا     ) جالل( يعني معشوق است كه هر بار با روبرو شدن عاشق            ،مال رسيدن جالل به معشوق خود ج      ي  هواسط
نقش آفريني واسطه و عملكرد وي در اين داستان تازه         . آيد   به كمك معشوق مي    خاصشگردي  با  اي و     اي به شيوه    حادثه

  . كند است و بر حسن تأثير و باال بردن تخيل كمك مي
گـشا اسـت؛ از جملـه     دراين داستان چند بار خواب راه. ن ها خواب است داستا و آغازينيكي از عناصر مهم كليدي 

 غنچه، كودكي اسـت كـه بـه        كه دهند  بيند و وزيران گواهي مي      خواب لهراس در آغاز داستان كه غنچه اي در دست مي          
  . شود زودي عايد شاه مي

نـگ،  زي غ   ت، فـتح قلعـه     فيلسوف كـه عيـاري شـب رو و چابـك اسـ             :هاي عياري   هاي داستان   بن مايه . 4. 1. 2
جالل، خواندن ورد براي خـواب كـردن،   به دست   ي جادو      يمنه شدنبرداشتن سنگ صد مني، زنداني شدن در چاه، رام          

 شمـشير، گـذر از دريـاي    ي ه صغال با يك ضـرب ه شدنكمند كردن مو براي بيرون آمدن از چاه، گذر از هفت دريا، كشت 
 توسـط ميمـون   دزديده شدن جالل جادو، ي  هدريا، جنگ با پيرافكن و منشور     سيماب، جنگ با ديو قمطار، گذر از هفت         
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110 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

  .پري به درخواست پيرافكن

معشوق كه شاه پريان است، وجود جمال در قاف، ناپديد شدن، به شكل             : هاي پريان   هاي افسانه   مايه  بن. 4. 1. 3
گـون، اسـارت در سـحر         فيد، گنبد الماس  پنج پرنده در آمدن جمال، به شكل پير در آمدن جمال، مرغ آتش بار، شهر س               

سه ديو، عاشق شدن جادو بر جالل، تبديل شدن فيلسوف عيار به كبوتر، آتـش زدن مـو و حاضـر شـدن، تغييـر شـكل                   
صغال ديو به شكل لهراس، تغيير شكل صغال به اژدها، نجات دادن دلشاد از داخل تابوت، ديو هفت سر، فرخ بخت پري،       

شكن، تاج غيب كن، چهار كوه عجيب كه سر چهار انسان از آن بيرون است، زن طرّار بـه نـام     نعلين جادويي، عصاي كوه   
  .  جادوي هيكبارگي، منشوربه دلربا، ناپديد شدن همه چيز 

داري، حـسن    در عدل، ديـن   (ي وزيران در پنج گنبد        گانه   پندهاي پنج  :هاي تعليمي   هاي داستان   مايه  بن. 4. 1. 4
، پندهاي پير حكيم در پنج روز و كشف حقايق بر جالل و شرح اصطالحات عرفاني فلسفي                 )ويي، نيك بندگي حق ،  اخالق

ن شرقي و ا معمول داستان پردازي ه به شيو، است و جز ايناللي آموزش براي ج و حكمي در طي پنج روز كه يك دوره        
  :  موضوع و موقعيت پر است از ابعاد اخالقي و تعليمي و اندرزي به مناسبت، جاي جاي داستانايراني

ــام   ــست تمـــــ ــاق حيرتـــــ ــار آفـــــ   كـــــ
  

ــام      ــا انجــــ ــار تــــ ــاز كــــ ــه آغــــ   همــــ
  

  )1382: 53آباد،  نزل(

  : عد داردي شاعر دو ب اين داستان به گفته: هاي رمزي و عرفاني هاي داستان مايه  بن.4. 1. 5
ــاز   ــشق مجــ ــست عــ ــه هــ ــورتش گرچــ   صــ

  

ــاز      ــا بـــ ــه دل هـــ ــد بـــ ــي كنـــ   در معنـــ
  

  )189همان، (
 در پايـان    غارنـشين حكـيم   . يابـد   ا به معشوق عرفاني نيز دست مـي        ام ،ل معشوق مجازي است   ل گرچه به دنبا   الج

آن كـه او را ديـده         بـي دانـد؛     مي نام جالل را     ،اين پير . دهد   تعاليم عرفاني را به جالل آموزش مي       ،داستان و طي پنج روز    
  :  ديده استچشمد كه همه چيز را به پرور، عمري چهار صد ساله دار نام كوه، كوه عرفان است و حكيم دين. باشد

ــرّ قلـــــم      ــوح و ســـ ــش لـــ ــه از نقـــ   آگـــ
  شـــش جهـــات و ســـه روح و هفـــت فلـــك    

  

  ز عـــــــدم  كـــــــرده پيـــــــدا وجـــــــود را  
ــده  ــصر بديـــ ــار عنـــ ــك  چـــ ــك يـــ   ام يـــ

  

 از همه چيـز در آن پـنج روز   . آموزش حكمت، فلسفه و عرفان استي  يك دوره ،پندها و گفتار حكيم طي پنج روز      
گانه، هفـت   ، روح، ذات و صفات الهي، عناصر اربعه، فرشتگان مقرب، بروج دوازده   ءوجود، گوهر اشيا  ال  واجب: رود  سخن مي 

گنبد، چهار فصل، هفت اقليم، عالم روح، ذات و صفات، افالك هفتگانه، دوزخ، بهشت و بـسياري مطالـب ديگـر كـه بـه                         
  :  و در آخر همشود  بيان مياجمال

ــرور    ــن پـــ ــت ديـــ ــت بگفـــ ــن حكايـــ   ايـــ
ــان  ــوه عرفـــ ــياه كـــ ــار ســـ ــد و غـــ    بمانـــ

  

  گـــــشت غايـــــب همـــــان زمـــــان زنظـــــر  
  كـــــرد رو ســـــوي خرگـــــه خـــــود شـــــاه

  

  )184همان، (
كـافي  ... پـرور و    هايي چون جمال، جالل، قاف، حكيم جهان گـستر، پيـر ديـن               برگزيدن نام  ،البته در خالل داستان   

گـشايي    دوبـاره بـه رمـز   ،ي دوم شـاعر در البـالي داسـتان و در مرحلـه         . هاي رمزي داستان واقف شويم      است تا به جنبه   
  :پردازد مي

  هـــــــست شـــــــمطال نفـــــــس امـــــــاره
  

  اش خـــــاره هفـــــت ســـــر ديـــــو و قلعـــــه  
  

  )99همان، (
دانـد و   آن را كـافي نمـي  سـراينده   اما گويي ؛گيرد ها بار در خالل داستان صورت مي   ده ،     و نظير اين رمزگشايي   

گونـه    د، يك بار ديگر و به طـور مفـصل چنـان كـه سـياق ايـن                 براي آن كه داستانش را كامالً رمزي و تمثيلي جلوه ده          
  :به شرح زير است و نشين از زبان حكيم غاررمزگشايياين . پردازد به رمزگشايي ميدر پايان  ،هاست داستان
   

  روح معشوق : جمال  نفس ناطق : جالل  نفس كل : لهراس

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

111  تأملي در مثنوي جمال و جالل

  عالم خاك : قصر فوالد
  حرص: حصار غژنگ
  عالم خاك : شهر سفيد
  عشق ناپاك : زن هندو

  ت معرف: گل سخنگو
  شهوت : ديو هفت سر

   دل ي ههفت پرد: هفت دريا
  جسد: پيرافكن

  عقل : مهرآرا
  عقل نيكوكار : اختيار
  نفس لوامه و اماره : سه ديو
  عالم طبع : گلستان

  كبر: اژدهاي كوه عرفان
  چهار عنصر: چاركوه
  صبر :  توفيقي هحجر
  دوستي حور بهشتي : قمطار

  هاي صوري شيفتگي : وزن و باغگ
  عشق كارگزار : فيلسوف عيار

  تن عاشق : يمنه
  جهنم : ي دل گداز قلعه

  تحقيق : باغ فرخ بخت
  سينه : روضه المراد

  جوهر نفس كل : منشوره
  ...  و

 در پنج اين پنج وزير.  لهراس پنج وزير دارد؛ عدد پنج است   بر سراينده   تأكيد اين داستان    هاي رمزي   جنبهاز جمله   
روبـرو  ) گل سرخ، نرگس، الله، بنفشه و سوسـن    ( جالل با پنج گل      ، راه ي  ههمچنين در ادام  . دهند  گنبد به جالل پند مي    

جـالل طـي پـنج روز در كـوه عرفـان حاضـر       . كـشد  سفر جالل پنج سال طول مي. كند ميها گفت و گو    شود و با آن     مي
  .گيرد ه را ميپرور پندهاو حقايق پنجگان شود و از حكيم دين مي

 شايد به پنج تـن      ،)118 همان،(كند     با توجه به شيعه بودن سراينده كه در چند جاي كتاب خود بدان تصريح مي              
  اصول پنجگانه، نمازهاي پنجگانه    .عدد پنج در فرهنگ اسالمي از تقدس خاصي برخوردار است         . عبا اشاره داشته باشد    آل
  ). 1382: 201شيمل، (. آنهاست ي  جگانه از جملهي پن  پيامبران پنجگانه، حروف مقعطهو

  تحليل ساختاري متن. 4. 2

  ) نقش= پاره، ن= پ: (چنين است) 1377: 245بااليي، (ساختار روايي متن بنابر نمودار پروپ و برموند 

  تولد جالل و رشد و تربيت او . 1پ

  خواب ديدن لهراس پدر بهرام . 1ن

  تعبير خواب توسط پنج وزير. 2ن

  تولد جالل و ساختن پنج منظر . 3ن

  ي پنج وزير در پنج منظر  نصايح پنجگانه. 4ن

  آغاز عشق جالل به جمال . 2پ 

  شنيدن وصف دختر شاه پريان . 1ن

  سفر جالل به شهر پريان . 2ن

  شكار . 1
  ديدن گوزن . 2
  دور افتادن از لشكر . 3
  ديدن طوطي . 4
  غيب شدن طوطي و گوزن . 5

  ي غزنگ زنگي  هحركت به قلع. 3ن

  آشنايي با فيلسوف عيار و كمك خواستن از وي . 1
  درآمدن جمال پري به شكل پير پاي در زنجير . 2
  جنگ جالل با زنگيان . 3
  از پاي درآوردن مرغ آتش بار . 4
  يافتن نشاني خزاين از گشنج زنگي . 5

  حركت به سوي شهر سفيد . 4ن 

  هاي رنگين  حگون و ديدن لو رفتن به گنبد الماس. 1
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112 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

  اسارت جالل، اختيار و فيلسوف در چاه به دست ديوان . 2
  كمك ختال پري به جالل . 3
  ي دعا و نجات جالل  كمك جمال به وسيله. 4
  خواندن دعاي جمال و باطل شدن سحر ديوان . 5

  ورود به شهر پريان . 5ن

  ي جمال  آشنايي با سهي قد دختر دايه. 1
   قد شركت در مجلس بزم سهي. 2
  گرفتن نشاني قاف از سهي قد . 3

  ي جادو  گرفتاري در قلعه يمنه. 6ن

  درآمدن جمال به شكل قمري، طوطي، طاووس، هما و گفتگو با جالل . 1
  ي جادو  ي يمنه رفتن به قلعه. 2
  اظهار عشق يمنه جادو به جالل . 3
  عشقبازي مصلحتي جمال با يمنه . 4
  با يمنه آگاهي جمال از عشق بازي جالل . 5
  ي جادو  ي حاوي ورد و كشتن يمنه كمك جمال به وسيله نامه. 6
  آزادي چهار ديو از دست جادوگر . 7
  ك تار موي مشهاشنگ براي روز خطر يگرفتن . 8

  رسيدن به گلشن . 7ن

  درآمدن فيلسوف به شكل كبوتر . 1
  آگاهي فيلسوف از سوءقصد پري . 2
  اظهار عشق پري به جالل . 3
  جالل به بزم پري به درخواست دلگشارفتن . 4
  زنداني شدن در چاه پري . 5
  نجات به دست فيلسوف . 6

  ي فيروزه رنگ  رسيدن به قبه. 8ن

  هاي نرگس، الله، بنفشه، سوسن  گفت و گوي جمال با گل. 1
  ي عشق  گفت و گوي جالل با بت زبرجد درباره. 2
  ديدن جمال در جام گيتي نما . 3
  ي جادو در آينه  ره يمنهآشكار شدن چه. 4

  كشتن صغال . 9ن

  گفت و گوي جالل با درختان عجيب. 1
  درآمدن صغال ديو به شكل لهراس . 2
  ي صغال  پي بردن فيلسوف به دسيسه. 3
  اژدها شدن صغال . 4
   از دست ديو - از پريان قاف -نجات دلشاد . 5

  رفتن به قصر فرخ بخت. 10ن

  ر بزم او مالقات با فرخ بخت و شركت د. 1
  هشدار فرخ بخت نسبت به ديو هفت سر . 2
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113  تأملي در مثنوي جمال و جالل

  ي شمطال رفتن به قلعه. 11ن

  جنگ با شمطال و مرگ وي . 1
  يافتن نعلين، خرقه، تاج و عصاي سحرآميز . 2
  هاي قصر به نزد فرخ بخت  انتقال اموال و گنج. 3

  ورود به گنبد زبرجدي و ديدار صد هزار آيينه . 12ن

  ن، مس، تال و روي ديدن چهار كوه آه. 13ن

  ديدن چهار درخت تناور . 14ن 

  ديدن مرغان وگفت و گو با آنان . 15ن

  رفتن به قصر دوار و ديدار با دلربا . 16ن

  ديدن گنبد روضه المراد و وعظ طبيب . 17ن

  ديدن درياي سيماب و دلخستگان جمال . 18ن

  به خواب رفتن جمال . 1
  بشارت جمال و كمك او در خواب . 2

  سفر با كشتي و گذر از هفت دريا . 19ن 

   رسيدن به سرزمين معشوق -3پ 

  كوه قاف . 1ن

  رسيدن به كوه ياقوت . 1
  كمك فرخ بخت به جالل براي صعود به كوه . 2
  نامه نوشتن جمال به جالل . 3
  ي توفيق به شفاعت دلشاد و فرخ بخت  درآمدن جالل به حجره. 4
  مجلس بزم . 5

  ي جمال و رقيب جالل از آمدن وي  سرعمهآگاهي پيرافكن پ. 2ن

  كمك خواستن از شاه جنيان . 1
  دزديدن جالل و زنداني شدن كردن در كوه بلور . 2
  جستجوي جمال . 3
   جالل  شدنخبر مقياس پري از محل زنداني. 4
  نجات جالل به دست فيلسوف عيار . 5
  جنگ جمال با پيرافكن . 6
  سوزاندن وي اش منشوره و  جنگ جمال با عمه. 7
  ي پيرافكن  شفاعت مهرآرا از دخترش درباره. 8

  ديدار با معشوق . 4پ 

  ديدار مهرآرا، پدر جمال، با جالل و آزمايش وي . 1ن

  آزمون در ميدان جنگ . 1
  آزمودن با چند سؤال . 2
  پيروزي جالل بر پيرافكن در ميدان جنگ  . 3
  پيروز شدن بر قمطار . 4

  ها  واج آنديدار معشوق و ازد. 2ن

  رمزگشايي جمال از كارهاي خود . 1
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114 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

  شكار و عيش و عشرت با معشوق . 2

  سرانجام كار. 5. پ

  آشنايي با پير چهارصد ساله . 1ن

  رفتن در غار و شنيدن نصايح پير در پنج روز . 2ن

  بازگشت به وطن به همراه جمال . 3ن

  مرگ ناگهاني جالل . 4ن

لد جالل، آغاز عشق، رسيدن به سرزمين معشوق، ديـدار بـا معـشوق و سـرانجام       تو: ي اصلي دارد    داستان، پنج پاره  
هـاي   هـا را نيـز محاسـبه كنـيم، كـنش      رسد و اگر زيـر نقـش   هاي اصلي به سي نقش مي       ها وكنش   ي نقش   مجموعه. كار

  . و پرفراز و نشيب استيابيم كه داستان، بسيار پرماجرا  در نگاه اول  از ساختار متن درمي. شود داستاني بسيار بيشتر مي
در اين داستان نيز توصيفات بـه       . هاست   مطالب و صحنه   ي  هالعاد   فشردگي فوق  ،هاي عاميانه   ي داستان   يك خصيصه 

هـا و   هاي ديدار آن    هاي عاشقانه وصف عشّاق يا صحنه        در حالي كه در منظومه     ؛كند  و از چند بيت تجاوز نمي     است  اندازه  
 حـوادث بـسيار   ي هداسـتان و سلـسل  . دهـد  حه از حجم منظومه را به خود اختصاص ميها بيت و چندين صف حوادث، ده 
  . شود از اين روست كه به دليل افتادگي چندين برگ از داستان، گاه سلسله حوادث گم مي. متراكم است

  : گويد در اشاره به همين فشردگي است كه سراينده خود مي
ــر   ــن دفتـــ ــتان از ايـــ ــي داســـ ــر يكـــ   هـــ

  

ــــرِ خـــــود بـــــ     ود كتـــــاب دگـــــر برسـ  
  

  )1382: 189 ،آباد نزل(
ادب رسمي كه معمـوالً از    هاي    داستان خالف   ؛شود  در عين فشردگي داستان، حوادث و وقايع جزء به جزء بيان مي           

صد و ده سال عمر دارد و مثل جـن          . خوانيم كه زني هندو است       جادو مي  ي  هدر معرّفي يمن  . شود  ذكر جزئيات پرهيز مي   
  ). 63مان، ه... ( جادو است و

. گردد شود و به جايي ختم مي    كند؛ يعني حوادث و در پنج پاره از جايي آغاز مي            داستان از نظمي خطي پيروي مي     
  . شود ها، چه در حوادث چه در ساير عناصر  ديده مي اين نظم خطي چه در بن مايه

براي ) 1381: 696انوشه، (كل توالن كه ماي) تصنع، تكرر، سير مشخص، راوي، جا به جايي     (اي    گانه  جهاي پن   ويژگي
  : شمرد در روايت اين داستان مشهود است روايت برمي

عاشقي با ديدن تصوير زيبارويي، با تحمل مشكالت و پـشت سـر گذاشـتن         : طرح كلي روايت داستان تصنعي است     
هاي فيزيكـي     ث و كنش  بخشد، حواد   آنچه اين طرح كلي را جلوه و جاليي مي        . رسد  مهالك، سرانجام به معشوق خود مي     

  . هاي عشقي، عرفاني و عياري است هاي متنوع آن ودرهم ريختگي درون مايه مايه فراوان و بن
هـاي بـزم و       هـاي مكـرر بـا ديـوان، مجلـس           مهالك فراوان، جنگ  . در روايت داستان، عناصر تكرارپذير فراوان است      

  . اند هاي پي در پي از خطر از اين قبيل نجات
پـس از  . شاهي است كه فرزند ندارد. هاي عاشقانه سيري مشخص و قابل پيش بيني دارد ام داستانداستان مثل تم 

گردد  شود؛ دچار مشكالت مي شود؛ عاشق مي  فرزند طبق معمول قهرمانان، بزرگ مي     . شود  خواب ديدن صاحب فرزند مي    
عاميانه، پاياني خوش دارد و بنابر خـصلت  هاي  پايان اين داستان دوگانه است؛ بنابر خصلت داستان. رسد و به معشوق مي   

  . ميرد دليل مي رمزي و عرفاني آن، قهرمان ناگاه و بي
كند و با تلفيق و تركيـب   راوي، سراينده و در مقام داناي كل است كه در هر جا كه بخواهد حوادث را جا به جا مي            

كه در آن پـنج قـصر،   دارد  باغي دلگشا با پنج منظر  شاه: كند؛ مثالً   هاي پيشين، شكلي تازه ايجاد مي       هاي داستان   مايه  بن
است كه بهرام گور طي هفـت روز  نظامي اين بخش برداشتي از هفت گنبد . دنده پنج وزير هر روز به جالل پندهايي مي   

درايـن جـا نيـز وزيـران بـه مناسـبت حـال              . شـنود   هايي از دختران پادشاهان هفت اقليم مي        در گنبدهاي هفتگانه قصه   
هاي عاميانـه     قصه يا پندگويي در قصر، گنبد، منظر از مضامين رايج داستان          . آورند  ميخود   يي مناسبِ پندها  يها  حكايت

فت گنبد نظامي با پنج منظر در آن اسـت كـه در هفـت گنبـد     هتفاوت . امي است ظرود كه بيشتر متأثر از ن       به شمار مي  
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115  تأملي در مثنوي جمال و جالل

 رايسودمند ب هايي    و داستان پندها  وزير   پنج   ،اين پنج منظر  ر  دگويند و      اقليم داستان مي    هفت دختران زيباي پادشاهان  
سـاختن قـصر   .  تا او را براي سفري خطرخيز و سرنوشتي پرفـراز و نـشيب آمـاده سـازند         كنند  بيان مي  جوان   ي  هشاهزاد

  .سازد جهان نما براي جالل نيز يادآور قصري است كه سنمار براي بهرام  مي
گيري از عناصـر حماسـي مثـل جـام          او حتي با بهره   . دهد  ستاني عاشقانه جاي مي   سراينده اين بخش را در بافت دا      

ها نظير زنداني شـدن در   نما، نجات كشور از دست دشمنان را با تلفيقي مناسب، با عناصر برگرفته از برخي داستان     گيتي
  . آميزد چاه، در مي

كنـد و پـس از رسـيدن بـه             خود حركت مي   جالل از كشور  . جز نظم خطي ياد شده، داستان حالتي مدور نيز دارد         
  . گردد معشوق و طي مهالك فراوان دوباره به همان كشور بازمي

  

  اشخاص داستاني. 5

. شـوند  نيروهاي متضاد و مخالف با او درگير و وارد صـحنه مـي     ) جالل(شخصيت محوري جالل است و پس از وي         
.  مهالك و خطرهاي بين راه بگذرد و با آنها مبـارزه كنـد    جالل ناگزير است براي رسيدن به مقصود كه معشوق اوست، از          

جـالل  . شـود  ي نخست تا پايان داسـتان، هـيچ نـوع تغييـري در مـنش و روش او مـشاهده نمـي        در روند داستان از پاره 
شـود و از آن پـس    اي است كه در روند زندگي عادي خود، يكباره با شنيدن وصف دخترشاه پريان عاشق او مـي          شاهزاده

  . ور است با حوادث پيش رو مواجه شودمجب
  : اند اشخاص داستاني بر دو نوع. اما نام اشخاص داستان جالب توجه است

 جالل، جمال، لهـراس، جهـان       : مثل ؛هاي مشهور و داراي معني كه متعلق به اشخاص مثبت داستان است             نام) الف
  . گستر، مهرآرا، مدبر، منهي، فيلسوف عيار، فرخ بخت، دلشاد

 غزنـگ،  : مثـل ؛معني كه متعلق بـه اشـخاص منفـي و اشـرار و جنيـان اسـت       هاي غير مشهور، عجيب و بي      نام) ب
  .شمطال، قمطار، صغال، يمنه، شهاشنگ، شمخاص، طموج

  . هستند ديو، اژدها، جن، غول و پري ،آفرين در داستان از جمله قهرمانان نقش
اين داستان به جاي اژدها، ديو هفت سر دارد كه هـر سـر       . رهاي فارسي يا سه سر دارد يا هفت س          اژدها در داستان  

ابتـد خـود را بـه    . آيـد   كه بخواهد در ميشكلي در اين داستان به هر ،صغال كه نام غولي است   . او به شكل حيواني است    
هـاي   دو اژد.»ساخت خود را چـو اژدهـا در حـال    «،افتد اش كارگر نمي آورد و چون حيله هيئت لهراس پدر جالل در مي 
دبار  هستند كه از دهان دو اژدها برف مي، گشنج، پير زنگيي هسياه و چهار شير نيز بر در قب .  

 سـه چـراغ   ، داخل حقه.افكند اي از برف مي حقه آتشين و درج اژدهاي ديگري در چاه محل زنداني جالل است كه     
در شـهر سـفيد سـحر نيـز سـه ديـو بـه        . ندشو   كه با كشتن سه چراغ هر سه ديو كشته مي          داردوجود  فتيله و روغن      بي
 چون خرس يسراو : تر خطوم است  عجيب كه از همه عجبهاي هاي شمطون و مشخاشيد و خطوم هستند با ويژگي       نام

  . ي مانند فيل داردو خرطوم
 ختال مردي پري است كه به فرمان جمال هـر روز  . جمال پري است؛در اين داستان بيشترين نقش را دارند پريان  

ي جمـال هـم از پريـان     سهي قد دختر دايه. آورد، درست مثل منيژه     ر سر چاهي كه جالل زنداني است براي او غذا مي          ب
 كه تحت فرمان شاه جنيان است و مـأمور دزديـدن           همميمون  . شود   ديگري هم در ميان راه عاشق جالل مي         پري. است

  . شود جمال مي
 مثـل   ،اما در اين داستان مـرد پـري هـم هـست           . ه پريان حاكم آنهاست   ها معموالً پريان زن هستند و شا        در افسانه 

  . است، جمال، شاه پريان، كه چاكر دخترش، پدر جمال،همين ختال يا مهرآرا
اول مرغ آتش بار كه مانع جالل    . آيد  به ميان مي   از چند مرغ سخن       و آفرين هستند   نقش نيزمرغان  در اين داستان    

 از دهـانش سـيماب   دارد و   هايي سيمين      از عقيق و پر    ي پاها ،ر مرغي كه شكل بط است      ديگ ،براي رسيدن به قاف است    
  . هما در بوستاني مصفّامرغي به نام سوم . ريزد مي

 مرغـاني چـون     .دنـ كن  اي نقش آفرينـي مـي       اي و اسطوره    هاي افسانه   در داستان  اي   مرغان افسانه  ،دانيم  كه مي  چنان
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اما مرغ آتش بار مانع عاشق بـراي    . )1382: 239محجوب،  (؛   نيز نقشي مثبت دارند    عنقا كه اغلب  و  سيمرغ، ققنس، هما    
  . رسيدن به قاف و جمال است

ها به گفـت       با گل  ،رسد  ؛ وقتي جالل به بوستان مصفّايي مي      نداي نيست   هاي افسانه    داستان منحصر به مرغ    قهرمانان
گفـت و گـو بـا    . دهند ي راه و خطرات آن پرهيز مي  از ادامه سوسن و گل سرخ او را     ،نرگس، الله، بنفشه  . پردازد  و گو مي  

رسـد، درختـان       در شاهنامه وقتي اسكندر به مغرب زمين مي        .هاي عاميانه بي سابقه نيست      نبات و رستني ها در داستان     
   .كنند بيني مي دهند و سرنوشت اشخاص از جمله اسكندر را پيش بيند كه سؤاالت وي را پاسخ مي سخنگويي را مي

  

  گيري نتيجه. 6

  . هاي تمثيلي نويافته قابل تأمل و مطالعه است ي داستان داستان جمال و جالل در حوزه .1
ي فـشرده، پرمـاجرا و    هاي عرفاني، عاشقانه، عياري و سحرآميز، يك جا در ايـن منظومـه             هاي مهم داستان    بن مايه  .2

هـاي مـشابه كـم نظيـر          تاد است كه در ميان داستان     هاي اين داستان بالغ بر هف       مجموعه بن مايه  . شود  پركنش ديده مي  
  . است
  . شود ها ديده مي اين تأكيد براي نخستين بار در داستان. تأكيد بر عدد پنج در داستان قابل توجه و تأمل است .3
سير داستاني و شكل گيري شخصيت قهرمان داستان، تكامـل روحـي وي را از شـريعت بـه طريقـت و در نهايـت                        .4

  . سازد نمايان ميوصول به حقيقت 
  . پردازد آيد كه سراينده به رمزگشايي آن مي هاي رمزي در ادب فارسي به شمار مي اين داستان از جمله داستان .5
هـاي   الطيـر عطـار، حـسن و دل فتـاحي و برخـي داسـتان       نويسنده از ساخت داستاني هفت گنبد نظـامي، منطـق     . 6

  . شاهنامه تأثير پذيرفته است
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