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  چكيده
در شعر عرفاني ظهور كرد و در همينگونه از شعر نمـودي بـارز يافـت،    يكي از صورخيال كه 

قابليت وسيع صورت نمادين بـراي پـذيرفتن مفـاهيم معقـول، آن را بـه يكـي از       . نماد است
م  ة رين فرمها براي توضيح نسبي حقايق ناشناختتمناسب روحـاني   تجربيـات  عرفـاني و تجسـ

به همين دليل، . نمادپردازي با طبيعت، از ويژگيهاي بارز سبك موالناست. بدل ساخته است
گيـري نمادهـا، همـواره اهميتـي ويـژه دارد و بررسـي       تحليل نقش اجزاء طبيعت در شـكل 

نمادهاي ساخته شده با طبيعت، از ضروريترين تحقيقها بـراي شـناختن يكـي از مهمتـرين     
بر ايـن اسـاس، هـدف ايـن     . دبيات ما كه شعر و نثر نمادين است، به شمار ميرودبخشهاي ا

پژوهش، پس از مروري بر نحوة كاربرد اين نمادها در شعر پيش از مولوي و تحليل تفاوتها و 
توضيح دليـل كـاربرد   او، غزل طبيعي بررسي نمادهاي تمايزهاي اين تصاوير در شعر موالنا، 

 ةهدفي كه با وجود تحقيقات بسـيار دربـار  . هفته در وراي آنهاستيك و تحليل مفاهيم ن هر
   .عرضه نشده استو ناظر به جزئيات مستقل  غزليات مولوي، تاكنون در قالب پژوهشي

  
  كلمات كليدي
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  مقدمه
ـ  ،نماد نـري قطـب ناخودآگـاه ذهـن     ل و هثبت تجربة ناب گذرا در قالب زبان و تصوير مخي
اي اسـت  م امور نسبتاً ناشـناخته نماد بهترين تصوير ممكن براي تجس« ،به زعم يونگ. است

هـر نمـاد از دو   ) 9ص: زبان رمزي افسانه(» .وشنتر نشان دادي رارا به شيوه هاكه نميتوان آن
ي و ادصورت نمـاد مربـوط بـه دنيـاي مـ     . يكي صورت و ديگري مفهوم: جزء تشكيل ميشود

: نمـادگرايي در شـعر عرفـاني   . (مفهوم نماد مربوط به عالم ناپيداي پنهان و عالم غيب اسـت 
از تشبيه تا اسـتعاره   . ترين شكل تشبيه استترين و خالصهميتوان گفت، رمز فشرده) 16ص

در استعاره . و از استعاره تا رمز، حركت از وضوح و روشني به سوي ابهام و غيبت معني است
مانند نماد، معني پنهان  ميشود و تنها محمل معني باقي ميماند؛ با ايـن تفـاوت كـه در    نيز 

حال آنكـه در   ؛استعاره قرايني وجود دارد كه خواننده را به معني كتمان شده هدايت ميكند
اي وجود ندارد و به همين دليل، دوگانگي معني و محمل، بدل بـه يگـانگي   رمز چنين قرينه

  )109ص: آفتاب در ساية. (ميشود
تــرين موضــوعات را بــراي نمــادپردازي در اختيــار شــاعران و طبيعــت، همــواره پرمايــه

. هاي طبيعي، با تعدد و تنوع بينظيرشان، همه جا حاضرندپديده. نويسندگان قرار داده است
اي را كـه  هنرمند نمادگرا به دنبال صورتي محسوس است تا مفهوم معقول و حتّي ناشناخته

بـراي تحقّـق ايـن مقصـود، عناصـر گونـاگون و       . نش جريان يافته است، تعريف كنـد در ذه
شناخته شدة طبيعت كه انعطافي بينظير بـراي پـذيرفتن مفـاهيم مختلـف دارنـد، بهتـرين       

گيـري  هاي طبيعـي در شـكل  به همين داليل، تحليل نقش پديده. دستمايه به شمار ميروند
  .نمادها، همواره اهميتي ويژه دارد

ر اين مقاله، سعي داريم با كاوشي در كيفيـت اسـتفادة موالنـا از نمادهـاي مربـوط بـه       د
عاشقانة او بپردازيم و نشان دهيم كه مولـوي   -طبيعت، به توضيح و تحليل مضامين عارفانه 

گيري از زبان نمادين كـه از پركـاربردترين فنـون هنـري و امكانـات ادبـي در       چگونه با بهره
. هـاي عرفـانيش ميپـردازد   ه تبيين عواطف، تجارب شخصي و انديشهغزليات شمس است، ب

پيش از پرداختن به اين موضوع، مروري بر نحوة استفادة شاعران پيشـين، از ايـن نمادهـا و    
  :بيان تفاوتهاي بارز مولوي با آنها مفيد است

  
  سبك خراساني

رايجتـرين  «ان در اين سبك، جزئيات طبيعت با دقّت و قوت وصـف ميشـوند و در ايـن ميـ    
ويژگـي غالـب آفـاقي بـودن و     ) 73ص: شناسـي شـعر  سـبك (» .وسيلة توصيف، تشبيه است

. برونگرايي، شعر خراساني را بخصوص تا پايان قرن پنجم، به شعر طبيعت بدل ساخته اسـت 
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اي، شعر تا اين حد به طبيعت وابسته نبوده است؛ اما اين توجه بيشتر نسبت به در هيچ دوره
. عت است و كمتر ميتوان مفهومي عاطفي يا ذهني را درپس اين توصيفها پيدا كردروية طبي

  )138و137ص: خيال در شعر فارسيصور(
هـاي ديگـر؛ ماننـد تصـاوير     شاعران اين دوره، به جز وصف مستقيم طبيعـت، در زمينـه  

ا در آن سـوي اينگونـه         مربوط به انسان و ويژگيهاي او نيـز از طبيعـت كمـك ميگيرنـد؛ امـ
به عبارت ديگر، هر چنـد نحـوة اسـتفاده از    . تصاوير، به دنبال امري معقول و معنوي نيستند

اجزاء طبيعت در شعر گويندگان اين عصر متفاوت است و در اواخر دوره، رويكرد انفسي نيـز  
ا هيچكـدام از   ) در رباعيات خيام و بعضي شعرهاي مسـعود سـعد  (در شعر ديده ميشود  ؛ امـ

هاي نهفتـة وجـود انسـان را بـا اسـتفاده از      اند جنبهوارد استثنايي نتوانستهشاعران جز در م
  )325 -320صص: همان. (تصاوير مربوط به طبيعت نشان دهند

  . بنابر آنچه گذشت، نميتوان سبك خراساني را سبكي نمادگرا دانست
  

  سنايي و شعر عرفاني
در عرصة شعر عرفاني نيـز بـه    نمادپردازي در شعر فارسي، با سنايي جدي ميشود؛ نامي كه

سنايي نخستين شاعر ايراني است كه در گسترة وسيعي به «. عنوان جريانساز مطرح ميگردد
ابداع نمادهاي عرفاني پرداخت و به زباني نمادين و شخصي دست يافت كه بعدها در سـنّت  

بالغـت  (» .تاو براي بيان اسرار خويش نياز به زباني پرظرفيـت داشـ  . عرفاني رواج پيدا كرد
  )224ص: تصوير

ميزان استفادة سنايي از نمادهاي مربـوط بـه طبيعـت، در مقايسـه بـا تصـاويري چـون        
حكيم، متناسب بـا جريـان فكـري    . نمادهاي تغزّلي و خراباتي در شعر او، چندان زياد نيست

ب مسلّط بر شعرش، اين نمادها را نيز معموالً در جهت ارشاد، تنبيه، تحذير و تشويق مخاطـ 
  :يا بيان اعتراض و حسرت بكارميگيرد

 انـددر مثل چون از طبيعـت خـار و ورد آورده
 زنند دستان همي مرغان كاين چنين درختيبر
  

ــا     ــه تماش ــي ب ــورت خويش ــن ص ــا در چم  ت
  

 هر خسي از رنگ گفتاري بدين ره كي رسـد؟ 
 آفتـاب اصـلي ز   سنگسالها بايد كه تا يك 

  

 كـو؟  وردست يك ناخارهمه  بستانندر اين ا 
 كو؟وردو  بيخو شاخو برگامروز  درخت زان

  )578صديوان اشعار سنايي غزنوي، (
 دوســت نگيــري چمــن شــاخز  ميــوهيــك 

  )664ص(
ــامزن     ــد گ ــرد باي ــوز و م ــر س ــد عم  درد باي

 انـدر يمـن   عقيـق گردد در بدخشان يـا   لعل
  )485ص(
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ــوهر ــد خــدمت  گ ــابيضــات باي  گــزين دري
  

 زن كهسـار خواهي تكيه بر  لعل و عقيقور 
  )481ص(

  سبك عراقي و عطّار
او در آثـار  . جديترين پيرو سنايي در جرياني كه آفريد، عارف شاعر قرن هفتم، عطّـار اسـت  

اي نمـادين، بـه سـبكي    الطّير، از طريق ايجاد مجموعهخود؛ بخصوص در مختارنامه و منطق
  .يابدمنحصر دست مي

متنوعتر و ژرفتري بهـره ميجويـد؛    در مقايسه با سنايي، عطّار از نمادهاي طبيعي بيشتر،
مختارنامه، مجموعة رباعيات اوست كه هر بابي از آن را بـه يـك رمـز اختصـاص داده     «مثالً 
در هر كدام از اين بابها، يك شيء طبيعي را در كانون نگاه خود مينهـد و در چنـدين   . است

رمز عميق بـدل  رباعي، چندان حوزة مضمونسازي و وصف را ميگستراند كه آن شيء به يك 
الطّير، رمزپـردازي بـا   در منطق... . پروانه، گل و شمع از نمادهاي مطرح اين كتابند . ميشود

: بالغـت تصـوير  (» .كردار و گفتار مرغان، سبك و سياقي خاص بـراي عطّـار رقـم زده اسـت    
  )230و229ص

گـاه از   در كـل، او در آثـارش  . برخي از غزليات عطّار نيز جنبة تمثيلي و سمبليك دارند
استفاده ميكند كه درك شـعرش را در  ) 226ص: سبك شناسي شعر(» سمبلهاي خصوصي«

در پس نمادهـايي كـه عطّـار بـا عناصـر      . مقايسه با آثار سنايي نيازمند تأملي بيشتر ميسازد
مفاهيم نهفته در وراي نمادها نيز بـه  . طبيعت ساخته است، عاطفة شخصيتري مشهود است

  :يابنداو، ژرفا و گستردگي بيشتري مي تردليل عرفان پخته
 يي كه نه پاي و نـه سـر دارد  دريافرو رفتم به 

 زعقل و جان و دين و دل به كلّي بيخبر گردد
  
  

 گم شـدم در خـود نميـدانم كجـا پيـدا شـدم      
 افتـاده خـوار   زمـين اي بودم از اول بـر  سايه

  

 اي از وي به صـد دريـا اثـر دارد   قطرهولي هر  
 سـر مـويي خبـر دارد    دريـا كسي كز سرّ اين 

  )188غزل،142اشعارعطّارنيشابوري،صديوان(
  

 شـدم  دريـا غرقـه در   دريـا بودم ز  شبنمي
 پيدا گشت ناپيـدا شـدم   خورشيدراست كان 

)508،407(  
  موالنا

روند نمادپردازي در شعر عرفاني كه با سنايي رسميت يافت و با عطّار تثبيت شـد، در شـعر   
، شـورمندي رسـيد و از   ژرفـا و  ابهـام ، تـأثير ، تنـوع ، يـد تأك ،تكـرار موالنا بـه اوج  
ايـن نكتـه دربـارة    . منـد شـد  خاص موالنـا بهـره   نوآوريو  فرديت، عاطفه، ناخودآگاهي
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پيش از پـرداختن بـه مبحـث اصـلي      .نمادهاي ساخته شده با اجزاءطبيعت نيز صادق است
  :ضروري استمقاله كه در صفحات بعد خواهد آمد، توضيح اين تفاوتهاي بارز 

او با تكرار و تأكيـد  . يابندتصاوير نمادين در شعر مولوي، كاربردي وسيعتر و متنوعتر مي
بيشتري از اين تصويرها بهره ميجويد؛ امري كه دربارة نمادهاي مربوط به طبيعت نيز صدق 

ي در تر بودن شـعر مولـو  اين مسأله داليلي چند دارد كه يكي از آنها بيگمان، عارفانه. ميكند
بـا  . عرفان شعر موالنا عميقتر و نابتر از شعر عرفـاني پـيش از اوسـت   . قياس با گذشته است

توجه به ارتباط انكارناپذير مفاهيم عرفاني و بيان نمادين كه پيش از اين آمد، طبيعي اسـت  
كه نتيجه بگيريم جنبة عرفاني قـويتر، برابـر اسـت بـا اسـتفادة نمـادين بيشـتر، مؤكّـدتر و         

هاعتر از پديدهمتنو.  
موالنا عالوه بر ايجاد تصاوير نمادين بيسابقه، نمادهاي مرسوم را نيز بـا نگـرش عميقتـر،    

تر خويش، هم وسعت معنايي و ژرفاي بيشتر ميبخشد و هم كاربرد كالنتر و برخورد عاشقانه
ر بـه كـار   مثالً تصوير دريا پيش از مولوي، در نثر و شعر عرفـاني مكـرّ  . طراوت و تأثير دوباره

م ژرفتـرين، مبهمتـرين و نـابترين          ا در شعر او، بـه نمـادي كـالن بـراي تجسـرفته است؛ ام 
ايـن فرديـت   . ها و مكاشفات شخصي بدل ميشود و بزرگترين رمز شـعري او ميگـردد  تجربه

نيز كه در ... خاص، در مواجهة مولوي با نمادهايي ديگر چون آفتاب، قمر، مرغ، شير، قطره و 
به عبارت ديگـر، ايـن نمادهـا بـا گـذر از معبـر       . اند، ديده ميشودش از او بسيار آمدهشعر پي

بالغت . (يابند، حياتي دوباره ميعاشقانة موالنا و ويرايش در عمق قريحة او -انديشة عارفانه 
  )234-232،223،200صص: تصوير

هايي كـه از  بنـدي اينك تحليل تعدادي از نمادهاي طبيعي در غزل مولوي؛ براساس گروه
اي از تحليـل  الزم به ذكر اسـت در ايـن مقالـه، بخـش عمـده     . ايمعناصر طبيعت انجام داده

  :شواهد، بر اساس برداشت شخصي نگارندگان از محتوا و فرم غزل مولوي صورت گرفته است

  

  حيوانات و پرندگان -1
ين انديشـة  موالنا از حيوانات و پرنـدگان، بيشـتر در جهـت توصـيف حـاالت عاشـقانه، تبيـ       

بازگشت به اصل و توضيح اوصاف بشري بهره برده است؛ مـثالً، نيازمنـدي مـاهي بـه آب را     
براي بيان نياز عاشق به معشوق و خوشايندي آب براي او را به منظور توصيف دلپـذيري در  
جوار معشوق بودن، سگ و خر را در جهت توصيف جسم و تعلّقات نفساني و ميش را بـراي  

موالنا از پرنـدگان  . رفاني كه از هواهاي نفساني تهي ميشوند، بكار گرفته استتجسم حال عا
گوناگون نيز بهره جسته است؛ به عنوان مثال، از بلبل براي بيان حال عاشقان ناالن، از عنقـا  
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نشان معشوق ازلي و از باز و طوطي نيز براي تبيين اسـارت  وسيمرغ جهت توصيف وجود بي
، انديشة عرفاني وحدت وجـود و وابسـتگي جـان بـه مبـدأ خـويش       در قفس تن و دنيا جان

  :استفاده كرده است

  حيوانات  -1-1
  طپيدن دريا مبارك است ماهيانبر       بر خاكيان جمال بهاران خجسته است     

  )451غزل، 1جلدكليات شمس، (                                       
مفهوم تپيدن در اين بيـت،  . عرفت غوطه ميخورندماهي نماد سالكاني است كه در بحر م

ميتواند احوال دلپذيري باشد كه در جاي جـاي طريقـت، بـر عـارف رخ مينمايـد و او را در      
  .مسير كمال پيش ميبرد

  )2،765(نماند، ز دم خود كندش پر     تو ببيني دم يزدان به كجاهات رساند ميشچو دم 
تعالي در عـوض  ب، از بشريت تهي ميشوند و حقميش نماد سالكاني است كه در راه تقرّ

اند، آنها را با دم يزداني حياتي ديگر ميبخشد؛ حياتي كه نتيجة تخلّق بـه  آنچه از دست داده
  .اخالق الهي است

  پرندگان  -1-2
  )3،1198(كه تاكنون ز پي دانه مست بود       در سوخت دانه را و طپيدن گرفت باز مرغي
فس است؛ بدين معني كه نفـس، خـود را بـه صـورت ذاتـي بالـدار       مرغ، نماد جان يا ن«

... ميبيند كه به سوي عالم افالك كه موطن اوست پرواز ميكند و اين رمزي بسيار كهن است
ا وقتـي بـه صـورت     ...وقتي كامل است و بالهايش سالم است، ميل به فراز ميكند... نفس ؛ امـ

آيد و به زمين فرود مي. ميل به نشيب ميكندد و نناقص جلوه ميكند، بالهايش پژمرده ميشو
دراين بيت، مرغ نمـاد جـاني   ) 119ص: مدخلي بر رمزشناسي عرفاني(» .در قالب تن ميرود

تـوان پـرواز در آسـمان     هاست كه با رهانيدن خود از شيفتگي اسارتبار به مظاهر دنيا، دوبـار 
  .وارستگي را پيدا ميكند

 را بگو، مستان سالمت ميكنند آبيمرغميكنند     وان رو آن ربابي را بگو، مستان سالمت 

                                                     )2،534(  
مرغ آبي انساني است بريده از دنياي مذموم؛جاني متّصل به عـالم حقيقـت كـه گويـا بـا      

  .خاكيان نسبتي ندارد
  

  هاگلها، گياهان، درختان و ميوه -2
ها از بهترين نمودهاي زيبايي در طبيعتند كه ميتوانند عواطف درختان و ميوهگلها، گياهان، 

ضمن اينكه مفاهيم عاشـقانه  . رقيق و جان التذاذ طلب موالنا را به خوبي متوجه خود سازند
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در اين ميان، استفادة فراوان . عارفانة غزل مولوي، تناسبي ظريف با زيبايي اين عناصر دارد -
شـاعر ايـن   . ، چمن، گلشن، گلزار، گلستان و بوستان، قابل توجه اسـت ) روضه(موالنا از باغ 

ها را اغلب جهت توصيف زيبايي و آراستگي، طراوت و آرامبخشي روحاني عالم مـاوراء  پديده
  :و احوال خوش عارفانه بكار ميگيرد

  )1،39(مراگلزار خوشبوي كشد جانب  گلغرقة جوي كرمم بندة آن صبحدمم     كان 
به سوي عوالم معنـوي و   اي از اوست كه سالك رانماد تجلّي جمالي محبوب و نشانه گل

اين تجربه از نظر زيبـايي، دلپـذيري وآرامبخشـي بـه جـان      .آميزسوق ميدهدلطفهاي بهره
  .عاشق، به گلزارتشبيه شده است

  ستمچو انجير بج دانهوز آن  پوستبود ميوه گرفتار       از آن  دانه درون پوست برون
                                                     )3،1472(  

دانـه  . اي و فاقد اصالتپوست در اين بيت، تعبيري است براي ظواهر دنيوي، امور حاشيه
ه   نيز معنويت، فضيلت و امر عقبايي است كه خود ميتواند دل سالك را گرفتار كند و از توجـ

كه در روايات ما، چون حجـاب ظلمـاني   » حجاب نوراني«ان خالصانه به حقيقت بازدارد؛ هم
  .بازدارنده است

  كه آن نداشت، خجل گشت و شرمسار بيخيداشت، همي نازد از نشاط     ميوهكه  شاخي
                                                      )3،1121(  

. ر خويش بالفعل كرده اسـت دار، انساني است كه استعداد كمال و معنويت را دشاخ ميوه
ا آن را بـه فعليـت         بيخ بدون ثمره، نماد انسانهايي است كـه اسـتعداد كمـال را داشـتند؛ امـ

ميوه نيز سمبلي است براي معنويت و كردار نيك كه مقصـود و ثمـرة ارزشـمند    . درنياوردند
 .شاخة وجود انسان است

  اغم ميكشي تا واشود چشمان منميكشي       پيش چر باغميك لحظه داغم ميكشي يك دم به 
                                                            )4،1786(  

  .آوري به باغ تشبيه شده استتجربة خوش روحاني از نظر دلپذيري، آرامبخشي و فرح
  

  )1،4(ما انگورشود جوشي بنه در شور ما تا ميور ما اي دولت منصور ما       اي نور ما اي س
انگور نماد تحول از ناپختگي به پختگي و ترقّي از درجات پايين به مراتـب بـاالتر كمـال    

تـرين انـواع آن را   در اين بيت، مولوي از خداوند طلب باالترين مراتب عشق و شيدايانه. است
  .ميكند؛ زيرا چنين عشقي را تنها راه رسيدن به كمال وجودي ميداند
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  هاوابستهآسمان، اجرام آسماني و  -3
هايش، پربسامدترين عناصـر طبيعتنـد در سـير    آسمان و اجرام آسماني پس از آب و وابسته

اين تكرار معنادار، نوعي فضاي قدسي را براي مخاطب ترسيم ميكند و . نمادپردازيهاي موالنا
آسـمان و  . آوردجان او را در افقي برتر كه فراسوي تنگناي زمان و مكان است به پرواز درمي

اجــرامش بــه دليــل داشــتن صــفاتي بــارز نظيــر در اوج و دور از دســترس بــودن و ابهــام و 
از سـوي  . ينـد ناشناختگي، بهترين نمونة تمثّل مفاهيمي چون تعالي، وااليـي و عـروج عرفان  

ديگر، موالنا نگرشي سترگ دارد؛ نگاهش به امـور باعظمـت و شـكوهمند معطـوف اسـت و      
هاي عظـيم آفـرينش   ؛ از اينرو از آسمان نيز كه از پديدهميگويدهميشه از حقيقتهاي بزرگ 

ايـن امـور بـر روي هـم،     . هاي ژرف روحانيش بهره ميگيـرد است، براي بيان حقايق و تجربه
در اين ميان، او بيش از همـه  . موالنا را به استفادة گسترده از آسمان و اجزائش سوق ميدهد

اض مطلـق  شباهت نمادين خور. به خورشيد و ماه نظر دارد ؛ ( شيد با حضرت نوراالنوار و فيـ
ارتبـاط  . و سپس با انسانهاي كامل و برتر، مهمترين دليـل اسـت  ) هرچند ليس كمثله شيء

بـا    -از قبيل خور، آفتاب و شـمس  -لفظي و معنايي خورشيد و معادلهاي فارسي و عربيش 
رشـيد بـا بعضـي    شمس تبريزي نيز، دليل مهم ديگر است؛ ضمن اينكه، مناسبتهايي كه خو
. ها اضافه ميشـود مفاهيم كليدي انديشة مولوي؛ مانند عشق و حقيقت دارد، به اين دستمايه

ماه نيز به داليلي چون نورانيت و روشنگري كه تضـادي تمـام بـا ظلمـات دارد، بـه يكـي از       
  .نمادهاي مورد عالقة او بدل ميگردد

در تصـاويري كـه او از ايـن دو    .ويـد موالنا در تكرار ماه و خورشيد نشاني از معشوق ميج
. بخشي معشوق مورد توجه اسـت شكوه، هدايتگري و فيض پديده ميسازد، بيشتر از زيبايي و

موالنا معشوق زميني را روشنگر راه خود در تاريكيها و زندان اين دنيا ميداند؛ از اينرو عشـق  
معشـوق  . ي ميبينـد به او را هدايتگر خود در سير به سوي حقيقت مطلق و محبـوب حقيقـ  

مولوي حقيقتي آشكار و ماه و خورشيدي انكارناپذير در جان او و در پهنة هستي اسـت كـه   
طلوع آفتـاب  . اي روي در هم كشد، دل مولوي در سياهي و كدورت گرفتار ميشوداگر لحظه

وجود اين معشوق، مقيد به زمان و مكاني خاص نيست؛ همواره و ناگهـان بـر وجـود موالنـا     
  :بد و سراپاي روحش را از نور عشق و هدايت سرشار ميسازدميتا

  رخشان ميرسد خورشيدها زيرا كه در ويرانهها ويران كني      باز آمدي كف ميزني تا خانه
                                                     )2،530(  

فراز؛ يكسر فرود است بيويرانه، . نواز براي مفهوم عرفاني فناستاين بيت، تصويري چشم
نخوت و عجب نيز كه خودي بـراي  عارف بي. پس بيشتر و بهتر از نور خورشيد بهره ميگيرد
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عرضه ندارد و بشريتي برايش نمانده است تا ميان او و روحانيت مسافت اندازد، از انوار تجلّي 
  .يابدالهي بيشتر روشنايي مي

  )2،619(تن گرد چو بنشاند، جانان بر جان آيد برافشاند       نوردرخشاند پس  نور خور
درخشش خورشيد، تجلّي حضرت حق است و نورافشانيش، التفات به رهرو طريق عشـق  

  .گريشرط قربت، زدودن غبار نفس است از چهرة جان در پرتو اين جلوه. و هدايت او
  )5،2239(پاك خوردش اگر هست تو به تو خورشيدديد       آفتابفسرده كو رخ آن  برف

آفتـاب وجـود   . بهره از معنوياتبرف در اين بيت، نماد كثرتها و ماهيتهاست؛ يا وجود بي
بخش قرب تعالي با تابش تجلّي خود، انجماد گرفتاري در بعد و كثرت را به جذبة رهاييحق

  .و وحدت ميرساند
  )1،95(اه        كه جان را و جهان را بياراست خدايا، زهي بادة همرماه ، زهيماهزهي 

آرايد،  بـه مـاه تعبيرشـده    معشوق از اين نظركه جان و جهان را به نور فيض خويش مي
اشاره به همان عقيدة پيشينيان مبني برتأثيرگذاري ماه در  زينتبخشي ماه در اين بيت،.است

  .هاستميوه رنگ گلها،گياهان و رويش و
 وي زنـدان بكشـيد تـن ز بـاالچو مرا به سـ 

 ي مـرا قـرين شـد   قمربه ميان حبس ناگـه  
  كس خالص جويد ز بال و حبس،من ني همه

ــا    ــب و تنهـ ــدم غريـ ــرت بشـ ــان حضـ  ز مقرّبـ
ــودا     ــزار س ــش ه ــاغم هوس ــد در دم ــه فكن  ك
 چه روم؟ چـه روي آرم؟ بـه بـرون و يـار، اينجـا     

)1،164( 
ز ظلمات غربـت و وحشـت ايـن    قمر اين غزل، محرمي است عارف كه فروغ معنويتش، ا

اينگونه است كه دنيـا  . دنيا ميكاهد و مؤانستش، شرحة جدايي از زادبوم روح را مرهم مينهد
  .در چشم مولوي نه يكسره نازيبا؛ كه گاه دلنواز ميشود

  شدماه  حريف زهرهكز شبروي و بندگي    گر بو بري ز اين روشني آتش به خواب اندر زني     
                                                             )2،524(  

داري، منزلـت تقـرّب بـه مـاه     زنـده در اين بيت، زهره نماد عاشقي است كه به يمن شب
ضمن اينكه ماه ميتواند انسـان كامـل نيـز    . وجود معشوق را يافته و به نورانيت رسيده است
  .ن ميكندباشد كه همنشيني با او راه و وجود سالك را روش
  آمد غبارآمد كه دفع هر  مهيآمد  مهيكسي آمد كسي آمد كه ناكس زو كسي گردد     

                                                          )2،569(  
ماه در اين بيت، انسان برتر و هدايتگري است كه با حضور خويش، غبار وجود ناكسان را 

غبار، انسانِ گرفتار در كـدورت جسـم و خـود    . محو ميسازددر پرتو تابش روحانيت جذب و 
  .جزئي است و ماه، راهبري كه او را با جذبة نورانيت، به خود كلّيش متّصل ميكند
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  هاآب و وابسته -4
در . هاي مربوط با آن، پربسامدترين عناصر طبيعت در ميان نمادهـاي غزلياتنـد  آب و پديده

بـه اينصـورت كـه وجـود     . هايش نظـر دارد به دريا و وابسته اين ميان نيز موالنا بيش از همه
كـه همـان مـوطن روح اسـت،      عالم غيب و وحـدت  .اليتناهي خداوند را چونان دريا ميبيند

بـودن بـه ايـن پديـده     ناپذير كم و كيف  وبيكراني حقيقت، معرفت، عشق و جان نيز از نظر 
انسان بـراي زيسـتن در آن، ماننـد     گاهي هم دنيا درياست؛ از اين جهت كه. تشبيه ميشوند

تجلّيهـاي  . هاي اندك از معنويت اسـت بهرهقطره . آموزد نياز به راهبر داردكسي كه شنا مي
. تعالي به شكل امواج ترسيم ميشوند و رنجهاي ويرانگر زندگي در هيئت سـيل گوناگون حق

معشوق نيز به  جهت كه محمل روح است، به شكل صدف و نياز عاشق بهجسم انسان از اين
با تمام اينها، توجه به خـود دريـا جايگـاهي    . صورت نيازمندي ماهي به آب تصور شده است

دريا و بحر در زبان شاعرانة موالنا، تصويري ناب از جهان آرماني اين عارف عاشق «. بارز دارد
م  است و بزرگترين تصوير در آثار وي است كه ايدة بنيادين دستگاه فكـري وي در آن ت  جسـ

-موالنا دريا و   وابسته در بسياري مواقع،) 2ص: تحليل تصوير دريا در مثنوي(» .يافته است

را بـراي توصـيف رونـد بازگشـت اختيـاري يـا        -نظير سيل، جوي، قطـره و مـوج    -هايش 
  .هستي است گاهي نيز سخن از رجوع همة عناصر.انسان به اصل خويش بكار ميبرد اضطراري

اي است كه مخاطب مأنوس، اهميـت  ن دريا در غزليات موالنا به اندازهتكرار تصوير نمادي
يابد كه درك مفهوم اين نماد، دري است به دنياي اساسيترين آن را احساس ميكند و درمي

عظمت و گسـتردگي دريـا و   . هاي روحاني شاعرها و ژرفترين تجربهباورها، اصليترين دغدغه
ب است براي حقايق بزرگ و شكوهمند انديشة مولوي شكوه و ناشناختگي آن، محملي مناس

ار دريـا     .ناپذيريندكه مفاهيمي فرامادي، سرشار از ابهام و وصف آرامش آميخته بـاتالطم قهـ
هايي كه بـه دليـل نشـأت يـافتن از     ساختن عارفانهاي است براي ملموسنيز، زمينة شاعرانه

هيبت، اميد يا خوف و بسط يا قبضـند؛   لطف و قهرالهي، نمودبخش مفاهيم مرتبط با انس يا
  :آلودندمعاني مربوط به سلوك كه در البالي حزن، نشاط دارند و در عين بشارت، عتاب

  )2،648(خداييد؟ بحر يك دستة گل كو اگر آن باغ بديديت؟      يك گوهر جان كو اگر از
  .ثمرة دريايي بودن، وجودي است همه جان؛ همه ارزش و همه روحانيت

  )1،165(درياكه روانه شد ز جو  كه روانه باد آناي مرا خو    دان سو كه تو كردهان شدم بنگر
    نماد جوي براي توضـيح و تبيـين وضـعيت جـان و بيقـراري مـرد عـارف در زنـدگاني         «
: مهـر مدخلي بر رمزشناسي غزلهاي موالنا، پورنامـداريان و مشـتاق  (» .رودجهاني بكار مياين
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ين بيت آرزو ميكند بيقراري، پويايي و سير چنين عـارفي تـا رسـيدن بـه     موالنا در ا) 66ص
  .كمال تداوم داشته باشد

  دانه باشدر صدفت بايد بيدرياگر چنان  راه نيست         دريا  را سوي صدفهاي با در
                                                         )3،1248(  

جـان بايـد از   . اندي است كه روح را در خود گرفتار كردهصدف نماد جسم و اوصاف بشر
  .بند آنها برهد تا سزاوار جانانه شود
  )1،6(ما گنگ ما در گنگ تا نشكند كشتي تو در    ما    بحر اسحاق شو در نحر ما خاموش شو در

گنگ نيز طريق پـرپيچ و خـم   . پيش رفتن در بحر، حيرت و حال ميطلبد؛ نه قيل و قال
  .كه هرلحظه جوشي دارد و هر آن، خروشي سلوك است

  ي تودريارقصان و غلطان آمده تا ساحل       سيلها     در  سيلهااي ميلها در ميلها وي 
                                                         )5،2135(  

سيل، جان مشتاق و بيقرار عاشق اسـت كـه سرمسـت از عشـقي كـه او را شـوق تكـاپو        
  .شيده، تا سرمنزل تقرّب پيش ميتازدبخ

  اي گشتي     حريف همدمي گشتي كه آبي بر جگر داردچشمه چو تو از باد بگذشتي مقيم
                                                         )2،563(  

جوشش و تازگي و روشـني را مكـرّر    مقامي معنوي است كه وجود سالك درآن، چشمه،
موالنا راه رسيدن به اين فضـا  . ند و نو به نو، در معرض تجلّايي ديگر، پاك ميشودتجربه ميك

  .را گذشتن از باد هواپرستي ميداند
  

  باد و انواع آن -5
در غزل موالنا، باد گاهي ارادة الهي است و بيان كنندة اينكه خداوند مقلّب و محول قلـوب و  

ظري ديگر، هجران يـار، دشـواريها و آزمونهـاي    از من. اي از سوي اواحوال است و گاه، نشانه
زندگي و گاه دنياي مذموم و تعلّقات آن نيز از جهت قدرت تأثير بـه بادهـاي سـخت ماننـد     

  :ميشوند
  شود طوفانبا نوح همكشتي شود  پس محرم    اي    جمله جهان ويران شود وز عشق هر ويرانه
                                                        )2،536(  

در اين بيت، شرط در امان ماندن از گرفتاريهاي دنيايي كه روح را به ورطة اسـتغراق در  
هرچند از نظرگاهي ديگر، . عالم ماده ميكشانند، عشق است و نابودكردن تعلّقات، در پرتو آن
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» پرخـون  حديث راه«طوفان ميتواند شدايد و بالهايي باشدكه از عاشقي جدا نيستند؛ همان 
  .نامهدر ني» هاي عشق مجنونقصه«و

  )3،1166(ست خس            كو كشدش جانب هر دشت و غارنهاده بادچشم درآن 
مايـه و در عـين حـال    باد در اين نمونه، يا ارادة محبوب ازلي است كه خـس وجـود بـي   

ختيار وجود آرزومند بنده را در مسير سلوك سير ميدهد؛ يا عشق است كه عارف آرزو دارد ا
» خـس «البتّـه  . بضاعت خويش را به دستش بسپارد تا به قوت او در راه كمال پـيش رود بي

ميتواند سالكي نيز باشد كه چون گرانيهاي نفس از خود برداشته است، براي قرارگـرفتن در  
  .معرض تدبير الهي و تأثير عشق، به اندازة كافي سبكبار شده است

  )1،45(صباكنان درختها پيش لطافت چشم او        رقصمست  شوند چشمها از سكرات 
اي از سوي او كه جان عاشقان را با بشارت طـراوت و  اي از معشوق است؛ نفحهصبا نشانه

  .آوردشكفتن مينوازد و به طرب مي
  

  هاخاك و وابسته -6
هـاي  ويژگي. ناپذيري معروفند سنگ؛ بخصوص خارا، صخره و كوه به ايستايي، سختي و نفوذ

مذكور، اين امكان را براي موالنا فراهم ميكنند كه ركـود، تأثيرناپـذيري و جمـود انديشـه و     
او به قابليت سنگها براي تبديل به احجار كريمه . عاطفة گروهي از انسانها را به تصوير بكشد

نيز توجهي خاص دارد؛ به همين دليل، انسانها را از اين نظر كـه وجودشـان قابليـت كمـال     
د، به سنگ تعبير ميكند و در كنار آن از زر، لعل و ديگر احجـار گرانبهـا، بـراي توصـيف     دار

  :عارفاني كه قابليتهاي وجودشان به فعليت رسيده، بهره ميبرد
  )1،506(سكونت برد           عيب مكن زانكه وقاريم نيست كوه ات ازباده

، پايداري، سختي، هرمـي  كوه به علّت داشتن خصوصيتهايي نظير بلندي، بزرگي، سكون
ختي، از نمادهاي رايج در ادبيات جهان اسـت؛ بـراي نشـان دادن ثبـات، سـ     ... شكل بودن و

) 80ص: نـامورمطلق مقابلة نمادين باد و كوه نزد موالنا و سنت اگزوپري، . (ايستايي و سكون
ش دراين بيت نيز انسانهايي كه دلـي سـخت و تأثيرناپـذير و وجـودي راكـد و بـدون انگيـز       

اند؛ همانها كه البتّه چشـيدن بـادة عشـق الهـي، قـرار از      معنوي دارند، مانند كوه ديده شده
  .دلشان ميستاند

  بدخشان ميرسد لعل را سنگكز آفتاب آن    اي خانه را گشته گرو تو سايه پروردي برو    
                                                         )2،530(  
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بيت، يا خداوند است كه با عنايت و هدايت، وجود بندة طالب را ميپرورد و به آفتاب اين 
موالنـا  . كمال ميرساند؛ يا پير و مراد كه در پرتو ارشاد خويش، مريد قابل را تربيـت ميكنـد  

  .شرط اين پرورش را، قرار دادن دل در معرض تابش نور حقيقت ميداند
  

  آتش -7
كننده است؛ به همين دليـل، ايـن   اب، سركش و دگرگوناي سوزاننده، پرتب و تآتش پديده

ور و خروشـان  كـردن عشـق شـعله   امكان براي موالنا فراهم ميشود كه از آن بـراي ملمـوس  
اي گسترده بهـره  وجودش كه سرتاسر غزلياتش را تحت سيطرة خود درآورده است، به گونه

  :ببرد
 ما دودزدي در عود ما نظّاره كن در  تشآ   اي دلبر و مقصود ما اي قبله و معبود ما         

                                                           )1،4(  
صورخيال وابسته به آتش، هميشه با درد و رنج پيوستگي دارند؛ حتّـي اگـر ايـن درد و    «

ي آتش كه رنگش از زرد) 192ص: من بادم و تو آتش(» .و درنتيجه لذّتبخش باشد رنج الزم
در اين ) 125ص: رمزپردازي آتش. (عشق الهي استبه سرخي برميگردد، يادآور خون و رمز 

بيت نيز آتش به عنوان نمادي براي اوج عشق و غليان عاطفه آمده است كه دگرگون ميكند؛ 
دود نيز كه نشانة سوختن است، ميتواند نماد احوال عاشق باشـد؛  . بيقرار ميسازد و ميسوزاند

  ... .تابي وله و بيچون رنج و نا
  )2،780(تو ريختم و سود نكرد آتشنكرد        آب بر  دود تو سوختم و آتش بر سر

زمينة اصلي تصوير در اين بيت، بيصدا سوختن عاشـقاني اسـت كـه در عشـق بـه مقـام       
  .اند؛ عشقي كه آب تعقّل و تدبير، آتش آن را فرو نميفشاندتسليم و فنا رسيده

  
  فصلها -8

-رفانه، مقيد به زماني خاص نيست؛ اما موالنا براي بيان احوال ماورائي، اهميت ويژهتجربة عا

هايشان دارد؛ به همين دليـل  او برداشت عرفاني بارزي از فصلها و وابسته. اي به زمان ميدهد
او زمسـتان، دي و  . اي از آنها بهره ميجويدبراي توصيف انواع احوال بندگي، به طور گسترده

اري     خزان ر ا براي بيان احوالي نظير قبض و خوف كه در نتيجة تجلّـي صـفات جاللـي و قهـ
حجابهاي ظلماني ميان  بهرگي معنوي وتعالي عارض ميشوند و نيز براي تجسم فراق، بيحق

بسط، انس و اميد كـه   تابستان هم براي بيان احوالي مانند و بهار. سالك وخداوند بكارميبرد
كـردن  آميز الهي حاصل ميگردند و نيز بـراي ملمـوس  جمالي و لطف در نتيجة ظهور صفّات
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مفاهيمي چون نشاط معنوي، احساس تقرّب، بهرة عارفانـه و طـراوت ناشـي ازآن، شـهود و     
  :استفاده ميشوند... مكاشفه و

  )3،1263(ست از آن جهانشبخشد شب را نهار بخشد    پس اين جهان مرده زندهبهار را  دي
بهرگي؛ كـه بـا   وجودي است گرفتار انجماد بشريت و فسردة فراق و بي دي در اين بيت،

  .يابدنوازش عنايت الهي احيا ميشود و به توفيق هدايت، طراوت تقرّب مي
  كنان در حرم سلطان شد؟سر خوش و رقص   بهار خبرت هست كه جان مست شد از جام 

                                                        )2،782(  
آورد حالي خوش كه جان را به طرب مي. بهار، بشارت وصال است و ارمغاني از عالم غيب

  .و تا لحظة قرب پيش ميبرد
  

  شراب و شكر -9
  ) باده، مي(شراب  -9-1

باده و مي در عرفان بـه  . شراب كه برگرفته از انگور است، با واسطه به طبيعت مربوط ميشود
ت و جذبـة حـق اسـت    به معني سـ  معني غليان عشق و شراب، فرهنـگ لغـات و   . (كر محبـ

ــاني  ــرات عرف ــي ) 498و177ص: اصــطالحات و تعبي ــا را در توصــيف ب ــن نماده ــا اي -موالن

  :خويشتنيهاي حاصل از عشق و اشتياق و سكرهاي ناشي از احساس تقرّب بكار ميبرد
  ان ما مخمور بوداليزالي ج شرابپيش از آن كاندر جهان باغ و مي و انگور بود       از 
                                                           )2،731(  

شراب اين بيت، عشقي است كه از روزگار آفرينش روح و پيش از هبوط آن بـه جسـم و   
ترين، متعـاليترين و فطريتـرين   عشقي كه خاستگاه عارفانه. دنيا، در جان آدمي نشسته است

  .لحظات انسان است
  )1،404(كندت خواجة معني برهاند ز نقوشتز از آن احمر و اصفر      ديگر ج بادةتان بس

عشق و معرفت، وجود انسان را از قيد اوصاف دنيايي و ظواهر نفساني ميرهاند و وارسـته  
  .از انواع تعلّق، به او روحانيت ميبخشد

  )1،33(ما از كجا او از كجاگردن بزن انديشه را، ساقيا، تا كم شود خوف و رجا    ده گزافه مي
گر بيم و اميدهايي ميداند كه ناشي موالنا عشق و مستيهاي حاصل از آن را، بهترين چاره

  .از مصلحت انديشيهاي عقل جزئي بشري است
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  شكر -9-2
ته كميـاب و گرانبهـا   موالنا شكر را كـه در گذشـ  . شكر نيز با واسطه به طبيعت مربوط است

هاي معنوي بكار ميبـرد  ريني و دلپذيري عشق، حال خوش و بهرهتوصيف شيبوده است، در 
هـاي وصـال اسـتفاده    و در محسوس ساختن ارزش لطف و عنايات محبوب و ديريابي لحظه

  :ميكند
 مــن غــالم قمــرم غيــر قمــر هــيچ مگــو

  
  دهي شكرجملة تن شكر شود هر كه بدو 

 هـيچ مگـو   شكرپيش من جز سخن شـمع و   
)5،2219(  

 كه تواش دهـان دهـي  ون را آنكند دو ك لقمه
)5،2483(  

  نتيجه
شـاعران عـارف بـا    . اي از تصاوير شعر عارفان را به خـود اختصـاص ميدهـد   نماد سهم عمده

ماوراء، متافيزيك و حقايق عالم غيب سروكار دارنـد و شـعر آنـان نيـز بازتـابي از عواطـف و       
چندالية نمادين، محملي مناسب  پذير واز آنجا كه بيان مبهم، تأويل. هاي روحاني استيافته

ناشدني و نامحسـوس اسـت، بـه طـور     براي توضيح و تجسم نسبي حقايق ناشناخته، توصيف
 از سـوي ديگـر، تسـلّط هيجـان و     . اي مورد استفادة شاعران عارف قرار گرفته اسـت گسترده

زيـرا   تر از زبـان نمـادين سـوق ميدهـد؛    خويشتني نيز عارف را به سوي استفادة گستردهبي
  .اصوالً بارزترين قابليت نماد، افشاي رازهاي ناخودآگاه است

تعامل سازنده و رازناك عرفان و نماد، حضور جدي و گستردة ايـن صـورت خيـال را در    
شعر خراسـاني،  . شعر فارسي، به روزگار سنايي و سرودن اشعار آغازين عرفاني مربوط ميكند

اي قابـل ذكـر از صـورت نمـادين     عرفاني، بهـره به دليل كثرت بينش آفاقي و فقدان نگرش 
آفريند، پس از تثبيت در شعر عطّار، با اشعار مولـوي بـه كمـال    جرياني كه سنايي مي. ندارد

سـهم  . اين توضيح، دربارة نمادهاي ساخته شده با اجزاء طبيعت نيـز صـدق ميكنـد   . ميرسد
ران عارف، همـواره قابـل   هايش، در روند نمادپردازي شاعران؛ بخصوص شاعطبيعت و پديده

م مفـاهيم روحـاني     ع طبيعت، قابليتي ويژه براي تجسـه بوده است؛ چرا كه عناصر متنوتوج
اي اسـت كـه نمـادپردازي بـا طبيعـت، يكـي از       نمود اين نقش در شعر موالنا به گونه. دارند

ن نمادها در شعر تكرار، تأثير، تنوع، تازگي، ابهام و ژرفاي اي. ويژگيهاي بارز سبك او ميگردد
مولوي بيشتر ميشود و شيدايي، ناآگاهي، عاطفه و فرديت متمايز و خـاص مولـوي، بـه آنهـا     

  .اي متفاوت ميبخشدجلوه
اند؛ اما هايي بهره ميجويد كه مستقيماً از خود طبيعت گرفته شدهمولوي معموالً از پديده

هـايش  آب و وابسـته . مربوطنـد  گاه نيز از عناصري استفاده ميكند كه با واسطه به طبيعـت 
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سهم بعـدي متعلّـق بـه آسـمان و     . بيشترين نقش را در جريان نمادسازي موالنا ايفا ميكنند
شراب و شكر، حيوانـات و  . هااجرام آن است و سپس مجموعة گلها، گياهان، درختان و ميوه

بعدي، بيشترين  پرندگان، آتش، فصلها، خاك و اجزاء مربوط به آن و انواع باد در جايگاههاي
دليل كاربرد هريك از اين عناصـر و مفهـومي كـه در وراي آنهاسـت، اهميـت      . نمود را دارند

ه     خود را دارد؛ امري كه در بخشهاي گوناگون مقاله، با رويكردي تحليلـي مـورد توجـ خاص
  .قرار گرفته است

از موالنـا نشـان   غـزل   پانصد اين نمودار، بسامد استفاده از عناصر طبيعت را در نمادهاي
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