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 بررسی نماد و رمز  درحکایت مارگیر و اژدهای فسرده 

 

 آمنه فرخی

 

 نفارسی شهر موسیا دبیر زبان و ادبیات 

 

farokhitara@gmail.com  

 

 

  symbol)نمودن است . نماد در التین به معنا ی)در زبان فارسی نماد به معنی نمود و  :چکیده  

(که به معنای عالمت، هویت و شناسایی symbolumاست و در یونان به معنای)

(.  و یکی از انواع صور خیال است .در هر شرایطی که نمی توان به طور 8:1:53:است)شوالیه،

ز ست غیر مستقیم. اواضح و آشکار سخن گفت به نماد متوسل می شویم یعنی نماد شناختی ا

مثنوی معنوی عالوه بر زیبایی بالغی که دارد ، دارای نماد ها و تمثیالت رمزی .منظر عارفانه ،

است که موالنا ار آن برای رسیدن به هدف منعالش یهره برده است. هدفی که تامین سعادت 

تا با  نمایاندن رمز   نگارنده در این مقاله بر آن است .بشری در پناه  نگرش و تفکر و عرفان اوست

و جایگاه آن در متون عرفانی به ویژه  حکایت مارگیر و اژدهای فسرده از کتاب سترگ مثنوی 

معنوی و ضمن تعریف رمز و عناصر رمزی در این قصه و گریزی به شیوه قصه پردازی موالنا در 

همچون اژدهایی مثنوی معنوی و تعریفی از حکایت  به  این نتیجه نائل آمده که  نفس آدمی 

فسرده است و نباید به او فرصت بیداری داد. این حکایت   نقد حاال انسان هاست که از نفس 

 اژدها گونه خویش غافل نباشند.

 والنا ، مثنوی معنوی،حکایت ، رمز.م:واژگان کلیدی

 

:مقدمه   

مولوی شاعر دانشمند عارف است؛ نابغه ای که علوم مکتبی زمان خود را به کمال دریافته، آداب اخالقی و فرهنگی ایران را خوب 

شناخته، به مسائل فقهی و مذهبی اسالمی اشراف داشته است. کسی است که در جستجوی کمال آدمیت، پس از اجتهاد در شریعت 

ز از پا ننشسته است. مغز پژوهنده تیزتک دارد که دائماً در حرکت است. او شاعری پایبند قافیه و معارف مکتبی و سیر در طریقت، با
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نیست، دنبال دیدار و وصال می رود. ساختار استداللهای علم جزئی را درهم می شکند و می کوشد که به یاری دلیل های روشن 

ود خود را از کافة مردم بپوشانند و فقط بعضی را از آن آگاه کنند، خواهند مقصگاه که میآن  .طبیعت برون و درون، به جایی برسد

های حیوانات، پرندگان، وحوش و یا اجناس دیگری یا سان برای کلمه یا حرف، نامی از نامبرند. بدیندر کالم خود رمز به کار می

 (3::1::)پور نامداریان،کنندهش میدهند و کسی را که بخواهد مطلب را بفهمد، آگاحرفی از حروف معجم را رمز قرار می

. موالنا به تناسب موضوع از حکایات برای بیان نکات عرفانی و حکمی و اخالقی بهره می گیرد . با توجه به این که بیشتر مخاطبان 

س خاطبان، محسواو مردمان عامی بوده اند لذا او حکایت را به عنوان تمثیل برای بیان نکات عرفانی پیچیده و غیرقابل فهم برای م

حکایت داستانی غالبا کوتاه است که نویسنده یا شاعر در خالل ماجرایی که بیان می کند به بیان ویژگی های داستانی » می کند 

حکایت غلبه کرده و بی آنکه پایانی بر سرنوشت شخصیت های داستان در نظر گرفته شود ذکر این نکته ها به فراز داستان، مبدل 

 .(1::  :1:3)میرصادقی ، « ال مضمون بسنده می ودشده و به انتق

 

 نمادپردازی عرفانی نماد و 

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

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

ار عرفانی هستند، بسیار کم مورد توجه قر -کیفیت تجربه آن ها را در نظر دارد این آثار با آن که از زیباترین و پرمغزترین آثار حکمی

است. این عدم توجه احتماالً ناشی از زبان رمزآمیز آن ها از یک سو، و طرح حوادث و مطالبی ناهمساز و با منطق عقل و تجربه گرفته 

 (.661-3::668:1های عادی در آن ها، از سوی دیگر است. )پورنامداریان، 

ی نمادین در شعر شاعران عارف کاربرد بسیار اندک. پیش از وی، تصاویر شدنمادپردازی عرفانی در شعر فارسی تقریباً با سنایی رسمی 

دارد. البته ریشة همین تصاویر در سنت ادبی پیش از سنایی است. بنابراین، نمادپردازی در ادبیات عرفانی به یکباره و ارتجالی در آثار 

یش از درواقع، پ اند.ای بسیار گرفتههسنایی یا دیگران پدید نیامده است بلکه شاعران عارف برای رمزسازی از میراث ادبی کهن بهره

های منثور عارفان فارسی رایج بوده اما سنایی، نخستین شاعر ایرانی است های نمادین در نوشتهسنایی استفاده از تمثیالت و اشاره

ر بار عناصاولین  که در گسترة وسیعی به ابداع نمادهای عرفانی در شعر فارسی پرداخته است. همچنین، وی کسی است که برای

مختلف  هایبعد از سنایی، عطار در کتاب .ای داشتند، وارد ادبیات عرفانی و صوفیانه کردهای ایرانی را، که زمینة ملی و افسانهاسطوره

الطیر و مختارنامه، موفق به تدوین یک نظام نمادین منسجم شد و از رهگذر همین نظام نمادین، در میان شاعران خود، به ویژه منطق

مولوی بسیاری از نمادهای شخصی عطار مانند قطره، دریا، سیمرغ، قاف، هدهد و باز را در  ارف به سبکی تازه و یگانه دست یافت.ع

 در تجربة مولوی شور عاطفی شدیدی بنابراین کار گرفته اما پا را از حد اخذ و اقتباس فراتر نهاده است. تری در آثار خود بهحوزة وسیع

 (1:58در کار عطار نیست. )فتوحی، بالغت تصویر: زند که موج می

 حکایت 

حکایت، گزارش مختصر با داستانی درباره ی شخصی با »در فرهنگ اصطالحات ادبی کارن  درباره ی حکایت چنین آمده است که 

 (63:  1:35مقدادی ، «) حادثه ی است. معترضه های حکایتی از خصوصیات رایج داستان برداری منظوم و منشور است
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اکثر حکایات در ادبیات فارسی، جنبه ی تعلیمی دارند. یعنی گوینده نخست داستانی را روایت می کند و بعد از آن نتیجه ای حکمی، 

عرفانی یا اخالقی می گیرد. موالنا نیزبه تناسب موضوع از حکایات برای بیان نکات عرفانی و حکمی و اخالقی بهره می گیرد . با توجه 

بیشتر مخاطبان او مردمان عامی بوده اند لذا او حکایت را به عنوان تمثیل برای بیان نکات عرفانی پیچیده و غیرقابل فهم به این که 

حکایت داستانی غالبا کوتاه است که نویسنده یا شاعر در خالل ماجرایی که بیان می کند به » برای مخاطبان، محسوس می کند 

ه کرده و بی آنکه پایانی بر سرنوشت شخصیت های داستان در نظر گرفته شود ذکر این نکته بیان ویژگی های داستانی حکایت غلب

 ( 1::  :1:3)میرصادقی ، « ها به فراز داستان، مبدل شده و به انتقال مضمون بسنده می ود

 مثنوی هر داستانی کلی در متن داستانی بلند یا به شکل مستقل آمده اند. در -قطعه وار –حکایت ها معموال به شکل اپیزودیک 

چند حکایت جزئی را دربرمی گیرد و در جوامع الحکایات عوفی )قرن هفتم ( با گلستان سعدی )قرن هفتم ( با مجموعه ای از حکایت 

حکایت های فارسی را می »در مجموع  ها روبه رو هستیم که ذیل عنوانی کلی قرار گرفته و هر کدام استقالل خود را حفظ کرده اند.

( در حکایت های تعلیمی و آموزنده ماجرای مطرح شده معموال 1:3: 1:51میر صادقی ، «)وان به دو نوع کلی تعلیمی و مطالبه آمیز تقسیم کردت

که  نبا پند و حکمتی اخالقی یا نکته ای عرفانی تناسب دارد و به عبارت دیگر، نویسنده یا گوینده، حکمت و نکته تعلیمی مورد نظر را ـ آنچنا

در کسوت ماجرایی ارائه می کند. اما در حکایت های مطایبه آمیز، ماجرایی  روایت  می شود که چیزی  یا نکته ای خنده انگیز را  –گفتیم 

 دربردارد و موجب خنده مخاطب می شود. به عبارت  ساده تر، حکایت مطایبه آمیز، حکایتی خنده دار است. از آن نظر، حکایت های طنز شباهتی

فه می یابند و در واقع می توان این دسته از حکایت ها را لطیفه های روایت گونه دانست روشن است که حکایت های مطایبه آمیز بسیار به لطی

د. نفقط برای مزاح و سرگرمی نیست، بلکه گاهی در آن نکته ای تعلیمی طوایف و باریکه های اخالقی، به تأثیرگذارترین شکل و شیوه بیان می شو

حکایت های تمثیلی، بخش دیگری از حکایت های فارسی را تشکیل می دهند که با » در مثنوی در این دسته قرار می گیرند.  طنزهای مولوی

 فزبانی خاص و محتوایی متفاوت رو به سویی دیگر و جانبی فراتر دارند و به نظر می رسد از حیث طبقه بندی جزو ادبیات تعلیمی اند و با هد

 (183: 1:53)یونسی ، « فان پی ریزی شده باشندتعلیم اداب سلوک و عر

 

 ررسی حکایت مارگیر و اژدهای فسرده:ب

 

این حکایت برگرفته از دفتر سوم مثنوی است. این داستان از جمله داستان های تعلیمی و آموزشی صرف است که در آن شخصیت 

ان تعلیمی، نکوهش نادانی، غلبه بر نفس هواخواه، درونمایه ی این داست .های اصلی، نمایش دهنده بدی و راهنمای گمراهی اند

پیروی نکردن از انسان های جاهل و نادان، توجه به نصایح انسان های عاقبت نگر، واقع بینی و نادیده انگاشتن لذایذ زودگذر دنیوی 

برزگری در دامن کوه با ماری دوست می افتیم که در آن « مرزبان نامه»، به یاد داستانی از «مارگیر و اژدها» با خواندن داستان .است

می شود. در یک روز زمستانی، مار را بی جان و یخ زده می یابد و برای نجات مار، آن را در توبره ی خرش می گذارد تا از گرمی نفس 

ر این حکایت دخر او را به حال آورد. مار به خودش می آید و خر را نیش می زند و خر می میرد و خود به سوراخ خویش می گریزد. 

یرنگ ترین نخطرناکمولوی از اژدها به عنوان نفس آدمی یاد می کند و پیام او این است که از نفس بگریزیم و او را رام کنیم .چرا که 

انب ی حقّ به جنفس وقتی است که آدمی از در دوستی و خیرخواهی درآید و به نیکی و نیکوکاری امر کند و به اصطالح امروز قیافه

 تغییر را هقیاف وقت آن بکشد، آلودگی و فسق و کاری تبه به را کسی نتواند نفس وقتی. کند پیدا آراسته ظاهری و  ود بگیردبه خ

 وست؛ا نیرنگ هم این امّا. خواندمی فرا خداپرستی و خیر به را انسان دلسوزی و دوستی لحن وبا کند، برمی در مبدّل لباس و دهد،می

ترین سالح اوست، و از همین راه است که مردمان بسیار قوی و خویشتن دار را از پای درمی آورد و به زمین و قوی ترینبزرگ بلکه

که  داندخیزند. و اگر هم آدمی تسلیم نفس شود میخواند، عقل و قلب به مقاومت با او بر میزند. چون در آن وقت که به بدی میمی
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انابه بینجامد.امّا وقتی نفس به  کند. و همین احساس شرم ممکن است به توبه وامتی میجانش آلوده شده و احساس شرمی و ند

خواند، به ظاهر دستور او با عقل و اخالق و دین هم موافق است. این جاست که آدمی با قوّت قلب، بدون هیچ نیکی و عبادت می

کند واو را به شمرد و وسوسه کردن آغاز میقع را مغتنم میبازد. نفس موواهمه و نگرانی، با کمال سرافرازی به آن عمل دست می

بیند و به دیگران کشد. در نتیجه آدمی خود را بزرگ می شمارد و عمل خود را بزرگ میعُجب و خودبینی، یا به ریا و خودنمایی می

ها و ها و نیرنگّترین دامدارد. و از مهمنپمی حضرت خاصّ  نگرد و خود را برتر و شریف تر از همه، و از بندگانی تحقیر میبه دیده

 .تسویالت نفس است

 

 خالصه داستان:

مردی مارگیر به نام مراد، که پس از تمسخر مردم در میدان معرکه به سمت کوهستان حرکت می کند و در کوهستانی، سرد و  

پربرف، اژدهای بزرگ و بی حالی را پیدا می کند. مرد به تصور آنکه اژدهاُمرده است، آن را به شهر می آورد تا با معرکه گیری پول 

ای دور و دراز خود دست یابد؛ اما در میدان معرکه با تابش گرمای آفتاب، اژدها جان می گیرد و به خوبی به دست آورد و به آرزوه

در . مردم حمله می کند و با به خاک و خون کشیدن مردم، نقشه های مراد را به هم می زند و خود به کوهستان باز می گردد

ر به کوهستانی سرد و پربرف می رود. به دنبال ماری می گشت اما ناگهان که برای شکار مابود به نام مراد   روزگاران پیشین مارگیری

 اژدهایی مرده یافت. . مارگیر می پنداشت که اژدها مرده است اما او نمرده بود بلکه در برف کوهستان یخزده )افسرده( بود

 او ز سرما و یرف افسرده بود             زنده بود و شکل مرده می نمود

 است و نام او جماد / جامد افسرده بود ای اوستاد عالم افسرده

 باش تا خورشید حشر آید عیان / تا ببینی جنبش جسم جهان

 چون عصای موسی اینجا مار شد / عقل را از ساکنان اخبار شد

 مرده زین سو اند و زان سو زنده اند / خامش اینجا آن طرف گوینده اند

 گردد سوی ما اژدها چون از آن سوشان فرستد سوی ما / آن عصا

 کوهها هم لحن داودی کند / جوهر آهن بکف مومی بود

 

(:/11116-1111:) 

 

 .برای تماشای خلق به بغداد آورد مارگیر با طناب و ریسمان ان اژ دها را محکم بست تا آن را  

 

 ر سوتا به بغداد آمد آن هنگامه جو                                 تا نهد هنگامه ای بر چا

 

(:/1161) 

افراد زیادی اما در ادامه داستان مارگیر اژدها را در بغداد روی پلی می اندازد و محض احتیاط آن را با ریسمانهای محکم می بندد.  و

، غافل از اینکه خورشید تند عراق به تدریج در حال گرم کردن اژدها و آب نمودن آمدند.  <<بو العجب نادر شکار>>برای تماشای آن

 .یخهای اوست. پس از مدتی کوتاه اژدهای یخزده گرم شد و جان گرفت 
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 مرده بود و زنده گشت او از شگفت               اژ دها بر خویش جنبیدن گرفت

 

(:/1136) 

 

 ؛مردم با دیدن این صحنه پا به فرار گذاشتند و تعداد زیادی از آن ها تلف شدند.و حمله به جماعت برد 

 

 بر جا خشک گشت                           کی چه آوردم من از کهسارمار گیر از ترس 

 

(:/1135) 

 

 (:1:5:::)زمانی،صدها نفر و از جمله خود مارگیر را بلعید و هالک کرد. 

 

 اژدها یک لقمه کرد آن گیج را                         سهل باشد خون خوری حجیج را

 

(:/1181) 

 

قادی می زند که چرا مردم به دیدن ماری حیران می شوند در حالیکه وجود خود آدمی و اعماق او اگر در اینجا مولوی گریزی انت

 مورد تماشا و درون نگری قرار گیرد تماشایی ترین و زیباترین مناظر است. به همین منظور می گوید

 

 ی خلقمار گیرد اینت نادان                               مارگیر از بهر حیرانی خلق 

 کوه اندر مار حیران چون شود                    آدمی کوهیست چون مفتون شود 

 از فزونی آمد و شد در کمی                      خویشتن نشناخت مسکین آدمی 

 بود اطلس خویش بر دلقی بدوخت                            خویشتن را آدمی ارزان فروخت

 او چرا حیران شدست و ماردوست                        ان اوستصد هزاران مار و کوه حیر

 

 بررسی نمادهای حکایت: 

 

مولوی این حکایت را با تمام نمادهایش تاویل و تفسیر کرده است و رد واقع این حکایت نقد حال خود انسان است که از نفس اژدها 

 گونه خویش غافل است

 
 از غم و بی آلتی افسرده استاژدرهاست او کی مرده است                                   نفست

 که به امر او همی رفت آب جو                                                    گر بیابد آلت فرعون او 

 راه صد موسی و صد هارون زند                                                 آنگه او بنیاد فرعونی کند 

 پشه ای گردد ز ماه و جاه صقر                                        کرمکست آن اژدها از دست فقر 
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(:/1188-1186) 

 

افل است موالنا  این حکایت را با تمام نمادهایش این حکایت در حقیقت  نقد حال خود انسان است که از نفس اژدها گونه خویش غ 

 ناویل و نفسیر کرده است.که عبارتند از:

 

  .نماد انسان های جاهل و نادانی است که با جهالت خویش سبب گمراهی دیگران می شوندمارگیر: مراد 

 

 او گشته، چو او از ابلهیشصید                                                 جمع آمد صد هزاران خام ریش/

 

(:/11::(  

 

اژدها: نماد نفس اماره)خواسته های شخصی کودک(، که امرکننده ی انسان ها به سوی بدی هاست و آنچه باعث بیداری، رشد و نمو 

همة انسان ها  و این اژدها ) نفس اماره ( در باطن او می شود، تابش گرمای خورشید و توجه به فرامین اوست.)توجه به خواسته ها( 

 پنهان است ولی شرایط طغیان برای او فراهم نیست .

 

 

 از غم و بی آلتی افسرده استاژدرهاست او کی مرده است                                   نفست

(:/1186) 

 

 

 

 می کندبندهایی که اژدها به وسیلة آن ها بسته شده:  نماد بند تقوی و پرهیز گاری که نفس اماره را کنترل 

 

 خورشید: نماد نعاقات مادی و دنیوی که اگر با نفس همراه باشند شروع به سر کشی می کنند.

 

 بغداد: دنیا که نفس در آن مجال ظهور پیدا می کند. 

 

 

 رنه مایه مصیبت و دردسر می شود. او در ادامه می آورد:همواره در فقر و فراق قرار داد وگ به عقیده موالنا باید نفس را

 

 اژدها را دار در برف فراق                                         هین مکش او را به خورشید عراق

 لقمه اویی چو او یابد نجات                                    تا فسرده می بود آن اژدهات 

 او ز اهل صالت رحم کم کن نیست                                  مات کن او را و آمن شو زمات

 آن خفاش مردریگت پر زند                                   کان تف خورشید شهوت بر زند 
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 نتیجه گیری:

 

 سمبل یا نماد یکی از انواع صور خیال شاعرانه است که در آن یک واژه عالوه بر حفظ معنای حقیقی خود، یک یا چند معنای

مولوی در آثار خود بیشتر از شیوة رمز و اشاره بهره برده و با استفاده از رموز و نمادها مفاهیم و  .کندغیرحقیقی را نیز نمایندگی می

ه در ک مثنوی معنوی اثر گرانسنگ موالنا است فهم بیان کرده استمضامین واالی عرفانی را که مدنظر داشته، به صورتی ساده و همه

رد گردید. تمام مثنوی نببررسی و تحلیل رمز گشایی  مثنوی معنوی  دهای فسردهمارگیر و اژ نمادینتمثیلی و  داستان مقاله این

بین نفس مطمئنه با نفس اماره است.مولوی با طرح هر حکایت در پی آن است که چراغی بر افروزد و انسان را از هزاران دام و دانه 

ت و دریافت پیام موالنا با کمک رمز گشایی و ای که بر سر راهش گسترده است آگاهی دهد و هدف از نگارش این مقاله شناخ

شناختن نمادهای این حکایت بوده است. و دریافتیم که بارزترین پیام ها در این حکایت  این است که گرفتار هوای نفس نگردیم و 

 شرایط را برای بیدار شدن اؤدهای نفس مهیا نکنیم.
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