
 

الدین ها در تاالر دارالحفاظ مجموعة شیخ صفیمرغابی خوانش نقش برجسته

 اردبیلی با تکیه بر تمثیل مرغابی در مثنوی معنوی 

 ارشد پژوهش هنرزاده، کارشناسسارا رئیس

 چکیده

کمی حِنیادی ای برای بیان حقایق مابعدالطبیعه و مفاهیم بتمثیل در مثنوی معنوی، شیوه

ثَل ثنوی، مَمهای پرتکرار در که در ظرف فهم همگان درآید. از جمله تمثیلاست؛ به طوری 

رنده پولوی، است. با توجه به مجموع شش دفتر مثنوی و نیز با نظر به دیگر آثار م« مرغ»

وری صهای طبیعی و آدمی است. موالنا با نظر به ویژگی« نفس»یا « جان»تمثیلی از 

هد. از در میا نمادی بر حاالت و اطوار مختلف نفس قراها رپرندگان مختلف، هر یک از آن

ن را آب آ جمله تمثیل مرغابی، که با توجه به توانایی این پرنده به زندگی در خشکی و

حقق دی و تترین درجات و حاالت جان بشر یعنی اراده بر ترک تعلقات مامَثَلی بر عالی

« بحر» ا تمثیلباش که از آن مبدأ ازلی اش در عدم تناهی و نیز وحدت باهای بالقوهقابلیت

رجستة توان نقش بداند. براساس تأویل تمثیل مرغابی در مثنوی، میکند، مییاد می

ای به ز اشارهالدین در اردبیل را نیها در سقف تاالر دارالحفاظ مجموعة شیخ صفیمرغابی

قول، و ع آسمان معنا جان و نفس رهروانی دانست که با رهایی از قفس تن و پر گشودن در

 اند.به روح کلی پیوسته و در سعادتی ابدی جاودانه شده

 .رالحفاظر داواژگان کلیدی: مثنوی معنوی، موالنا، تمثیل، مرغابی، مجموعة شیخ صفی، تاال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه 

قایقی حها، ظرف های بیان حقایق مافوق طبیعی، بیان تمثیلی است. تمثیلیکی از روش

ی ا ساحاتیست. آنهگیری از ساز و کار چنین زبانی مقدور نها جز با بهرهکه بیان آن شوندمی

ند. ا کشف کرها تواند آنکنند که زبان معمول به زحمت میاز واقعیت را بر ما آشکار می

قرار  انسان ای حکمی وجود دارد که اگر خداوند بر حقایق عالم خارج مثلی در درونقاعده

ی د مثالبتوان آن حقیقت عالم خارج را درک کرد. یعنی اگر خداوند خوندهد محال است 

و زبان (. از همین ر43-142: 1398شد )بابایی، نداشت راه شناخت حق تعالی بسته می

 عرفان و تصوف در ایران اسالمی همواره زبانی تمثیلی بوده است. 

ت. نا اسی معنوی موالاز جمله آثار شاخص عرفانی که براساس تمثیل استوار است، مثنو

-باطنی اما به ترین الیة ظهور واقعیات، سر و کار دارندهای مثنوی اگرچه با خارجیتمثیل

موالنا،  کنند. هر چندحکمی و فلسفی اشاره می ترین مراتب فهم از هستی و تعالیم عمیق

ل ی تنزیرابداند، امّا شان نمیهای معناییهایش را هم ارز و در خور داللتظرف تمثیل

 یابد.ی مردمان، راهی جز آن نمیحقایق، آن هم در مرتبة فهم عامه

 ی بود؟کسوز اندر مکان کی در رود                      نور نامحــدود را حد جای

 قمندلیک تمثیلی و تصویری کنند                       تا که دریابد ضعیفی عش 

 گسیل تا کند عقل مجمل را                مِثل نبود، لیک باشد آن مثال        

 (116 -18 /6: 1376)مولوی،                                                       

معتقد است  دیگر، دارد که میان َمثَل و ممثل اتحادی وجود ندارد. به عبارتموالنا اذعان می

ا ی، امری اگزیرنادی ندارد. امّا به که معنای مد نظر او صورتی مشابه یا متناظر در عالم م

ختیار ادارد  ای را که شباهت یا تناظر ساختاری و کیفی یا صفاتی را با آن امر معنویشی

 ازد.پردها و مفاهیم متعالی میکرده است و از راه تعلیم تمثیلی به بیان آموزه

 رتیکند نزدگرچه آن معنی ست و این نقش ای پسر             تا به فهـــــم تو ک

 نندیهی کغصه را با خــــــــــــار تشبیهی کنند             آن نباشد لیـــک تنب

 ندراند آن دل قاســـــــی که سنگش خواندند              نامنــــــاسب بد مثالی

 مدان اشفیدر تصــــــــــــــور در نیاید عین آن              عیب بر تصویر نِه ن

 -48 /5: 1376مولوی،)                                                                          

2745) 



 
در بین  وهاست های مثنوی، َمَثل مرغ یا پرنده از جمله پرتکرارترین مَثَلاز میان تمثیل

  ستی ویزهای ها را با توجه به شرایط و ویژگیاقسام مختلف پرندگان که هر یک از آن

زی جه ممتاودهد، مرغابی از شان، مَثَلی بر حاالت مختلف نفسانی انسان قرار میطبیعی

 دهد.یرار مقبرخوردار است. تا جایی که موالنا خود را نیز به صراحت ذیل تمثیل مرغابی 

 داند زبان ماتمامما همه مرغابیانیم ای غُالم            بحر می

 (3779 /2: 1376)مولوی،                                                           

ه نوی بدر ُجستار حاضر تالش بر آن است تا با بررسی جوانب مختلف این تمثیل در مث

ه پس بتوصیفی به معانی مد نظر موالنا از َمثَل مرغابی نزدیک شده و س–روش تحلیلی

ر نقش برجستة گچی در سقف رواق میانی جبهه غربی تاالتطبیق معانی فهم شده با 

 ازیم.الدین اردبیلی، عارف و صوفی قرن هفتم هجری، بپرددارالحفاظ بقعة شیخ صفی

اظ ارالحفدها در سقف تاالر پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از این که تصویر مرغابی

بی در یی با تمثیل مرغاهای معناها و قرابتمجموعه شیخ صفی در اردبیل چه شباهت

 مثنوی معنوی دارد؟

طریق  ها بهآوری دادهاین پژوهش از نوع تحقیق کیفی بوده و با تکیه بر شیوة جمع

 ای و میدانی انجام گرفته است.کتابخانه

 پیشینة پژوهش

ة های مؤلف، هیچ پژوهشی در زمینة تمثیل مرغابی در مثنوی و مالحظطبق بررسی

ین در ا هاات معماری بقعة شیخ صفی و از جمله نقش برجستةمرغابیتطبیقی آن با تزئین

 مجموعه انجام نگرفته است.

 تمثیل پرنده

ای به اندازة میل انسان به تغییر و تبدیل موقعیت و جودی خویش نمادپردازی پرنده سابقه

ه به هایی کها و آئینها، اشیا، کنشدارد. در دوران پیش از تفکر منطقی گویشی، اسطوره

شود، برای آشکار کردن تجربة غیرقابل دسترس رهایی و فرا رفتن از پرنده و پرواز مربوط می

هایی که مفاهیمی همچون استعالء و آزادی و واژه» قالب محدود انسانی به کار رفته است. 

، کنند، در زمانی نسبتًا متأخر در تاریخ فلسفه پدیدار شدند و با وجود اینرهایی را بیان می

هایی که به پرواز جادویی و صعود های ابتدایی بسیاری از نمادها و اسطورهدر فرهنگ

شود برای نشان دادن همین تجربیات روحی و معنوی به کار گرفته شده آسمانی مربوط می



 
کند که وزن و سنگینی از میان برداشته شده این واقعیت را بیان می« پرواز جادویی»است. 

 (.29 -28: 1392ناختی در خود انسان رخ داده است )الیاده، شو دگرگونی هستی

صل ایق حاگاه که دریافت گسست و انقطاع از وضعیت موجودش، جز با آگاهی از حقبشر آن

ا آمده نیشادهشود، پرنده نمادی از عقل و خرد و آگاهی معنوی انسان نیز شد. در اوپانمی

رد، نگا میاند. یکی دیگری ری خانه کردهدو کبوتر، در آشتی با هم، بر تک درخت»است: 

دراندوه  هر جا، زند. جان انسان، و امانده از نوک زدن بههای شیرین نوک میدیگری به میوه

 اشندوهاست، و غلتد؛ اما اگر از راه تأمل درآید، دریابد که جانِ جهان همان جانانه امی

 (.92: 1387)اوپا نیشادها، « ناپدید شود

ی ست. برانیز ا ترین دغدغة آدمیوام کهن، پرنده سمبلی از جاودانگی، این قدیمیدر باور اق

حرکت  وشان حتمی است آنان دوری از جسم و دنیای اجسام و مواد، که مرگ و اضمحالل

-مقاله نون درمرگ والیزال بود، فقط با پرندگی میسر بود. گبه سوی آسمان که همواره  بی

ون رمانانی چکند که قههای اروپای شمالی اشاره میبه افسانه «الطیرمنطق»ای با عنوان 

 یابند.رمیدرنگ زبان مرغان را د( به محض از پای درآوردن اژدها بیsiegfridزیگفرید )

رکز حال مرگی، اساسًا مستلزم پیوستن به مکسب بی»مرگ شدن است چیرگی بر اژدها بی

-می برقرار ر وجودآن محلّ، ارتباط با حاالت برت ای است که ازو مقام انسانی، یعنی به نقطه

ن سیاق، (. به همی147: 1390)گنون، « شود. فهم زبان مرغان، نمودار این ارتباط است

های گفرهن استفاده از اجزای پرنده همچون پر، بال، نوک و به هیئت پرندگان درآمدن در

ر بر یی از پرداها ها در مراسماتشانبدوی، نشانی از ارتباط با نیروهای فرا انسانی بود )شمن

( این 72: 1386)کوپر، « دهدکنند زیرا به جامة پرنده درآمدن به جان بال و پر میتن می

 ثل گاو ومای رهالنهرین با افزودن بال به انسان و جانوران اسطوقدرت مافوق طبیعی در بین

نسان دند. اروی خداوندی بوشود. موجودات بالدار نماد قدرت و محافظت و نیشیر حاصل می

و  ایزدان د تجسمگردالنهرین باز میبالدار نیز که به احتمال قوی منشاء آن به ایران و بین

کی از ی« فروهر»اند. نماد تجسمی انسان بالدار در آئین زرتشت با عنوان امشاسپندان بوده

دام به (که هر که )فروهرهای گشاده نگاربال.»های ایران پیش از اسالم بود ترین سمبلاصلی

 یشه وسه بخش تقسیم شده است بیان کنندة این معناست که انسان پس از فروهشتن اند

وی ک، به سدار نیهای گشاده و نیرومند اندیشه و گفتار و کرگفتار و کردار زشت باید با بال

 (.90: 1386خنجری، «)سرافرازی و رسایی پرواز کند



 
دورة  ان، دروان بعد غیرمادی، روح و مراتب برتر وجود انسهای تمثیلی پرنده به عنارزش

 به این عترافخردورزی نیز حفظ شده و به حیات خود ادامه دادند. در فلسفه، افالطون با ا

برای  است، که مفاهیمی چون نفس و ارتباط آن با جسم، باالتر از علم و ادراک عادی بشر

مانند هفس را نبرد و ای و تمثیلی بهره میورهبیان چگونگی تعلق نفس به بدن از بیانی اسط

 ش از هرده که بیاو بال و پر را از چیزهایی شمر» کند. یک پرنده دارای بال و پر تصویر می

ردن کبلند  مند از امور خدایی بوده و به طور طبیعی قدرت باالبری وچیز جسمانی، بهره

و  ذای بالغوبی را وی زیبایی و دانایی و خباشند. اجسام سنگین را تا جایگاه خدایان دارا می

ظر او ی از نشود؛ ولی زشتی و نادانپر نفس دانسته که موجب توان و رشد و ظهور آنان می

-ی میعلت پژمردگی و ریزش بال و پر نفس و موجب ضعیف شدن و سقوط او از عالم اله

 (.1315: 3، ج 1367افالطون، «)باشد

ن تگرفتار  ودهد هایش را از دست میای که بالشکل پرندهنمادپردازی نفس و هبوط آن به 

یات ه و ادبهای مرتبط دیگری با این موضوع در فلسفگردد، منشاء پیدایش تمثیلخاکی می

ت، ؛ غربشد. قفس رمز بدن انسان شد؛ باغ، نمادی از وطن مألوف و جوهرة حقیقی انسان

-رتکب میآدمی م ها و گناهانی کهاز پلیدیمَثَلی بر این دنیای مادی؛ دام و دانه، َسمبلی 

ی هانسانی ازاشود؛ پرواز، رمزی از کمال و مقصد نهایی انسان و پرندگان بلندپرواز تمثیل

 کامل و اولیاء و سعادتمندان حقیقی.

مل در ها برای دقت و تأدر حوزة حکمت و معرفت اسالمی، دعوت قرآن مجید از انسان

جَوِّ  خَّرَاٍت فِیِر مُسَلطَّیْأَ لَْم یَرَوْا إِلَى ا»ن دارد و آیات شریفة خلقت و اعجاز پرواز پرندگا

آن پرندگان رام شده در جو  آیا« مِنُونَمٍ یُؤْقَوْلِ السََّماءِ َما یُْمسِکُهُنَّ إِالَّ اللَّهُ إِنَّ ِفی ذِلکَ لَآیَاتٍ 

رای باین  داشت و در بینید؟ هیچ کس جز خدا آنها را در هوا نگاه نتواندآسمان را نمی

مْ یَرَوْا إِلَى لَأَ وَ »( و آیة شریفة 79)سوره نحل / « هاستآورند عبرتمردمی که ایمان می

انی را آیا پرندگ« ٍء بَصِیرٌ شَیْنَّهُ بِکُلِّ إِحْمنُ الرَّ الطَّیْرِ فَْوقَهُْم صَافَّاتٍ وَ َیقْبِضْنَ َما یُْمسِکُهُنَّ إِالَّ 

ی ا جز خدارها نآاید؟ ال فراهم کشیده بر فراز سرشان در پروازند ، ندیدهکه بال گشوده یا ب

 (19ک / )سوره مل« داشت اوست که به همه چیز بیناسترحمان کسی در هوا نگاه نتواند 

عة مجمو تأییدی وحیانی بر نقش ویژة پرندگان است. تأکید نص صریح کالم وحی و تناسب

می فان اسالهای عرهای اسالمی و بن مایهده در آموزهی سنت تمثیلی پرنمنسجم و گسترده

 موجب گردید تا این سنت در جریان حکمت اسالمی تداوم یابد.



 
ن را  اب«  طیرالرسالة»و « قصیدة عینّیه»فلسفی این جریان با نام « نامةپرنده»نخستین 

به  ست کهی االطیرها حکایت نفوس غربت آگاهسینا به رشتة تحریر درآورد. موضوع رساله

غاز آند را اند و برای رسیدن به وطن و پادشاه خویش پروازی بلصورت پرندگان ظاهر شده

س از نند. پرساکنند و پس از طی موانع و کسب تجارب فراوان سفر خود را به انجام میمی

-ا میهرین آنتهای متعددی با موضوعات مشابه نوشته شد که از مهمنامهاین سینا، پرنده

حمد اردارش الطیر امام محمد غزالی به عربی و ترجمة فارسی آن به دست بتوان به رساله

 طیر عطارالالطیرخاقانی و منطقالدین سهروردی، رسالهالطیر شیخ شهابغزالی، رساله

 نیشابوری اشاره کرد.

 ، عرفا وحکمااص خها، تمثیل پرنده در ادبیات و زبان فارسی مورد توجه نامهعالوه بر پرنده

خی حمد بلالدین مترین این آثار، مثنوی شریف موالنا جاللمتصوفه بوده است. از شاخص

 برده است. بهره« مرغ»ها و بیان خاص خود از تمثیل است که با دیدگاه

 تمثیل پرنده در مثنوی  

بار(  4) طیور وبار(  1بار( ، طایر ) 6بار( ، طیر )4بار و به صورت پرنده ) 275واژة مرغ 

ا رندگانی رپبار در مثنوی آمده است. اگر به این تعداد، اسامی خاص  290یعنی در مجموع 

ر خور آید که عدد دبه دست می 663اند نیز اضافه کنیم عدد که در مثنوی ذکر شده

لی یان تمثیو در خدمت ب« مرغ»ها را به معنای عام توجهی است. زیرا اگر همة این واژه

اژة مثنوی، و 10000رنده در نظر بگیریم، آن گاه بسامد تکرارش به ازای هر مفهوم کلی پ

 زی مثنوی،آید که عدد بزرگی در مقایسه با کلمات مهم یا رمبه دست می 19عدد تقریبی 

نوی ه در مثکه پرتکرارترین کلم« جان»است. کافی است بدانیم که این عدد در مورد واژة 

دگانی است. اسامی خاص پرن 5و معنی  8، کلمة صورت 10، در مورد کلمة عشق 41است، 

طوطی  د از:که در مثنوی ذکر شده است به ترتیب حضور در ابیات دفتر اول تا ششم عبارتن

( بلبل 7ل )(، ابابی39(، زاغ )11(، هدهد )1(، مرغ انجیری )6(، سیمرغ )65(، باز )32)

(، کرکس 27(، طاووس )8، عنقا )(19( خفاش )11(، مرغ آبی یا مرغابی)1(، عندلیب )21)

(، 1ی )(، ُقمر4(، غُراب )17(، بط )5(، شهباز یا شاهباز)7(، هما )31(، جغد )10)

، گنجشک (4(، عقاب )1(، کالغ )16(، خروس )9(، کبوتر)4(، لک لک )8(، کبک )1فاخته)

 (.1( و عندلیب)1(، سار)1(، تیهو)1(، صقر)2یا عصفور)



 
های ترکیب های وصفی یا اضافی به کار رفته است. درر ترکیبواژة مرغ در مثنوی اغلب د

، به وصفی، مجموعة صفت و موصوف، به واسطة صفت که گویای ویژگی خاصی از مرغ است

تمثیلی از  پر که ترکیبی وصفی است،گیرند به عنوان مثال مرغ بیعنوان تمثیل قرار می

 دون پرکند. همان گونه که مرغ بسالک یا رهروی است که بدون قدرت عشق طی طریق می

ه عشق ک تواند از زمین جدا شده و به سوی آسمان باال رود، سالک نیز بدون جذبةنمی

ه سوی کشد، توان حرکت بنیروی جاذبه از طرف معشوق است و عاشق را به سوی خود می

توان یم ثنویممقصد و غایت کماالت خود را ندارد. از جمله ترکیبات وصفی با واژة مرغ در 

 به موارد زیر اشاره کرد:

مرغ  –اندازهمرغ بی –مرغ سر بریده -مرغ خوب –هنگاممرغ بی –مرغ حریص –پرمرغ بی

مرغ  -مرغ دوپر -مرغ الغر –آموزمرغ دست -مرغ زیرک سار -پروازمرغ خوش -آوازخوش

-رگمرغ م –مرغ فربه –مرغ ابله -مرغ کور –مرغ پران –مرغ غرّه –مرغ پرکنده -یک پر

مرغ  -مرغ شریف –مرغ ضعیف –مرغ خسیس –مرغ خوش سخن –مرغ آیس -اندیش 

 –مرغ گلین –جانمرغ بی –مرغ خبیر –مرغ حرص –مرغ جبری –مرغ پراشکسته -شگرف

 مرغ خانگی.  –مرغ غافل –مرغ پرنده –مرغ زنده –مرغ معنوی –مرغ شوم

ت الل حکایخموالنا اغلب خود در دهند، ها که وجه تمثیل مرغ را نشان میعالوه بر صفت

کرده  ز بیانآورد تا تعالیم خود را روشن و آشکار نیچند بیتی در تأویل رموز حکایت می

خود  ه مخاطبها یا دست کم راهنمای تفسیر متن را بها و هم تأویلباشد. یعنی هم تمثیل

سیر و تف ج فهمیدهد تا بر مقصود خود تصریح کرده باشد. زیرا بارها در مثنوی از کمی

 کند.ها ابراز نگرانی مینادرست مَثَل

 مهم عاوبس مثال و شرح خواهد این کالم                  لیـــــک ترسم تا نلغزد 

 ودیخز بیتا نگردد نیــــــــــکویّ ما بدی                  اینکه گفتم هم نبد ج

 -843 /2:  1376مولوی،)                                                                        

842) 

الیه ممثل است و مرغ مَثَلی بر آن و  مجموعة غالباً مضاف« مرغ» در ترکیبات اضافی با واژة 

ان نمونه در الیه، هم بار تمثیلی و هم بار تأویلی و معنایی دارد.  به عنومضاف و مضاف

که بارها تکرار شده است، مرغ مَثَلی بر جان است. در برخی دیگر از « مرغ جان»ترکیب 

گیرد؛ مانند صفیر مرغ، بانگ مرغ، بال مرغ و غیره. الیه قرار میمضافٌ« مرغ»ترکیبات کلمة 



 
تند. ها و کیفیات خاص پرنده به عنوان مثل مطرح هسدر این ترکیبات اجزاء، اعضاء، توانایی

مثالً در ترکیب بال مرغ، نه خود مرغ، بلکه عضوی از مرغ در جایگاه تمثیل است. یا در النة 

نیز همگی بار « مرغ»اش مد نظر است. این قسم از ترکیبات واژة مرغ، نه مرغ بلکه النه

 شوند.تفسیر می« پرنده»تمثیلی داشته و بر محور معنای رمز 

انی و نوی معمرغ و پس از مطالعه و بررسی همة دفاتر مثبا توجه به اقسام ترکیبات واژة 

 ی چند،آوری گردید. براساس این بررسی، غیر از مواردتفسیرهای ممکن از پرنده جمع

 شود.یمبیان « جان»دارد که گاهی با تعبیر « نفس»تمثیل مرغ به طور اعم اشاره به 

ر دقت نظر نا با دی دارد. گویی موالاشبه مرغ و جان آدمی در مثنوی دامنة گستردهامّا وجه 

ی در معنو خصوصیات طبیعی انواع پرندگان، هر ویژگی از آنان را مثال خصوصیتی مادی یا

ا هبدان س آدمیبیند. برخی از وجوهی که موالنا در تشابه میان پرنده و جان و نفانسان می

ا هگونه ه باتمثیل پرند عنایت داشته، در جدول زیر آمده است. این جدول مبیّن آن است که

 اش، مثالی برای احوال و اطوار نفس آدمیان است.های طبیعیو اجزاء و خصلت

 «انسان» و « پرنده » تطابقات احوال  -1جدول 

 های نفسانی انسان ویژگی ها و خصوصیات طبیعی و عینی پرندهویژگی

تواند هم روی زمین زندگی کند و پرنده می

 کند هم در آسمان پرواز

 تواند هم غرق در مادیات شده و نفسانسان می

-خود را منحصر به عالم ناسوت کند و هم می

تواند از تعلقات مادی گسسته و به سوی عالم 

 ملکوت پرواز کند.

 تواند با بال زدن از نیروی جاذبةپرنده می

 زمین رها شده و بر آن غلبه کند.

ز ت اتواند با مجاهدت و تزکیة و ریاضانسان می

های عالم طبیعت رها شده و به عالم جاذبه

 عقل بپیوندد

مین هایی که صیاد روی زها و تلهپرنده با دام

چیند، از آسمان به زمین آمده، به دام می

 شود.افتاده و صید و هالک می

 عالوه بر داستان هبوط نخستین آدم، انسان با

های نفسانی که شیطان ها و فریبوسوسه

کند، فریب خورده و مرتکب ایجاد میبرایش 

 شود.خطا و پلیدی می

برخی پرندگان با وجود این که دام را به 

-بینند اما باز هم گرفتار آن میچشم می

انسان با وجود این که به خسران و تباهی 

برخی اعمال آگاه است و بالفطره خوب و بد را 



 

 دهد اما باز گرفتار پلیدی واز هم تشخیص می شوند.

 شود.گناه می

-افتد چون نسبت به دانهپرنده در دام می

بیند حریص و مشتهی هایی که در دام می

 است.

شود زیرا نفس انسان دچار خطا و خسران می

حریص و مشتهی دارد. )دانه گندم اولین گناه 

 آدمی را رقم زد(.

ر یگدهای پرنده اگر از دام رَهَد، باز فریب دام

 شود. را خورده و اسیر می

ی تواند از خطاها و گناهان قبلگرچه انسان می

خود توبه کرده و مورد بخشش و رحمت الهی 

ه قرار گیرد امّا باز وسوسه نفسانی شده و گنا

 شود.دیگری مرتکب می

های پرندگان صیادان برای شکار برخی گونه

کنند یعنی صدایی از صفیر استفاده می

-ایجاد میمشابه صدای هم جنس آن پرنده 

 متکنند تا او را به اشتباه بیاندازند و به س

 دام بکشند. 

های نفسانی و شیطانی از ها و وسوسهفریب

های نفسانی ها و خواستهجنس عالیق و لذت

 است.

پرندگان هر جا که بپرند بر طبق راهنمایی 

طبیعی و غریزی به سوی النه و هم نوعان 

 گردند.خود باز می

ر حسب اصل خلقت تمایل به انسان فطرتاً ب

 بازگشت و رجعت به اصل وجود خویش دارد.

قراری پرنده را چون در قفس بگذارند، بی

 کوبدکند و خود را به در و دیوار قفس میمی

 و میل به رهایی از قفس دارد.

های غربت آگاه و عاشق در تن و جان انسان

تپد و میل قرار است و میشان بیجسم خاکی

 رهایی از بند جسم مادی خود دارد.به 

، پرندة  پَر ناَرسته، چون توان پریدن ندارد

اگر پرواز کند سقوط کرده و طعمة گربه و 

 شود.زاغ می

سالک تازه کار و بدون راهنما در طی طریق و 

های سلوک ممکن است گرفتار خطرات و آفت

 مسیر شده و به جای نجات، هالک یابد.

مله خروس گاهی در برخی پرندگان از ج

ساعاتی غیر از اوقات مورد انتظار آواز سر 

-دهند.  چنین خروسی را غالبًا سر میمی

 بُرند.

انسان نادان، ابله، جبری و کاهل که دست از 

-یدارد و خود را به امان خدا رها متالش برمی

 کند، سرنوشتی غیر از هالکت و نابودی نخواهد

 داشت.



 
 

 تمثیل مرغابی در مثنوی

و « بچه بطّ »« خَربَط»، «بط»های مترادف بار و به صورت واژه 11« مرغ آبی» مرغابی یا 

رهنگ فبار در مثنوی تکرار شده است. هر چند در  28بار یعنی در مجموع  17« بطان»

-یم امّا به نظر ی غازسانان و اردک تعریف شده است،ای از رَستهلغات فارسی، مرغابی پرنده

 .بط یا مرغابی را در مفهوم عام پرندگان آبی به کار برده استرسد که مولوی 

 ه کاربویژگی خاص پرندگان آبی که موجب شده تا به عنوان تمثیل متمایزی در مثنوی 

 ها در خشکی و هوا و آب است.رود، توانایی زیستی مرغابی

 ییچو مرغ خانه، خانه گندهای            نــیتو بطّی بر خشک و برتر زنده

 یآدم شهی            هم به خشکی هم به دریا پا نهتو ز کرّمنا بنــــــی 

 (2772 -73 /2: 1376مولوی،)                                                                      

ل هم تمثیرای فبوجه ممیزة مرغابی از دیگر پرندگان ، امکان حیات او در آب است. بنابراین 

 مرغابی ابتدا باید از آب که در مثنوی به بحر تعبیر می شود رمزگشایی کرد.

 داند.موالنا وجود را پیش از خلقت یک جوهر بسیط و ناب می

 پا شدیم آن ســر همهسر و بیمنبسط بودیم و یک جوهر همه              بی

 مچون آبگره بودیم و صافی هیک گهر بودیم همچون آفتاب                بی

 (686 -7 /1: 1376)مولوی،                                                        

-داند. دریا از قطرات بیاو بهترین نمود برای گوهر بسیط و یگانه هستی را آب و دریا می

هاست، اما هیچ یک نیست و قطره شماری تشکیل یافته که در عین حال که همة آن قطره

های ایده»دریا نیست اما در تموج و حاالت دریا، با دریاست، از اوست و با اوست. نیز اگرچه 

عمده موالنا که در قالب تمثیل دریا و بحر آمده است عبارتند از: نظریه جزء و کل ، کثرت 

رسند که به در وحدت و فنا در دریای کل. در نظام فکری موالنا جزءها وقتی به کمال می

(. 8: 1380)فتوحی، « و جذب کل شوند. دریا رمز کل مطلق است جانب کل حرکت کنند

حقیقت »و « مطلق هستی» شود، به معنی جا که با رمز مرغابی مربوط میبحر و آب آن

توان دریای آفاقی و مادی را رود که به لحاظ بساطت و یگانگی میبه کار می« ذات الهی

ها در بیان اندیشه رهایی از خود و واژهبهترین مثال برای آن دانست. بیشترین نمود این 

شود. در نظر موالنا، جان آدمی چون به یگانگی با حقیقت برتر و دستیابی به توحید دیده می



 
ای است که از گردد، به سان قطرهکند و با تن خاکی همراه میعالم طبیعت هبوط می

بیگانگی جان در همین شود بر دریای وجود جدا شده باشد و از همین رو قطره نمادی می

است. پس دریا نمادی « بحر شدن»دنیای خاکی؛ و چون کمال قطره در بازگشت به دریا و 

 ها با ذات حقیقی و عقل کّلی.گردد بر یگانگی جانمی

ب نیز آهوا،  وشود و جایگاهش عالوه بر خشکی مرغابی مورد نظر موالنا، در دریا شناور می

ون چت که ت از انسان در برابر فرشته و حیوان؛ بدین صوراست. این مرغابی، تمثیلی اس

-ز قوهیوانات نیراهی ندارند و ح« بّر»نیست، پس بر عالم خاکی یا مالئک را تصرف در ماده 

ست که هم خبرند. فقط انسان ابی« بحر»ندارند پس از « حقیقت آگاهی»ای برای تعقل و 

 مند است.  از ملک و هم از ملکوت بهره

 تئک را سوی بّر راه نیست               جنس حیوان هم ز بحر آگاه نیسو مال

 فلک تو بتن حیوانی بجانی از ملک                 تا روی هـــم بر زمین هم بر

 (463: غ  1355)مولوی،                                            

 فرموده است:موالنا در غزلیات به روشنی تمثیل مرغابی را تأویل 

ل ما م منزخود ز فلک برتریم و ز ملک افزون تریم            زیــــــن دو چرا بگذری

 کبریاست

حر بز آن کخلق چو مرغابیان زاده ز دریای جـــان           کی کند این جا مقام مرغ 

 خاست

ی وج پیاپـــــبلکه به دریا َدریم جمله در او حاضریم              ورنه ز دریای دل مــ

 چراست.

 (463: غ  1355)مولوی،                                            

ن موضوع با محورقرار داد« بّط بچگان که مرغ خانگی آنها را پرورش داده »در حکایت 

-ش بیمرغابی هایی که به واسطه پرورش توسط مرغ خانگی از اصل و حقیقت وجودی خوی

ه بالنا از تمثیل مرغابی برده می شود و همان جاست که مو خبر هستند، بیشترین بهره

ده صراحت و با ضمیر اول شخص )موالنا به ندرت در مورد خودش در مثنوی صحبت کر

 فرماید:است ( می

 داند زبان ما تمامما همه مرغابیانیم ای غالم                    بحر می

 (3779 /2: 1376)مولوی،               



 
-بی میمرغا بعدی با تشبیه سلیمان به بحر، الیة دیگری بر معنای بحر و بالتّبع در بیت

 افزاید. 

 یرپس سلیمان بحر آمد، ما چو َطیر              در سلیمان تا اَبد داریم سَ

 (3780 /2: 1376)مولوی،                              

 اند. اگردا می. زبان همة پرندگان ری موجودات و از جمله پرندگان استسلیمان پادشاه همه

مان ست. ههاپرنده را نمادی از نفوس انسانی بدانیم پس سلیمان جمع یگانة نفوس و جان

ر همة شود. سلیمان آفاقی بکه در تعبیر فلسفی وجود منبسط یا عقل کلّی عنوان می

ست اکلی  عقلموجودات علم دارد یعنی تمام علوم و معارف در او جمعند. سلیمان انفسی، 

-یأویل باطنتدر این مرتبه، « سلیمان»و « بحر»که همة مراتب عقول به او متصلند. تفسیر 

-ی، پس مکند . مرغ آب چون متصل به دریا و آب استتری را برای مرغابی نیز ممکن می

وار رح اطتوان به نفس متصل به عالم معقوالت و رها از تعلقات مادی تعبیرش کرد که ش

 شود.اء و اولیا و انسان کامل مینفس انبی

 سوی آن مرغابیان رو روز چند               تا ترا در آب حیوانی کشند

 مرغ خاکی مرغ آبی هم تنند                  لیک ضداند آب و روغنند

 (3487 -88 /3: 1376)مولوی، 

ند خود چ. هر کنددر جای دیگری در دفتر دوّم، موالنا جان و عقل خود را فدای این بحر می

کند. یمبیان  داند. این تمثیل، زیبایی مفهوم فنای در حق رارا الیق و شایستة بحّر نمی

 فنایی که تضمین کنندة بقای ابدی است.

 حربَرقاب غنشکیبم از گرچه صد چون من ندارد تابِ َبحر                  لیـــــک می

 ین بَحر بادخون بهای عقل و جان، ا        جان و عقل من فـــــدای بحر باد          

 م در اوو بّطانچند پا رود، رانَم در او                  چــــــون نَماتا که پاَیم مــــــی

 (1357 -59 /2: 1376)مولوی،               

 د، یککنقابل ذکر است که افزون بر معنایی که تمثیل مرغابی در کل مثنوی بیان می

 مثیل کهتت. این در اولین حکایت از دفتر پنجم، آمده اس« بط»امالً متفاوت با واژة تمثیل ک

یمی اشتهای دا سازد که با توجه بهمی« مرغابی»و نه « بط»موالنا آگاهانه آن را با کلمة 

-لت میخواهی دالو زیاده« حرص»مرغابی، بر یکی از چهار خصلت پَست نفس آدمی یعنی 

 کند.



 

  ی شیخ صفیدر تاالر دارالحفاظ بقعه« یمرغاب»تابلوی  

 بقعة شیخ صفی  

بی و مجموعة شیخ صفی در اردبیل که از ترکیب بناهای آرامگاهی، سکونت گاهی، مذه

یلی، ق اردبالدین اسحاای بیش نبود که شیخ صفیآئینی شکل گرفته است، ابتدا خانه ساده

ش پیروان ونیز به ارشاد مُریدان زیست و همان جا صوفی بزرگ قرن هفتم هجری در آن می

 پرداخت. می

 –بیی مذهای از بناهااین خانه را پس از وفات وی فرزندانش توسعه دادند و به مجموعه

زرگان ن و بزادگاآرامگاهی تبدیل شد که عالوه بر خانه و خانقاه شیخ، حرم و مقبرة شیخ

هبی های مذتوجه به جریانصفوی در آن قرار داشت. پس از تشکیل حکومت صفوی و با 

دی ای جدیهای از تصوف و تشیع بود، شاهان صفوی کاربریحاکم بر آن روزگار که آمیخته

کومت دار حبه مجموعه اضافه کردند. به طوری که در روزگار شاه عباس اول که دوران اقت

            آید، بقعة شیخ صفی یاصفوی و شکوفایی هنر و معماری دورة صفوی به شمار می

انه، خ، چینیای وسیع و با الحاقاتی نظیر دارالحدیث، دارالحفاظمجموعه« زاویة اردبیل»

 ایموعهنین مجچخانه، حمام و سایر بناهای مرتبط با کتابخانه، آشپزخانه، سقاخانه، نقاره

 بود.

ای نفی به بصکه از الحاقات شیخ صدرالدین فرزند شیخ « قندیل خانه»تاالر دارالحفاظ یا 

  متر که در جهت 11 /5×  6بقعة شیخ است، شبستانی است مستطیل شکل به ابعاد 

ا یغرقه  جنوبی کشیده شده است. این تاالر از داخل و دو جانب طولی دارای سه –شمالی 

 رواق بدون در و در دو طبقه است.



 

 
 

 نمای کلی تاالر دارالحفاظ معروف به قندیل خانه از جبهة شمالی -1تصویر 

 
 دارد. یانی قرارها در سقف غرفه مهای جبهة غربی دارالحفاظ، تابلوی مرغابیرواق -2تصویر 

 

. این اندهکه سه رواق در جبهة شرقی و سه رواق در جبهة غربی و در دو طبقه قرار گرفت

صورت  د و بهنشستنها میمکان در اصل مکانی برای تالوت قرآن بوده است. قاریان در غرفه

 خواندند .وزی قرآن میشبانه ر

 « هامرغابی»تابلوی 



 
-ن میه میابا توجه به کاربری مجموعة شیخ صفی و نیز تاالر دارالحفاظ، این پیش فرض ب

ط و در وستابل آید که نقوش جانوری حداقل کاربرد در تزئینات معماری را داشته باشند. این

 است. جستة گچی اجرا شدهسقف رواق میانی هر دو غرفه شرقی و غربی به صورت نقش بر

ر دی به آن اشارهرسد که این تابلو از دید اغلب محققان به دور مانده است زیرا ابه نظر می

 کتب تاریخی و حتی معاصر که  در این این پژوهش بررسی گردید، نشده است.

 

 

 
 واق سمتتابلوی مرغابی ها در سقف ر -هانمای نزدیک از تزئینات سقف رواق -3تصویر 

 راست قرار گرفته است.

 

ی تهجآنان در هر  دهد.ای انتزاعی از پرواز تعداد زیادی مرغابی را نشان میاین تابلو منظره

  م نظارهشان چرخیده و در همان حال به همشغول پروازند سر برخی در جهت مخالف بدن

ک است گ و پیچبرای که این پرندگان در آن مشغول به پروازند، پر از گل و کنند. زمینهمی

ی که ارندهرسد. تعداد مرغان بدون احتساب سه پو شبیه باغی سرسبز و شاداب به نظر می

و با رنگ ( کل تابل4عدد است )تصویر  40شان داخل قاب قرار گرفته، فقط نیمی از بدن

 طالیی پوشش یافته است.



 

 
 هاطرح خطی از تابلوی مرغابی -4تصویر 

 اهخوانش تابلوی مرغابی 

ری آن گی صوبرای فهم چنین اثری قبل از پرداختن به مفاهیم تمثیلی اش، توجه به دو ویژ

ست. در اک شده گشا خواهد بود. اول محلّ قرارگیری این اثر است. تابلو در سقف رواق حراه

 نابراینرفت. بگرود تابلو در جایی که بیشتر در معرض دید بود، جای میحالی که انتظار می

وهلة  هری درمنظور خالق اثر از سقفی بودن تابلو را بیانی تطبیقی میان سقف ظا توانمی

 اول با سقف آسمان و در وهلة دوم با مراتب و عوالم برتر وجود دانست.

توجه  ه بعدیباشد. نکتسو با دیگر مضامین این تابلو میاین تمثیل ساختاری هماهنگ و هم

د. یفی دارایرانی و اسالمی عددی است که ارزش کهاست. چهل در فرهنگ به تعداد مرغابی

ای ، معناشعدد چهل، عدد کمال و به انجام رسیدن است و گاه بدون توجه به ماهیت کمی

 هم فراوانی، گیرد. یعنی چهل مرغابی در تابلوی دارالحفاظ،فراوانی و تمامیت به خود می

  کند.یرسیده را تداعی م شمار پرنده و هم مضمون پرندگان به کمال و مقصدیعنی بی

-توان این پیشبه لحاظ ارتباط گستردة خانقاه اردبیل با منطقة آناتولی و آسیای صغیر می

ها و اشعار موالنا از طریق مریدان و ارادتمندان روم به اردبیل فرض را پیش نهاد که آموزه

کنند، اما ئید نمیشد. هر چند منابع تاریخی به صراحت چنین مطلبی را تأانتقال داده می



 
رفت و آمد فراوان میان اردبیل و شرق آناتولی و حوادث تاریخی که منجر به مهاجرت اقوام 

های های طریقتی و سنتهای بزرگ این منطقه به اردبیل شد، قطعاً در تبادل آموزهو طایفه

هم عرفانی و ترین متن متوان تأثیر نزدیکتأثیر نبوده است.از این رو میفرهنگی و ادبی بی

-تعلیمی، از نظر زمانی و مکانی و حتی زبانی، یعنی مثنوی مولوی را در اندیشه و آفرینش

 های ادبی و هنری این حوزه جستجو کرد.

ند، مرزشادر نظر موالنا تمثیل مرغابی هم از نظر وجه صوری و هم از وجه معنایی آن، 

 وشمندانههبه جای مرغابی تمهید  «مرغ آبی»نماید. استفاده از ترکیب قدسی و الهی می

مثل آن مو تصویر ذهنی معمول آن به مفهوم قدسی « مرغابی»اوست تا صورت مرسوم واژة 

ها ایتخص حکآسیب نرساند. به عالوه از این نظر که مولوی در مثنوی از زاویة دید سوم ش

زش و ار های مختلف مثنوی، حاکی ازکند، مرغابی خواندن خودش در بخشرا روایت می

رزشی واجد ا« مرغابی»معنویت این تمثیل در نزد اوست. بر این اساس، صورت و فرم 

 ارد ومتعالی است و استعداد حضور در مکانی مقدس که اختصاص به تالوت کالم وحی د

 گردد را دارد.نیز حریم حرم مرشد کامل صفوی محسوب می

یر سه در کس آدمی است. اما نفسی مرغابی در مثنوی بار ارزشی مثبت دارد. مثالی از نف

س در ین نفوااهلل به حضور الهی پیوسته و در وجود الیزال او فنا شده است. جایگاه الی

د، باغ ان کرنهایت کمال و جمال مکانی قرار دارد. جایی که اگر بتوان تمثیلی بر آن عنو

-اخهت. ششده اس بهشت است. با توصیفی که در قرآن به پرهیزکاران و مؤمنان وعده داده

هشت و بن باغ ها نمادی از ایهای پیچان و ظریف پر از گل و برگ در زمینة تابلوی مرغابی

 گذارد.جایگاه نفوس انبیاء و اولیاء و کامالن را به نمایش می

ند. کداعی میتها، پرواز و کش و قوس ناشی از بال زدن را های مرغابیها و بالحالت بدن

ا هرغابیست. مااند، الزمان همان گونه که با تصویر ابدی و همیشگی شده پرواز این پرندگان

ه دایم ب ر حیاتاند، از قید زمین و زمان رها هستند و در پرواز و صعودی مکرر دبال گشوده

 ی با حقو یگانگ اند. موالنا رجعت به اصلپایان جاودانه شدهبرند و غرق در لذتی بیسر می

 .سعادت و امنیت ابدی و حقیقی عارفان و واصالن می داندرا حریم امن و مایه 

 ندریزقها را باز گوید بط را کز آب خــــــــیز          تا ببینــــــی دشـــت

 ربط عاقــــــل گویدش ای باز دور          آب ما را حصـــن و امنست و سرو

 بروید از حصن آدیو چون باز آمد ، ای بطان شتاب          هین به بیرون کم 



 
 (432 -34 /3: 1376)مولوی،                                                        

نند آن تی ماامنیت و سرور پرندگان به امنیت و آرامش حرم شیخ اشاره دارد و سرور و بهج

یت حکا را در دهد. موالنا این لذت، بهجت و سعادت اخرویرا به قاریان و زائران وعده می

 کند.پیرچنگی و در بیان عالم ملکوت با تمثیل مرغابی چنین بیان می

 زارلهیبی الغخوش بُدی جانم در این باغ و بهار                       مست این صحرا و 

 دمیخورکر میلب و دندان شکردمی                       بیپا ســــــفر میسرو بیبی

 غچرخ، ال اکنانج دماغ                       کـــــردمی با سذکر و فکـــری، فارغ از رن

 یدمیچی میکفـدیدمی                        وَرد و ریحان بیچشم بسته عالــــمی می

 غتسلماب و مرغ آبی غـــــــرق دریای عسل                        عین ایوبی، شــــر

 (2092 -2096 /1: 1376)مولوی،  

به  «مرضیه ارجعی الی ربکَّ راضیه»و کامیابی نفوس مطمئنه که در لبیک به ندای سعادت 

چرا که پای  ارند ،ها نداند، دائم والیزال است. آنها باکی از طوفانسوی پروردگارشان شتافته

 در بحر دارند و بر هر موج و طوفانی سوار و مسلط هستند:

 غان؟فکی ز طوفان بَال دارد        دعوی مرغابیی کردست جان                   

 شد قدماش بر آب بس بابطّ را ز اِشکستن کشتی چه غم                       کشتی

 زنم؟ نه تنزنده زین دعوی بود جان و تنم                        من از این دعوی چگو

 -6/5: 1376مولوی، )                                                                            

4063) 

ی تمثیل ایرانی –ها یکسره به رنگ طالیی است رنگی که در حکمت اسالمی تابلوی مرغابی

 که بها اکی راز نور و خورشید و خداوند است. گویی که نور حقیقت و نور الهی همة نفوس پ

 ند.کمی« غرق در دریای عسل»گیرد و به قول موالنا سوی او برگردند را دربر می

 گیری نتیجه

تمثیل مرغ یا پرنده در مثنوی موالنا، بر نفس و جان آدمی داللت دارد. از میان اقسام مرغان 

یاد شده در مثنوی، مرغابی نماد نفس کمال یافته و به وحدت رسیده انسان است که از 

یگانگی و غربت زمین رهیده و به یگانگی با بحر وجود نائل شده است. به عبارتی نمادی از ب

جان انبیاء و اولیاء و نیز کامالن و واصالن به حق است. با عنایت به این فهم از تمثیل 

ها در سقف تاالر دارالحفاظ خانقاه شیخ توان تابلوی نقش برجستة گچی مرغابیمرغابی، می



 
های این اردبیلی که از عارفان هم عصر با موالنا بوده را نیز تبیین کرد. مرغابیالدین صفی

تابلو تصویر جان سالکان و رهروان طریقت است که در نهایت سلوک عرفانی شان به 

اند و با پای گشودن از بند حقیقت و یگانگی با اصل و مبدأ حقیقی وجودشان واصل شده

اند. این تفسیر، علت قرار ز و رهایی دائم، جاودانه گشتهناسوت، در آسمان ملکوت در پروا

-گرفتن تابلویی از پرندگان در محیطی که اختصاص به تالوت قرآن داشته و آرامگاه شیخ

 کند.باشد را توجیه میالدین میصفی
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