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 حکایت آن پادشاه زاده که پادشاهی حقیقی به وی روی نمودبررسی و نماد شناسی  

 

 مالک شعاعی،  رضا صیدیعلی

 

 زرین آباد دبیر زبان و ادبیات فارسی دبیرستان های،دانشجوی کارشناسی ارشد 

  واحد دره شهراستادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم و مدرس دانشگاه آزاد 

 

seyedireza5931@gmail.com 

Malek-sh39@yahoo.com 

 

موالنا شاعری است با پیامی  جادوان  او پیامش را در  مثنوی بیان کرده و همه  :چکیده

مثنوی همّ و غم او رهایی انسان  برای رسیدن به آرمان  است. پس مثنوی را می سراید؛

 های ادبیات عرفانیکتابدفتر تشکیل شده و یکی از برترین  6بیت و 86٬۰۰۰معنوی از 

کهن فارسی و حکمت پارسی پس از اسالم است. این کتاب در قالب شعری مثنوی سروده 

. مثنوی آیینه ای نیست که فقط عیوب ما را نشان دهد بلکه ضمن نشان دادن استشده

گمراهی ، راه نجات و رهایی مسیر درست بازگشت را هم نشان می دهد این مقاله بررسی 

خالصه  .هدف، شناسی حکایت آن پادشاه زاده که پادشاهی حقیقی به وی روی نمودو نماد 

خالصه ای از داستان  و ضمن تعریفی از نماد و سابقه آن ای از حکایت بیان شده است 

 سپس نمادها و پیام موالنا را بررسی نموده ایم آمده، 

 :مثنوی، حکایت، نماد،پادشاه زادهواژگان کلیدی

 

 مقدمه:

از  مولوی پیشمثنوی معنوی یک نی  نامه بلند است  که مولوی پیام خود را در حکایاتی در حد فهم مخاطبانش بیان می کند؛

عرفا به دلیل سیطره  (7۰۰-46: 7718کوب، آن که شاعر باشد، واعظ منبرنشین و عالم دین باور و عارف صاحبدل است )زرّین

 اکثر حکایات در ادبیات فارسی، جنبه ی تعلیمی نماد گرایی در آثار آنان بسیار زیاد استکاملی که به جهان بینی عرفانی دارند، 

دارند. یعنی گوینده نخست داستانی را روایت می کند و بعد از آن نتیجه ای حکمی، عرفانی یا اخالقی می گیرد. موالنا نیزبه 
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. با توجه به این که بیشتر مخاطبان او  بهره می گیردتناسب موضوع از حکایات برای بیان نکات عرفانی و حکمی و اخالقی 

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

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

وی از مخاطبانش می خواهد که در بررسی این حکایت مول (67:  7716)میرصادقی ، « شده و به انتقال مضمون بسنده می ود

و به خواننده توصیه می کند که دنیا همچون زن ساحرۀ  (لدنیا محل اآلفاتا )هاستمحل آسیبا نخورند، دنیایی  که فریب دنیا ر

 قوی است که فقط با کمک انبیا و اولیا می توان فریب آن را نخورد.

 

 نماد و سابقه  آن

در برهان قاطع نماد را چنین معنی کرده اند : بر وزن سواد و به معنی نمود می باشد؛ یعنی ظاهر شد البته به معنی فاعل هم   

نمودن، »معنای مخالفی از جمله «نماد»در فرهنگ لغت دهخدا برای (7۰68:7768تبریزی ، آمده است که ظاهر کننده باشد.)

 (88177:7727)دهخدا،ذکر شده است. « ردننشان داد، نمایانگردانیدن . ظاهر ک

شود که هم خودش باشد و هم مظهر مفاهیمی دیگر؛ مثال درخت زیتون عالوه ادبیات، سمبل یا نماد به چیزی گفته می در حوزه

به  انهای فکری، فرهنگی و شرایط به وجود آمدنشاش، نماد صلح و دوستی نیز هست. نمادها با توجه به زمینهبر مفهوم واقعی

 (767:7725)ثروت،.شونددو گروه بومی یا عمومی تقسیم می

 یستمب قرن اوایل و نوزدهم قرن اواخر در که است؛ هنری –سمبولیسم یا نمادگرایی مکتبی ادبی  مکتب سبولیسم چیست؟

 اوج به 724۰ تا 722۰ هایسال در و شد ریزی پایه فرانسه در. م7255 سال حدود در مکتب این. یافت رواج آمریکا و اروپا در

گذاری مکتب سمبولیسم پیش از آنکه به شکل مکتبی مستقل درآید، در بین گروهی از جوانان آن دوران پایه. رسید خود فعالیت

 کردند تا هر آنچه با سنتشد. این افراد که به تمامی قواعد و قوانین اجتماعی، سیاسی و حتی اخالقی معترض بودند، تالش می

ای را پدید بندوباری، ادبیات تازهباط داشت را نابود کنند. آنها با درآمیختن احساسات و عواطف شاعرانه با هرزگی و بیگذشته ارت

 ترین فرد این گروه، ورلنگر آنها، در نهایت منجر به ایجاد تغییرات اساسی در ادبیات گردید. برجستهآورند. همین روح عصیان

های ظهور سمبولیسم را فراهم کرد. این گروه به خاطر رفتارهای او زمینه "شاعران نفرین شده" (Verlaine) بود که کتاب

 ( 577-578)همان: .شان به گروه منحط شهرت یافتندافراطی

به  ر ادبیات فارسی، مکتبی با خصوصیات مکتب نمادگرایی و شاعرانی با چنین شیوه کار، در دوره ای مشخص وجود ندارد، د 

دلیل  بینش برون گرایانۀ شاعران و نویسندگان در ادبیات کهن ، نماد پردازی نادر است  اما با رواج صوفیه  نماد و نماد پردازی  

آن را در اشعار بیشتر شاعران متصوف )تصوف( یافت که بیت های آغازین مثنوی جالل الدین محمد مولوی رواج یافت  و آن را 

مونه های آن به شمار می آید.عالوه بر آن در شعر فارسی معاصر نوعی شعر اجتماعی نمادگرا که تفاوت ق( از بهترین ن618 6۰9)

است.این نوع شعر، به ( 7772 7816کلی با نمادگرایی فرانسوی دارد، رایج شده است که پیشاهنگ و مبدع آن، نیما یوشیج )

ج بیشتری یافت و بسیاری از شاعران معاصر آن را تجربه به بعد، تحت تاثیر محیط سیاسی ایران روا 7778خصوص از سال 

 (778:7751)زرین کوب، .کردند.شعر تمثیلی و نمادین زمستان اثر مهدی اخوان ثالث نمونه درخشانی از این نوع است
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 بررسی حکایت:

 حکایت آن پادشاه زاده که پادشاهی حقیقی به وی روی نمود

 شد ن و ظاهر مزین از هنرطباپادشاهی داشت یک برنا پسر           

 کان پسر ناگه بمرد         صافی عالم بر ان گشت دُرد  خواب دید او

                   (9/6-7۰25) 

 آن چنان پر شد ز دود و درد شاه    که نمی یابید در وی را آه

(9/7۰22) 

یامت و مریدان خود داشتند و برای رفع اندو و باطن آن سلما این درد شاه، برای ذریه اس همان دردی است که انبیا و اولیا برا م

 ها چاره گری می کردند . شاه چنین بود که:

 ج نسل اووّپس عروس خواست باید بهر او        تا نماید زین تز

(9/7777) 

 دختری خواهم ز نسل صالحی       نی ز نسل پادشاهی کالحی

(9/7787) 

 ولی:این تصمیم شاه را بر آن  می داد که  از جماعت درویشان و زهاد، دختری را برای فرزندش انتخاب کند، 

 شاه چون با زاهدی خوشی گزید         این خبر در گوش خاتونان رسید

 

(9/7782) 

 خاتونان از این اقدام شاه به خشم می آید و شوی خویش را مورد عتاب قرار می دهد که: بزرگ

 ل خواهی و زدَ ها           تا ببندی پور ما را بر گداخو ب حّشُو ز ت

(9/777۰) 

 قیقت جوی درویشان می بیند چنین پاسخ می دهد:حاما شاه که مفهوم ثروت و فقر را در باطن 

 داستخغنی القلب از داد  فتن خطاست       کوگگفت: صالح را خطا 

(9/7777) 
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 رویش زاده را جهاز و دینار کو؟ می گوید:و در اعتراض خاتون را که این د

 گفت :رو، هر که غم دین بر گزید        باقی غم ها خدا از وی برید

(9/7771) 

ۀ اوج داستان را حضور عجوزۀ کابلی است که عاشق شه زادۀ ش تصویر می کند و نقطوموالنا حال شاهزاده و عروس را بسیار خ

 نشان می دهد که در شه زاده موثر می افتد :با حسن وجود می گردد  و جادو و سحری 

 شه بچه شد عاشق کمپیر زشت               تا عروس و آن عروسی را بهشت

(9/7791) 

 اده اسیر            بوسه جایش نعل کفش گنده پیرزتا به سالی بود شه 

(9/775۰) 

 ی می گشاید:هشاه تعلق شه زاده به کمپیر را به دست طبیبان ال

 و افغان شاه      ساحری استادپیش آموز راهیارب  تا ز یارب 

(9/7754) 

 و در نهایت شاهراده با نسخۀ طبیب الهی از جادوی کمپیر کابلی نجات می یابد .

 تخت شاه با صد امتحانا خویش آمد شد دوان          سوی آن پسر ب

(9/7719) 

 به مالک سپرد جادوی کمپیر هم از غصه مرد        روی و خوی زشت 

(9/7714) 

این حکایت نسخۀ دوم حکایت شاه و کنیزک در دفتر اول است مخصوصا از نظر مفاهیم، روند حکایت، نتیجۀ آن و تعداد شخصیت 

 های داستان؛ اما با این تفاوت آشکار که مولوی معنای تاِویلی این داستان را خود بیان کرده است.

 در جهان کهنه،زاده از نوی         اده تویی    زای برادر دان که شه 

 کابلی جادوی این دنیاست کو           کرد مردان را اسیر رنگ و بوی

(9/7724-774۰) 

 حل سحر او به پای عامه نیستانبیا ساحره دنیا قوی دانا زنی است           
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 را کی فرستادی خداانبیا             ور گشادی عقد او را عقلها     

(9/1-7746) 

 رمز گشایی ار این حکایت: 

 شاه: آدم صفی اهلل

 اده: ذریۀ آدم و خلیفه خداوند در زمینزشاه

 (725:7715)انقروی،کمپیرک کابلی: دنیای دون و فریبنده

 (7942:7719) نیکلسون،طبیبان الهی: انبیا و اولیا علیهم السالم گه می توانند بند دنیا را از پای فرزتدان آدمئ باز کنند.

ادو گر پیرزن ج تکردن شخصی و جایگزین که یک واژه مونث است« دنیا»از نظر داستان نویسی ، نبوغ مولوی در انتخاب لفظ  

 به جای دنیا، نشان می دهد که مولوی از این حیث نیز به شخصیت های داستان توجه داشته است.

 

 پیام داستان

 

 سحر او به پای عامه نیستساحرۀ دنیا قوی دانا زنی ست             حل 

(9/7746) 

 چون در افکندت در این آلوده رود      دم به دم می خوان و می دم قل اعوذ

(9/7747) 

 داخور گشادی عقد او را عقلها       انبیا را کی فرستادی 

 هین طلب کن خوش دمی عقده گشا راز        دان یفعَل ا.... مایشا

(9/2-7741) 

 چون تدنیای دون           چونت صبرست از خدا ای دوس ای که صبرت نیست از

(9/7878) 

 زودتر وا.... اعلم بالصواب      بجهد کن در بی خودی خود را بیا

(9/7872) 
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اده است که گرفتار زاتون بزرگ توجه به امور مادی است، اما پیام اصلی این حکایت در مورد شاهخدر این حکایت علت گمراهی  

 می شود . از مقام خلیفۀ الهی به همنشینی با لذایذ پست دنیا تنزل می یابد. دنیای فریبنده

موالنا توجه به دستورات انبیا و اولیا را عامل رسیدن به مقصدی می داند و البته آنچه در این حکایت به آن توجه شده نقش 

 همسر با تقوا در پیشرفت معنوی انسان است.

 نتیجه گیری: 

تر، سمبل یا نماد یکی از انواع صور خیال شاعرانه است که در دانند. به تعبیر سادهمیسمبل دل واژۀ فرانسوی نماد یا رمز را معا

 مگتب سمیولیسم در کند.آن یک واژه عالوه بر حفظ معنای حقیقی خود، یک یا چند معنای غیرحقیقی را نیز نمایندگی می

اروپا به ویژه فرانسه پدید آمد و در ادب ایران در آثار عرفا و متصوفان دیده می شود ؛ یکی از شاعرانی که از نماد برای بیان هر 

مولوی در آثار خود بیشتر از شیوۀ رمز و اشاره بهره برده و با  چه واضح تر مفاهیم مد نظر خود بهره برده است مولوی است.

ن ، در ایفهم بیان کرده استاده از رموز و نمادها مفاهیم و مضامین واالی عرفانی را که مدنظر داشته، به صورتی ساده و همهاستف

آن پادشاه زاده که پادشاهی حقیقی به وی روی نمود از دفتر چهارم مثنوی معنوی را بررسی نمودیم  و در حقیقت  مقاله  حکایت

. پیام اصلی این حکایت این بود که انسان فریب دنیای دشاه و کنیزک در دفتر اول اول می باشداین حکایت نسخه دوم حکایت پا

 فانی را نخورد.
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