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 بررسی نماد در حکایت موش در انبار

 

 حیدری مهسا،  گو شهریار شادی

 

 استادیار دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مدرس ایالم 

 دبیر دبیرستان های اموزش و پرورش ایالمزبان و ادبیات فارسی  دارش کارشناس

 

shadgo_sh@yahoo.com 

mahsahedari15@gmail.com 

 

ترین انواع صور خیال است. ادبیات ایران سرشار نماد یکی از برجسته  :چکیده

های ادبی، بخصوص در از رمز و نشانه است. رمز یا نماد در بین تمامی گونه

مثنوی معنوی عالوه بر زیبایی ای عمیق دوانده است.ادبیات عرفانی ریشه

بالغی که دارد ، دارای نماد ها و تمثیالت رمزی است که موالنا ار آن برای 

رسیدن به هدف منعالش یهره برده است. هدفی که تامین سعادت بشری در 

نگارندگان در این مقال بر آنند تا با    پناه  نگرش و تفکر و عرفان اوست

ر متون عرفانی به ویژه  حکایت موش در انبار از نمایاندن رمز و جایگاه آن د

کتاب سترگ مثنوی معنوی و ضمن تعریف رمز و عناصر رمزی در این قصه 

و گریزی به شیوه قصه پردازی موالنا در مثنوی معنوی و تعریفی از حکایت  

به  این نتیجه نائل آمدند که هر کدام از عناصر این داستان بررسی واقعیتی  

نفس مطمئنه و نفس اماره است که در این پژوهش به ذکر تحت عنوان 

 .جزییات آن پرداخته شده است

  ماد، رمز، سمبلیسم، نماد عرفانینمثنوی معنوی، :واژه کلید
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 مقدمه:

برند. خواهند مقصود خود را از کافة مردم بپوشانند و فقط بعضی را از آن آگاه کنند، در کالم خود رمز به کار میمیگاه که آن 

های حیوانات، پرندگان، وحوش و یا اجناس دیگری یا حرفی از حروف معجم را رمز قرار سان برای کلمه یا حرف، نامی از نامبدین

 (3:23:3)پور نامداریان،کنندرا بفهمد، آگاهش میدهند و کسی را که بخواهد مطلب می

(که symbolumاست و در یونان به معنای)  symbol)در زبان فارسی نماد به معنی نمود و نمودن است . نماد در التین به معنا ی)

ر سخن گفت به نماد (. در هر شرایطی که نمی توان به طور واضح و آشکا31:2359نای عالمت، هویت و شناسایی است)شوالیه،عبه م

متوسل می شویم یعنی نماد شناختی است غیر مستقیم. از منظر عارفانه ، انسان ، عرف در وارای ظاهر اشیاء؛ جهانی پنهانی می 

بر دارد و از آن جا که همة هستی جلوه ای از تجلیات حق تعالیاست از دید طلبد . می خواهد با نماد و رمز پرده از حقایق الیتنهاهی 

رف ،جهان سراسر  نوعی نماد است. از نظر علم بیان نماد یکی از آرایه های بیان است و ویژگی بارز آن عدم صراحت، غیر مشروح عا

بودن معنی و مفهوم آن است. به این معنا که مراد و مقصود نهایی در زبان نمادین ظاهر نیست ، بلکه فراتر و عمیق  و غیر مستقیم

خصوص در ادبیات عرفانی ه های ادبی، بادبیات ایران سرشار از رمز و نشانه است. رمز یا نماد در بین تمامی گونه تر از ظاهر آن است.

الدین است و تمامی مورخان او را به این نام و نام موالنا بنا به قول تذکره نویسان، محمد و لقب او جالل .ای عمیق دوانده استریشه

الدین ولد معروف شده و او را سلطان العلماء لقب داده اند )فروزانفر، مد بن حسین خطیبی است که به بهاءاند؛ پدر وی محلقب نام برده

جده ی. هکندیم انیرا ب دابه خ دنیانسان در راه رس یهایداستان سخت لیتمث وهیبه ش یدرپیداستان پ 919کتاب  نیدر ا. (5:23:5

کتاب به  نیا(.91:2350کوب، نیزر)دفتر است :از مفهوم  یادهیشهرت دارد و چک نامهیبه ن یمعنو ینخست دفتر اول مثنو تیب

 ،یشد. عنوان کتاب، مثنو فیتال یالدیم 21:0/یهجر 31:تا  1:: یدر سالها ،یحسن چلب نیالدحسام ،یدرخواست شاگرد مولو

 (.93:2350کوب، نی)زر.شودیکتاب استفاده م نیاست که در ا یاز ساختار شعر یدر واقع نوع

نمادپردازی عرفانی   

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

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

یش از درواقع، پ اند.های بسیار گرفتهسنایی 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 استهای نمادین در نوشتهسنایی استفاده از تمثیالت و اشاره
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که در گسترة وسیعی به ابداع نمادهای عرفانی در شعر فارسی پرداخته است. همچنین، وی کسی است که برای اولین بار عناصر 

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

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

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

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

 (2351زند که در کار عطار نیست. )فتوحی، بالغت تصویر: موج می

عرفانی نمادپردازی نشأم   

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 و تناوبات روحی و کشف و شهود عرفا باعث شده که آنها از رمز و رازها در گفتارشان بیشتر استفاده کنند، از 

گفتند؟ کردند و همواره مرموز و مبهم سخن میچرا عرفا و متصوفه از نمادها استفاده می .ترین مباحث نمادشناسی استپیچیده

 توان چنین برشمرد:وار میها و دالیل این مسئله را فهرستانگیزه

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

بیان مراتب معرفت -  

بیان حاالت و تناوبات روحی و روانی -  

یبیان حقایق اجتماعی و مل -  

 

 حکایت 
 

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

(13:  2335) مقدادی ،  ی است.ابا حادثه   

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

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

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

 ( 2::  :233)میرصادقی ، « ده و به انتقال مضمون بسنده می کندها به فراز داستان، مبدل ش

در متن داستانی بلند یا به شکل مستقل آمده اند. در مثنوی هر داستانی کلی  -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  قالل خود را حفظ کرده اند.ها روبه رو هستیم که ذیل عنوانی کلی قرار گرفته و هر کدام است

( در حکایت های تعلیمی و آموزنده ماجرای مطرح شده معموال 239: 2350میر صادقی ، «)توان به دو نوع کلی تعلیمی و مطالبه آمیز تقسیم کرد

سنده یا گوینده، حکمت و نکته تعلیمی مورد نظر را ـ آنچنان که با پند و حکمتی اخالقی یا نکته ای عرفانی تناسب دارد و به عبارت دیگر، نوی

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 

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

 زبسیار به لطیفه می یابند و در واقع می توان این دسته از حکایت ها را لطیفه های روایت گونه دانست روشن است که حکایت های مطایبه آمی

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

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

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

 (219: 2359)یونسی ، « تعلیم اداب سلوک و عرفان پی ریزی شده باشند

 

 شیوه ی قصه سرایی مولوی در مثنوی 
 

 یمثنوی حاوی قصص و حکایت است اما موالنا قصه پرداز نیست و بر آن نیست که با نظم قصه های شگفت انگیز شنونده را به شگفت

وا دارد بلکه به نظر او قصه چون پیمانه ای است که دانه ی معنی در آن نهفته است خردمند کسی است که دانه ی معنی را بگیرد و 

  (2: 2333به پیمانه توجه نکند. ) زرین کوب ،

ا ه ی دیگرپیوند می زند و بموالنا برای توجه به مخاطب گه گاه پیمانه یی را از پیمانه ی دیگر بیرون می آورد و قصه یی را با قص

 شیوه یی که از رسم اهل منبر و آیین قصه سرایی واعظان مایه دارد، می کوشد تا تنوع و کثرت قصه ها را وسیله ای سازد تا نظر 
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آن چه سرّ این قصه ها و در حکم دانه هایی است که پیمانه را دایم سرریز می سازد جلب نماید از همین روست که مخاطب را به 

 (. 211مثنوی.)همان: تمثیالت در حکم مقدمه ا ی است بر قصه، مدخل دنیای مثنوی معنویست و شناخت قصص و

بیان نمی کند.یعنی فقط داستانی نمی گوید تا خواننده خود بکوشد  2اما مولوی داستان ها را در کتاب خود به عنوان تمثیل به مفهوم

معنی منظور و نهفته را دریابد مولوی داستان را با شیرینی و دلکشی هر چه تمامتر بیان می کند تا توجه خواننده را جلب کند و 

صود ا مجالی برای بیان موضوعی که مقآنگاه به مقتضای تشبیب قصه ای بلند است که در هر جا بیت تخلصی به مناسبت می آید ت

گوینده است فراهم آید و چون ذکر مقصود به پایان رسید ، دنباله ای تشبیب دنبال می شود تا باز درجای مناسب تخلصی تازه و 

 (.213:  2331) پورنامداریان ،.موضوعی تازه مطرح گردد

در آن باره بحث می کند او حکایتی را برای خود می گوید. آن  موالنا ضمن بحث در نکته ای به یاد واقعه ای مشهور می افتد و

حکایت بیان یک اصل صوفیانه را ایجاب می کند، ضمن نقل آن، یک مثل او را به گفتن حکایتی دیگر می کشاند. این حکایت هم 

به یاد می آورد. دوباره به حکایت  واقعه ای معاصر را در ذهن او جان می بخشد. ناگهان حکایتی دیگر، اصل فلسفه ی نهفته در خود را

نخستین باز می گردد. ولی قبل از پایان دادن به آن حکایت به بخشی دیگر و از آن بحث به حکایتی دیگر می پردازد و مدت ها بعد، 

 (2330::1برای چندمین بار، باز به حکایت اول باز می گردد. )زرین کوب، 

شروع می شود و در دفتر دیگر به پایان می رسد  و گاهی هم که در دفتری از دفترهای شش گانه در مثنوی قصه هایی موجود است

بالعکس، مولوی قصه ای را به یک نفس تمام می کند گاهی بعضی از قصه ها مطول به نظر می رسد و چنان گمان می رود که ممکن 

صار و ایجاز گفته است که واقعا شایسته تحسین است و قصه به صورت بود  کوتاه یا کوتاه تر باشد. گاهی نیز قصه را به قدری به اخت

 (.93: 2331)پورنامداریان ،.تمثیل در می آید

 حکایت موش در انبارخالصۀ  

حین نقل داستان پادشاه و وزیر و نصرانیان، وقتی موالنا به آن جا می رسد که مسیحیان شیفته و پیرو وزیر نیرنگ باز شدند، موالنا  

توسن ذهن وقاد موالنا سرکشی می کند و راه تداعی نویی را در پیش می گیرد. موالنا از خود سوال می کند که چرا دینداران با باز 

همه تالش و طاعت و عبادتی که می کنند باز فریب شیادان را می خورند و چرا بعد از سال ها زهد و پارسایی همچنان روان از نور 

 .وال داستانکی را نقل می کند؟ مولوی برای پاسخ به این سروشن بینی و مهر خالی است

                                                           
1- allegory 
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می کاریم داستان از قول راوی نقل می شود. ما مانند گندم کارانی هستیم که هر سال زحمت می کشیم و گندم  :خالصه داستان

و پرورش می دهیم و درو می کنیم و در انبار می ریزیم. اما بعد از چهل سال می بینیم که انبارمان خالی است. انگار نه انگار که چهل 

 :سال است که هر سال با زحمت فراوان گندم پرورش داده ایم و به انبار ریخته ایم

 

 گندم جمع آمده گم می کنیم                                               ما در این انبار گندم می کنیم

 

 :علت این اتفاق این است که موش های دزد در انبار ما خانه کرده اند و گندم های ما را می خورند و نمی گذارند که جمع شود

 

 اعمال چل ساله کجاست؟گندم                                                    گر نه موشی دزد در انبار ماست

 

مولوی باز هم بر این پیام خود تاکید می کند. حاصل از پیگیری سلوک و مناسک معنوی، تبدیل شدن به  :نکات داستان

 است. یعنی انسانی شادتر و مهربان تر و شجاع تر. اگر این نتیجه حاصل نشد و اگر آدمی به سادگی فریب کینه ورزان « انسانی بهتر»

افکنان را خورد، معلوم است که یک جای کار ایراد دارد. آدمی باید اول آن ایراد را اصالح کند و بعد در پی طاعت و عبادت و تفرقه 

 .در آید. ورنه فایده ای نخواهد برد و دست خالی خواهد ماند

 

مولوی این داستان را در جمع گندم جوش کنوانگهان                                                       اول ای جان دفع شر موش کن

 ضمن داستان آن پادشاه جهود که نصر اینان می کشت ار بهر تعجب آورده(

زندگی بارها خداوند از روی لطف و کمالش او را از دام ها نجات می دهد ولی باز انسان به سوی دام ها می  در قصه انسان است که

 رود.

 سوی دامی رویم ای بی نیاز  می رهانی هر دمی را و باز                                              

                                            (2/33:) 
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داستان قصه انسانی است که در مسیر زندگی هزاران دام و دانه جمع می کند آنرا در انبار غله می نهد اما غافل از موشی که ته این 

 انبار رخنه کرده است و خرده خرده ذخیره او می رباید و آنگاه موالنا می گوید:

 گندم اعمال چل ساله کجاست   گرنه موشی دزد در انبار ماست

ش نفس توجه فراوان داشته و چندین بار آنرا در مثنوی آورده است همانگونه که موش موذی و حیله گر و برای رسیدن مولوی به مو

به خواسته هایش راه های زیادی را می داند موش نفس عوام الدم کم کم در وارد می شود و بنیاد اعمال و اعتقادات را از بین می برد 

 اید دور ساخت موش نفس اماره هم باید از دل انسان بیرون رود.پس همانگونه که موش را از خانه ب

 انقروی نمادهای این داستان را این چنین بیان کرده بود 

 انبار گندم: قلب یا دل و وجود انسان

 (2331:233)انقروی، گندم: طاعات و عبادات و اعتقادات انسان

 شیطانیموشی که در انبار گندم حفره زده: شیطان و وسوسه های 

 نیکلسون نمادهای این داستان کوتاه را این چنین بیان کرد.

 انبار: قلب و دل انسان

 گندم: ثمره ی اعمال نیک

 (.33:2339را از بین می برد)نیکلسون، موش: وسوسه های شیطان که در قلب انسان نفوذ می کند و اعتقادات و ایمان او

 را باید از خانه وجودت بیرون کنی.و پیام موالنا این است که اول موش نفس اماره 

 و آنگهان، در جمع گندم، جوش کن  اول ای جان ، دفع شر موش کن

 الصلوه تم اال بالحضور   بشنو از اخبار آن صدرصدور

        (2/2352/350) 
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و پیام آخر موالنامه این حکایت این است که غفلت و بی توجهی انسان به وسوسه های شیطان که در هر جا دامی برای انسان تنیده 

 است عامل دوری انسان از نیستان می شود و راه برگشت او را به سوی حقیقت می بندد.

 

:نتیجه گیری  

نظران علوم بالغی برای بیان حقایق ناشناخته در نظر گرفته شده ماد از جمله ابزارهای هنری علوم بالغی است که از سوی صاحبن   

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

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

مولوی در آثار خود بیشتر از شیوة رمز و اشاره بهره برده و با استفاده از رموز و نمادها مفاهیم و مضامین واالی عرفانی را که مدنظر 

 رمزی تمثیلی و داستان مقاله که در این اثر گرانسنگ موالنا استمثنوی معنوی  فهم بیان کرده استداشته، به صورتی ساده و همه

گردید. تمام مثنوی نبرد بین نفس مطمئنه با نفس اماره است.مولوی با بررسی و تحلیل رمز گشایی  مثنوی معنوی  موش در انبار

بر سر راهش گسترده است آگاهی دهد و  طرح هر حکایت در پی آن است که چراغی بر افروزد و انسان را از هزاران دام و دانه ای که

هدف از نگارش این مقاله شناخت و دریافت پیام موالنا با کمک رمز گشایی و شناختن نمادهای این حکایت بوده است. و دریافتیم 

ای سوسه هکه بارزترین پیام ها در این حکایت  عبارتند از:که در هیچ حال از مکر شیطان غافل نباشیم و غفلت و بی توجهی به و

 شیطانی انسان را از راه رسیدن به حق و نیستان باز می دارد.
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