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 رمز گشایی از داستان پادشاه و سه پسرانش در مثنوی معنوی
 

 

 مالک شعاعی ،محمد قربانی

 

  دانشجوی کارشناسی ارشد دبیر زبان و ادبیات فارسی دبیرستان های ایالم

 شهراستادیار دانشگاه آزاد اسالمی  واحد ایالم و مدرس گروه زبان و ادبیات فارسی واحد دره  

 

 

@gmail.com2531ghorbanik 
Malek-sh37@yahoo.com 

 

 

از آن جایی که مثنوی  های اندیشه و عرفان بشری استبزرگترین جلوهمثنوی معنوی یکی از :چکیده

شاعر بیشترهمت خود را صرف آن کرده است که با استفاده از قصه ها،  عرفانی است. -یک اثر تعلیمی 

زبان شعر با عدم  .رمزها، اسطوره ها و اشارات داستانی اندیشه های عارفانه خود را به آسانی القا کند

اه است و آن گاه که قصد شعر بیان مسائل عرفانی می شود این ابهام چند برابر می صراحت همر

گردد.مولوی هر لغزشی و هر دام گسنردهیشده بر سر راه آدمی را در داستان نمادین به خواننده نشام 

ی لمی دهد. هدف  از نگارش این مقاله رمز گشایی یکی از حکایت های مثنوی براب دریافت و اندیشه متعا

نگارنده در این مقاله بر آن است  تا با  نمایاندن رمز و جایگاه آن در متون عرفانی به ویژه   موالناست.

حکایت دژ هوش   دلربا )پادشاه و سه پسرانش (از کتاب سترگ مثنوی معنوی و ضمن تعریف رمز و 

مضمون  ه نائل آمده .عناصر رمزی در این قصه و گریزی به رمز در متون عرفانی زده و  به این نتیج

ا کوشد و ب پردازد که برای دست یافتن به آنچه که از دیدنش منع شده می داستان به امیال بشر می

 .داشتن نعماتی چون عقل، قدرت و زیبائی خود را فنا و فدای خواسته اش می کند

 مثنوی معنوی، رمز، رمز گشایی، پادشاه و سه پسرانش. واژگان کلیدی:
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  مقدمه:

شاعران و نویسندگان استفاده از رمز و ادب نمادین را سر لوحه کار خویش قرار داده اند اما در این میان ویژگی منحصر به  زشگسترۀ عظیمی ا 

  فرد مولوی،ایجاد نمادهای بی قرینه و تنوع پذیر است

نوی و کل مث عرفانی است. -ثنوی یک اثر تعلیمی از آن جایی که م های اندیشه و عرفان بشری استمثنوی معنوی یکی از بزرگترین جلوه  

. موالنا پیامبر نیست اما در حد یک شرح هجران نی از نیستان است و او دست خواننده را می گیرد که راه و مسیر نیستان را به وی بنمایاند 

شاعر بیشترهمت خود را صرف آن کرده است که با مصلح جهانی است با پیامی ماندگار و کیرا که تمام تالشش رهایی انسان از دام و دانه است، 

هر یک از این رمز هایی که مواتانا بر می .استفاده از قصه ها، رمزها، اسطوره ها و اشارات داستانی اندیشه های عارفانه خود را به آسانی القا کند

شناخت بهتر این رموز می باشد؛ برای این کار ابتدا رمز را گزیند تا قصه ای بسازد، یک نشانه مسیر است و هدف ار ارائه این مقاله معرفی و 

ثنوی و معنوی شرح داده شده است، در ادامه  خالصۀ داستان  و تحلیل رموز داستان تعریف نموده، سپس جایگاه رمز و نماد در ادب عرفانی و م

 آئرده شده است؛ امید است تالش بنئه نتایج حاصل بخشی به همراه داشته باشد.

 

 

 رمزچیست؟

رمز عبارت از چیزی است که نماینده چیزی » در کتاب فرهنگ اصطالحات ادبی جهات ضمن اشاره به معانی مختلف رمز یا سمبل آمده است  

قرار  ایدیگر باشد اما این نماینده بودن نه به علت شباهت دقیق میان دو چیز است، بلکه بلکه از طریق اشارۀ مبعم با از طریق رابطه ای اتفاقی 

نَصَرَ »رمز کلمه ای است عربی که در زبان فارسی نیز به کار می رود. این کلمه در اصل مصدر مجرد از باب( :96773دادی است) پورنامدریان،

ی زبان فارس است .معنی آن به لب یا به چشم یا به دو ابرو یا به دهن و یا به دست اشاره کردن است. این کلمه در« ضَرَبَ یَضرِبُ»و « یَنَصَرِبُ

ی نشانۀ مخصوصهم به معنای گوناگونی به کار رفته است.از جمله 6 اشاره،راز ،سرّ،ایما،نکته،معمّا،نشانه،امانت،اشارت کردن،اشارت کردن پنهان و 

عهود م قرار دادی و مکه از ان مطلبی درک شود، چیزی نهفته میان دو یا چند کس که دیگری بر ان آگاه نباشد و بیان مقصود  با نشانه ها و عالی

 (7677:3است. آن چه در این معنای مشترک است عدم صراحت و پوشیدگی است.)پورنامداریان،

 الْعَشِیِّبِ وَسَبِّحْ کَثِیرًا رَّبَّکَ وَاذْکُر  رَمْزًا إِلَّا أَیَّامٍ ثَلَاثَۀَ النَّاسَ تُکَلِّمَ أَلَّا آیَتُکَ قَالَقَالَ رَبِّ اجْعَل لِّی آیَۀً   »واژه رمز یکبار در قران  کریم آمده است 6

(  ابوالفضل رشید الدین میبدی، در ترجمه قران کریم کوشیده است معادله های فارسی برای کلمات عربی پیدا کند، 47سوره آل عمران/وَالْإِبْکَارِ)

نشانی بخش مرا،  زکریا گفت خداوند من،»ه است6 را با هم آورده است و آیه را این چنین معنی کرد« نمودن و اشارت»در معنی رمز کلمه ای 

نمودن و مثل از جمله معانی رمز می « جواب داد وی را که نشان تو آن است که سخن نگویی با مردمان سه روز مگر نمونی و اشاراتی

  (2باشند.)همان6

آوریم خوشبختانه در گنجینه ی ادبیات فارسی ما  دست به تفکرخود معمولی هایازشیوه درکی شاعرانه باید خالقیت وارزش ذات فهم مابرای

 هعارفان،شاعران و نویسندگان زیادی داریم که دست به نگارش داستان های رمزی داده اند،یکی از این شاعران بزرگ ایران زمین موالنا است ک

ه موالنا جالل الدین کری مثنوی سروده اند.با زیبایی خاصی در کتاب گران سنگ خود به نام مثنوی معنوی چنین داستان هایی را در قالب شع

بان لبدون تردید، یکی از بزرگ ترین عرفای اسالمی به شمار می رود، قطعاً با عنایات خاص الهی مثنوی را به عنوان اثری جامع و کامل برای طا
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ای ان ساده و مردمی مولوی، به همراه شیوهحقّ و حقیقت به رشتۀ نظم کشیده تا سالکان طریقت و خواهندگان حقیقت را چراغ هدایت باشد. زب

مردم نیز  میان به خواص ازدایره ی را اثرگرانسنگ این–وحکایت شیوه تمثیل یعنی–قایق عمیق تعلیمی و عرفانی برگزیده حکه برای طرح 

ودان و جهانی، که بعد از مرگ ست این اثر جااکشیده و همگان را به قدر مراتبشان از منبع پرفیض خود بهره مند ساخته است.شگفتی این ج

جاودانی خود، تشنگان علم و معرفت را سیراب  ه یه .ق(همواره در جای جای جوامع بشری سر بر آورده و با افکار تازه و مطالب زند 32:موالنا )

 است. کرده

اگرچه گاهی ساده و  –آن ها وقوع حادثه را داستان های رمزی نوع ادبی این آثار را آن گونه که به ظاهر می نماید بازگو می کند. زیرا همه 

در مکان و در ارتباط با شخصیت هایی مطرح می سازد. و کلمه رمز نشان دادن شیوه بیان، سرشت موضوع و محتوا و کیفیت تجربه آن  -عادی

مورد توجه قرار گرفته است. این عدم توجه عرفانی هستند، بسیار کم  -ها را در نظر دارد این آثار با آن که از زیباترین و پرمغزترین آثار حکمی

گر احتماالً ناشی از زبان رمزآمیز آن ها از یک سو، و طرح حوادث و مطالبی ناهمساز و با منطق عقل و تجربه های عادی در آن ها، از سوی دی

خت کالم ظاهری که غیر از اهل  آن در آثار متصوفه  عبارت است از معنی باطنی که مخزون است ت (.227-224677:3است. )پورنامداریان، 

 بدان دست یابند. رمز معادل ممثول یا معنی باطن و مترادف با سمبل اروپاییان است.

 

 زبان قصه، داستان، تمثیل و رمز در مثنوی

هرسه را بهم آمیخته و از آمیزشآن ها معجونی خوشگوار ساخته که به مذاق همه کس سازگار است.  موالنا در مثنوی علم و عِرفان و عشق  

 یزندگی انسان ها متشکل از سمبول ها و نماد ها است که معنی آن را ارائه می کند. تمام این داستان ها و سمبول ها در حقیقت نماد یک معن

ز ها هستند، رمز هایی که مفاهیم را بما می رسانند، حتی رنگ ها سمبول های از مفاهیم هستند. ستند. ، دین و مذهب ما پُر از سمبولیک و رمه

در هنر های مثل6  هستند و در همه ادیان گرایش بطرف سمبولیک وجود داشته و دارد. داستان های دینی و مذهبی نیز مملو از سمبولیک

 در همه موارد زندگی ما مروج  استفادهء اعضم صورت می گیرد. خالصه سمبول و نمادمجسمه سازی نقاشی، سفالی، تیاتر و سینما از سمبولیک 

 بوده، از حلقهء ازدواج گرفته تا شاخهء گل و معبد عبادت و مسجد، همه مفاهیمی را می رسانند.

ده شده، داستان ها در مثنوی، معنی موالنا هم داستان ها را بشکل سمبولیک پیشکش میکند. در مثنوی معنوی هم از سمبول ها و نماد ها استفا

مفاهیم  شوند تا آن را می رسانند که باید به آن متوجه شد، نه به اصل داستان، بلکه این داستان ها با سمبولیک برای ادای مطلب استفاده می»ا

 را با که موالنا می خواهد برسانند.

 فرماید6 موالنا در این باره می

 اى استمعنى اندر وى مثال دانه         ستاى ااى برادر قصه چون پیمانه
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 ننگرد پیمانه را گـــــر گشت نقل         دانهء معنى بگیرد مـــــرد عقـــــــل

قصه و داستان مانند یک ظرف و یا پیمانه است و معنی در آن مانند دانه. آدم عاقل و هوشیار کاسه را نمی گیرد، بلکه منظورش دانهء   ای برادر!

ی است. اگر ظرف نقل میکند، یعنی انتقال می یابد، به آن توجه ندارد. پیمانه را برای برداشتن حبوبات و غله جات استفاده می کنند و قالب معنی

نه.است که با آن مقدار را مشخص می کنند. داستان نیز بسان قالب است و محتوای آن که عبارت از دانه است، مطرح است نه قالب و یا خود پیما  

انسان عاقل و خردمند و صاحب هوش دانهء معنی را می گیرد و به ظرف و کاسهء پیمانه توجه نمی کند، هر چند این پیمانه از یک جا بجای 

انه مدیگر انتقال یابد. یعنی آن چه در داخل پیمانه است، مهم است نه ظرفی که محتوای آنرا منتقل می کند. همان گونه که دانه های غله در پی

 (7267734اهمیت استند، در داستان ها نیز معانی آورده شده از اهمیت برخوردارند نه قالب آن ها)پور نامداریان، با

 و منشآ آن: نمادپردازی عرفانی

. البته د. پیش از وی، تصاویر نمادین در شعر شاعران عارف کاربرد بسیار اندکی دارشدنمادپردازی عرفانی در شعر فارسی تقریباً با سنایی رسمی 

ان پدید رریشۀ همین تصاویر در سنت ادبی پیش از سنایی است. بنابراین، نمادپردازی در ادبیات عرفانی به یکباره و ارتجالی در آثار سنایی یا دیگ

 اند.های بسیار گرفتهنیامده است بلکه شاعران عارف برای رمزسازی از میراث ادبی کهن بهره

های منثور عارفان فارسی رایج بوده اما سنایی، نخستین شاعر ایرانی های نمادین در نوشتهاز تمثیالت و اشاره درواقع، پیش از سنایی استفاده

های اولین بار عناصر اسطوره است که در گسترۀ وسیعی به ابداع نمادهای عرفانی در شعر فارسی پرداخته است. همچنین، وی کسی است که برای

الطیر های مختلف خود، به ویژه منطقبعد از سنایی، عطار در کتاب .ای داشتند، وارد ادبیات عرفانی و صوفیانه کردفسانهایرانی را، که زمینۀ ملی و ا

و مختارنامه، موفق به تدوین یک نظام نمادین منسجم شد و از رهگذر همین نظام نمادین، در میان شاعران عارف به سبکی تازه و یگانه دست 

کار گرفته اما پا تری در آثار خود بهاز نمادهای شخصی عطار مانند قطره، دریا، سیمرغ، قاف، هدهد و باز را در حوزۀ وسیعمولوی بسیاری  یافت.

زند که در کار عطار نیست. )فتوحی، بالغت در تجربۀ مولوی شور عاطفی شدیدی موج می بنابراین را از حد اخذ و اقتباس فراتر نهاده است. 

 (7784تصویر6 

نمادشناسی عرفانی به این دلیل که از یک سو با مسائل و موضوعات انتزاعی و معرفت شهودی سر و کار دارد و از طرف دیگر، پیچیدگی حاالت   

ی ترین مباحث نمادشناسو تناوبات روحی و کشف و شهود عرفا باعث شده که آنها از رمز و رازها در گفتارشان بیشتر استفاده کنند، از پیچیده

توان وار میها و دالیل این مسئله را فهرستگفتند؟ انگیزهکردند و همواره مرموز و مبهم سخن میچرا عرفا و متصوفه از نمادها استفاده می .است

 چنین برشمرد6

 های انتزاعی و ذهنی و غیرمادیتشخّص بخشیدن به امور و پدیده -

 بیان مراتب معرفت -

 روانیبیان حاالت و تناوبات روحی و  -



313-339، ص   8931،  آذر 8، جلد 81علوم انسانی اسالمی، شماره   

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

488 

 

 )همان(یبیان حقایق اجتماعی و مل -

 پادشاه و سه پسرش )آخرین داستان مثنوی(داستان دژ هوش ربا و قلعه ذات الصدور یا  خالصه 

 داستان دژ هوش ربا یا ذات الصّور، آخرین قصه ی بلند سروده ی موالناست. داستان پادشاهی که سه پسر او قصد مسافرت و سیاحت دارند و در

ر خدمت پدر می رسند. پدر آنان را نصیحت می کند و می گوید هرجا که می خواهید بروید. اهلل، اهلل، از رفتن و تماشای قلعه ای که آغاز سف

یدار اق دنامش دژ هوش رُبا یا قلعه ی ذات الصّور است، جداً خودداری کنید. این تأکید أکید پدر و اصرار او در نرفتن به آن قلعه، پسران را مشت

نقوشی  و جا می کند، زیرا6 المرءُ حریصٌ علی ما منع. پسران علی رغم قولی که به پدر داده بودند به آن قلعه رفتند و در آنجا تندیسه ای دلفریبآن

  است.البته انتهای داستان و وضعیت برادر سوم با مرگ نابهنگام موالن در هاله ای از ابهام .(6488 7739)ابراهیمی، . زیبا و دلبر یافتند

 خالصه6 

  هر سه صاحب فطنت و صاحب نظر بود شاهی شاه را بد سه پسر

 در سخا و در وغا و کرّ و فر  هر یکی از دیگری استوده تر

              (:/7493-7489) 

 سوی امالک پدر رسم سفر عزم ره کردند آن هر سه پسر 

                                                                                      (:/7:7:) 

 شاه به آنها گفت هر کجا خواستید بروید، اما6

 دور باشید و بترسید از خطر ا.. ا... زان دژ ذات الصور

                                                                                   (:/7:47) 

 «6ریص علی ما منعاالنسان ح»البته فرزندان به حکم 

 که بیاید سرّ آن را باز جست رغبتی زین منع در دلشان برست

(:/7::4) 

ای با پنج در به سوی خشکی و پنج در به سوی دریا. در آن قلعه سه پسر، تندیسه ای زیبا می رسند قلعهسرانجام پسران به قلعۀ هوش ربا می

 بینند6

 ت در چاه بال هر سه را انداخ کرد فعل خویش قلعۀ هُش رُبا

                     (:/73:9) 

 سه برادر برای یافتن صاحب تندیسه روان شدند تا اینکه به شیخ بصیری برخوردند6

 صورت شه زادۀ چین است این گفت نقش رشک پروین است این

(:/7394) 
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 که نپّرد مرغ هم بر بام او غیرتی دارد ملک بر نام او

 کس را این چنین سودا مبادهیچ وای آن دل کش چنین سودا فتاد

         (:/7398) 

رود، شاه هم که آگاه از ضمایر قرار کرد و به بارگاه شاه چین میاما سه برادر شیفته، پنهانی وارد چین شدند. سرانجام عشق برادر بزرگتر را بی

 تواند شیفتگی خود را نشان دهد.که ببرد بدون اینشود اما برادر بزرگتر را اجل با خود میاست او را پذیرا می

اش گیرد. اما او ظرفیت عنایت شاه را ندارد و تکبر و ناسپاسییابد و سخت مورد عنایت شاه قرار میسپس برادر دوم در بارگاه شاه چین حضور می

 گرید6جنازه او میجاست که شاه چین که هم کشنده و هم ولی او بود بر آورد و نکته اینمرگش را به ارمغان برایش می

 اوست جمله هم کشنده و هم ولی است گریستکشته شد در نوحۀ او می

     (:/483:) 

 رسد6گیرد و به مطلوب میبرادر سوم، قهرمان داستان است که فتراک شاهنشاه را می

 آخر از عین الکمال او ره گرفت گر چه او فتراک شاهنشه گرفت 

    (:/4887) 

ی الصور یا دژ هوش ربا که با ده قصه فرعی به شیوهی قلعه ذاتی بلند و البته ناتمام موالنا در دفتر ششم، است. قصهقصه ی مثنوی،آخرین قصه

موالنا بار دیگر مسأله سیر و سلوک و رهایی از خود را شرط بازگشت به نیستان بیان می »ماند؛ اما آید، اگرچه ناتمام میقصه در قصه به نقل می

کند و این نکته پایان مثنوی را دوباره به مضمون ته باز هم در این داستان هم بازگشت را موقوف به هدایت و دستگیری مرشد عنوان میکند. الب

 ( 447-6444 77:3زرین کوب،  .)گرداندنامه مطرح کرده بود، باز میِ نیآغاز آن که در قصه پادشاه و کنیزک به دنبال ادبیات

 گوید، این قلعه پنج در سوی عالم حس ظاهر و پنج در سوی عالم باطن دارد6والنا در وصف قلعه میدر ابتدای داستان م

 پنج در بحر و پنجی سوی بر الصوراندر آن قلعۀ خوش ذات

 (7373-77/:)پنج از آن چون حس باطن راز جو پنج از آن چون حس به سوی رنگ و بو           

 سازد که ورای صورت قصه معنی رمزی آن منظور اوست.رف ساخت مفاهیم بیشتر تأمل شود و روشن میو پیداست که خود او مصر است بر ژ

 

 رمز گشایی داستان:

 انقروی نمادهای داستان را چنین تأویل می کند6

 شاه6 عقل کل است که جمیع عالم چون ممالک اوست

 سه شاهزاده6 عقل و روح و قلب
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 .(67773 7734)انقروی، الصور6 عالم صورتقلعه ذات

اه توان گفت که شهای بعدی سالک در طلب حقیقت، می، هبوط روح است به دنیای صور و تجربه»موضوع این داستا»گوید6 نیکلسون نیز می

  .(2222 6، 7734)نیکلسون، دهد و سه پسر او عبارتند از6 قوای نفسانی، عقالنی و روحانی انسانعقل کلی را نمایش می

الصور یا دژ هوش ربا، همین جهان عنصری است که هر نقشی از مراد از قلعۀ ذات»گوید6 الدین همایی در مورد تأویل این داستان میجاللاستاد 

 آن فریبندۀ عقل و دام راه جماعتی از اصناف بشر است. مراد از کشور چین6 سر منزل عجایب و غرایب روحانی که رهروان وادی سیر و سلوک به

پیر  کند6الصور را برای آنها بیان میخورد و راز صورت فریبندۀ ذاترسند. مراد از پیری که در ایام حیرت و آشفتگی به شاهزادگان بر میآن می

 راهنما یا شیخ که از طرف قطب وقت مأمور هدایت سالکان است.

  مراد از شاه چین6 قطب اعظم که کمال هر سالکی موقوف عنایت و توجه باطنی اوست.

ن به مراد از سه شاهزاده6 اصناف مختلف سالکان که از نظر اوضاع و احوال درونی و برونی و نیز از جهت قرب و بعد و حرمان و کامیابی از رسید

 شوند و هر یک از شاهزادگان نمایندۀ صنفی از اصناف سالکان است.سرمنزل مراد، به طور کلی به سه دسته تقسیم می

دانند و در انتظار توفیق و فه از اهل سلوک که حصول مقصود و رسیدن به سرمنزل مراد را موقوف بر جد و جهد خویش میبرادر بزرگتر6 آن طای

 نشیند.عنایت نمی

اند بلکه بر اثر برخورد به اولیای حق موهبتی به ایشان رسیده برادر میانی6 آن طایفه از اهل سلوک که خود به پای طلب و جد و جهد پیش نرفته

 شوند.دهند و دچار عجب و تکبّر میدانند و آن نعمت را از دست میست که قدر آن را نمیا

مانند و به تمام مقاصد برادر کوچکتر6 آن طایفه از اهل سلوک که خود جوش و خروشی ندارند بلکه فقط منتظر جذبه و عنایت موهوب حق می

 6(77-2367749)همایی،رسندجسمانی و روحانی خود می

یابد و خاموشی موالنا خوانندۀ مشتاق را در حسرت وصف ه برادر کوچکتر به وصال می رسد اما شرح وصل تنها در دو بیت اجازه مقال میاگرچ

در دل آن کس که دارد نورِ »گذارد تا باقی قصه بی زبان گفته آید و آن هم ای از انتظار باقی میحال و عشق و اصل به حضرت سلطان در هاله

 (44767783ستعالمی،. )اجان

رساند بلکه از مثنوی یک دور و کند و به کمال میزند و نه تنها مثنوی را تمام میدر حقیقت مولوی انتهای مثنوی را به ابتدای آن پیوند می

 رسد.سازد که چون جاودانگی یافته است، هرگز به انتها نمیدایره می

 پند موالنا: 

چه در ارتباط تنگاتنگ با این داستان از گوید اما آنهایِ جانبیِ تو در تو، مولوی از هر در سخنی میوجود قصهدر این داستان بلند و ناتمام با 

 کنیم.توان دریافت در چند بخش ذکر میکالم او می
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یر را در طی طریقت الهی نماید؛ موالنا یکبار دیگر اهمیت وجود پالف( هنگامی که برادر بزرگتر بی صبر و قرار خود را بر شاه چین عرضه می

 شود6 یادآور می

 چون روی چون نبودت قلبی بصیر جز به تدبیر یکی شیخ کبیر  

 بر پرد بر اوج و افتد در خطر وای آن مرغی که نا روییده پر

 چون ندارد عقل عقل رهبری عقل باشد مرد را بال و پری

 یا نظر ور یا نظر ور جوی باش یا مظفر یا مظفر جوی باش

(:/4382-4339) 

 تیر پرّان از که گردد از کمان پیر باشد نردبان آسمان

(:/4777) 

 سازد6آن گاه با آوردن حکایت پند خود را مؤکد می

 کرد با کرگس سفر بر آسمان نه ز ابراهیم نمرود گران

 لیک بر گردون نپرّد کرگسی از هوا شد سوی باال او بسی

 اینت خوبترکرگست من باشم  گفتش ابراهیم ای مرد سفر

(:/4-4772) 

 پرّ او با جیفه خواری متصّل عقل جز وی کرکًسی آمد ای مقل

 می پرّد تا ظلّ سدره میل میل عقل ابداالن چو پرّ جبرییل

(:/4-4744) 

 ها کارکرد6ی منیّت در دل برادر دوم پدید آمد و هر آن ما و منیب( هنگامی که وسوسه

 گندم او کژدمی بر تو شد هر دام بگزیدی ز حرص گندمی

(:/4394) 

 قید بین بر پای خود پنجاه من در سرت آمد هوای ما و من

(:/:-4394) 

 چون رهید از صبر در حین صدر جست مر بشر را خود مبا جامه درست 

 که نه دین اندیشه آن گه نه سواد مر بشر را پنجه و ناخن مباد

 نفس کافر نعمت ست و گمرهست آدمی اندر بال کشته بهست

(:/4832-4833) 

 پردازد6ج( وقتی برادر سوم به کامیابی می رسد تنها در یک بیت به ویژگی او می

 صورت و معنی بکلی او ربود و آن سوم کاهلترینِ هر سه بود

(:/4882) 

 .دهد6 )کاهلی در اینجا خشنودی از خواست خداوندی و مقام توکل است(دهد و هشدار میآن گاه در مورد کاهلی توضیح می
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 زان که بی شه بار خرمن می برند عارفان از دو جهان کاهلترند

 کار ایشان را چو یزدان می کند کاهلی را کرده اند ایشان سند

 می نیآسایند از کد صبح و شام کار یزدان را نمی بینند عام

(:/4-4892) 

 

 هااسباب جدایی

 شود که6های مولوی به ما یادآور میگریبه سوی نیستان است و روشنآخرین داستان مثنوی دقیقاً شرحِ سفرِ نیِ دورمانده و مهجور 

 شود.همراهی مرشد و راهنمای نباید پیمود و تکیه بر عقل جزئی باعث گمراهی و دوری میاین مسیر را بی .7

 ی انسان در این طریق است.توجه به وجود خود و منیت سبب بازدارنده .2

 ایی های خود شرط دیگر برای پیمون این راه است.توکل به خداوند و مغرور نشدن به توان .7

ات گاه در آخرین ابیکوشد، نیِ دورمانده را به نیستان برساند آنکند و در تمام مثنوی میمولوی مثنوی را با شرحِ غم جدایی از نیستان آغاز می

 یابد. در حقیقتگیرد و صورت و معنی را در میگردد؛ فتراک شاهنشاه را میباالخره نی به نیستان باز می –بیت  28333بعد از حدود  –مثنوی 

سازد رساند بلکه از مثنوی یک دور و دایره میکند و به کمال میمولوی انتهای مثنوی را به ابتدای آن پیوند می زند و نه تنها مثنوی را تمام می

 رسد.ست، هرگز به انتها نمیکه چون جاودانگی یافته ا

 

 نتیجه گیری:

در آثار خود بیشتر از شیوۀ رمز و اشاره بهره برده و با استفاده از رموز و نمادها مفاهیم و مضامین واالی عرفانی را که  خالق بزرگ مثنوی معنوی 

دلربا ) پادشاه و سه پسرانش ( برررسی و رمز گشایی . در این مقاله داستان دژ هوش  فهم بیان کرده استمدنظر داشته، به صورتی ساده و همه

گردید؛ همۀ مثنوی جدال دائمی بین نیروهای الهی  با شیطانی و نفس اماره می باشد و قصد مولوی از آوردن این حکایت این است که همانند 

فت پیام موالنا و رمز گشایی  نمادهای این داستان چراغی ،راه را برای بشر روشن کند تا او را آگاهی بخشد و هدف ار این مقاله شناخت و دریا

 داستان، دژ هوش ربا تفاسیر فلسفی و عرفانی عمیق تری روبه رو بوده است. بود. و در کل پیام اصلی موالنا این است که گرفتار نفس نشویم.

و الهوت بپیماید و سیر الی اهلل و من اهلل و فی نفس ناطقه به وسیله ی عقل نظری و عقل عملی می تواند عوامل قدسیه را از ملکوت و جبروت 

اهلل کند. آمدن شاهزادگان به قلعه ی ذات الصور، هبوط از عالم عقل کلیه است به عالم صوری و جسمانی و مملکت چین اشاره به همین عالم 

ست و آن صورت که در قصر دیدند، صورت صوری جسمانی و نقوش هیوالیی است. قصری که در قلعه ذات الصور بود، مراد عالم برزخ مثالی ا

مثالی است. از همین صور و نقوش طبیعی که نفش علوی انسانی قبل از هبوط به عالم جسمانی آن را منشاء ارواح مثالی مشاهده کرده است و 

است که همه ی صور در آن  آنچه در عالم محسوسات جسمانی ببینند پرتوهای صورت مثالی باشد. و مقصود از دختر پادشاه چین، بدن عنصری
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مندرج و منطوی باشد و شدّت عالقه ی نفس ملکوتی به صورت بدن عنصری طبیعی او را در چاه بال انداخته، بدین سبب که شواغل حسّیه ی 

 .  طبیعیه اش از سیر در اصقاع ربوبیه ی معنوی بازداشته است

ات الصور از وجود انسان است و شاهزادگان در عین آنکه احوال زاهد و عالم و عارف اما به زعم محقّق بزرگ ایران، مرحوم زرّین کوب، قلعه ی ذ

ل ارا تا حدی تمثیل می نمایند، هم چنین کنایه اند از نفس و عقل و روح در معنای رایج در نزد صوفیه، و این سه لطیفه ی غیرجسمانی در دنب

از آن است به غربت می افتد. اما، به حقیقت که معشوق آنهاست و در حرم پادشاه ورود به این قلعه ی جسدانی به عالم صورت که چون کنایه 

که رمزی از قدرت الهی است مستور است، دسترسی نمی یابد. از آن جمله نفس چون در واقع چیزی جز وجود خدا نمی بیند و از کسی هم 

ان می دهد که نفس تا به فنا نرسد الیق عشق حقیقت نمی تواند بود هالک او نشرهبری و ارشاد نمی پذیرد، در این سودا هالک می شود و این 

ذکر این نکته ضروری است که با توجه به تو در تو بودن حکایت های موالنا شناخت پیام او کاری بس دشوار است و  (77876383)زرین کوب، 

 .هرگز نمی توان با قاطعیت اذعان کرد که پیام موالنا همین موارد بوده است

 

 6منابع

 قران کریم .7

 .اسالمیتهران ، نشر وی، ثن، شرح تحلیلی اعالم م (7739،) ابراهیمی، میرجالل .2

 ( گزیده مثنوی، تهران، نشر افکار. 7734استعالمی، محمد، ) .7

 (. شرح کبیر مثنوی، ترجمه عصمت ستارزاده، تهران، زرین.7734انقروی، اسماعیل، ) .4

 داستان های رمزی در ادب فارسی، تهران6 علمی و فرهنگی، چاپ دهم.(، رمز و 77:3پورنامداریان، تقی، ) .4

 (، شرح جامع مثنوی معنوی، تهران6 انتشارات اطالعات، چاپ دوم.7734زرین کوب، عبدالحسین ، ) .:
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