
 

 از رنج تا گنج، با شاه شطرنج

 های موالنا با اصطالحات بازی شطرنج(آفرینی)مضمون
 

 مهرداد رحمانی) نویسنده مسئول(
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی
Mehrdadrahmani23@gmail.com 
 دکتر مسروره مختاری
 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی
araz4754@yahoo.com 

  چكيده
ادبی است. شاعران ها، یکی از مصادیق بازتاب فرهنگ عامه در آثار ها و تعابیر و اصطالحات مرتبط با آنبازی

اند. این ها بهره بردهی تمثیل از آندر آثار خود برای تقریب مفاهیم غامض به اذهان مخاطبان، غالباً به شیوه
الدین نمود و بروز چشمگیری دارد. جستار حاضر با خصوص در آثار موالنا جاللویژگی در متون عرفانی به
توصیفی به شکل موردی بازتاب بازی شطرنج را در آثار  -ش تحلیلیای و کاربست رواستفاده از منابع کتابخانه
دهد که این عارفِ شاعر، بسیاری از مفاهیم، مضامین و است. حاصل پژوهش نشان میمنظوم موالنا مطالعه کرده

ان تعالیم عرفانی، اخالقی، تربیتی و حتی انتقادی را با اصطالحات مرتبط با بازی شطرنج ملموس و قابل فهم بی
که هر یک در جایگاه  ، دستاویزی برای سرایش ابیاتی شدهاست. آگاهی شاعر از قواعد و ظرایف این بازیکرده

بیان و گزینش زبانی  ةها و اعتقادات موالنا است. مولوی با استفاده از این شیوترین اندیشهخود دربرگیرندة مهم
عرفانی ارائه دهد. با توجه به مقاصد تعلیمی و عرفانی ساده، توانسته است درکی تجربی از مفاهیم و مضامین 

موالنا، یادکرد شاعر از این بازی، عمدتاً به شیوه تمثیل است و موضوعاتی همچون سرکوب نفس اماره، مفهوم 
بختی کافران، دشمنی ابلیس با انسان، اهلل، قضای الهی، نگاه حکیمانه به هستی، رستگاری مؤمنان و سیهفناء فی
 .گیرددر آفاق، طنز سیاسی اجتماعی و... را در برمیسیر 

 .عرفان، موالنا، مثنوی معنوی، تمثیل،بازی شطرنجها: کليدواژه
 

  مقدمه. 1

ها و دهند. هر ملّتی متناسب با آداب و رسوم مردمانش بازیها بخشی از زندگی هر فرد را به خود اختصاص میبازی
ها روند. برخی از این بازیکه این امور، جزئی از فرهنگ آن جامعه به شمار میهای مخصوص به خود را دارد سرگرمی

ها داشتند. در این میان مردم، آشنایی مختصری با این قبیل سرگرمی ۀمدر ابتدا، ویژة اشراف و سران کشوری بود و عا
کردند؛ اما این موضوع را پیدا می شاعرانی که در خدمت دربارها بودند، بیشتر از سایر مردم مجال آشنایی با این امور

ها نامأنوس باشند، زیرا آنان نیز با خواندن آثار دیگر شعرا به آن معنا نبود که شاعران غیر درباری با این سرگرمی
 شدند.تدریج با این قبیل تعابیر مواجه میبه

شاعران و نویسندگان است. شاعر زمانی کارگیری از بازی ها در نزد مهمی که باید بدان اشاره کرد، علت به ۀنکت     
کند، در گیرد و منظور خود را در قالب تمثیل بیان میدر شعر خود بهره می که از انواع اصطالحات بازی و سرگرمی

گونه که این موضوع  در گوید. همانواقع به صورت غیرمستقیم از آگاهی و دانش خود در این زمینه سخن می
قرآنی، نجوم، موسیقی، طب و امثال آنها نیز صادق است. عالوه بر این، شاعر با استفاده از کارگیری اصطالحات به

هایی صنعت تمثیل، در پی آن است که مفاهیم دشوار و نامأنوس را ساده و قابل فهم بیان کند. شطرنج از جمله بازی
های بسیاری را در خصوص فردوسی داستاناند. به عنوان مثال آفرینی استفاده کردهاست که شاعران، آن برای مضمون

mailto:Mehrdadrahmani23@gmail.com


 1399دی  -دهمين همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبيات فارسی/      518

در نزد بزرگان و سران کشوری  ها بیانگر اهمیّت و جایگاه این بازیبازی شطرنج ذکر کرده است که تمامی این داستان
ورود بازی شطرنج به ایران و فرستادن آن نزد نوشیروان و ساخت بازی نرد در مقابل شطرنج  ةبوده است. از جمله نحو

 (3630-3386، ابیات 8)ن.ک. کزازی جلدزرجمهر. از سوی ب

در قرن ششم با تسلط سبک فخیم آذربایجانی و گرایش شاعران به مفاخره و ابراز فضل و حکمت، کاربرد      
کارگیری شطرنج در دیوان شاعران بیشتر از گذشته شد. شاعرانی مانند انوری، خاقانی و نظامی که به اصطالحات بازی

گونه به خلق آید، اینهای سبک شعری آنان به شمار میحات علوم مختلف در اشعارشان یکی از ویژگیانواع اصطال
 مضامین مختلف پرداختند:

 که     بر      هر     دلی    نو     کند    رنج   را       نبینی     دو    شاه    است     شطرنج      را  
 (729: 1372)نظامی،                                                                                     

 شطرنجی    تقدیرش     در     ماتگه      حرمان   پیلی   افکن  کافکنده به شه ای  بس شه  پیل
 (359: 1382)خاقانی،                                                                                      

 پرستینه   چون   اسب   است    کارم     رخ  پرستم            شها   چون   پیل   و   فرزین   شه
 (216: 1372)انوری،                                                                                     

بیان مقاصد عرفانی و تعلیمی خود، گاهی از اصطالحات مربوط مسلک، برای با نفوذ عرفان در شعر، شاعران صوفی     
هاست. بیان مطالب در قالب تمثیل از شگردهای مولوی کردند که شطرنج یکی از انواع آن بازیها استفاده میبه بازی

در بین مردم است و استادی او در این زمینه بر کسی پوشیده نیست. موالنا نیز به عنوان شاعری که بیشتر عمر خود را 
زندگی و فرهنگ عامه کامالً آشنایی داشته است، به طریقی سخن گفته که برخی از مفاهیم  ةسپری کرده و با نحو

غامض عرفانی و تعلیمی، برای عموم مردم قابل فهم باشد. برای این منظور غالبا از شگرد تمثیل بهره برده است که در 
 شود.ادامۀ مباحث به آنها پرداخته می

هایی که با بازی شطرنج و دقایق و ظرایف این بازی وجود جستار حاضر بر آن است که بررسی کند در پس تمثیل     
های زیرین است. تبیین الیهای نهفته است و منظور موالنا از بیان این مفاهیم چه بودهدارد، چه معانی عمیق و آموزنده

 تعلیمی او رهنمون خواهد شد. -های واالی عرفانینی موالنا و اندیشهبیها ما را بیشتر از پیش به جهاناین تمثیل
 

 . پيشينه تحقيق2
دهد که دربارة موضوع مورد مطالعه در این جستار، تاکنون اثر پژوهشی مطالعه در کارنامه پژوهش حاضر نشان می

 شود:ی وجود دارد که به آنها اشاره میاست؛ اما مقاالتی پیرامون کاربرد بازی شطرنج در متون عرفانمستقلی منتشر نشده
بحثی انتقادی دربارة شطرنج و متعلقات آن در »ای با عنوان مقاله 1395داوود اسپرهم و مهدی رمضانی در سال  .1

اند که در این مقاله بازی شطرنج و اصطالحات مربوط به آن را در متون عرفانی منتشر کرده« برخی شروح متون عرفانی
 اند.وح، با نگاهی انتقادی بررسی کردهو برخی شر

آفرینی و نمادپردازی از شطرنج در مضمون»ای با عنوان ، در مقاله1395. ناصر علیزاده و مهدی رمضانی در سال 2
 اند. های شطرنج و تحلیل این حرکات در شعر شاعران عارف پرداختهبه بررسی نحوة حرکت مهره« متون منظوم عرفانی

 

 ری پژوهش. مبانی نظ3
های تمثیل در کتاب : ذیل واژه(1373)دهخدا، در لغت به معنای مثل آوردن، تشبیه کردن چیزی به چیزی است. « تمثیل»

افزاید، به طوری که عبدالقاهر جرجانی فصلی بالغت پیشینیان از جمله صناعات ادبی است که بر تأثیر کالم و معنی می
و آگاه باش که همۀ »است: را به این موضوع اختصاص داده است. وی دربارة تمثیل چنین نوشته اسرارالبالغهاز کتاب 

خردمندان اتفاق دارند بر اینکه تمثیل آنجا که عقب معانی بیاید، معانی که به اختصار در معرض آن قرار بگیرد و از 
بخشد، پایگاه و قدر وشاند و فضیلت میپصورت اصلی خود به صورت آن منتقل بشود برای آن معانی جامه شکوه می



 519   /   های موالنا با اصطالحات بازی شطرنج(آفرینی)مضمون از رنج تا گنج، با شاه شطرنج 

سوی آن ها را بهکند و دلها دو چندان میافروزد و نیروی آن را در تحریک جانمعانی را باال برده و آتش آن را بر می
 (85: 1389)جرجانی، .« کند و... معانی جلب می

ترین آثاری که در آن به توضیح یکی از قدیمی های پردامنه است.تعریف تمثیل و انواع آن در کتب بالغی، از بحث     
و آن عبارت از این است که »گوید: بن جعفر است. او در باب تمثیل میقدامه« نقدالشعر»مفهوم تمثیل پرداخته شده 

شاعر خواسته باشد به معنایی اشارت کند، و سخنی بگوید که بر معنایی دیگر داللت کند، اما آن معنای دیگر و سخن 
 (62: 1962)بدوی طبّانه، « مقصود و منظور اصلی او را نیز نشان دهد.او، 
علمای بالغت در خصوص شباهت تمثیل، تشبیه و استعاره نیز نظرات مختلفی دارند. شمس قیس رازی معتقد      

واهد که به تمثیل از جملۀ استعارات است اّلا آن که این نوع، استعارتی است به طریق مثال، یعنی چون شاعر خ»است: 
ای دیگر کند بیارد و آن را مثال مقصود سازد و از معنی خویش ای اشارتی کند، لفظی چند که داللت بر معنیمعنی

  (319: 1324)شمس قیس رازی، « بدان مثال عبارت کند و این صنعت خوشتر از استعارات مجرد باشد.
تشبیه تمثیلی، تشبیهی است که وجه شبه در آن به »ست که: داند و معتقد اای از تشبیه میسکاکی تمثیل را گونه     

پس از سکاکی، خطیب  (455: 2000)سکاکی، «هیئتی باشد غیر حقیقیِ حسی، خواه عقلی باشد و خواه اعتباری صرف.
، قزوینی معتقد است تمثیل، تشبیهی است که وجه شبه در آن امری منتزع از امور عدیده باشد، یعنی از دو یا چند امر

 (81: 1375)شفیعی کدکنی،  خواه این تعدد مربوط به اجزاء شئ واحد باشد، یا نباشد.
ای که مَثَل یا شبیه مثل تمثیل آن است که عبارت نظم و نثر را به جمله»اند: عالمه همایی در تعریف تمثیل نوشته     

    ( 329: 1391)همایی، « شود.نیۀ سخن میو متضمن مطلبی حکیمانه است بیارایند، و این صنعت همه جا موجب تقویت ب
ای از تشبیه است و از همین شفیعی کدکنی در کتاب صور خیال در شعر فارسی بر این باور است که تمثیل شاخه     

 (77: 1375)ر.ک. شفیعی کدکنی، « شود.های بالغت فراوان دیده میرهگذر است که عنوان تشبیه تمثیلی هم در کتاب
ساخت تمثیل، تشبیه است. ممکن است ژرف»گوید: داند و میشمیسا نیز اساس تمثیل را بر تشبیه می سیروس     

به باید داستانی باشد که یا آن داستان از نوع فابل حیوانات یا داستانی مشبّه ذکر نشود یا به صراحت بیان نشود، مشبّه
 (253: 1375)شمیسا،  «رمزی است.

-هایی است که شاعران و نویسندگان از آن برای بیان غیر مستقیم اندیشهتمثیل یکی از روش کارگیریباید گفت به     

تواند شکلی کوتاه یا گسترده داشته اند. تمثیل میهای خود و همچنین برای ساده کردن مفاهیم دشوار استفاده کرده
تی منسجم به صورت داستان یا غیر داستان شود و گاه در کلّیّباشد، چنانکه گاه به یک یا چند بیت یا جمله محدود می

پرداز با توصیف حالت یا در تمثیل توصیفی یا فشرده، تمثیل (3: 1392)شامیان ساروکالئی، کند.شکلی گسترده پیدا می
پردازد؛ اما در تمثیل روایی یا گسترده، شاعر از محور عمودی وضعیتی ملموس و قابل فهم، به بیان معنی مورد نظر می

 پردازد. کند و در قالب یک حکایت، داستان یا افسانه به بیان مقاصد خود میم استفاده میکال
در مباحث بالغی فارسی و عربی، تمثیل از خانوادة تشبیه و استعاره است، که از حدّ یک یا چند جمله فراتر      
استفاده  (257: 1389)فتوحی، ت و قصّه آمده است.غالباً همراه با حکای« تمثیل»رود. امّا در آثار ادبی فارسی، اصطالح نمی

رود و قالبی است در خدمت ادبیات تعلیمی، که با تجسّم از شیوه بیان تمثیلی، برای توضیح و تبین معنی به کار می
 کند.بخشیدن و تصویر کردن مفاهیم انتزاعی و عقاید دینی و اخالقی، امر آموزش به عوام و ذهنهای مبتدی را ساده می

تمثیل در اصطالح به معنای روایتی است به شعر یا نثر که مفهوم واقعی آن از طریق برگرداندن اشخاص  (273)همان: 
 (85: 1373)ذوالقدری، آید.هایی غیر از آنچه در ظاهر دارند به دست میو حوادث به صورت

یا بلندی است که فکر یا پیامی اخالقی، تمثیل به طور کلی حکایت یا داستان کوتاه »پورنامداریان معتقد است:      
کند. اگر این فکر یا پیام به عنوان نتیجۀ منطقی حکایت یا عرفانی، دینی، اجتماعی و سیاسی، یا جز آن را بیان می

گوییم و اگر این فکر یا پیام در داستان در کالم پیدا و آشکار باشد و یا به صراحت ذکر شود، آن را مَثَل یا تمثیل می
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ایت یا داستان به کلی پنهان باشد و کشف آن احتیاج به فعالیت اندیشه و تخیل و تفسیر داشته باشد، آن را تمثیل حک
  (147: 1375)پورنامداریان، « نامیم.رمزی می

ساختار تمثیل در بالغت فارسی به دو شکل تمثیل توصیفی)کوتاه یا فشرده( و تمثیل روایی)گسترده یا داستانی(      
گونه که از نام او پیداست به توصیف و بیان رود و همانتمثیل توصیفی معموالً از یک یا چند جمله فراتر نمی است.

شود. های معروف، رمزی و فابل میپردازد و در مقابل آن تمثیل روایی است که شامل حکایات و داستانیک مسئله می
 بندی کرد:مگونه تقسیتوان اینمحتوای تمثیل در آثار ادبی را می

 (45: 1392)ساروکالئی، شناختی. . روان6. اجتماعی و سیاسی 5. فلسفی 4. عرفانی 3. دینی و مذهبی 2. اخالقی 1
.  4( 1. حکایت حیوانات)فابل3. اسلوب معادله 2. مَثَل 1اند، مانند: های مختلفی نیز ذکر کردهبرای تمثیل صورت

 (267: 1389)فتوحی، . مثالک.5( 2حکایت انسانی)پارابل
 

 بحث و بررسی.4
هاست.  هایی در بین مردم و یا اشراف رواج داشته که شطرنج یکی از انواع این بازیدر دوران حیات موالنا بازی

 زمان در گویند. است معروف بازی که فارسی شترنگ از أخوذمشطرنج »نویسد: دهخدا در خصوص این بازی می
)دهخدا، « .دفرستا هند به نموده اختراع را نرد بازی آن در مقابل بزرگمهر و آوردند ایران به هند از را بازی این انوشیروان

رود که نتیجه بازی را هوش و دقت بازیکن های راهبردیبه شمار میبازی شطرنج از جمله بازی : ذیل واژه شطرنج(1373
مولوی در کتاب مثنوی،  (27: 1386)بلوکباشی، ثیر است. تأکند و توانایی جسمانی یا شانس در تعیین برنده بیمی تعیین

از بازی شطرنج و اصطالحات مربوط به آن برای بیان مفاهیم عرفانی، اخالقی، تربیتی، فلسفی و حتی انتقادی استفاده 
 شود:ها پرداخته میکرده است که در ذیل به آن

 

 اهللاشاره به مفهوم فناء فی
سالک برای رسیدن به مقام وحدت باید از وجود خود فانی شود و به مقامی برسد که هر عارفان بر این باورند که 

موجودات با  ۀهم»تعالی نفی کند. از نظر مولوی فعلی را از خدا بداند نه فاعلی دیگر؛ در واقع هر فاعلی را جز حق
ای نچه به هستی قدم نهاده شمّهاالطالق هستند. آحاکمیت قدرت خداوندی آن قادر علی ۀموجودیتشان عالمت و نشان
های ساختاری تمثیل، گونه که در مبانی نظری ذکر شد، یکی از گونههمان (67: 1386)فاضلی، « از بروز قدرت الهی است

مایۀ برخی ها آمیخته، درونای از موضوعات فلسفی نیز با آنهای عارفانه، که معموالً پارهتمثیل عرفانی است. اندیشه
ها اغلب برساخته از عناصر ملموسی است که در پی تبیین ذهنیت گوینده است. تمثیل هاست. شکل این تمثیلاز تمثیل

 (45: 1392)ساروکالئی، های ربانیان مسیحی و یهودی و نظایر آن دارد.عرفانی کاربرد فراوانی در تعالیم صوفیه، آموزه
 کند: موالنا با استفاده از اصطالحات بازی شطرنج، مقام فناء را در قالب تمثیل توصیفی بیان می

 برد  و  مات   ما  ز   توست  ای   خوش  صفات       ما    چو   شطرنجیم    اندر     برد    و    مات    
  (1 /600: 1390)مولوی،                                                                                   

خورد بیند که گاهی شکست میهای بازی شطرنج میفناء برسد خود را مانند مهره ۀدر واقع وقتی سالک به مرحل      
داند نه از خود و هیچ فعلی را به خودش ها را همگی از خدا میها و موّفقیّتشود و این ناکامیو گاهی پیروز می

 دهد، این همان مقام فناء است.مینسبت ن
تعالی نزد صوفیه فنای افعالی یکی از مراتب مقام فنا است و آن به معنای نادیده گرفتن فعل خود و شهود فعل حق     

الهی فاعلیت انسان قائم به همین صورت الهی اوست،  ۀالهی و نفسی است. در وجه ۀاست. وجود انسان دارای دو وجه
دهد و سالک با دوام مجاهدت و ریاضت نفسی شخص به اعتبار این حالت افعال را به خود نسبت می ۀاما در وجه

                                                           
1 . Fable 

2. Parable 
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بیند و کسی نفسی را از بین ببرد و در این حالت است که سالک هیچ فعلی را منتسب به خود نمی ۀتواند این وجهمی
 (253-252: 1361زانفر، .)فروکه به این مرتبه برسد نزد صوفیه به مقام فنای افعالی رسیده است

 غیر    نبود    آن    که    او    شد    مات    تو  گفت    بیزارم    به     غیر     ذات      تو         
 (3 /1337: 1390)مولوی،                                                                                                       

کند. نوح گفت: خداوندا از غیر تو بیزارم و هرکس که در موالنا بیت باال را از زبان حضرت نوح )ع( بیان می      
وجود تو فانی شود غیر تو نیست و جزئی از تو خواهد شد. این بیت به حدیث قرب نوافل در نزد صوفیه اشاره دارد. 

ای برسد که به هر چه نظر کند، خدا را لک به مرتبهدر اصطالح عرفا منظور از قرب نزدیکی بنده است به حق، سا
تر به آن چیز بیند تا خودش را. در این نزدیکی و قرب چنان فانی شود که دیگر خود را هم نبیند و همه خدای نزدیک

ای طعم این طاعت خویش را به بنده بچشاند که تمام فرایض و طاعات قرب آن است خداوند به گونه ۀرا بیند. نشان
ا به جای آورد تا آنجا که چیزی از این بابت از او فوت نشود. سالک به مدد علم و معرفت، مجاهده و سلوک به این ر

و مراد از قرب نوافل در اصطالح « قرب فرایض»و دیگری « قرب نوافل»رسد. این قرب دو نوع است، یکی مقام می
-403: 1388)گوهرین، شود.تعالی میلک محو ذات حقصوفیه مقام محبوبیّت است و در این مرحله است که صفات سا

405) 
 

 سرکوب نفس اماره
کند و با تعبیراتی چون اژدهای نفس، نفس اماره از موضوعاتی است که مولوی در مثنوی به شدّت آن را نکوهش می 

اژدها)مار غول پیکر( شمارد. مولوی در بیت زیر نفس را به سگ نفس، گرگ نفس، موش نفس و... آن را خوار می
گوید کند. او میکند و با آوردن تمثیلی فشرده، مفاهیم عمیق عرفانی و اخالقی را به مخاطب مثنوی عرضه میمانند می

 کند، تو او را نابود کن:« مات»آورد و به اصطالح پیش از آنکه این نفس تو را از پای در
 از    غم    و    بی    آلتی    افسرده    است       نفست  اژدرهاست   او   کی     مرده   است؟     

 رحم   کم   کن   نیست   او  ز  اهل صالت مات  کن   او    را    و ایمن    شو    ز مات              
 (3 /1053-1059: 1390)مولوی،                                                                                           

دهد؛ حرکت نشان میظاهراً خود را ناتوان و بی ه برای رسیدن به هدف خود،داند اژدهای نفس امارانسان آگاه می     
اما او همواره در کمین است تا انسان را از پای درآورد. پس باید این اژدهای نفس را نابود کرد تا مات و شکست 

گردان است. باید بدانیم که سزاوار بخشش و ترحم نیست و ذاتش از هر کار خیر رویخوردة او نشد؛ زیرا نفس اماره 
نفس اماره، بسان اژدهایی در درون هریک از ما نهفته است و هرگاه امکانات مادی و تمهیدات شهوانی بر این اژدهای »

شود، ی که گرفتار نفس اماره میمولوی معتقد است کس (96: 1388)افضلی، « آید.خفته بتابد، به جنبش و حرکت در می
گیری کند؛ زیرا عقل او تبدیل به نفس شده تواند صحیح تصمیمافتد و شخص نمیبصیرت او از کار می ةبینش و قو

 است:
 نفس   باشد     کو      نبیند         عاقبت           بین   است    عقل    از      خاصیتعاقبت

 مشتری    ماتِ   زحل   شد     نحس شد       و   نفس    شدعقل  کو   مغلوبِ   نفس    ا
 (2 /1548-1549: 1390)مولوی،                                                                                       

اندیشی کند نگری و عاقبتتواند آیندههای عقل این است که انسان با کمک آن میبه اعتقاد موالنا یکی از ویژگی     
کند، از این حزم به دور است. اگر در انسان عقل جای خود را به نفس بدهد، آن و کسی که از نفس فرمانبرداری می

 ةاندیشه، اما در باطن، نفسْ تمام وجود او را دربرگرفته و فرمان دهند ةشخص اگرچه در ظاهر انسان است و دارای قو
 ۀهر چیز که مغلوب چیز دیگر شود هویت اولی»کند که دیگر مولوی در بیت باال اشاره میکارهای اوست. به تعبیری 

سعد بودنش وقتی تحت تأثیر  ۀشود. چنانکه مشتری با همدهد و در موجودیت غالب، هضم میخود را از دست می
این نکته را نیز  (395: 1393)زمانی، « دهد.گیرد، دیگر خاصّیت سعد بودن خود را از دست مینحوست زحل قرار می

چنین عقلی به حقیقت »ثبات است و عقل جزئی حاصل شود، ناقص و بی ۀباید بدانیم که شناخت و آگاهی که به وسیل
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مسخَّر نفس است و موجب شقاوت. در چنین حال بنده را راهی جز آن نیست که روی به حق گرداند تا لطف او آن 
 (304: 1380)شهیدی، « بدبختی را از او براند.

 

 قضا و مشيّت الهی برای عموم مردم
کند. این داستان تمثیلی دو شخصیت را نقل می« فریب خوردن مرد شهری»مولوی در دفتر سوم مثنوی حکایت خواندنی 

گونه است که مردی اصلی دارد. مردی روستایی و مردی شهری، از دو فرهنگ و طبقه مختلف. خالصۀ داستان این
رود. میهمان، بارها از روی تعارف، مرد شهری را به بار به خانۀ مردی شهری که ثروتمند نیز بوده میروستایی چندین

گیرد ورزد. سرانجام تصمیم میهای مختلف از رفتن به روستا امتناع میکند. مرد شهری به بهانهروستای خود دعوت می
رسند؛ اما در کمال ناباوری بسیار به منزل مورد نظر می با اهل خانواده به خانۀ مرد روستایی برود. بعد از طی مسافت

اید، چنین فردی در اینجا زندگی گوید اشتباه آمدهزند و میشناسد، خود را به نادانی میوقتی مرد روستایی او را می
 کند و...!نمی
ست و وقایع و حوادثی که در ای اخالقی اای از انواع تمثیل است که حاوی نکتهحکایت انسانی یا پارابل، گونه     

دهد در عالم واقعی نیز ممکن است اتفاق بیفتد. نکته دیگر اینکه در پارابل وجه اخالقی و تعلیمی داستان، پارابل رخ می
توان به معنای فریب دادن را می« مات شدن»و « مات کردن»در این داستان  (269: 1389)فتوحی، تر از فابل است. متعالی

 دن در نظر گرفت:و فریب خور
 روستایی      شهریی    را    مات      کرد     چون     قضا    آهنگِ     نارنجات      کرد
 ز   آن     سفر   در   معرضِ    آفات  شد     با     هزاران    حزم     خواجه   مات   شد

 (3 /466-467: 1390)مولوی،                                                                                  
امور است و انسان در مقابل آن دست به هر تدبیری که بزند، راه به  ۀمولوی قضای الهی باالتر از هم اندیشۀدر      

وقتی که قضای کند. در این خصوص به خوبی صدق می« یُقدّر ر و اهللُدبی   بدُالعَ» ۀجایی نخواهد برد، در واقع جمل
افتد. در مقابل الهی برسد، دیگر دوراندیشی و احتیاط کاری راه به جایی نخواهد برد و آنچه که باید رخ دهد، اتفاق می

رود. می« اجل نفس»کند؛ اما همین که مقاومتش شکست، با شتاب و ولع به استقبال ابتدا انسان مقاومت می»این قضا 
کند که بسیار پر آفت است گیرد و آهنگ سفر و مقصدی میقی قرار میبا وجود هزاران حزم و پرهیز سرانجام در طری

الزم به ذکر است که مولوی در خصوص موضوع قضای الهی نیز، مانند بسیاری  (373: 1375)مصفا، « و پر رنج و فالکت.
 است:از موضوعات دیگر، روش میانه را در پیش گرفته

 جرمِ   خود    را    چه    نهی   بر  دیگران     بر   قضا    کم  نِه    بهانه   ای     جوان
 (6 /413: 1390)مولوی،                                                                                   

هرچند قضای الهی حق است، اما جهد و کوشش بشری هم الزم است؛ یعنی بشر با وجود اینکه »گوید: مولوی می     
قضا و قدر الهی معتقد است، نباید به استناد این عقیده دست از کسب و کار و جهد و کوشش بردارد و در انتظار به 

 (95: 1376)همایی، « تقدیر آسمانی بنشیند و بالجمله هم قضای الهی حق است و هم جهد و کوشش انسان الزم است.
شاه در بازی شطرنج تشبیه شده است که تمام موجودات مقهور حرکت او هستند و  ةدر بیت زیر خداوند به مهر     

باید به قضای الهی راضی باشند. مولوی مفاهیم دشوار فلسفی و عرفانی را در دو بیت فشرده کرده و با تمثیلی توصیفی 
 به بیان اندیشه خود پرداخته است:

 حق   شه   شطرنج    و    ما    ماتیم       مات            من  چو   ابرم،   تو   زمین،    موسی   نبات    
 آن  مدان   از   ما   مکن   بر     ما     فسوس      دان   ای   عروس           مات  و  برد  از  شاه   می

 (3 /885 -886: 1390)مولوی،                                                                                                        
متمایز « یانگ»و « یین»های باستانی چین، آسمان نماد جنس مذکر و زمین، نماد جنس مؤنث است که با در فلسفه     
دو بیت باال که از داستان موسی  (221: 1393)زمانی، شوند. بیت باال یادآور این مطلب حکمی و فلسفی چینی است. می
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قضای »تعالی هستیم و وقتی امر حق ۀما وسیل ۀاسرائیل برگزیده شده، به بیان این نکته می پردازد که هم و قوم بنی
الهی رسد، کوشش بنده برای ردّ آن به جایی نرسد. مقدّر بود موسی )ع( در آن شب پدید آید تا کین اسرائیلیان را از 

گوید که خداوند متعال مانند مهره شاه بازی تمثیل توصیفی می مولوی با استفاده از (137: 1380)شهیدی، « فرعون بخواهد
گونه موضوع قدرت و مشیت الهی را بیان شطرنج است و ما مقهور مشّیت او هستیم. موالنا در غزلیات شمس نیز این

 کند:می
 این  نرد  مرا ۀ ای  ملک  آن  تخت  تو  را تخت  ای  شه  شطرنج   فلک  مات   مرا   برد   تو را     

 (43: غ1378)مولوی،                                                                                                                  
 مایم     و    مستییک     جرعه       نخورده   ایم        و             ماتیم              شطرنج       ندیده  

 (1569: غ 1378)مولوی،                                                                                                                
 

 اهللقضای الهی برای اولياء 
انسان کامل نیز گوید اگر قضای الهی اولیاء هلل را دچار سختی کند، آن گرفتاری از نوع مثبت و خیر است، مولوی می

اهلل شود؛ اما این امر در واقع شکست و مات شدن نیست، بلکه ابتالست، ابتالیی که اولیاءدر کمند قضای الهی گرفتار می
 برای ارتقای مقام و درجات خود باید با آن مواجه شوند:

 باشد      ابتال      آن       نباشد     مات          گر    شود    مات    اندرین    آن     بُوالعَال
 (6 /2764: 1390)مولوی،                                                                                                     

 رساند و این رخدادبار به نشیب گرفتاری افتند، همین امر آنان را به بسیاری از مراتب باال میاولیای خدا اگر یک     
 برای آنان امری الزم و ضروری است. آنان شاید در ظاهر شکست خورده باشند؛ اما در اصل پیروز خواهد بود:

 پس      بگوید       اُقتُُلونی     یا      ثِقات         بُرد   بیند   خویش   را    در   عین   مات
 (4 /109: 1390)مولوی،                                                                          
 

 اشاره به داستان حضرت آدم و رانده شدن او از بهشت
داستان حضرت آدم و شیطان همواره مورد توّجه مولوی بوده است. وی برای بیان تعالیم خود موضوع آدم و ابلیس را 

گوید آگاه باشید که فریب دهد و میپند میاست. سالکان راه حق را با استفاده از اصطالحات بازی شطرنج بیان کرده
سخنان شیطان را نخورید، زیرا او از همان ابتدا با انسان دشمنی ورزید و حضرت آدم را که پدر تمام آدمیان است 

توان در معنی گمراه کردن و فریب را می« مات کردن»فریب داد و موجب رانده شدن او از بهشت شد. در این بیت 
 والنا در بیت زیر به داستان پر سوز و گداز رانده شدن حضرت آدم  از بهشت تلمیح دارد:دادن دانست. م

 آدمی   را   این    سیه  رخ    مات   کرد                  این   چنین    تلبیس   با   بابات     کرد
 (2 /192: 1390)مولوی،                                                                                

آدم که در عشق رقیب شیطان بود محسود او واقع شد و با »اند که، گونه تعبیر کردهداستان آدم و شیطان را این     
زمینش گردانید. پس ای فرزندان آدم به هوش باشید و فریب  ةحیله و فریب او را از مقام قرب الهی دور کرد و آوار

 کند:مولوی در جایی دیگر نیز به ماجرای رانده شدن آدم از بشهت اشاره می (57: 1384بانی، )شع« شیطان را نخورید.
 سوی     زندانش    ز      علّیّین      کشید   آن    عدوّیی   کز     پدرتان    کین     کشید
 آفات       کرد ة    از     بهشتش     سخر   آن   شهِ   شطرنجِ    دل     را      مات   کرد

 (3 /2848-2849: 1390)مولوی،                                                                                       
تواند نقش ترغیبی و ارجاعی زبان را باید دانست زبان ساده و روشن و در عین حال نزیک به زبان مردم، می     

ین نقش حفظ شود و نقش شعری نیز تحقق پذیرد، آمیختن شعر حکمی و تعلیمی با داستان تضمین کند. برای این که ا
آفرینی و تأثیربخشی لذت ۀو حکایت را شاعران الزم شمردند. داستان و حکایت و استفاده از وجه تمثیلی آن، هم جنب

 ۀآن اندکی پیچیده و دور از تجربتوانست معانی و معارفی را که فهم کرد و هم میشعر حکمی و تعلیمی را تقویت می
 (257: 1384)ر.ک. پورنامداریان، عموم بود، تا سطح ادراک عامه ساده و قابل درک کند. 



 1399دی  -دهمين همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبيات فارسی/      524

 ستيز انسان و شيطان
 گوید: کند و میمولوی ستیز انسان و شیطان را به بازی شطرنج مانند می

 بر   چنین   نطعی    از    او     بازی   برد                دیو   که   بود    کو   ز    آدم      بگذرد
 مات   بر   وی   گردد    و    نقصان وکس               جمله   فرزین    بندها   بیند   به   عکس

 (2/ 2508-2515: 1390)مولوی،                                                                                          
ها را علیه آدم به کار برد، در ظاهر این کار به زیان آدم تمام شد، حال آن که باطن چیز شیطان با اینکه آن حیله     

ماند یک حرکت را دیگری بود و آن کارها موجب لعنت شیطان شد. شیطان در آن ماجرا که به بازی که شطرنج می
 و شیطان با دست خویش بنیادش را ویران ساخت: انجام داد؛ اما در پی آن صدها حرکت از حریفش سر زد
 خود      را    برید ۀ   پس   ستون    خان    بازی   دید   و   دوصد    بازی    ندید   

 (2510)همان:                                                                                      
های مادی و وابستگی زای آویزشهای تباهیطان را برای فریب آدم تمثیلی برای جنبههای شیرین شیمولوی تلبیس      

ماند گری میگوید: شیطان همچون شطرنج باز حیلهموالنا به مخاطب مثنوی می (61: 1384)ر.ک. شعبانی،  دانددنیوی می
 که منتظر اندک فرصتی است تا تو را مات و نابود کند:

 تو    مبین     بازی    به      چشم   نیم     خواب بر  سر   شطرنج   ُچست   است  این   غراب        
 که    بگیرد     در      گلویت      چون      خسی  ز  آنکه    فرزین     بندها       داند      بسی        

 (131-2/130: 1390)مولوی،                                                                                             
باید امری را که غیرحسّی شود، تصویری حسّی است که میآنچه در مثنوی به عنوان تمثیل یا در مفهوم آن بیان می     

ها پیرنگ باید گفت هرچند تمثیل( 251: 1386کوب، )زرینیک و قابل ادراک کند. است برای مخاطب به امر حّسی، نزد
تر اخالقی، سیاسی، ها از مخاطب انتظار دارند تا یک معنای ثانوی و عمیقداستانی مسنجمی دارند، اما نویسندگان آن

لیس به شطرنج باز ماهری تشبیه در بیت زیر، اب (85: 1375)شفیعی کدکنی، فلسفی یا دینی در ورای قصّه تشخیص دهند.
های خود که مثل ها و وسوسهدهد و با نیرنگگری استادند را نیز شکست میشده است که حتی کسانی که در حیله

 کشاند:در بازی شطرنج است حریفان خود را به هالکت و گمراهی می« بند شدنفرزین»روش 
 مات    کرده     صد     هزار       استاد       را        ای    بر     این    شطرنج      بهر    یاد    را
 سوخته     دل ها     سیه        گشته        دلت   ای      ز     فرزین      بند های      مشکلت

 (2668-2667: 1390)مولوی،                                                                                                
 

 سير در آفاق
سفر کردن یکی از مباحثی است که در فرهنگ اسالمی از جایگاه مهمی برخوردار است. آیات متعددی در خصوص 

 دهد. به عنوان نمونه:ها به این امر فرمان میتوصیه به سیر و سفر نازل شده است که خداوند در آن
 (11)انعام: « عاقبه المکذبینکان قُل سَیروا فی االرض ثُمَّ انظروا کیفَ »
 (46)حج:  «أفَلَم یَسیروا فی االرضِ َفتکون لهم قلوب  یعقلون»

شمار او را مشاهده کند و عالوه بر کسب های بیتواند به قدرت و عظمت خدا پی ببرد و خلقتانسان با سفر می     
های مربوط به صوفیه نیز توصیه و سیر و سفر از راههای ها عبرت بگیرد. در کتابتجربه، از سرگذشت سایر انسان

تذهیب نفس بوده است؛ البته سیری که عرفا به دنبال آن بودند رسیدن از سیر آفاقی به سیر انفسی است. غزالی در 
بدان که سفر پنج قسم است. وجه سوم آنکه سفر کند تا عجایب صنع »گوید: کتاب کیمیای سعادت در باب سفر می

کارگیری از شیوة تمثیلی مولوی با به (458: 1380)غزالی، « الی در برّ و بحر و کوه و بیابان و اقالیم مختلف بیند.خدای تع
 به اهمیّت سفر نزد صوفیه اشاره کرده و برای بیان این مضمون، بازی شطرنج را برگزیده است:

 یابید    یوسف    صد      مراد  وز    سفر             از   سفر    بیدق    شود     فرزین     راد
 (3/535: 1390)مولوی،                                                                                
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 ةگوید بر اثر سفر و حرکت است  که مهرآمیزد و میمولوی در بیان فواید سفر اینگونه عرفان را با چاشنی ذوق می     
پیاده به انتهای خط شطرنج برسد،  ةطبق قانون شطرنج هرگاه مهر»شود، زیرا وزیر تبدیل می ةبه مهرپیاده در شطرنج 

پیاده کند. سالک نیز با سیر آفاقی  ةی خود را دوباره به کار گیرد و جایگزین آن مهرتواند وزیر از دست دادهبازیگر می
 (144: 1393)زمانی، « رسد.و انفسی و با طی منازل سلوک به مقام کامالن می

 

 اشاره به مكر الهی
بینی است. مولوی مکر الهی را به لعب معکوس و از دیدگاه مولوی مکر الهی درست مانند یک بازی غیر قابل پیش 

 گوید:بند شطرنج مانند کرده است و میاصطالح فرزین
 اقبال   است  و   بخت حیله    کم    کن   کار     بند  سخت      لعب  معکوس   است  و  فرزین

 (467 /5: 1390)مولوی،                                                                                
 ةدر واقع منظور از لعب معکوس، بازیی است که بیننده را گمراه کند و فرزین بند در شطرنج، گرفتار کردن مهر     

 (160: 1389)مباشری، وزیر است. موالنا با استفاده از این اصطالح  سعی در بیان مکر الهی دارد. 
 

 اشاره به رستگاری مؤمنان و سيه بختی کافران
ها با کارشان هیچ سنخیتی ندارند، زیرا آنچه که اند؛ اما آناگرچه کافران نیز مانند مؤمنان به انجام ظواهر دینی مشغول

 دارد، باطن است که آنان از صفای باطن و عمل به دور هستند:اهمیّت 
 با    منافق    مؤمنان     در    برد    و      مات   در   نماز    و    روزه   و   حج    و   زکات
 بر       منافق     مات          اندر        آخرت   مؤمنان      را       برد        باشد      عاقبت

 هر   دو     باهم    مروزی      و       رازی اند   اندهر    دو   بر   سر    یک    بازی   گر چه
 (1 /286-288: 1390)مولوی،                                                                    

انجام آن دو یکسان نیست، زیرا پس مؤمن و منافق اگرچه به ظاهر در ادای وظایف دینی اشتراک دارند؛ اما سر     
( و منزلگاه مؤمن 145)النساء، آیه « انَّ المناِفقینَ فی الدَّرکِ ااَلسفَلِ مِنَ النّارِ»رود. جهنم می ۀمنافق به آخرین درج

 ( 135: 1361)فروزانفر، بهشت است. 
گوی ماهری است و ظاهراً اینکه خود وی و همچنین پدرش بهاء ولد و جدّش حسین خطیبی شک قصّهمولوی بی     

دهد. این پردازی را در نزد موالنا جنبۀ یک حرفه موروثی میاند، این مهارت در قصّهنیز همگی اهل وعظ و تذکیر بوده
ه به قالب و صورت قصّه را مزاحم بیابد و از اینکه ضرورت مهارت در قصّه گویی مانع از آن نیست که مولوی توجّ

او  (41: 1384کوب،)زرینگذارد حرفش را که چنان دلخواه اوست، دنبال کند، شکایت کند. توجّه به ظاهر حکایت نمی
 معتقد است:

 ی    استمعنی   اندر    وی   مثال    دانه ا        ای   برادر    قصّه    چون     پیمانه ای  است
 ننگرد     پیمانه    را     گر    گشت    نقل        دانۀ       معنی       بگیرد        مرد       عقل

 (2 /3622: 1390)مولوی،                                                                                                  
 

 اشاره به حكمت در امور هستی
تعالی بارها خود را در قرآن به این نام ستوده است. در نگاه کلی های خداوند متعال است که حقحکیم یکی از نام

این همه عوالم و تجهیزات دارای هدفی است و هدفش جز کمال الیق انسان چیزی نیست. یعنی خدای تعالی، عالم »
( 173: 1388)امجد، « دای متعال است که کمال مطلق است.را به خاطر انسان آفریده است و انسان را برای کمال و خ

مولوی در خصوص دلیل آفرینش معتقد است حرکات بازی شطرنج تمثیلی از ارتباط موجودات با جهان هستی است. 
 گونه آمده است:در دفتر چهارم مثنوی این

 لعب    در    تالی   نگر هر     ة    فاید            همچو    بازی های     شطرنج     ای      پسر
 و   آن    برای   آن   و    آن  بهر  فالن            این   نهاده    بهر       آن       لعب        نهان
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 در   پی  هم   تا   رسی   در برد و مات      همچنین      دیده    جهات    اندر      جهات
 (4 /2889 -2891: 1390)مولوی،                                                                  

های تعلیمی کتب آسمانی ارسال المثل بوده است، زیرا ذهن انسان با تمثیل سازواری دارد، از این رو یکی از شیوه     
انگیزد. موالنا در مثنوی از ه میکاهد و ذهن مخاطب را به سوی مقصود گویندتمثیل بجا و گویا، از خشکی سخن می

)ر.ک. زمانی، ای را دشوار یافته بر مقدار تمثیل افزوده است. این شیوة بیانی بخوبی بهره جسته است و هر اندازه مسپله
1389 :860) 

 

 برای بيان طنز انتقادی
در این حکایت کوتاه و در وجود دارد. « مات کردن دلقک، سید شاه ترمذ را»در دفتر پنجم مثنوی حکایتی با عنوان 

گرایی رأی خصلت خودمحوری و مطلق»عین حال طنزآمیز، مولوی به اوضاع اجتماعی و سیاسی دربارها اشاره دارد و 
شود. آنان ظرفیت پذیرش هیچ نظری خالف رأی و نظر خود را شاهان و نظام حکومتی آن روزگاران را یادآور می

خزد و به لکنت ای میبا خشم شاه به گوشه -انددربارها بیش از همه آزادی گفتار داشتهکه در  -ندارند. اینکه دلقک
مولوی در این حکایت از شیوه  (321: 1387)چوبندیان، « پیچد، بیان حقیقتی تلخ است.افتد و در شش نمد خود را میمی

کارگیری از اصطالحات بازی شطرنج، سعی اجتماعی خود استفاده کرده و با به -تمثیل روایی برای بیان مقاصد سیاسی
 کنیم:در فهم آسان مخاطب داشته است که به تعدادی از ابیات اشاره می

 مات    کردش    زود    خشمِ    شه      بتاخت   شاه    با   دلقک   همی    شطرنج     باخت
 زد     بر   سرشمییک  یک   از    شطرنج        گفت:   شه شه    و   آن  شهِ   کبر   آورش

 (5 /3507-3508: 1390)مولوی،                                                                       
 وقتِ   شه شه     گفتن      و     میقات     شد        باخت   دست   دیگر   و    شه   مات شد

 (3511)همان:                                                                                                                      
 هاتزنم     شه  شه    به    زیر       رختمی        ی  تو  مات و  من  ز  زخمِ   شاه   ماتا

 (3516)همان:                                                                                                          
شود ترین موضوعات تمثیلی است. انتقادات اجتماعی و سیاسی گاه به صراحت بیان میطنز و انتقاد یکی از مهم     

کند. بنابراین تمثیل طنزآمیز اغلب لب همین بیان غیرمستقیم، اثر را ماندگارتر میو گاه به شکل تمثیلی و پوشیده، و اغ
تواند مصادیق دیگری هم داشته باشد که البته این بیشتر غیر از اشاره به اوضاع سیاسی و اجتماعی همان عصر، می

ادی تمثیل بکاهد و آن را عام بستگی به نظر گویندة آن دارد که تا چه میزان توانسته است از محدودیت موضوع انتق
 ( 47-46: 1392)ساروکالئی، کند. 

 

 گيری. نتيجه5
است، بازی شطرنج آفرینی پرداختهکارگیری ظرایف و دقایق آن بازی به مضمونها که موالنا با بهیکی از انواع بازی

مخاطبان خویش عرضه کرده است. های عمیق خود را در قالب تمثیل به است. این عارفِ شاعر، بخشی از اندیشه
های صورت فشرده و توصیفی و گاه به شکل روایی و گسترده آمده است. بسیاری از داستان تمثیل در مثنوی گاهی به

شویم که شاعر در یک یا ای نیز مواجه میهای فشردهاند، اما در مثنوی با تمثیلمثنوی به شیوة تمثیل روایی بیان شده
پردازد و این از شگردهای زبان موالناست. موالنا به عنوان شاعری که بیشتر عمر خود مقصود خود میدو بیت به بیان 

را در بین مردم سپری کرده و آشنایی عمیقی با فرهنگ عامه داشته، به طریقی سخن گفته است که برای عموم مردم 
ز دقایق بازی شطرنج به بیان مفاهیم عرفانی، کارگیری املموس و قابل فهم باشد و بدین جهت در قالب تمثیل و با به

اهلل، سرکوب نفس اماره، سیر در آفاق، اخالقی، تربیتی، فلسفی و انتقادی خویش پرداخته است. مفاهیمی چون: فناء فی
بختی کافران و قضا و مشیّت الهی، نگاه حکیمانه به هستی، دشمنی ابلیس با آدم، مکر الهی، رستگاری مؤمنان و سیه

 .استگیری از این بازی به آنها پرداختهز انتقادی از موضوعاتی است که مولوی با بهرهطن
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