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مری کردن رومیان و چینیان حکایت رمز گشایی از 

 مثنوی معنوی در علم نقاشی و صورتگری

 

 محمد قربانی 

 

 مدبیر زبان و ادبیات فارسی دبیرستان های ایال ،کارشناسی ارشددانشجوی 

 

@gmail.com2311ghorbanik   

 

 های قصه که دانیم می.  است آن نمادین و آلود مه جهان و رمزی ی قصه یک از سخن چکیده:

 انداست)النظیر رسالۀ همچون آثاری با پنجم قرن از ما داستانی منثور ادب در سمبلیک و رمزی

 دیسهرور اشراق شیخ و( الطیر رسالۀ) غزالی احمد چون کسانی آثار در سپس و سینا ابن( مرغان

 اب نمادینی شعری آثار آن پی در .بقلی و دیگران جلوه و روایی ویژه ای یافته است روزبهان و

 یا الطیور مقامات ، آن ترین برجسته که آمد پدید پرندگان ی قصه قالب در و عرفانی رویکرد

ل الدّین محمد جال ، بلخ ی شوریده پیر هفتم ی سده در امّا .است نیشابوری عطار الطیر منطق

با آفرینش مثنوی معنوی جایگاه و کاربرد ویژه ای به قصه های رمزی بخشیده است . او بازبانی 

کاربرد ویژه ای به قصه های رمزی بخشیده است  ،ساده و به کمک واژگان و ترکیب های برآمده

کالبد قصه چـونان پیکره ترکیب های برآمده از کاربردهای زبان اجتماعی از  و به کمک واژگان و

عرفانی و آموزه های قرآنی بهره گرفت و در  -جان مایه های دینی دٍ ای برای بیان و باز نمو

شعر  زبان حقیقت به تفسیر و گزارش مضامین و مفاهیم عالی قرآن کریم به زبان شعر پرداخت،

ود این ابهام چند با عدم صراحت همراه است و آن گاه که قصد شعر بیان مسائل عرفانی می ش

برابر می گردد.مولوی هر لغزشی و هر دام گسنرده  شده بر سر راه آدمی را در داستان نمادین به 

خواننده نشام می دهد. هدف  از نگارش این مقاله رمز گشایی یکی از حکایت های مثنوی براب 

 دریافت و اندیشه متعالی موالناست.

 چینیان ،رومیانشایی، نماد،:مثنوی معنوی،حکایت،رمزگکلیدی واژگان
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 مقدمه:

 616کتاب  نیدر ا تمام مثنوی شرح  هجران نی از نیستان است. موالنا دست خواننده را می گیرد و راه و مسیر نیستان راه به وی می نمایاند.

 یمعنو ینخست دفتر اول مثنو تی. هجده بکندیم انیرا ب دابه خ دنیانسان در راه رس یهایداستان سخت لیتمث وهیبه ش یدرپیداستان پ

حسن  نیالدحسام ،یکتاب به درخواست شاگرد مولو نیا(.61:2354کوب، نیزر)دفتر است 4از مفهوم  یادهیشهرت دارد و چک نامهیبه ن

کتاب  نیاست که در ا یاز ساختار شعر یدر واقع نوع ،یشد. عنوان کتاب، مثنو فیتال یالدیم 2144/یهجر 4۷1تا  441 یدر سالها ،یچلب

الدین است و تمامی مورخان او را به این نام نام موالنا بنا به قول تذکره نویسان، محمد و لقب او جالل (.63:2354کوب، نی)زرشودیاستفاده م

ب داده اند )فروزانفر، الدین ولد معروف شده و او را سلطان العلماء لقاند؛ پدر وی محمد بن حسین خطیبی است که به بهاءو لقب نام برده

های کوتاهی نیز در دل هر شود و عالوه بر مباحث عرفانی، دینی و اخالقی. حکایتهای مثنوی غالباً بریده بریده بیان میحکایت. (5:2345

چون هزار  کتاب هاییقصه در قصه، شباهتی  به ترکیب »سازد. این ترکیب آید و شاخ و برگ حکایت اصلی را میحکایت بلند، به یاد موالنا می

اکثر حکایات در ادبیات فارسی، جنبه ی تعلیمی دارند. یعنی گوینده نخست داستانی را روایت می کند  و یک شب دارد، اما متأثر از آن نیست.

قی و حکمی و اخالو بعد از آن نتیجه ای حکمی، عرفانی یا اخالقی می گیرد. موالنا نیزبه تناسب موضوع از حکایات برای بیان نکات عرفانی 

چیده و یبهره می گیرد . با توجه به این که بیشتر مخاطبان او مردمان عامی بوده اند لذا او حکایت را به عنوان تمثیل برای بیان نکات عرفانی پ

ند به ه بیان می کحکایت داستانی غالبا کوتاه است که نویسنده یا شاعر در خالل ماجرایی ک» غیرقابل فهم 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 ها به فراز 

 ( 42:  23۷4)میرصادقی ، « داستان، مبدل شده و به انتقال مضمون بسنده می ود

قاشی ن در علم حکایت داستان مری کردن رومیان و چینیانیوه قصه سرایی موالنا و خالصه در این مقاله ایتدا رمز توضیح داده شده سپس ش

 و صورتگری و در انتها حکایت رمز گشایی شده است. امید است تالش این حقیر حاصلی ثمر بخش در بر داشته باشد.

 رمزو داستان های رمزی

نی در زبان فارسی درمعا ینصر و به معنی اشاره با لب،چشم،ابرو و یا زبان است. کلمه رمز کلمه ایست عربی در اصل مصدر مجرد از باب نصر یا

الم زیر کاشاره، راز، ایما، نکته، معما،نشانه،عالمت،پنهان، اشارت کردن و .... به کار می رود و در آثارمتصوفه به معنی مرموز یعنی پوشیده در 

ز عبارت از چیزی است که نماینده ی چیز دیگری بوده؛اما این نماینده بودن نه به ظاهر،می باشد.در کتاب فرهنگ اصطالحات ادبی جهان،رم

 شاعران و نویسندگان علت شباهت دقیق میان دو چیز است بلکه از طریق اشاره مبهم یا از طریق رابطه ای اتفاقی یا قرار دادی به دست می آید.

 رابه طرزتفکرمان کاوند، رامی پیامدباورهایمان ، کنند می را برجسته ربیاتمانمشترکیم، تج در داشتنشان همگی که ازتجربیاتی بااستفاده

 (21:234۷پردازند.)پور نامداریان، می هایمان نقدایدئولوژی گیرند وبه می چالش

ادبیات فارسی ما آوریم خوشبختانه در گنجینه ی  دست به تفکرخود معمولی هایازشیوه شاعرانه بایددرکی 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

ین که ل الدموالنا جالبا زیبایی خاصی در کتاب گران سنگ خود به نام مثنوی معنوی چنین داستان هایی را در قالب شعری مثنوی سروده اند.

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 وهراه شیحقّ و حقیقت به رشتۀ نظم کشیده تا سالکان طریقت و خواهندگان حقیقت را چراغ هدایت باشد. زبان ساده و مردمی مولوی، به هم

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

ست این اثر جاودان و جهانی، که بعد از مرگ اکشیده 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 4۷1موالنا )

گاهی اگرچه  –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  است. کرده

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

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

از عدم توجه 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، 

 (.112-111:234۷سوی دیگر است. )پورنامداریان، 

 حکایت 

 

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

(1۷:  23۷5مقدادی ، «) است. معترضه های حکایتی از خصوصیات رایج داستان برداری منظوم و منشور است  

انی فاکثر حکایات در ادبیات فارسی، جنبه ی تعلیمی دارند. یعنی گوینده نخست داستانی را روایت می کند و بعد از آن نتیجه ای حکمی، عر

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

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

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

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

 ( 42:  23۷4)میرصادقی ، « بسنده می ود

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

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

حکایت های فارسی را می توان به دو نوع کلی تعلیمی »در مجموع  قالل خود را حفظ کرده اند.که ذیل عنوانی کلی قرار گرفته و هر کدام است

( در حکایت های تعلیمی و آموزنده ماجرای مطرح شده معموال با پند و حکمتی اخالقی 236: 2354میر صادقی ، «)و مطالبه آمیز تقسیم کرد

در کسوت  –سنده یا گوینده، حکمت و نکته تعلیمی مورد نظر را ـ آنچنان که گفتیم یا نکته ای عرفانی تناسب دارد و به عبارت دیگر، نوی

ده خنماجرایی ارائه می کند. اما در حکایت های مطایبه آمیز، ماجرایی  روایت  می شود که چیزی  یا نکته ای خنده انگیز را دربردارد و موجب 

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

یابند و در واقع می توان این دسته از حکایت ها را لطیفه های روایت گونه دانست روشن است که حکایت های مطایبه آمیز فقط برای مزاح و 
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های اخالقی، به تأثیرگذارترین شکل و شیوه بیان می شوند. طنزهای سرگرمی نیست، بلکه گاهی در آن نکته ای تعلیمی طوایف و باریکه 

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

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

 (216: 2356)یونسی ، « اداب سلوک و عرفان پی ریزی شده باشند

 

 شیوه ی قصه سرایی مولوی در مثنوی 

 

ی وا دارد مثنوی 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

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 به پیمانه توجه 

(2: 23۷3نکند. ) زرین کوب ،  

که  ی دیگرپیوند می زند و با شیوه یی موالنا برای توجه به مخاطب گه گاه پیمانه یی را از پیمانه ی دیگر بیرون می آورد و قصه یی را با قصه

 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 مخاطب را به آن چه سرّ 

صه، مدخل دنیای مثنوی معنویست این قصه ها و در حکم دانه هایی است که پیمانه را دایم سرریز می سازد جلب نماید از همین روست که ق

 (. 211و شناخت قصص و تمثیالت در حکم مقدمه ا ی است به مثنوی.)همان:

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

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

تشبیب قصه ای بلند است که در هر جا بیت تخلصی به مناسبت می آید تا مجالی برای بیان موضوعی که مقصود گوینده است فراهم آید و 

دنبال می شود تا باز درجای مناسب تخلصی تازه و موضوعی تازه مطرح گردد) پورنامداریان چون ذکر مقصود به پایان رسید ، دنباله ای تشبیب 

،23۷1  :21۷.) 

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

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

ذهن او جان می بخشد. ناگهان حکایتی دیگر، اصل فلسفه ی نهفته در خود را به یاد می آورد. دوباره به حکایت نخستین باز می گردد. ولی 

آن بحث به حکایتی دیگر می پردازد و مدت ها بعد، برای چندمین بار، باز به حکایت اول  قبل از پایان دادن به آن حکایت به بخشی دیگر و از

 (14:23۷4باز می گردد. )زرین کوب، 

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

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

ان یتر باشد. گاهی نیز قصه را به قدری به اختصار و ایجاز گفته است که واقعا شایسته تحسین است و قصه به صورت تمثیل در می آید)پورنامدار

،23۷1 :63.) 

 

 

                                                            
1- allegory 
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 مری کردن رومیان و چینیان در علم نقاشی و صورتگریداستان -

چنان بود که رومیان و چینیان، هریک خود را در هنر نقاشی دارای مهارت و ذوق بیشتری می خواندند و بر سر آن مجادله های بسیاری می 

ذوق و هنرشان در عمل آشکار شود. نقاشان چینی نمودند. پادشاه نیز چون وضع را بدین گونه دید، ایشان را مورد امتحان قرار دهد تا برتری 

ه کانواع رنگ ها را از پادشاه خواستند اما رومیان چیزی نخواستند فقط صیقل می زدند . چینیان از شاه خانه ای خواستند، شاه نیز دو خانه 

دن پرداختند. پس از مدتی که نقاشان چینی نقش درهایش مقابل هم باز می شد به هر کدام از آنها داد. رومیان در خانه را بستند و به صیقل ز

 ناز کار خویش فارغ شدند، شادی بسیار نمودندو طبل و دهل زدند، شاه نیز از آن همه نقش و نگار زیبار بر درو دیوار به وجد آمد و برایشا

وار زده بودند، روی دیوار صیقل زده ی آفرین خواند. پس از آن سوی رومیان آورد و چون پرده کنار رفت، آن نقش هایی که چینیان بر دی

 رومیان انعکاس یافت به گونه ای که هنر چینیان بر روی دیوار صیقل زده جلوه ی بیشتری یافت. شاه با دیدن این منظره رومیان را برتر از

 منظره چینیان دانست.

( مولوی چنان شخصیت رومیان را برای 33-31، :2342است ) فروزانفر  115و اسکندر نامه ص 2۷ص 3مآخذ این داستان کتاب احیاءالعلوم ج

خواننده تصویر می کند که خواننده در آن نوعی تواضع و قناعت می بیند که از شاه هیچ درخواستی و فقط در اتاقی می نشینند و البته این 

 عنصر داستان را می توان به عزلت و گوشه نشینی صوفیان تأویل کرد.

 نگ                                 در خوز آید کار را جز دفع زنگرومیان گفتند نی لون و ر

(2/3654) 

 ستان را اینگونه تأویل نموده است:مولوی رمزهای این دا

 رومیان: رمز اهل دل و تزکیه نفس هستند که مسیر به سوی خدا را جز از رهگذر آینه ساختن باطن نمی بینند. -

حقق آرمان های خود از روش مسیر در آفاق و پرداختن به جلوه های حیات، طی طریق می چینیان : رمز انسان هایی که برای ت -

 کنند.

و کتاب بی نیازند، زیرا ایشان درون سینه ی خود را از هر گونه  رمراد از رومیان در واقع همان صوفیانی است که از هنرهای ظاهری و تکرا

الل نموده اند، هر دلبستگی و اندیشه ی مادی نیز از ایشان دور است و به قرب حرص و بخل و کینه، صیقل داده و چون آینه، صاف و ز
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الهی و معرفت حقیقی نایل آمده اند. و در برابر مرگ که همه ی خلق از آن گریزانن، جز ریشخند نزنند و کسی را یارای گزند بر دل صاف 

به هرحال ترجیح رومیان بر چینیان در روایت موالنا ، شاید .» و زاللشان نباشد و بر لوح قلب شان نقشی از هشت بهشت ثبت شده است

رین زناظر بر این موضوع باشد که در عصر موالنا و پیش تر از آن رومیان بیشتر از چینیان به پرورش روحانی و معنوی نزدیک بوده اند.) 

 (216:234۷کوب،

 شاره می کند:موالنا در تاویل داستان به شخصیت رمزی  و نمادگونه ای رومیان ا

 رومیان ان صوفیان اند ای پدر                      بی ز تکرار و کتاب و هنر

 لیک صیقل کرده اند آن سینه ها                  پاک ار آز و حرص و بخل و کینه ها

 آن صفای آیینه الشک دل است                 کو نقش بی عدد را قابل است

(2/3632-3653    ) 

 آخر پیام موالنا:و  در 

 اهل صیقل رسته اند ار بو و رنگ                    هر دمی ببینند خوبی بی درنگ

 نقش و قشر علم را بکذاشتند                         رایت عین القین افراشتند

(2/3-3635) 

ظاهر اندیشانی هستند که فقط به زیبایی طاهر و و در انتها علت جدایی  چینیان از نیستان و عالم معنا در این حکایت این است که 

درستی صورت کار توجه دارند و از باطن و عمق حقیقت غافل مانده اند. علت دوری از نیستان را گرفتاری در قال و فراموش کردن حال 

 .می دانند
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 نتیجه گیری:

ردید. گبررسی و تحلیل رمز گشایی  و رمزی مثنوی معنوی  های تمثیلی داستان مقاله که در این مثنوی معنوی اثر گرانسنگ موالنا است

تمام مثنوی نبرد 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 

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

عواقب سطحی نگری و پرهیز از آن و به شناختن نمادهای این حکایت بوده است. و دریافتیم که بارزترین پیام ها در این حکایت  عبارتند از:

توجه به تو در تو بودن حکایت های موالنا .ذکر این نکته ضروری است که با گفته موالنا دل را باید صیقل داد و از رنگ ها باید پرهیز کرد

 شناخت پیام او کاری بس دشوار است و هرگز نمی توان با قاطعیت اذعان کرد که پیام موالنا همین موارد بوده است.
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