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چکیده
ماهی ،یکی از تصووری های مط ح مرلری در مثنری اسووک ش عوواا نا نس ا خ ی اریدووای یی هنی ی نارنی دارد .ماهی ،یاژه
حسی نسیط یسک نلکش تصری ی گست ش یافتش ی ممتی ش از االم حخ تا د یای اعنااتش جاس ی ریاس را در ن گ فتش اسک .در این
مقالش ن ای دستیانی نش تصری ماهی ،تمامی ارن دهای زنا ی ی ادنی ی یاژههای م تبط نا نس ن رسی عی تا از این رهگذر امکاس تق ب
نش د یای مایرای این تصوووری ف اهم گ دد .مرلری در مثنری ن ای نیاس مقاصوووی ی ا ییدوووشهای ارد نارها از ماهی در قالب مفاهیم
مختلف مادین ن پایش ق نس ،احادیث ی ریایات ی منانع تاریخی سورد جسوتش اسوک .ماهی در ا ییدوش عواا ماا ی مادین گر اگرس
همچرس اارف ی سالک حقیقک ،ا ساس امل ی ا ساس نهدتی ،یسیلش هیایک ی گاه مانایی متفایت نا ماا ی مذ رر ما نی زمین ،جسم
ی ا ساس د یری یافتش اسک.
واژههاي كلیدي
ماهی ،ماد ،مرلری ،مثنری.

مقدمه
بدون ت صویرپردازی هیچ هنری به ویژه شعر وجود نخواهد دا شت .نمادگرایی تعبیری از هنر ا ست که بر نماد ا ستوار شده
استتت .نمادها در همه عملکردهای فرهنگی بشتتر از جمله دی ش شتتعرش هنرش استتقورهش یا های فلستت،یش عل و… وجود دارند.
(اویسش  .)104 :1999نماد یک ا صقالحش نام یا حتی ت صویری ا ست که در زندگی روزانه شناخته شده ا ستش اما عالوه بر معنای
متداولش رو ش و بیوا سقه دارای معنی ضمنی ویژهای ا ست که به آنچه برای ما مبه ش نا شناخته یا پنهان ا ستش ا شاره میکند.
(یونگش  .)3 :1978نماد ( سمبل) دارای جنبه ناخودآگاه و سیعی ا ست که هرگز به طور د یق تعریف یا به طور کامل تو ضیح داده
نشده است .ذه آدمی در کند و کاو سمبل به تصوراتی میرسد که خارج از محدوده استدالل معمولی هستند.
نمادگرایی یا مکتب سمبولیس ش شیوهای بود که در برابر اثباتگرایی به وجود آمده و د برافراشته است( .کزازیش .)257 :1376
در ای مکتبش شاعرش کو ش شی برای رخنه در فرا سوی جهان ت صورات داردش ای ت صورات به م،هوم ایده افالطونش یعنی جهان
فراطبیعی کاملی ا ست که ان سان آرزوی رهیابی به آن را دارد( .چدویکش  .)14 :1375در آثار شاعران و نوی سندگان که نمادگرایند
* دا دیار ،دا دگاه عهیی چم اس اهراز ،گ یه زناس یادنیات فارسی ،ای اس ،اهراز.
* * استادیار ،دا دگاه عهیی چم اس اهراز ،گ یه زناس یادنیات فارسی ،ای اس ،اهراز.
* * * دا دجری دیره د ت ی دا دگاه عهیی چم اس اهراز.
تاریخ پذی ش1394/11/28 :
تاریخ دریافک1394/10/4 :

عموماً از تصاویر عینی و مادی برای بیان احساسات و اندیشههای انتزاعی است،اده میشود .نمادسازی همانند نیرویی محرکش انسان
را از اح سا

به فه ش از فه به بینشش از بینش به اندی شه و از اندی شه به ت ،سیر سازنده ارتقا میدهد و در یک چ ش انداز به شعرش

عمقش دامنهش اعتبار و و ار میدهند و در آن صورت است که خواننده خود را در برابر عظمتی پایدار مییابد.
به هر روی باید گ،ت ادبیات سمبلیک در عموم مردم مؤثر و نافذ است .عارفان ه چون نمادگرایان برای ت،هی مقصودهای معنوی
و معانی بلند و عالیش چارهای جز به کار بردن واژگان و عبارات رمزی نداشتتتند .بدون تردید عرفان رمزیش در ستتایه بهرهوری از ای
کاربردش توان سته به زبان ویژه خود د ست یابد .ای زبان برخا سته از نهاد ب شر و ترجمان احوال درونی ا ست و عارفان با تم سّک به
گیاهشناسیش حیوانشناسی و انسانشناسی توانستهاند به ارایه منویات خود بپردازند.
از ستتوی دیگر نمادها نیز باید باد ت انتخاب شتتود .در حقیقت نماد باید برای م،هومی که از آن برگرفته شتتدش بهتری انتخاب
باشد تا بتواند دریافتی ظریف و هوشمندانه به وجود آورد.
ماهی در مثنوي
ماهی) (fishدر عربیش نونش حوت و سمکش جانوری ا ست آبزی که در روایات و اندی شه ا سالمی به نحو مؤثری ح ضور یافته
است .برداشتها و تحلیلهای عرفانی و اخال ی در مورد ماهی در مثنوی بدون شک متأثر از اسقوره و فرهنگ دینی به معنای عام
و شامل اسالمش یهودیت و مسیحیت است.
«ماهی به یقی نماد عنصر آب استش یعنی نماد جایی که در آن میزید .ماهی ه منجی است و ه وسیله کشف و شهود .یک
ماهی (ماتیسه) اوتاره (مظهر) ویشنواست و منو انون گذار دوره فعلی را نجات میدهدش پس وداها را به او میآموزدش یعنی مجموع
عل دسی را بر او آشکار میسازد .با همی دیدگاه است که مسیح اغلب چون ماهیگیر و مسیحیان چون ماهی تصویر میشوند و
آب غسل تعمیدش عنصر طبیعی و وسیله تولد دوباره است.
ماهی به دلیل شتتیوه عجیبش در تولید مثل و تعداد بیشتتمار تخمی که میریزدش نماد زندگی و باروری استتتش نمادی که به حق
میتواند به زمینه روحی و باطنی منتقل شود .در نقا شیهای خاور دورش ماهیها ج،ت ج،ت ت صویر می شوند و نماد و صلت ه ستند.
استتالم ه نماد ماهی را به مقوله باروری ارتباط میدهد .در شتتمایلنگاری جوامع هندواروپاییش ماهیش عالمت آب و نماد باروری و
فرزانگی ا ست .در میان سرخپو ستان آمریکای مرکزیش ماهی نماد خدای ذرت ا ست .به عقیده هانتزش ماهی نماد فالو سی ا ست .ای
بردا شت در حکاکیهای روی ا ستخوان ماگدالنی نیز م صداق پیدا میکند .در زبان سن سکریت خدای ع شق؛ «ک سی با عالمت ماهی»
خوانده می شود .در آسیای صغیر اناکسماندور

تصریح داشت که ماهیش پدر و مادر تمامی نسل بشر است و به همی دلیل خوردن

آن ممنوع بود .در چی ش ماهی نماد بخت و ا بال استتت همراه با و(عمر طوالنی) عالمت شتتادکامی و نیکبختی استتت» (شتتوالیه و
گربرانش .)139-142 :1385
در آیی مهرش باور بر ای بوده که مهر (میثرهش میترا) درون آب متولد شتتتده استتتتش به همی دلیل در آثار ای آیی ش مهر را به
صورت کودکی بر روی نیلوفر آبی و در حال بیرون آمدن از آب با دو ماهی دل،ی تصویر میکنند( .حصوریش  )43 :1386در اوستا
از دو ماهی مینوی یاد می شود که اورمزد آنان را مأمور حرا ست و نگهبانی گیاه گُوکَرن از آ سیب اهریم نموده ا ست .ای گیاه که
هوم ستتپید نیز نامیده شتتدهش گیاهی استتاطیری استتت که در ته دریای فراخکرد میروید و بیمرگی میآورد و در باستتازی جهان یا

فرشگرد به کار خواهد آمد (آموزگارش  .)33 :1386ماهی(حوت) در رآن در داستان حضرت یونس در سوره صافاتش آیات (-144
 )133و داستان موسی و یوشع در جست و جوی خضر در سوره کهفش آیات ( )60-63آمده است.
ای مقاله تالش میکندش تحلیلهای عرفانی مربوط به ماهی را از البهالی مثنوی استخراج کرده و به اجمال توضیح دهد.
ماهی ،عاشقی صادق
مولوی به کرّات عاشق صادق را به ماهی ممثّل ساخته که مایه حیات و بقایشش عشق است( .ر.ک فروزان،رش )220 :1379
گتتاه چتتون متتوجتتی بتترافتترازان عتتلتت

گتتاه چتتون متتاهتتی روانتته بتتر شتتتتتکتت
(همان)264 :

ماهی هرگز از آب سیر نمیشودش اهل ایمان نیز از آب حقیقت و دریای رحمت الهی سیراب نمیشوند.
هتتر کتته جتتز متتاهتتی زآبتتش ستتتتیتتر شتتتتد

هتتر کتته بتتیروزی استتتتتش روزش دیتتر شتتتتد
(همان)5 :

ماهی عارف کامل و غیر ماهی معرف ک سانی ا ست که چندان ظرفیتی ندارد و به اندک فا صله انع می شوند( سبزواریش :1374
 .)26یعقوب چرخی میگوید« :غیر ماهی از آب سیراب شود اما ماهی را از آبش سیری نیست .عشّاق را ه چون ماهیان بدان که از
آب حیات عرفانش ایشان را سیری نیست»( .به نقل از زمانیش )61 :1386
پتتس کتتلتتود خشتتتتک در جتتو کتتی بتتود

متتاهتتیتتی بتتا آب عتتاصتتتتتی کتتی شتتتتتود
(همان)859 :

ماهی ،سالک یا انسان كامل
در مثنویش هر جا سخ از ماهی استش تداعی سالک یا انسان کامل است.
آن متتیتتر دیتتد

زآمتتد متتاهتتیش شتتتتتدش وجتتدی پتتدیتتد

چتتون نتت،تتاذ امتتر شتتتتیتت

گتت،تتت آه متتاهتتی ز پتتیتتران آگتته استتتتت

شتتتتُه تتتنتتی را کتتاو لتتعتتیتت

درگتته استتتتت

متتاهتتیتتان از پتتیتتر آگتته متتابتتعتتیتتد

متتاشتتتتقتتی زیت دولتتت و ایشتتتتان ستتتتعتتیتتد
(همان)332 :

در بستتیاری از مواضتتع در مثنویش ماهیش نماد جان انستتانهای الهی و انبیاء و اولیاءاند که جز در بحر پاک کبریایی نمیتوانند
زیست .از سوی دیگر اندیشه پیوست انسان کامل با عال غیب در تصاویری که ماهی در آن حضور داردش به چش میخورد.
ماهیان آگاه از پیرانش نماد اولیاء و عارفان هستند .مولوی در فیه مافیه در ای خصوص و در تمثیل جالبیش پیامبر را ماهی دریای
رحمت دانستتتته و مینگارد« :در آن دریای رحمت ه چون ماهی غوطه میخورد هر چند در ای عال مقام پیغامبری و خلق را
رهنمایی و عظمت و پاد شاهی و شهرت وحی با شدش اما چون باز به آن عیش بازگردد .)451 :1381( »...کار ماهی جز شناگری در
آب نی ست .عارف نیز کاری جز شناوری و ت سبیح و عبادت درگاه احدیت ندارد .ماهی هر در ه در دریا با شدش باز به دنبال آب
فراوانتری استتتتش عارف نیز عل بیشتتتتری از خداوند طلب میکند .مولوی بارها تأکید میکند که ماهیت رآن چیزی جز انبیاء
نیستتت .وی ستت یاد میکند که نورانیان یعنی اولیای الهی به مانند ماهیان بحر احدیت هستتتند .ای ماهیانش اهل صتت،ا و یکرنگی

هستند گرچه در خشکی هزاران رنگ وجود داردش ماهیان دریای وحدت با همه رنگها میجنگند.
هستتتتتت تتترآن حتتتالهتتتای انتتتبتتتیتتتاء

متتتاهتتتیتتتان بتتتحتتتر پتتتاک کتتتبتتتریتتتا

بتتتاز و تتتت صتتتتتبتتتح آن التتتلتتهتتتیتتتان

بتترزنتتنتتد از بتتحتتر ستتتتر چتتون متتاهتتیتتان

(مولوي)74 :1378 ،

(همان)89 :

استعاره از عقول و افکار منسوب به خدا
جتتان چو افزون شتتتتد گتتذشتتتتت از انتهتتا

شتتتتد متتقتتیتتعتتش جتتان جتتملتته چتتیتتزهتتا

و متتتاهتتتی و پتتتری و آدمتتتی

زا نکتته او ب یش استتتتت و ایشتتتتان در ک می

متتاهتتیتتان ستتتتوزن گتتر دلتتقتتش شتتتتونتتد

ستتتتتوزنتتان را رشتتتتتتتتههتتا تتتابتتع بتتونتتد

متتتر

(همان)332 :

مجاز از همه موجودات
پتتاستتتتتبتتان بتتر ختتوابتتنتتاکتتان بتترفتتزود

متتاهتتیتتان را پتتاستتتتتبتتان حتتاجتتت نتتبتتود
(همان)340 :

استعاره از عارفان دریای معارف الهی

چتون ضتتتتا بتیتترون کتنتتد از چترد ستتتتر

عتتا تتالن گتتردنتتد جتتملتته کتتور و کتتر

متتتاهتتتیتتتان افتتتتتتتنتتتد از دریتتتا بتتترون

دام گتتتیتتترد متتتر

پتتترّان را زبتتتون

تتتا پتتری و دیتتو در شتتتتیشتتتته شتتتتود

بتتتلتتتکتتته هتتتاروتتتتی بتتته بتتتابتتتل در رود

و تتتو دریتتای حتتیتتات

زنتتدهایتت از لتتقتت،تتت ای نتتیتتکتتو صتتتت،تتات

(همان)377 :

متتاهتتیتتانتتیتت

(همان)415 :

استعاره از سالکان
ماهیان جان ،استعارهای از عارفان

دریتتا پتترنتتد

تتتو نتتمتتیبتتیتتنتتی کتته کتتوری ای نتتژنتتد

متتاهتتیتتان جتتان در ایتت

بتتر تتتو ختتود را متتیزنتتنتتد آن متتاهتتیتتان

چشتتتت بتتگشتتتتا تتتا بتتبتتیتتنتتیشتتتتان عتتیتتان

متتاهتتیتتان را گتتر نتتمتتیبتتیتتنتتی پتتدیتتد

گتتوش تتتو تستتتتبتتیتتحشتتتتان آختتر شتتتتنتتیتتد
(همان)323 :

ماهی الهی ،استعاره از مأموران مشیت خداوندي
در دا ستان کرامات دروی شی که در ک شتی به دزدی متهمش کردندش ماهی به صورت مأمور الهی ظاهر می شود .بدی ترتیب که
پس از دعای درویش به ستتتوی خداوند به دلیل اتهام دزدی که به او زده بودندش صتتتدها هزار ماهی که مأمور الهی بودند هر یک

سوزنی از طال به دهان سر ز آب باال ک شیده و گ،تند :بگیر شی ای

سوزن تو .شی رو به امیر کردهش گ،ت :ای

سلقنت عظمای

الهی بهتر است که سلقنت دل میباشد یا ملک ناچیز دنیا
ستتتتوزن زود در دریتتا فتتگتتنتتد

ختتواستتتتتت ستتتتتوزن را بتته آواز بتتلتتنتتد

شتتتتیتت

صتتتتتد هتتتزاران متتتاهتتتی التتتلتتتهتتتی

ستتتتتوزن زر در لتتتب هتتتر متتتاهتتتیتتتی

ستتتتتتربتتترآوردنتتتد از دریتتتای حتتتق

ستتتتوزنهتتای حتتق

کتته بتتگتتیتتر ای شتتتتیتت

(همان)327 :

ماهی نماد انسان بهشتی
در جایی از مثنویش پیامبری در اثبات ادعای پیامبری خود را به ماهی ت شبیه میکند؛ چرا که ه چون ماهیش خانه و همن شینی بر
روی زمی ندارد.
نتته مرا ختتانتتهستتتتت و نتته یتتک همنشتتتی

ختتانتته کتتی کتتردستتتتت متتاهتتی در زمتتیتت
(همان)810 :

ماهی نماد انسانی که به سوی حقیقت رهسپار است و بیتردید جایگاه چنی انسانیش بهشت خواهد بود.
که بهشتتتتی کیستتتتت و بی گا نه کی استتتتت

پتتیتتش م ت پتتیتتدا چتتو متتار و متتاهتتی استتتتت
(همان)162 :

ان سان به شتی به ماهی ت شبیه شده و غیر به شتی به مار؛ چرا که مار در ا شعار مولوی نماد ان سانهای خاکی و دنیوی ا ست که
جایگاهشان بر خاک است نه دریا.
دایتت

انتتدر آب کتتار متتاهتتی استتتتتت

متتار را بتتا او کتتجتتا هتتمتتراهتتی استتتتتت
(همان)518 :

ان سان به شتی برای ورود به به شت با آب کوثر تقهیر می شود همچنان که خداوند در رآن میفرماید« :و سقاه ربه شراباً
طهوراً» ( .)24ای شتراب پاک میتواند نوشتابه نهر کوثر باشتد که خدا آن را به دستت رستولش (ص) و امیرالمؤمنی (ع) به اهل
بهشت ارزانی داشته است تا آنان را از هر عیب و پلیدی پاک کند( .امی ش )311 :1361
ماهی نماد هدایت

مولوی در دا ستان ح ضرت مو سی و یو شع در ج ست و جوی خ ضر که در رآن در سورة کهف آمده ا ستش ماهی را نماد
هدایت معرفی میکند.
متتاهتتی بتتریتتان ز آستتتتتیتتب خضتتتتتر

زنتتده شتتتتد در بتتحتتر گشتتتتت او مستتتتتتتقتتر
(همان)1078 :

در اینجا ماهی وسیله هدایت استش همان طور که به تعبیری برای حضرت یونس نیز ای گونه بوده است:
گتت،تتت پتتیتتغتتمتتبتتر کتته متتعتتراج متترا

نتتیستتتتتت بتتر متتعتتراج یتتونتتس اجتتتتتبتتا
(همان)560 :

ماهی خاکی ،فاقد روح حقیقی

ماهی خاکیش درویش نان استتت که تنها صتتورت ماهی را داردش اما فا د روح و حقیقت آن استتت و از دریا فرار میکند( .ر.ک
شهیدیش  :1373ج )217 :8ماهی خاکیش نماد انسانهای دنیوی است.
متتتاهتتتی ختتتاکتتتی بتتتود درویتتتش نتتتان

شتتتتتکتتل متتاهتتی لتتیتتک از دریتتا رمتتان
(همان)129 :

شکل و صورت ماهی که از گل سازند و یا بر خاک کشند؛ ریگ ماهی و آن سقنقور است و سقنقورش جانوری است از جنس
بزمجه که در آب و خشکی تواند زیست( .ر .ک :مثنوی شریفش فروزان،رش )1145 :1373
ماهی در عرفان تمثیلی مولوی
نتتت،تتتس اول رانتتتد بتتتر نتتت،تتتس دوم

متتاهتتی از ستتتتر گتتنتتده بتتاشتتتتد نتتی ز دم
(همان)496 :

مولوی در ای بیت که تحت عنوان نومید شدن انبیا از بول و پذیرایی منکران آمده استش خلق عال و از آن جمله افراد بشر را
محکوم ضای الهی و تابع سرنو شت لوح تقدیر دی ازلی دان سته ا ست .وی بر آن ا ست که هر آنچه در عال خلق و ای جهان
ستتت،لی وجود میگیرد تحت تأثیر عالمی مافوق ای جهان که آن را عال امر میگویندش استتتتش بنا بر ای انبیا از بول دعوت و
پذیرایی منکران نومید شتتده بودندش پیش خود میگ،تند که ما بیهوده آه ستترد میکوبی ؛ چرا که آب از ستترچشتتمه گل آلود و
گندیدگی ماهی از سر شروع میشود.
حکایت سه ماهی ،تمثیلی رمزي
مولوی در ابیاتی در دفتر چهارمش در باره نشانههای عا لش نیمه عا ل و غافل سخ میگوید ..وی بر آن است که عا ل با مشعل
عقل و هدایت خود سلوک میکند و به مق صد میر سد و نیمه عا ل با ار شاد عا ل طی طریق میکند اما آنکه غافل ا ستش نه عقلی
دارد که خود به مقصد برسد و نه نیمه عقلی که به کمک هادی عا ل به منزلگه مقصود واصل شود .مولوی برای بسط ای موضوعش
حکایت ستته ماهی را میآورد .ای حکایت نقد حال آدمیان استتت .دنیا به آبگیری میماند که ستته نوع مردم در آن میزیند :عا ل
کاملش نیمه عا ل و غافل .عقالء با تکیه بر م صباح عقل خودش راه حیات را به سالمت درمینوردند اما نیمه عا النش ابتدا در اندی شه
نجات خود برنمیآیند لیک با ارشاد عقال راه را از چاه تشخیص میدهند و با مع هوای ن،سانی و مرگ اختیاری از صیّاد ن،س و
شیقان میدهند و اما غافالن در دام مکر و حیلت ن،س و شیقان اسیر میشوند.
صتتتته آن آبتتگتتیتتر استتتتت ای عتتنتتود

کتته در او ستتتتته متتاهتتی اشتتتتتگتترف بتتود

در کتتلتتیلتته ختتوانتتده بتتاشتتتتی لتتیتتک آن

شتتتتر صتتتته بتتاشتتتتد و ایتت

متتغتتز جتتان

چتتنتتد صتتتتتیتتادی ستتتتتوی آن آبتتگتتیتتر

بتترگتتذشتتتتتتتنتتد و بتتدیتتدنتتد آن ضتتتتمتتیتتر

پتتس شتتتتتتتتایتتبتتدنتتد تتتا دام آورنتتد

متتاهتتیتتان وا تتف شتتتتدنتتد و هتتوشتتتتمتتنتتد

آنتتتکتتته عتتتا تتتل بتتتود عتتتزم راه کتتترد

عتتتزم راه مشتتتتتتکتتتل نتتتاختتتواه کتتترد

گتت،تتت بتتا ایتتنتتهتتا نتتدارم مشتتتتتورت

ستتتستتتتت ت کتتنتتنتتد از متتقتتدرت

کتته یتتقتتی ت

متتهتتر زاد و بتتود بتتر جتتانشتتتتان تتتنتتد

کتتاهتتلتتی و جتتهتتلشتتتتتان بتتر متت

مشتتتتتورت را زنتتتدهای بتتتایتتتد نتتتکتتتو

کتته تتتو را زنتتده کتتنتتد وان زنتتده کتتو

ای مستتتتتافتتتر بتتتا مستتتتتافتتتر ر ی زن

زانتتتکتتته پتتتایتتتت لتتتنتتتگ دارد رایزن

گتت،تتت آن متتاهتتی زیتترک ره کتتنتت

دل ز ر ی و مشتتتتتورتشتتتتتان بتتترکتتتنت ت

ستتتتوی دریتتا عتتزم کتت

زیتت

آبتتگتتیتتر

بتتحتترجتتو و تتترک ایتت

زنتتنتتد

گتترداب گتتیتتر

ستتتینتته را پتتاستتتتاختتت میرفتتت آن حتتذور

از متتتقتتتام بتتتاختتتقتتتر تتتتا بتتتحتتتر نتتتور

رفتتتت آن متتتاهتتتی ره دریتتتا گتتترفتتتت

راه دور و پتتتهتتتنتتته پتتتهتتتنتتتا گتتترفتتتت

گتتت،تتتت متتتاهتتتی دگتتتر و تتتت بتتتال

چتتونتتکتته متتانتتد از ستتتتایتته عتتا تتل جتتدا

عتتیتق

چتتنتتان نتتیتتکتتو رفتتیتتق

کتتاو ستتتتوی دریتتا شتتتتد و از غ

لتتیتتک زان نتتنتتدیشتتتت و بتتر ختتود زنتت
پتتس بتترآرم اشتتتتتکتت

فتتوت شتتتتد از متت
ختتویشتتتتتتتت

را ایتت

زمتتان متترده کتتنتت

ختتود بتتر زبتتر

پشتتتتتت زیتتتر و متتتیروم بتتتر آب بتتتر

متتیروم بتتر وی چتتنتتان کتته ختتس رود

نتتی بتته ستتتتبتتّاحتتی چتتنتتان کتته کتتس رود

متترده گتتردم ختتویتتش بستتتتپتتارم بتته آب

رگ پتتیتتش از متترگ امتت

استتتتت از عتتذاب

غتتلتتط غتتلتتقتتان رفتتت پتتنتتهتتان انتتدر آب

متتانتتد آن احتتمتتق هتتمتتیکتترد اضتتتتقتتراب

از چپ و از راستتتتت میجستتتتت آن ستتتلی

تتتا بتته جتتهتتد ختتویتتش بتترهتتانتتد گتتلتتیتت
(همان)677-680 :

تصاویر مرتبط با ماهی
سمک(ماهی) در مقابل سماک
از بتتهشتتتتتتتش انتتداختتتتتش بتتر روی ختتاک

چون ستتتمک در شتتتستتتت او شتتتد از ستتتماک

بتتا تتتو متتا را ختتاک بتتهتتتتتر از فتتلتتک

ای ستتتتمتتاک از تتتو متتنتتّور تتتا ستتتتمتتک

(مولوي)304 :1378 ،

(همان)31 :

سماکش ستارهای ا ست بزرگش بیرون از صورت فلکی عوّاش برابر بناتالنعش .آن را سماک رامح (نیزهدار) خوانند و رمح او دو
ستاره ا ست از صورت فلکی جاثی .همان صورتی که بر زانو ن ش سته ا ست و او را از بهر بلندیش سماک خوانند و گروهی او را
نگهبان شام نام کنند و برابر آن به سمت جنوبش دیگر ستارهای ا ست بزرگ و رو ش که آن را سماک اعزل خوانند( .رک :شرح
مثنوی شریفش « )249 :1373سمک» به معنی ماهی است و اشارت دارد بدان دسته از روایات که گ،تهاند زمی بر پشت ماهی نهاده
شده است( .علی ب حسی مسعودیش  )22 :1370اسقوره «گاو ماهی» یکی از اولی اندیشههای زمی شناختی است که به استنباط
و ت،کر ان سانهای اولیه در خ صوص حیات و آفرینش مربوط می شود .بر ا سا

ی ا سقوره به امر خداوندش زمی بر پ شت گاو و

گاو نیز بر پ شت ماهی و ماهی بر آب رار گرفته ا ست .توالی روز و شب و ف صول و حتی بروز نا شی از تحرک ای دو موجود

است .بسیاری از م،سران رآن برآنند که مراد از ن (نون) که در آغاز سوره ل به آن سوگند یاد شده همان ماهی است که جهان بر
پشت اوست و او در آب رار دارد و زیر آن ماهیش گاوی است و زیر گاو صخره و زیر صخرهش ثری (زمی ش خاک) و زیر ثری کس
نداند چیستتت و نام آن ماهی «لیوشتتا» استتت و نام آن گاو «یهموث» .در روایتی دیگر ای ماهی بر دریاش دریا بر باد و باد بر درت
رار دارد .گویند آن ماهی استکبار کرد و به خود متعجب شد و خواست که جهانش زیر و رو کند .خداش پشهای بیافرید تا به بینی او
درشد و بیرون شد و پیش روی او تشست .از آن گاه چش آن ماهی بازمانده است و در آن پشه همینگرد( .یاحقیش )748 :1386
ماهی به معنای زمی جزء اعتقادات ایرانیان بوده و مولوی از ای تعبیر بهره برده است.
پس زمتته تتتا متتا هی ه یچ از خ لق نیستتتتت

کتته بتته جتتذب متتایتته او را حتتلتتق نتتیستتتتت
(مولوي)359 :1378 ،

منظور از ای بیت آن است که به هر کو بنگرید از ماهی تا به ماه (کنایه از زمی تا آسمان) مخلو ی نیست مگر ای که خمیرمایه
جذابی دارد که اشیاء مناسب را به خود میکشد( .جع،ریش  :1366ج )130 :6و یا در توصیف درخت سدره المنتهی که ریشهاش از
گاو و ماهی ه پایی تر است به ای اعتقاد و باور اشاره شده است.
بتتیتت

هتتر یتتک رفتتتتته در تتعتتر زمتتیتت

زیتترتتتر از گتتاو و متتاهتتی بتتد یتتقتتیتت
(مولوي)1378:446 ،

ماهیزادگان دریاي حقیقت
مولویش اصقالح ماهیزاده را برای انسانهایی که استعداد کاملشدن را دارند به کار برده است( .گوهری ش )217 :1362
انتتدر آیتتیتتنتته چتته بتتیتتنتتد متترد عتتام

کتته نتتبتتیتتنتتد پتتیتتر انتتدر خشتتتتتت ختتام

آنتتچتته لتتحتتیتتانتتی بتته ختتانتته ختتود نتتدیتتد

هستتتتت بتتر کتتوستتتته یتتکتتایتتک آن پتتدیتتد

رو بتتته دریتتتایتتتی کتتته متتتاهتتتیزادهای

هتتمتتچتتو ختتس در ریتتش چتتون افتتتتتادهای

ختتس نتتهای دور از تتتو رشتتتتک گتتوهتتری

در متتتیتتتان متتتوج و بتتتحتتتر اولتتتیتتتتتتتری

بحر و حدان استتتتتش ج ،ت و زوج نیستتتتت

گتتوهتتر و متتاهتتیتتش غتتیتتر متتوج نتتیستتتتت

ای متتتحتتتال و ای متتتحتتتال اتتتتراک او

دور از آن دریتتتا و متتتوج پتتتاک او

نیستتتتت انتتدر ب حر شتتترک و پ یچ و پ یچ

هتتیتتچ هتتیتتچ

لتتیتتک بتتا احتتوال چتته گتتویتت

(همان)1051 :

مولوی در ای ابیات به غ،لتزدگان ظاهرپرستتتت ای چنی توصتتتیه میکند :شتتتما که ماهیان دریای حقیقتایدش چرا از فرط
حقارت و بیهویّتی به ظواهر چسبیدهاید دریای مد نظر مولویش دریای وحدت است که نظیر و همتایی ندارد .مراد وی از «گوهر»
در اینجاش معارف ربّانی و «ماهی» کنایه از عارفان باهلل است« .موج» نیز کنایه از تجلیّات بیحدّ و عدّ حضرت حق است.
نقش ماهی(ماهی بیجان)
نتتقتتش متتاهتتی را چتته دریتتا و چتته ختتاک

رنتتگ هتتنتتدو را چتته صتتتتابتتون و چتته زاک
(همان)129 :

شست و ماهیان در بند وساوس
در متتیتتان شتتتتتهتتر چتتون دریتتا روان

پتتر ز کشتتتتتتتیهتتا و شتتتستتتتت متتاهتتیتتان

زا نکتته در چشتتتمتتت خیتتال ک ،ر اوستتتتت

وان ختتیتتال متتؤمتتنتتی در چشتتتت دوستتتتت

یک شتتتخص هر دو ف عل هستتتت

گتتاه متتاهتتی بتتاشتتتتد او و گتتاه شتتتستتتتت

گوشتتتت کاندر شتتتستتتت تو ماهیرباستتتت

آنچنتتان لقمتته نتته بخشتتتش نتته ستتتختتاستتتتت

زر اگتتر پتتنتتجتتاه اگتتر شتتتصتتتتتتتت دهتتد

متتاهتتیتتا او گتتوشتتتتت در شتتتستتتتتتتت دهتتد

ای بستتتتتا متتاهتتی در آب دور دستتتتتت

گشتتتتتتته از حتترص گتتلتتو متتأختتوذ شتتتستتتتت

همچو ماهی بستتت ته استتت تت او به شتتتستتتت

شتتتتاهزاده متتانتتد ستتتتالتتی و تتتو شتتتصتتتتت

متتا هیتتا آ خر نگترش منتگتر بتته شتتتستتتتت

بتتد گتتلتتویتتی چشتتتت آختتر بتتیتتنتتت بتتبستتتتت

(همان)127 :

کا ندر ای

(همان)214 :

(همان)318 :

(همان)366 :

(همان)432 :

(همان)721 :

(همان)655 :

تمثیلی از انسان در بند وساوس نفسانی
غوطه(شناوری ماهیان)

ماهی که غوطهور در دریای معرفت استش بیتعلق است و منزلگاه و تعلقی به جز دریا نداردش همانطور که یک سالک راه حق
نیز دل در بند تعلقات مادی و هر آنچه غیر خداستش نداشته و تنها در دریای حقیقت ره میپوید و غوطهور است.
آن چتتنتتان پتتنتتهتتان شتتتتدنتتد از چشتتتت او

متتتثتتتل غتتتوطتتته متتتاهتتتیتتتان در آب جتتتو
(همان)459 :

بحر

دریاش زیستگاه ماهیان است .دریای پاک و خروشان بهتری مأم برای ماهیان جان اولیاء و انبیا است.
کیستتتتت متتا هی چیستتتتت دریتتا در مثتتل

تتتتا بتتتدان متتتانتتتد متتتلتتک عتتزّ و جت تّل

صتتتتد هتتزاران بتتحتتر و متتاهتتی در وجتتود

ستتتتتجتتتده آرد پتتتیتتتش آن اکتتترام وجتتتود

چتتتنتتتد بتتتاران عتتتقتتتا بتتتاران شتتتتتده

تتتا بتتدان آن بتتحتتر درّ افشتتتتتان شتتتتتده
(همان)27 :

مولوی در ای ابیاتش وحدت هستتتی را با تمثیل بیان داشتتته استتت .وی ای مثال را از روی ناچاری بیان داشتتته و از ای روی
است که میگوید :ماهی کیست و دریا چیست که بتواند حضرت حق را بدان تشبیه کرد .هر گونه تمثیلی در بیان حقش نا ص و ابتر

است .پس ای تنها مثل است و در مثل منا شه نیست.
یم
دایتت

انتتدر آبش کتتار متتاهتتی استتتتتت

لتتیتتک در کتتُه متتارهتتای پتترفتتنتتنتتد
وانتتدر ایتت

یتت

متتاهتتیتتان پتترفتتنتتنتتد

متتار را بتتا او کتتجتتا هتتمتتراهتتی استتتتتت
انتتدر ایتت

یتت

متتاهتتیهتتا متتیکتتنتتنتتد

متتار را از ستتتتحتتر متتاهتتیهتتا متتیکتتنتتنتتد

نماد صاحبان (نفوس مطمئنه) و اولیاء اهلل
متتتاهتتتیتتتان

تتتعتتتر دریتتتای جتتتالل

بتتحتترشتتتتتان آمتتوختتتتته ستتتتتحتتر حتتالل
(همان)518 :

استعاره از پیامبران و نماد مردان كامل
آب

میلیونها سال پیش از دم گذاردن ان سان بر زمی ش هنگامی که بی شتر کره خاکی را آب فرا گرفته بودش اولی ن شانه آغاز حیات
یک مهره دارش موجودی به نام ماهی بود که از ازل نامش را با آب پیوند زدند .موجودی که با حرکات زیبایش بشتتتر را از ابتدای
تاری م،تون خویش نوده است .موجودی که در دنیای اسرار آمیز عمق آبها در دنیای خارج از فضای تن،س بشر زیست میکردش
در مایع زاللی که نیاز انستتانش حیوان و گیاه به آن کامالً آشتتکار بود .بنابر ای دیری نپایید که ای موجود به عنوان نمادی از آب با
رمز باران و طراوت پیوند خورده و به دنبال آن رمزی از برکت و باروری گردید .ماهی در نقش نماد آب با ایزد بانوی آبها آناهیتا
همراه میشود و به عنوان مظهری از برکت و باروری نقشی مقد

مییابد.

متتتاهتتتیتتتان را بتتتحتتتر نتتتگتتتذارد بتتترون

ختتتاکتتتیتتتان را بتتتحتتتر نتتتگتتتذارد درون

اصتتتتل متتاهی آب و حیوان از گتتل استتتتت

حتتیلتته و تتتدبتتیتتر ایتتنتتجتتا بتتاطتتل استتتتت

بتتر لتتب جتتو بتتود دیتتواری بتتلتتنتتد

بتتتر ستتتتتر دیتتتوار تشتتتتتنتتتهی دردمتتتنتتتد

متتتانتتتعتتتش از آب آن دیتتتوار بتتتود

از پتتتی آب او چتتتو متتتاهتتتی زار بتتتود

متتاهتتی بتتیتتچتتاره را پتتیتتش آمتتد آب

نشتتتتتانهتتا تتتلتتک آیتتات التتکتتتتتاب

(همان)494 :

(همان)239 :

ایتت

(همان)260 :

تمثیل طالب و عاشق است و تی که به آب برسد
ختتلتتق متتیمتتیتترنتتد زی ت

تتحتتط و عتتذاب

ده ده و صتتتتد صتتتتد چتتو متتاهتتی دور از آب
(همان)724 :

مولوی در دیوان شمس همی معنا را در تمثیل آب و ماهیان باز نمایانده ا ست .ماهی بدون آبش ال شهای بیجان ا ست .طلب

صبر از ماهی در فراق آب محال استش حال عاشق نیز چونان ماهی است .عاشق و دوری دوستانش عاشق و غیبت معشوقش هیهات!
ب م یرد گر ب گردی یتتک زمتتان

ای دل م در هوایتتت همچو آب و متتاهیتتان

متتا هی جتتا ن

ماه یان را صتتتبر نبود یک ز مان بیرون زآب

عتتاشتتتقتتان را صتتت بر ن بود در فراق دلستتتتتتان

جان ماهی آب باشتتتدش صتتتبر بی جان چون بود

چون که بی جان صتتتبر نبودش چون بود جان جان

هر که چون ماهی ن باشتتتد جو ید او پا یان آب

هر کتته او متتا هی بود کی ف کرت پتتایتتان کنتتد

(مولوي)919 :1389 ،

(همان)111 :

خشکی

حیات ماهی به آب است و در خشکی جان میسپارد.
گرچتته در خشتتتکی هزاران رنتتگهتتاستتتتت

متتاهتتیتتان را بتتا یتتبتتوستتتتت جتتنتتگهتتاستتتتت

استعاره از خشکی کثرت
(مولوي)27 :1378،

جملتته در خشتت ت کی چو متتا هی می ت پنتتد

آب را بتتتگشتتتتتا زجتتتو بتتتردار بتتتنتتتد

(همان)30 :
حال اولیا در دنیا مانند ماهی بریده از آب است:
مضتتت قرب در نزع چون متتا هی زخشتتتتک

در یتتکتتی حتتق تّه متتع تذّب پشتتتتک و مشتتتتک
(همان)800 :

مرغ

در مثنوی آنجا که مولوی ل،ظ ماهی را بیهیچ پس زمینه انتزاعی به کار بردهش مترادف مر رار گرفته است.
آن کستتتتتی را کتتش ختتدا حتتافتتظ بتتود

متتتر

و متتتاهتتتی متتترورا حتتتار

شتتتتتود
(همان)501 :

دریا
صتتتتورت بتتیصتتتتورت بتتیحتتدّ غتتیتتب

ز آیتیتنتتهی دل تتتافتتت بتر متوستتتتی ز جتیتتب

گتترچتته آن صتتتتورت نتتگتتنتتجتتد در فتتلتتک

نتته بتته عتترش و فتترش و دریتتا و ستتتتمتتک

پتتس چتتو متتیبتتیتتنتتی کتته از انتتدیشتتتتهای

تتایتت استتتتت انتتدر جتتهتتان هتتر پتتیشتتتتهای

ه ت زمتتی ت و بتتحتتر و ه ت متتهتتر و فتتلتتک

زنتتده از وی هتت چتتو کتتز دریتتاش ستتتتمتتک

(همان)161 :

(همان)232 :

دریا در ماهی بودن
کتتوه را غتتر تته کتتنتتد یتتک ختت

زنتت

چشتتتت خت چتتون بتتاز بتتاشتتتتد ستتتتوی یت

چتتون بتته دریتتا راه شتتتتد از جتتان ختت

ختت ّ بتتا جتتیتتحتتون بتترآورد اشتتتتتتتتلتت

زان ستتتتتبتتب تتل گتت،تتتتته دریتتا بتتود

هتتر چتته نتتقتتق احتتمتتدی گتتویتتا بتتود

گتت،تتتتتهی او جتتملتته درّ بتتحتتر بتتود

کتتته دلتتتش را بتتتود در دریتتتا نتتت،تتتوذ

یتتاد دریتتا چتتون ز ختت ّ بتتحتتر بتتود

چتتته عتتتجتتتب در متتتاهتتتیتتتی دریتتتا بتتتود

استعاره از انسان کامل
(همان)999 :

انسان کامل که نسخه اکمل آن حضرت ختمی مرتبت (ص) استش ه چون کوزهای است که به دریا اتصال دارد و آب حقیقت
را از دریای احدیت میگیرد و به ستتایری افاضتته میفرمایدش پس مراد از تمثیل «خ » حضتترت محمد (ص) و کامالن (علی در
مراتبه ) ا ست« .دریا در ماهی بودن» کنایه از ای ا ست که جهان حقیقت در باط ان سان کامل منقوی شده ا ست( .زمانیش :1386
)252
ماهیگیري سلیمان
بتتر لتتب جتتو بتترد ظتتنتتّی یتتک فتتتتتا

کتته ستتتتلتتیتتمتتان استتتتت متتاهتتیگتتیتتر متتا
(همان)167 :

یونس

داستان ح ضرت یونس(ع) در متون عرفانی منشأ ت،سیر و تأویل های بسیاری شده است .ح ضرت یونس به واسقه خقایی که
مرتکب شد در شک ماهی گرفتار آمد و از انوار بامداد زندگانی محروم و محجوب ماند اما با تسبیح خداوند توانست نجات یابد.
تترص ختتورشتتتتیتتد در ستتتتیتتاهتتی شتتتتد

یتتتونستتتتتی انتتتدر دهتتتان متتتاهتتتی شتتتتتد
(سعدي)1380:59 ،

مولوی در تمثیلی و در تأویل صتتته یونس پیامبر(ص)ش ت آدمی را ماهی و روح را یونس استتتیر در ،س ت و جهان را دریا
خوانده است .آدمی اگر در دنیاش تسبیح حق گوید نجات خواهد یافت و گر نه خوراک ماهی خواهد شد.
جهتتان دریتتاستتتتت و ت متتاهی و روح

یتتونتتس متتحتتجتتوب از نتتور صتتتتتبتتوح

ای

یونستتتتت در ب ق متتا هی پ ختتته شتتتتد

متتختتلصتتتتش را نتتیستتتتت از تستتتتبتتیتتح بتتد

(همان)323 :

استعاره از روح
نتتون

حتتبتتس و زنتتدانتتش بتتدی تتتا یتتبتتعتتثتتون

گتتر نتتبتتودی او مستتتتتیتتح بتتقتت

او بتته تستتتتبتتیتتح از تت متتاهتی بتجستتتتت

چتتیستتتتت تستتتتبتتیتتح آیتتت روز الستتتتت

گر فرا موشتتتتت شتتتتد آن تستتت ب یح جتتان

بشتتتتتنتتو ایتت

تستتتتتبتتیتتحهتتای متتاهتتیتتان

هتتر کتته دیتتد اهلل را التتلتتّهتتی استتتتتت

هتتر کتته دیتتد آن بتتحتتر را آن متتاهتتی استتتتت

جهتتان دریتتاستتتتت و ت متتاهی و روح

یتتونتتس متتحتتجتتوب از نتتور صتتتتتبتتوح

گتتر مستتتتبتتّح بتتاشتتتتد از متتاهتتی رهتتیتتد

ورنتته در وی هضتتتت گشتتتتت و نتتاپتتدیتتد

ای

(همان)323 :

یونس روح آدمی تنها در صورتی میتواند از دریا به سالمتی خارج شود که در ت ه چون ماهیش به ذکر و تسبیح حق مشغول
شود.

نتیجهگیري
با توجه به تحلیل نماد ماهی در مثنویش ای نکته مستتل شتتد که ماهی در اندیشتتگان مولویش صتتورت نمادی فرارونده و بالنده
یافته است .چارلز چدویک از دو نوع سمبولیس نام می برد :یکی سمبولیس انسانی و دوم سمبولیس فرارونده .سمبولیس انسانیش
بیان سمبلیک عواطف درونی و شخصی شاعر است و مربوط به ذات اوستش جنبه فردی و انسانی دارد و ریشه در تصورات جهان
ایده و فراطبیعیش رخنه کردن در جهان آرمانیای استتت که نوع بشتترش آرزوی آن را دارد .ای ستتمبولیستت

لمرو نمادهای جهانیش

گستردهش عام و آرمانی است .نمایش شکوه و زیبایی آن سوی گور (غیببینی) و ورود به فراسوی وا عیت است)11-12 :1375( .
با ای ت،سیرش تصویر ماهی در سقح عاط،ه فردی و احسا

درونی شاعر با ی نمانده بلکه به جهانی همگانی و عام و فراتر از

طبیعت اشاره داشته است.
ماهی در اندی شه شاعر معانی نمادی گوناگون ه چون عارف و سالک حقیقتش ان سان کامل و ان سان به شتیش و سیله هدایت و
گاه معنایی مت،اوت با معانی مذکور مانند زمی ش جس و انسان دنیوی یافته است.

منابع و مآخذ
1و نمرزگار ،ژالش .تاریخ اساطیري ایران .ته اس :سمک.1386 ،
2و امین ،سییه ص ت .مخزنالعرفان فی تفسیرالقرآن .ته اس :هضک ز اس مسلماس ،جلی .1361 ،15
3و جاف ی ،محمی تقی .تفسیر و نقد و تحلیل مثنوي .ته اس :ا تدارات اسالمی ،جلی 6ی.1373 ،5
4و چیییک ،چارلز .سمبولیسم .ت جمش مهیی سحانی .ته اس :د م ز.1375 ،
5و حصرری ،الی .مبانی طراحی سنتی در ایران .دفت خسک .ته اس :چدمش.1381 ،
6و زما ی ،یم .شرح جامع مثنوي .ته اس :ارالاات.1386 ،
7و سبزیاری ،مالهادی .شرح مثنوي مولوي با تصحیح مصطفی بروجردي .ته اس :یزارت ف هنگ ی ارعاد ،جلی .1374 ،1
8و عهییی ،جاف  .شرح مثنوي .ته اس :المی ی ف هنگی ،جلی  8ی .1373 ،4
9ووو عرالیش ،ژاس ی گ ن اس ،نلن .فرهنگ نمادها ،اساطیر ،رؤیاها ،رسوم ،ایماء و اشاره .ت جمش ی تحقیق سردانش فضائلی .ته اس :د جیحرس،
.1378
10و ف یزا ف  ،نییعالزماس .شرح مثنوي شریف .ته اس :زیار ،جلی .1379 ،1
11و زازی ،می جاللالیین .پرنیان پندار .ته اس :ریز ش.1376 ،
12و گره ین ،سیی صادق .فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوي .ته اس :تانف یعی زیّار ،جلی .1362 ،8

13و مساردی ،الی نن حسین .اخبارالزمان .ت جمش یم زما ی ،چاپ ایل ،ا تدارات ارالاات.1370 ،
14و مرلری ،جاللالیین محمی نن محمی .كلیات شمس تبریزي .ته اس :هن نییز.1389 ،
15و  .................................................... ،.........مثنوي .ته اس :د محمی1378 .
16و یاحقی ،محمیجاف  .فرهنگ اساطیر و داستانواره در ادبیات فارسی .ته اس :ف هنگ مااص .1386 ،

