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چکیده
با تأمل در غزل فارسی و بررسی عناصر تصویرساز این قالب شعری متوّجه میشویم که هر آنچه 
به غنای زبان و گسترِش فضاِی تصاویِر شعری آن یاری میرساند، مورد توّجه شعرای غزلپرداز واقع 
شده است. ابزارآالت جنگی و از آن جمله، تیر و کمان نیز به عنوان عناصر زبانی، نقش برجسته و 
از  تصویرآفرین،  عناصر  این  چند  هر  دارند.  فارسی  غزل  خیالی  صورتهای  ایجاد  در  توّجهی  درخوِر 
جهتی، به سبب نقشی که در توصیف چهرة سپاهِی معشوق و ایجاد تصاویری که دربرگیرندة حاالت و 
ویژگیهای وی میباشند، از مسیر سّنِت ادبی، راه خود را در غزل فارسی ادامه داده اند؛ ولی کارکردشان 
در این موارد خاص، متوّقف نمانده و در حوزه هاِی دیگر ایجاد تصویر نیز نقش آفرینی کرده اند. موالنا، 
در مقایسه با شاعران قبل از خود، نگاه تازة وخّلقانه ای به این مواّد شعری دارد. اینکه نگاِه خاّص موالنا 
به ابزارآالت جنگی تیر و کمان در حوزة تصویرسازی، چگونه و به چه کیفّیتی بوده است و نوآوریهای 
وی با اتّخاذ چه شیوه هایی فعلّیت یافته است، سؤالی است که این پژوهش در صدد پاسخ دادن به 
آن است. نگرِش خاّص موالنا و ایجاد پیوندهای بی سابقه میان عناصر مزبور و امور انتزاعی و حّسی از 
یک سو، و یافتن ظرفّیتها و ظرایف تازة تصویرسازی در این ابزارآالت جنگی از سوی دیگر، ابداعات 
و نوآوریهای وی را در این زمینه رقم زده است. رنگ ویژه و منحصربه فردی که موالنا به تصاویر شعر 
خود در این زمینه – مثل سایر زمینه ها - میبخشد، علوه بر گسترش حوزة بلغِت زبان، سبک سخن 

وی را نیز برجسته تر میکند. 
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کلمات کلیدی: غزل ، تصویرسازی، ابزارآالت جنگی، غزلّیات شمس
1- مقدمه

شـاعران غزلسـرا بـراِی اظهـاِر آنچـه که در خیـاِل آنان شـکل میگیـرد، نیازمند مواّد شـعری و 
ابزارهایـی هسـتند کـه به مناسـبت موضـوع، آنهـا را از حوزه های مختلـف زبان انتخـاب میکنند. 
از عناصـِر زبانیـی کـه از آغـاز پیدایش غزل فارسـی، در این قالب شـعری مورد اسـتفادة شـعرای 
غزلپـرداز واقـع شـده و بخشـی از صورتهـاِی خیالی شـعر آنان بـه کمک این عناصر شـکل گرفته 

اسـت، همانـا ابـزارآالت جنگـی، از جمله تیر و کمان، هسـتند. 
علّـت اصلـی و عمـدة حضـور ابـزارآالت جنگـی را در بافت تصاویر شـعری دورة نخسـتین ادب 
فارسـی، توصیفاتـی دانسـته اند کـه شـاعران از معشـوق سـپاهی ارائـه کرده انـد، و تـداوم ایـن 
ویژگـی را در دوره هـای بعـد – علیرغـم وجود عامـل اصلی – نتیجة پیروی شـاعران از سـّنتهای 
ادبـی قلمـداد کرده انـد. ) صـور خیال در شـعر فارسـی، شـفیعی کدکنی: 304 ( هر چنـد در نگاه 
کلّـی ایـن عقیـده را نمیتـوان رّد کرد؛ ولـی این واقعّیت را نیـز نمیتوان نادیده گرفت که در شـعر 
غزلسـرایان برجسـتة زبـان فارسـی- بویـژه در غزل موالنـا – ابزارآالت سـپاهی، در اغلـب موارد، 
از چنـان نقـش متفـاوت و ممتـازی در ایجـاد تصویـر برخوردار هسـتند که نمیتـوان علّت حضور 
ایـن ابـزارآالت را در صورتهـاِی خیالـی غـزل آنـان، همواره بـه سـّنتهاِی ادبی محدود کـرد. البته 
ایـن امـر در شـعر شـاعران مختلف بـه صورت یکسـان جلوه نمیکنـد و پیروی از سـّنت و گریز از 

آن در غـزل هـر یـک از شـاعران از شـّدت و ضعف برخوردار اسـت. 
بخشـی از سـبک شـخصی موالنا از شـیوة برخـورد او با عناصر زبـان قابل دریافت اسـت. موالنا 
سـعی میکنـد بـا در نظـر گرفتـن جوانـب مختلـف معنـای کلمات، بـه افقهـای ارتباطـی بدیع و 
تـازه ای میـان اجـزای سـخن خود دسـت یابـد. چنیـن رفتـاری را، در غزلّیـاِت شـمس، در مورد 
ابـزارآالت جنگـی تیـر و کمـان نیـز میتوانیـم بعینه مشـاهده کنیم. هیـچ یک از شـاعران قبل از 
موالنـا نتوانسـته اند به انـدازة وی نسـبتهای میـان کلمات را کشـف کنند. در تخّیـل وی واژه هایی 
کـه هـر یـک متعلّـق بـه حوزه هـای مختلـف هسـتند، بـا خّطـی نامرئـی بـه هـم گـره میخورند. 
ایـن امـر کـه سـهم مهمی در خلـق تصاویر شـعری موالنـا دارد، بلغت غـزل وی را در حـّد قابل 
توّجهـی گسـترش می دهـد. بـه جـرأت میتـوان گفت که تـا زمان موالنـا هیچ یک از شـاعران در 
تصاویـری کـه بـه مـدد ابـزارآالت جنگی تیـر و کمان  ایجـاد کرده اند، نتوانسـته اند بـه اندازة وی 
و به گسـتردگی و وسـعتی که در غزلّیاِت شـمس دیده میشـود، به خلقّیت و ابداع دسـت زنند.

اغلـب تصاویـر موالنـا خاص خود اوسـت. فضای شـعر او و لحظه هایی که شـعر وی در آن خلق 
میشـود، خیـال وی را بـه خلـق تصاویری قادر میسـازد کـه نمیتوان امثـال آنها را در شـعر دیگر 
شـاعران پیـدا کـرد. هـر چند وجود عناصـر زبانی شـاعران قبل از موالنـا را در شـعر وی نمیتوان 
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انـکار کـرد؛ ولـی ایـن عناصر چنـان در بافت سـخن موالنا هضم شـده و بگونه ای بـا تخّیل رنگین 
وی درآمیخته انـد کـه اغلـب شـکل و رنـگ تازه ای به خـود گرفته انـد. اگر بخواهیم از چند شـاعر 
سـخن بگوییـم کـه در گسـترش حـوزة تصاویر و به تبـع آن در تقویـت جنبة بلغـی زبان، نقش 
برجسـته و در خـور توّجهـی ایفـا کرده انـد؛ بدون تردیـد موالنا نه تنهـا در زمرة این شـاعران قرار 

خواهـد گرفـت؛ بلکه عضو شـاخص این گـروه بشـمار خواهد رفت.
سـؤاالتی کـه در ایـن مقالـه میتوانـد مطـرح شـود، بدیـن صـورت اسـت که: الـف( بـا توّجه به 
پیشـینة کارکـرد ابـزارآالِت جنگـی تیـر و کمـان در بافـت تصاویـر غـزل قبـل از موالنـا، وی چه 
شـگردها و ترفندهایـی را بـراِی نوسـازی تصاویـِر خـود، کـه بـه مدد ایـن عناصر ایجاد شـده، در 
پیـش گرفتـه اسـت؟ ب( برجسـتگیهاِی صورتهـاِی خیالـی غـزل وی، کـه تیـر و کمـان در خلق 
آنهـا دخیـل هسـتند، تابـع چـه عواملـی اسـت؟ بایـد گفـت از آن جـا کـه حـّد و مرز کلمـات در 
جهـان اندیشـگی موالنـا در هـم می آمیـزد، تصاویـری کـه به تبـِع این عامـل در پـردة خیال وی 
رخ مینماینـد، اغلـب تصاویـری تازه و دور از کلیشـه های رایج میان شـاعران دیگر هسـتند. علوه 
بـر ایـن، وی شـیوه های بیانـی بکر و دسـت نخورده ای را بـرای انتقـال معنی انتخاب کرده اسـت؛ 
شـیوه هایی کـه در غـزل قبـل از موالنا در حـوزة کارکرد ابـزارآالت جنگی نمیتوان نشـانی از آنها 
بـه دسـت آورد. انتخـاب وجه شـبه های جدیـد – که یکی ازعوامل تازگی تشـبیه اسـت – و توجه 

بـه نمـاد بـه عنـوان یکـی از ابزارهای ایجـاد صوِر خیـال، از جملة این شـیوه ها اسـت.
پیشینة پژوهش و ضرورت آن

دکتر شفیعی کدکنی در کتاب صور خیال در شعر فارسی، بخشی را تحت عنوان " رنگ سپاهی 
تصویرهای غنایی " به رشتة تحریر درآورده است. وی در این بخش، علّت حضور عناصر سپاهی – 
از جمله ابزارآالت جنگی – را در ایجاد صورتهای خیالی دوره های آغازین شعر فارسی، توصیفاتی 
سایر  مانند   – مزبور  کتاب  از  بخش  این  میدهند.  ارائه  سپاهی  معشوق  از  شاعران  که  میداند 
بخشهای آن – مبتنی بر قصاید فارسی است. بنابراین با توّجه به ماهّیت تحقیق، دگرگونی کارکرد 
ابزارآالت جنگی در غزل فارسی، در این کتاب مورد بررسی قرار نگرفته است. پایاننامه ای در مقطع 
کارشناسی ارشد با عنوان" تأثیر عنصر سپاهی و لشکری و ابزارآالت جنگی در تصاویر شعری بر 
اساس اشعار فّرخی سیستانی، منوچهری، ناصر خسرو و خاقانی "    ) 1388 ( در دانشگاه تبریز، 
توسط علی داودآبادی و با راهنمایی دکتر معدن کن نوشته شده است. این پایاننامه عمدتاً با استناد 
بر قصاید شاعران مزبور نوشته شده است. از اینرو تا به حال تحقیق مستقلّی که بخواهد نقش 
ابزارآالِت جنگی را در تصویرسازی شاعران غزلپرداز مورد بررسی قرار دهد، صورت نگرفته است. 
از آنجا که تکامل زبان و توسعة تصاویر شعری، امکانات بیشتری را در اختیار شاعران غزلسرا قرار 
داده است، پرداختن به نقش ابزارآالت جنگی در آفرینش صورتهای خیالی این شاعران ضروری 

به نظر میرسد.
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روش پژوهش
در ایـن مقالـه بـا تکیـه بـر تصاویـر ایجـاد شـده بـا دو ابـزار جنگـی تیـر و کمـان و بـا نگاهی 
اجمالـی بـه سـابقة حضـور ایـن دو عنصـر تصویرآفرین در غـزل قبـل از موالنا، نوآوریهـای وی با 
روش تحلیلـی – توصیفـی، مـورد واکاوی قـرار گرفتـه و از نکات برجسـته و ممتـاز تصویرآفرینی 
ایـن شـاعر طـراز اّول سـخن گفتـه شـده اسـت. ابیاتـی کـه در ایـن زمینـه از غزلّیـات شـمس 
انتخـاب شـده اند، ابیاتـی هسـتند کـه بـه نحـوی بخشـی از ویژگیهـای سـبکی موالنـا را، در این 

کتـاب گرانسـنگ، در خـود منعکـس کرده انـد.
2- تیر و نقش آن در ایجاد تصاویر شعری

" تیـر " بعنـوان یکـی از ابـزارآالت جنگـی، نقـش قابـل توّجهـی در توصیـف بعضـی از اجـزاء 
و حـاالت معشـوق و تصاویـری کـه بـه تبـع آن حاصـل میشـوند، دارد. از همان آغاز شـکلگیری 
غـزل فارسـی، شـاعران هـر آنچـه را کـه مناسـبتی بـا معشـوق، یـا حـاالت و رفتـار و یـا اجزای 
وی داشـت، بـه عنـوان یکـی از عناصـر شـعری، مـورد اسـتقبال قـرار دادند و بـا وارد کـردن آن 
عنصـر بـه بافـِت سـخن خود، رنـگ غنایی بـه آن عنصر بخشـیدند و گاه رنـگ اولّیـه و اصلی آن 
را بـه دسـت فراموشـی سـپردند. میتـوان گفـت در این میـان ابزار جنگـی " تیر " بیش از سـایر 
ابـزارآالت جنگـی مـورد عنایـت شـاعران قـرار گرفـت. البتـه حضـور ایـن ابـزار جنگـی در غزل 
فارسـی بکارکردهـای مزبـور محدود نشـد و شـاعران، حوزة اسـتعمال آن را در این قالب شـعری 
گسـترش دادنـد و با سـاَحِت انتزاعی زبـان و عناصر طبیعی و حسـی درآمیختـه و تصاویر بدیعی 

را خلـق کردنـد. موالنـا در ایـن شـیوة اخیـر از شـاعران درخور توّجه اسـت. 
1-2- تصویر مژگاِن معشوق

از جملـة تصاویـری کـه بـا حضـوِر " تیـر " پدیـد می آیـد و در غزل فارسـی همواره شـاهد آن 
هسـتیم، تشـبیه " مـژگان " معشـوق، از نظـر تیـزی و خونریـزی بـه ایـن ابـزار جنگی اسـت. از 
آغـاز ظهـور غـزل فارسـی، رّد پـای ایـن تصویر در این قالِب شـعری قابل مشـاهده اسـت. نه تنها 
شـاعرانی کـه غـزل را بـه عنـوان یکـی از قالبهای شـعری، بـرای بیان عواطـف و احساسـات ناب 
بشـری برگزیده انـد، تصویـر مزبـور را بکـّرات در شـعر خـود آورده انـد ) بـرای نمونـه ر.ک: دیوان 
سـنایی: 305 ، 824 و 850؛ دیـوان انـوری: 405؛ دیـوان خاقانـی: 348 و 414؛ دیـوان عطـار: 
139، 151، 175، 228، 239 و 262 (؛ بلکـه شـعرایی کـه از بـاب تفّنـن بـه ایـن قالـب شـعری 
پرداخته انـد- و بـه همیـن مناسـبت در کنـار قصایـد پرشـماری کـه در دیـوان آنهـا وجـود دارد، 
بـا تعـداد اندکـی از غـزل روبـرو هسـتیم- نیـز از تصویـر مزبـور غفلـت نکرده انـد. ) ر.ک: دیـوان 
عبدالواسـع جبلـی: 509؛ دیـوان جمال الدیـن اصفهانـی: 440و 445؛ دیوان مجیرالدیـن بیلقانی، 
غـزل: 211 و 226 ( البتـه ایـن شـاعران نیـز، چنانکـه فضـای غـزل اقتضـا میکند، گاه بـه ایجاد 
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تناسـباتی میـان کلمات تصویرسـاِز شـعِر خود دسـت زده اند؛ چنانکـه مجیرالدیـن بیلقانی ضمن 
غزلـی کـه قصـد دارد " مـژگان " را به "تیر" تشـبیه کند، با بیان اسـتعاری از مژة معشـوق به " 
تـار " تعبیـر میکنـد تـا بدین ترتیـب به ایجـاد جناس و موسـیقی آوایی میان مشـّبه و مشـّبهٌ به 

نایـل آمـده باشـد: " هـر تـار ز نرگس تو تیـری اسـت " )دیـوان مجیرالدین بیلقانـی: 210 ( 
تشـبیه " مـژگان " یـا " مـژه " بـه " تیـر "، بـه تبـع سـّنت ادبـی، در غـزل موالنا نیـز حضور 
دارد. ایـن تشـبیه در غـزل وی اغلـب به صورت تشـبیه بلیغ اضافی و گاه به شـکل تشـبیه مضمر 
آمده اسـت. ) ر.ک: کلّیات شـمس، ج1: 220،743 و ج2: 1286 ( نکتة شـایان ذکر در مورد این 
تشـبیه در غـزل موالنـا، تازگـی و برجسـتگِی وجه شـبِه آن اسـت. موالنـا در موضعـی از غزلیـات 
شـمس بـا تشـبیه "مـژگان" بـه "تیـر"، حرفی از خونریزی یا خسـته شـدن دل عاشـق بوسـیلة 
ایـن تیـر بـه میـان نمی آورد؛ وجه شـبهی که وی ذکـر میکند، عبارت اسـت از " راسـتی ". موالنا 
ایـن وجه شـبه را از دِل تشـبیه دیگـر بیرون آورده اسـت؛ بدیـن صورت که وی اضافة تشـبیهی " 
تیـر مـژگان" را مشـّبهٌ بِه تشـبیِه دیگـر قرار داده و طّی آن تشـبیه، خود را، از لحاِظ راسـتی، به " 
تیـر مـژگان " ماننـد کـرده اسـت. با این شـیوة ایجاد تصویـر، یک وجه شـبه در دو تشـبیه ایفاِی 
نقـش میکنـد. ایـن وجه شـبه در یکـی از تشـبیهات- در هر دو طرف تشـبیه - معنـای حقیقی و 
قاموسـی دارد ) تیـر مـژگان ( و در تشـبیه دیگر ) تشـبیه خود بـه تیِر مژگان ( در جانِب مشـّبه، 

معنـای مجـازی یا انتزاعـی دارد و در جانِب مشـّبه به معنـای حقیقی:
 چرا ای چشِم بخِت من، تو با من کژ چو ابرویی مثاِل تیِر مژگانت، شـدم من راست یک سانت

)همان، ج1: 900 (
2-2- تصویر قَد و باالی معشوق

شـاعران غرلپـرداز کـه قصـد دارنـد تـا اعتـدال و موزونی قـّد و باالِی معشـوق را - کـه یکی از 
نشـانه ها و ملکهـای زیبایـی بشـمار می آمـده اسـت - توصیف کننـد، گاه ابزار جنگـی " تیر " را 
بـه عنـوان مشـّبهٌ به، بـه خدمـت تصویـر خـود درآورده اند. سـابقة تشـبیه قامت و باالی معشـوق 
بـه " تیـر " در غـزل فارسـی از آغـاِز پیدایش رسـمی و حرفه ای این قالب شـعری قابـل پیگیری 
اسـت. امیرمعـّزی، در میـان غرلسـرایان، شـاید نخسـتین کسـی باشـد که بـه این تشـبیه توجه 
داشـته اسـت. وی "غمـزه" و "بـاال"ی معشـوق را بوسـیلة " تشـبیه تسـویه " به " تیـر " مانند 

کرده اسـت:
 زلف و ابرو چون کمان و غمزه و باال چو تیر دست و بازو چون بلور و عارض و دندان چو ُدر

) دیوان امیرمعّزی: 778 (
سـنایی نیـز در مواضعـی چنـد از ایـن تشـبیه بهره مند شـده اسـت ) ر.ک: دیوان سـنایی : 828، 
841 و 883 (؛ ولـی ایـن تشـبیه علیرقـم قدمـت آن، بعد از سـنایی، چندان مورد توجه شـاعران 
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غزلسـرا واقـع  نشـد. انـوری فقـط یـک بـار آن را بـه صـورت اضافـة تشـبیهی " تیِر قامـت " در 
غـزل خـود بـکار گرفـت. ) ر.ک: دیـوان انـوری: 435 ( حتـی نـوآوری و ابداعـی کـه در محدودة 
قـرن ششـم، در مـورد ایـن تصویر شـعری صـورت گرفـت، نیـز نتوانسـت جایگاهی بـرای آن در 
حـوزة خیـال شـاعران بـاز کنـد. در این قـرن، عّده ای از شـعرا از طریـق اجتماع دو طـرف تصویر 
و ایجـاد ترکیـب واحـد، بـه ایجـاد صورت بیانـی کنایه دسـت زدند. خاقانـی با اختیار این شـیوه،  

ترکیـب کنایـی “ تیرقـد " را در وصف معشـوق بـکار  برد.
)ر.ک: خاقانـی: 463 ( و شـاعر هم عهـد و هم خَطـة وی، مجیرالدیـن بیلقانـی- کـه شـاگرد 
خاقانـی بـود و بعدهـا زبـان بـه هجـو اسـتاد گشـود- صـورت کنایـی " تیربـاال " را بـرای وصف 

قامـت معشـوق بـه غـزل خـود وارد کـرد. ) دیـوان مجیرالدین بیلقانـی: 207( 
مولـوی بـا وجـود حجـم متنـّوع و کثیـری از تصاویر شـعری کـه در دیـوان غزلیـات وی وجود 
دارد، بـه اسـتفاده از تصاویـر مزبـور گرایـش پیـدا نکرده اسـت. وی مانند اکثر شـاعران غزلسـرا، 
در تصاویـری کـه بـرای نمایـش قامـت و بـاالی معشـوق ایجـاد میکنـد، از واژة " سـرو " در 
سـاختار تصویـر خـود بهره منـد میشـود. شـاید بتوان گفـت ویژگیهایی از نـوع پویایـی و حیات و 
سرسـبزی و خّرمی، که با صفات معشـوق سـازگاری بیشـتری دارد، سـبب شـده اسـت تا موالنا 
در تصاویـری کـه از معشـوق ارائـه میدهـد، بـه این کلمه تمّسـک جویـد. ) ر.ک: کلّیات شـمس، 
ج1: 162،590 و ج2: 930، 1013 ( البتـه بایـد گفـت کـه موالنـا بـا اینکـه ابزار جنگـِی " تیر " 
را طـرف تشـبیه قـّد و قامـت معشـوق قـرار نمیدهـد؛ ولی ایـن عنصر شـعری را برای بـه تصویر 
کشـیدن قامـت عاشـق – در حالتـی کـه هنـوز هجـران بـر آن طـاری نشـده اسـت – مناسـب 
میدانـد. هرچنـد قامـت عاشـق، پیـش از آنکه هجـران را تجربه کرده باشـد، مانند " تیر " اسـت؛ 
ولـی در اثـر " تیرهـای غمـزة خشـمین " معشـوق یا به سـبب بیوفایـی و هجـران وی، همچون 

"کمـان" خمیده میشـود:

 صد قامت چو تیر خمیده ست چون کمان زان تیرهــای غمــزة خشــمین کــه میزنــی
) همان،ج1: 279 (

دالها قدها چون تیر بوده، گشته در هجران کمان آلود گشت و جمله دلها   اشک خون 
) همان، ج2: 1339 (

2-3- تصویر غمزة معشوق 
در بیـان شـاعران عـلوه بـر آنکـه ابـزار جنگـی " تیـر " مشـّبهٌ به " غمـزه " واقـع میشـود، بـا 
کارکـرد اسـتعاری نیـز بر این حالت معشـوق داللت میکند. شـاعران غزلسـرا، از ابتـدای پیدایش 
رسـمی غـزل، بـه مناسـبتهای مختلف ایـن تصاویر را در شـعر خود بـه خدمت گرفته انـد. ) برای 
نمونـه ر.ک: دیـوان امیرمعـّزی: 774 و 778؛ دیوان مجیرالدین بیلقانـی: 210؛ دیوان کمال الدین 
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اصفهانـی: 725؛ دیـوان سـنایی: 899 ،921 و 1038؛  دیـوان انـوری: 392و 447؛ دیـوان عطـار: 
127و 280  (  ایـن تصاویـر، همپـای سـایر تصاویـری که از شـکل و شـمایل و حـاالت گوناگون 
معشـوق در غزل فارسـی وجود دارد، به حرکت و پویایی در این قالب شـعری ادامه داده و گاه از 
سـوی بعضـی از شـاعران بـا نوآوریهایـی نیز مواجه شـده اند. موالنا هـر چند در پـاره ای از تصاویر 
خـود تابـع سـّنتهای ادبـی اسـت؛ بـا این حـال بـا اتّخـاذ شـیوه ها و ترفندهایـی سـعی میکند تا 
حـدودی خـود را از سـیطرة ایـن سـنن بیـرون آورد. یکی از این شـیوه ها – که از نکات برجسـتة 
سـبک بیـان موالنـا میتوانـد محسـوب شـود - عبـارت اسـت از نسـبت دادن صفات بی سـابقه به 
طرفیـن یـا یکـی از دو جانـب تصویـر. ایـن صفات معموال صفات انسـانی هسـتند که خود سـبب 
ایجـاد صنعـت دیگـری بنـام " تشـخیص " میشـوند. چنانکـه گذشـت، موالنا " غمزة " معشـوق 
را بـه صفـت انسـانی " خشـمین " مّتصـف کـرده اسـت.    )ر.ک: کلّیـات شـمس، ج1: 279 ( 
وی همچنیـن صفـت " جگرجـو " را بـرای ایـن منظـور برگزیده اسـت. ایـن صفت بدیـع و نادر، 
هرچنـد در ظاهـر و بـا توجـه بـه ارتبـاط نحوی کلمـات بیت زیـر، متعلّق بـه مسـتعاٌرمنه ) تیر ( 
اسـت؛ ولـی در اصـل صفتی اسـت که از کیفّیت مسـتعاٌرله یا مشـّبِه غایب ) غمـزه ( خبر میدهد:

ِخَردســـوز تـــو  لعـــِل  دو  قنـــِد  جگرجـــو ای  تـــو  چشـــِم  دو  تیـــِر   وی 
) همان، ج1: 780 (

نـوآوری دیگـر موالنـا در ایـن مـورد، بـا نشـاندن تشـبیِه بلیـِغ اضافـی ) تیـِر غمـزه ( در جایگاه 
مشـّبه، و پیونـد دادن آن بـا مشـّبهٌ به دیگـر، در قالـب جملة اسـنادی عملی میشـود. بیـان موالنا 
در ایـن مـورد بگونـه ای اسـت کـه دو طـرف تشـبیه به مرحلـة " این همانـی " میرسـند. در بیت 
زیـر بـا حـذف وجه شـبه و ادات تشـبیه، " یـک تیـِر غمزة " معشـوق با " صـد خونبهـاِی توبه " 
برابـر انگاشـته شـده اسـت. علوه بر شـکل و سـاختار تشـبیه، انتخـاب مشـّبهٌ بِه تازه و بی سـابقه 
نیـز، کـه بـه نوبة خـود سـبب فعالیت ذهنـی مخاطب بـرای یافتن وجهِ شـبه میشـود، بـر تازگی 

و رازوارگـی تشـبیه و لـّذت ناشـی از آن افزوده اسـت:
ــه در صیــد چــون درآید، بس جان کــه او رباید ــاِی توب ــد خونبه ــزة او ص ــر غم ــک تی  ی

) همان، ج1: 129 (
2-4- تشبیه عناصر انتزاعی به تیر

ابـزاِر جنگـِی تیـر از همـان آغاز شـکلگیری غزل فارسـی در پیوند بـا عناصر انتزاعـی، در بافت 
تصاویـر شـاعران حضـور دارد. ایـن ابـزار جنگـی، بـا توّجـه بـه ویژگیهـای مختلفش، کـه قابلّیت 
زیـادی بـرای اسـتنتاج وجه شـبه های متعـدد دارد، با عناصـر انتزاعی گوناگونی ترکیب شـده و به 
نوعـی بـه حـاالت درونـی شـاعران و اندیشـه های انتزاعی آنـان، رنگ حّسـی و ملموس بخشـیده 
اسـت. بـا بررسـی غـزل فارسـی پیـش از موالنـا، پـی میبریـم کـه سـنایی و خاقانی و عطـار، که 
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هریـک بـه نحـوی از شـاعران صاحب سـبک محسـوب میشـوند، اهتمام ویـژه ای به ایجـاد چنین 
تصاویـری داشـته  و راه را بـرای شـاعران پـس از خود هموار کرده انـد. قریب به اتفـاق این تصاویر، 
بـه صـورت اضافـة تشـبیهی هسـتند که به عنـوان نمونه میتـوان به این موارد اشـاره کـرد: “ تیر 
جفـا » ) دیـوان سـنایی: 791؛ دیـوان خاقانـی: 408؛ دیـوان مجیرالدیـن بیلقانـی: 239؛ دیـوان 
عطـار:    359(، “ تیـر عشـق “ )دیـوان سـنایی: 1003؛ دیـوان عطـار: 440( “ تیر غـم » ) دیوان 
خاقانـی: 340( “ تیـر ُعمـر " )عطـار نیشـابوری: 35 (  بسـامد اندک این تصاویـر در دورة آغازین 
غـزل فارسـی، از ویژگـی طبیعـی زبـان شـعر و صورتهـای خیالی آن ناشـی میشـود که در سـیر 
خـود، بـه تدریـج بجانـب انتزاعی شـدن پیش رفتـه و در قرن هفتـم، در غزل موالنـا، نمود عینی 
و برجسـته پیـدا کـرده اسـت. در غزلیات شـمس از سـویی، بُعـد انتزاعـی تصاویر شـعری به اوج 
خـود میرسـد، و از سـوی دیگـر عناصـر انتزاعیـی در شـعر موالنـا پدیـدار میشـوند کـه مسـبوق 
بـه سـابقه نیسـتند و موالنـا بنابـر حـاالت روحـی و روانـی خـود، آن عناصـر را بـا عناصر حسـی 
درآمیختـه و بـا ایجاد تشـبیهات بلیغ، وجِه شـبه این تشـبیهات را در هاله ای از ابهـام رها میکند. 
موالنـا عـلوه بـر آن کـه از ابـزار جنگـی تیـر در سـاخت تصاویـری کـه با لنسـبه شـباهتی بـا 
تصاویـر رایج در شـعر سـایر شـعرا دارد، اسـتفاده میکند ) بـرای نمونه ر.ک: کلّیات شـمس، ج1: 
6، 497،569 و ج2: 1182، 1289(، بـه نوآوریهـا و ابداعاتـی نیـز در این زمینه دسـت میزند. این 
ابداعـات بـا انتخـاب "مشـّبه" هایی اتفـاق میافتـد که در غـزل پیش از وی سـابقة حضـور ندارند 
و ویـژة زبـان موالنـا و جهان اندیشـگی او هسـتند. امـور انتزاعیی کـه در غزل وی بعنواِن مشـّبِه 
ابـزار جنگـی تیـر قـرار میگیرنـد، اغلب امـوری هسـتند که مورد اسـتفادة سـایر شـاعران در امر 
تصویرسـازی قـرار نگرفته انـد. از جملـة ایـن امـور انتزاعـی برجسـته، میتـوان از کلمـة “ تّرهـات 
" سـخن گفـت. " تّرهـات " در نظـر موالنـا هماننـد "تیـر"ی اسـت کـه " طرفه مسـتاِن " مقیِم 
خرابـات، عقـل را بـا ایـن تیر مـورد هدف قـرار میدهنـد. در چنین مواردی، وجهِ شـبِه تشـبیه در 
هالـه ای از ابهـام رهـا میشـود. بـر عهـدة خواننـده اسـت کـه بر اسـاس آشـنایی با فضـای فکری 

غزلیـات شـمس و بـه کمـک تأویـل، بـه این وجهِ شـبه دسـت یابد: 
ــد؟ نگفتمــت بــه خرابــات ُطرفــه مســتانند ــات کنن ــِر تُّره ــدِف تی ــل را ه ــه عق  ک

) همان، ج1: 143 (
" حکـم " و " جذبـه " دو امـر انتزاعـی دیگر هسـتند که در غزلیات شـمس مشـّبِه  “ تیر " واقع 
شـده اند. موالنـا پـاره ای از اصـول و اندیشـه هاِی رایـج در عالم عرفـان را گاه با اسـتفاده از چنین 
تصاویـری تبییـن میکنـد. تسـلیم شـدن در برابـر حکـِم معشـوق یـا جذبـة وی، از اندیشـه ها  و 
باورهـای رایـج در میـان عرفـا اسـت. موالنا از عاشـق میخواهد تا سـینة خود را آمـاج " تیِر حکم 

" معشـوق کنـد. همچنیـن عاشـق نبایـد از زخـِم   " تیـِر جذبة " معشـوق حذر کند:
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 ســینة خــود را هدف کــن پیِش تیــِر حکِم او
 ســینةی کــز زخــِم تیِر جذبة او خســته شــد

 هین که تیِر حکِم او اندر کمان است، ای پسر
 بر جبین و چهرة او صد نشان اسـت ای پسـر
) همان، ج1: 364 (

از گرایِش موالنا به  ابزاِر جنگِی " تیر "، نیز  انتزاعی " دعوی " و تشبیه آن به  انتخاب عنصر 
گزینش واژگان جدید و به تبِع آن، ایجاِد ترکیبات و تصاویِر تازه حکایت میکند. به عقیدة موالنا، 
شمس تبریزی پادشاهی است که ههیچگونه دعویی را بر نمیتابد؛ بنابراین باید " تیِر دعوی " را 
در مقابله با وی "کمان" کرد. " کمان کردن تیر " ظاهراً به معنی " خم دادن تیر " است که در 

این صورت خاصیت تیر بودن را از دست داده و بلاستفاده و بیفایده میشود: 
 مپّران تیِر دعوی را، کمانش کن، کمانش کن اگر خواهی که بگریزی ز شاه شمِس تبریزی

) همان، ج1: 668 (
2-5- تشبیه عناصر حسی به تیر

بـا بررسـی غـزل فارسـی تا سـدة هفتم هجـری، به ایـن حقیقـت پی میبریـم که ابـزار جنگی 
" تیـر " در ایـن دوره، طـرف تشـبیه عناصـر حسـی یـا طبیعـی واقـع نشـده و ایـن موالنا اسـت 
کـه اولیـن بـار بـه ایـن امر اهتمـام ورزیده اسـت. اگـر بخواهیم غـزل قبـل از موالنـا را در زمینة 
تصاویـر شـعری بـا غـزل وی مقایسـه کـرده و ویژگیهای برجسـتة سـبکی دیـوان کبیـر را از این 
منظـر برشـماریم؛ بـدون تردیـد یکـی از ایـن ویژگیهـا، انتخـاب مشـّبه هایی خواهد بـود که قبل 
از موالنـا در تصاویـر شـعری وجـود نداشـته اند. یکـی از تصاویـر بی نظیـر در غزلیات شـمس، که 
در غـزِل پیـش از وی حضـور نـدارد و سـاخته و پرداختة خیال موالنا اسـت، تشـبیه "قطره"های 
دریـا بـه " تیـر " اسـت؛ بـا این توضیـح که اگر کسـی مرد حـق را، که موالنـا از وی بـه " ماهی 
" تعبیـر میکنـد، بـدون توجـه بـه عنایـات دریـا، همـان ماهـی بدانـد، "قطره" هـای دریـا مانند 

"تیـر"، او را مـورد قهـر و غضـب خود قـرار میدهند: 
 هــر قطــره ای بــه قهــرش ماننــِد تیر باشــد گــر هیچ کس ز جرأت ماهیــش خواند او را

) همان،ج1: 101 (
اگـر بتـوان در غـزل پیـش از موالنـا، از وجود تصویری نسـبتاً مشـابه با تصویر بیت مزبور، سـخن 
گفـت و ایـن دو را بـا هـم سـنجید، بدون تردیـد برخورد موالنـا با عناصـر تصویرسـاز و تغییراتی 
کـه در کیفیـت تصویـر مـورد نظر و سـایر صورتهـای خیالـی پیرامـون آن اعمال میکنـد، تصویر 
شـعر وی را از نمونـة قبلیـش بسـیار متفـاوت جلـوه خواهـد داد. موالنـا در موضعـی از غزلیـات 
شـمس، " قـدح " را بـه " تیـِر خدنـگ " تشـبیه کرده اسـت. اگـر به غـزل قبل از موالنـا نظری 
بیفکنیـم، نظیـِر ایـن تشـبیه را در غزل عبدالواسـع جبلی مشـاهده میکنیـم. وی در بیتی " قدِح 
بـاده " را بـه " سـلح " - کـه میتوانـد ابـزار جنگـی تیر و سـایر ابزارآالت جنگی را شـامل شـود 
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- تشـبیه کرده اسـت:
 آن را که به دســت از قدِح باده ســلح است از جنـــِگ فلک باک نـــدارد به حقیقت

) دیوان عبدالواسع جبلی: 115 (
چنانکـه مشـخص اسـت عبدالواسـع جبلی از مضمـون رایـج میـان شـاعران، کـه همانـا دشـمنی 
فلـک بـا انسـانها اسـت، سـخن میگویـد. بـرای جنـگ بـا فلک سـلحی بهتـر از بـاده، کـه غم و 
انـدوه ناشـی از جـور و سـتم فلـک را بـه بـاِد فراموشـی میسـپارد، وجود نـدارد. هر چنـد تصویر 
و مضمـون بیـت موالنـا - کـه متعاقبـاً نقل میشـود- نیز تحـت تأثیر رسـوم جنگ و نحـوة کارزار 
سـپاهیان، در خیـال وی شـکل گرفتـه اسـت؛ ولی نحـوة ارتباط کلمـات و زنجیره ای کـه عناصر 
سـخن وی در طـول آن بـا یکدیگـر پیوند یافته اند، کامًل تازه و بی سـابقه اسـت. موالنـا در جهان 
گسـتردة خیـاِل خـود، آرزو میکنـد کـه “قدحها”یـی از “ وصـل “ به سـوی وی روانه شـود.  وی 
بطـور ضمنـی و پنهانـی   “ وصـِل " معشـوق را بـه " قـدح " تشـبیه میکند و برای کامل شـدن 
تصویـر شـعری خـود، بـار دیگـر " قـدح " را بـه " تیـِر خدنـگ " تشـبیه میکنـد، کـه در جنگ 
بـزرگ کـه با شـرکت همة سـپاهیان و با حضور پادشـاه صـورت میگیرد - و موالنـا آن را " جنِگ 
سـلطانی " مینامـد - بجانـب دشـمن پرتـاب میشـود. بـه عبارتـی موالنـا آرزو میکند کـه " قدح 
وصـال " معشـوق هماننـد " تیـر خدنـگ " - که در " جنگ سـلطانی " پی درپی بجانب دشـمن 

پرتـاب میشـود – بی وقفـه بجـاِن وی فـرود آید:
 که اندر جنِگ سلطانی َقَدح تیِر خدنگستی پیاپــی گردد از وصلش قدحهــا بر مثاِل آن

) کلَیات شمس، ج1: 978 (
3- کمان

» کمـان » از جملـة ابزارهـای سـپاهی اسـت کـه شـاعران آن را در سـاختار بعضـی از تصاویـر 
خـود مـورد اسـتفاده قـرار داده انـد. پـاره ای از آفرینشـهای هنـری در غـزل فارسـی به مـدد این 
ابـزار جنگـی پدیـد آمـده اسـت. در غـزل عرفانـی – بویژه غـزل موالنـا – این ابـزار جنگی ضمن 
آنکـه در سـاخت تصویـر دخالـت دارد، گاه دسـتمایه ای بـرای بیـان بعضـی از اندیشـه های ژرف 
عرفانـی نیـز واقـع میشـود. در واقـع بیـان اندیشـه در قالـب تصویری که ایـن ابزار جنگـی در آن 
نقش آفرینـی میکنـد، صـورت میگیـرد. بدیـن ترتیـب مخاطب شـعر، به مـوازات آنکـه از صورِت 
خیالـی شـعر متلـّذذ میشـود، از اندیشـه ای کـه در قالـب و سـاختار هنـری بیان شـده اسـت نیز 
بهره منـد میگـردد. در ادامـه، بـا اشـاره بـه نحوة حضـور این ابـزار جنگـی در غزل قبـل از موالنا، 

چگونگـی کارکـرد آن در غـزل موالنـا مورد بررسـی قـرار میگیرد. 
3-1- تصویر اجزای انسانی با حضور کمان

یکـی از کارکردهـای ابـزارآالت جنگـی در غزل فارسـی، حضور ایـن ابزارآالت و نقش برجسـتة 
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آنهـا در سـاختاِر تصاویـری اسـت کـه در صـدد نمایانـدن جزئـی از اجـزای انسـانی هسـتند. بـا 
بررسـی غـزل فارسـی پـی میبریم کـه ابزار جنگی کمـان نیز از ایـن خصیصه فارغ نیسـت؛ بدین 
معنـا کـه ایـن ابـزار جنگـی گاه در بـه تصویـر کشـیدن عضـوی از اعضـاِی معشـوق، کـه همـان 
ابـروی او اسـت، نقـش پررنگـی دارد، و گاه قـّد و باالِی عاشـق را در نظر شـاعران غزلپرداز تداعی 
میکنـد و در مـوارد نـادر، جسـم و قامـِت نـوع انسـان را – اعـّم از عاشـق و غیِرعاشـق – جلوه گر 
میسـازد. زمانـی نیـز ایـن عنصـر سـپاهی بـا امـری انتزاعـی در سـاخت تصویـر همـراه میگردد. 
معنـای نمادیـِن کمـان نیـز از نـکات درخـور توّجه اسـت. البته سـه مورد اخیـر تا زمـان موالنا و 
جـز در غـزل وی حضـور ندارند و از موارد نادر در تصویرپردازی بشـمار میرونـد. موالنا در اینگونه 

مواقـع بیشـتر تصویر را وسـیله ای بـرای تبیین اندیشـه ای قـرار میدهد. 
3-1-1- تشبیه ابروی معشوق به کمان

وقتی شاعران ابزارآالت جنگی را به عنوان یکی از عناصر زبانی در ساخت تصاویری بکار میبرند 
تا بدان طریق، کیفیت اجزای معشوق را در نظر خواننده نمودار کنند، به نوعی از چهرة سپاهی 
معشوق خبر میدهند. تشبیه ابروی معشوق به کمان نیز از همین دیدگاه قابل تبیین است. تشبیه 
مزبور، که از آغاز غزل فارسی در عرصة صور خیال آن حاضر است، از تصاویر کلیشه ای به حساب 
 می آید که از مجراِی سّنت ادبی به سیر و حرکت خود در غزل فارسی ادامه داده است.  ) برای 
انوری: 393، 435؛ دیوان خاقانی: 389؛ دیوان  نمونه ر.ک: دیوان سنایی: 850، 1003؛ دیوان 
کمال الدین اصفهانی: 722، 723؛ دیوان جمال الدین اصفهانی: 461 ( بدین ترتیب شاعران با تبعیت 
از سّنت ادبی و بدون قرار گرفتن در محیط دربار و بدون آشنایی عینی و تجربی با سازمانهای 
دربار – که دیوان سپاه از آن جمله است – از این ابزار سپاهی برای پروردن تصاویر خود بهره مند 
شده اند. البته شاید بتوان گفت که عّده ای از شاعران منسوب به دربار که قصاید مدحی بخش 
عمدة اشعار آنان را تشکیل میدهد و در سالهای آغازین پیدایش رسمی غزل، در این قالب شعری 
نیز طبع آزمایی کرده اند، از نزدیک با زندگی سپاهی و ابزارآالت سازمان سپاه آشنا بوده و معشوق 
خود را، که احتماالً از غلمان سپاهی بوده است، به مدد همین ابزارآالت وصف کرده اند. در هر 
صورت تعیین حّد و مرز مشخص میان شاعران گروه اخیر و کسانی که در ارائة تصویر معشوق در 
غزل خود و توصیف وی به کمک ابزارآالت جنگی و نمایاندن چهرة سپاهی وی تابع سنن ادبی 

بوده اند، حّداقّل در سالهای نخستین پیدایش غزل، چندان میّسر نیست. 
موالنا هر چند مطابق سنت ادبی، ابروی معشوق را به " کمان " تشبیه میکند؛ ولی به ایجاد 
ابداعاتی چند در ضمن این تشبیه اهتمام میورزد. یکی از نوآوریهای وی در محدودة این تصویر، 
نسبت دادن عمل انسانی بجانبی از تصویر و ایجاد استعارة مکنّیه یا تشخیص است. در بیِت زیر، " 
ابرو " ضمن آنکه به کمان تشبیه میشود، استعاره از " تیرانداز " نیز است. نفِس عملی که موالنا 
به " ابروِی کمان ْشکل " معشوق نسبت میدهد نیز متفاوت از آن چیزی است که در غزل قبل از 
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وی وجود دارد؛ با این توضیح که ابروی معشوق دیگر جان عاشق را هدف تیر خود قرار نمیدهد؛ 
بلکه پرده های مقابل دیدگان وی را پاره میکند. ترکیب " پردة در پرده" و تناسب " پرده" و " 

چشم "، خیال انگیزی بیت را افزون کرده است: 
ــی دّرد صــد پــردة در پــرده، گر باشــد در چشــمی ــر هم ــکلش از تی ــروی کمان ش  اب

) کلّیات شمس، ج1: 571 (
نـوآوری دیگـر موالنـا، اسـتفاده از صـورِت جمـِع کلمـة " کمان " در سـاختار تشـبیه اسـت. این 
ابـزار جنگـی در غـزل قبـل از موالنـا، وقتی در سـاختمان تشـبیه بکار میـرود و بعنوان مشـّبهٌ به 
ایفـاِی نقـش میکنـد، جمـع بسـته نمیشـود. بدین ترتیـب تا زمـان موالنـا، نمیتوان نمونـه ای در 
غـزل فارسـی یافـت کـه در آن، کمـان در جایگاه مشـّبهٌ به، به صـورت جمع آمده باشـد. در بیت 
زیـر بـا چنیـن کارکـردی روبـرو هسـتیم. به نظر میرسـد رعایت وزن شـعر سـبب چنیـن رفتاری 
از سـوی موالنا شـده اسـت. در هر صورت چنین کارکردی سـبب برجسـتگی تصویر شـده و در 

محـدودة تصاویر مشـابِه خـود، نوعی هنجارشـکنی بحسـاب میاید.  
غمـــزه تیرهـــاِی  ز  کمان هـــا فریـــاد  چـــون  ابروهـــای   وز 

) همان، ج1: 817 (
3-1-2- تصویر قامت انسان ) اعّم از عاشق و غیِرعاشق ( به مدد کمان

از تصاویـر درخـور توّجـه در غزل فارسـی تشـبیه قامت انسـانی به کمان اسـت. وجهِ شـبهی که 
عمومـاً در ایـن تصاویـر مـّد نظِر شـاعران واقع میشـود، چیزی جز خمیدگی نیسـت. وقتی شـاعر 
- کـه بـه نوعـی نماینـدة خیِل عاشـقان اسـت – قـّد و باالی خـود را بـه تصویر میکشـد، حالتی 
جـز خمیدگـی را برازنـدة آن نمیبینـد؛ چـرا که یکـی از نشـانه هاِی صداقت و یکرنگِی عاشـق در 

کـوِی عشـق، همانـا خمیدگـی قامت او در نتیجة درد و رنج عاشـقی اسـت:
 تا پشـت چون کمان نکنی، روی همچو توز در کــوی عشــق راســت نیایی چــو تیر و زه

) دیوان سنایی: 644 (
ایـن تصویـر، علیرغـمِ  عـدِم حضـور آن در غزل بعضی از شـاعران، نظیـِر خاقانی و انـوری، از آغاز 
شـکل گیـری غـزل فارسـی و متعاقبـاً در دوره هـای بعد، در ایـن قالب شـعری نمونه هایـی دارد. 
در ایـن شـواهد آنچـه کـه جلـب نظـر میکنـد، دالیلی اسـت که شـاعران بـرای خمیدگـی قامت 
عاشـق ذکر میکنند. از عواملی که در نگاه شـاعران غزلسـرا، قامِت کمانی شـکل را برای عاشـقان 
بـه ارمغـان مـی آورد، غـم و انـدوه ناشـی از عشـق اسـت. شـاعران در این مـوارد معمـوالً در کنار 
تصویـری کـه نشـاندن دهندة قامـت کمانی شـکل عاشـق اسـت، تصویر یـا تصاویر دیگـری را نیز 

می آورند: پدیـد 
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بـاده پیماییـم، از ُخـم بـر ُخـِم دیگـر زنیـمپشتمان از غم کمان شد، از قدش تیری کنیم
) همان: 959(

غمـت از  عطـار  پشـت  شـد  کمـان  ببـرچـون  پرتابـم  تیـر  چـون  میـان  زیـن 
) دیوان عطار: 323 (

    در نگاه شاعران غزلسرا، عوامل دیگری نیز در خمیدگی قامت عاشق دخیل هستند. یکی از 
این عوامل خود عشق است. تأثیِر عشق، بدوِن دخالت عامل دیگر، کافی است تا قامت عاشق 
به انحنا و خمیدگی بگراید. ) ر.ک: سنایی: 825 ( گاه نیز هجران و دوری از معشوق است که 

قامت عاشق را دچار شکستگی میکند. ) ر.ک: دیوان عطار : 543 (
بیـان ایـن مسـائل پیش زمینـه ای بـود تـا بتوانیم سـبک و سـیاق خـاّص موالنـا را در محدودة 
ایـن تصویـر نیـز بهتـر نشـان دهیم. موالنـا در اغلـب تصاویری که خلـق میکند، به نوعـی خود را 
از سـیطرة صورتهـای خیالـی و سـبک و سـیاق بیانی شـاعران پیـش از خود بیرون مـی آورد و در 
اغلـب ایـن مـوارد، سـبک خاّص خـود را رقـم میزد. اگـر بخواهیـم تصاویر شـعری شـاعران را تا 
زمـان موالنـا معیـار شـناخت سـبک آنان قـرار دهیم، بـدون تردید سـبک موالنـا از ورای تصاویِر 
غزلیـات شـمس، بهتـر و نمایانتـر از شـعر هـر شـاعری خـود را نشـان میدهـد. موالنـا هـر چند 
تصویـر مزبـور را در شـعر خـود بـکار میگیـرد؛ ولـی همواره سـعی میکند تـا آن را با سـبک ویژة 
خـود رنگ آمیـزی کنـد. موالنـا چـه قامت خـود را در مقام عاشـق به کمـان مانند کند، یا مشـّبِه 
تشـبیه را چنـان انتخـاب کنـد کـه جملـة عاشـقان و دلباختـگان را در برگیرد و چه ایـن تصویر 
را – فـارغ از بیـان مضمونـی مرتبـط بـا حـال و هواِی عاشـقی - بسـتری بـرای اظهاِر اندیشـه ای 

خـاّص قـرار دهـد، بـه هیچ وجـه جانب ابداعـی و خّلقانة سـخن خـود را فرامـوش نمیکند. 
بدون تردید ظهور تصویر در خیال شاعر و عینی شدن آن در آینة شعر، خود تابع و نتیجة حضور 
عوامل متعّددی میتواند باشد که این عوامل، با وجود شباهتی که ممکن است در شعر شاعران 
متعّدد، میان آنها وجود داشته باشد؛ گاه در شعر یک شاعر چنان متفاوت میشوند و سمت و سویی 
دیگرگونه به خود میگیرند که نظیر آنها در شعر سایر شاعران کمتر یافت میشود. این ویژگی در 
غزل موالنا نسبت به شاعران قبل از وی برجسته و درخوِر توّجه است. موالنا در زمینة تشبیه قّد 
و قامت آدمی – اعّم از عاشق یا غیِر عاشق– به کمان چنان خّلقیتی از خود به نمایش میگذارد 
که اگر بخواهیم یکی از نکات پرشمار سبکی وی را بررسی کنیم، باید در محدودة همین تصویر 
و تصاویر مشابه آن، که به کمک سایر ابزارهای زبانی پدید میایند، دنباِل آن نکتة سبکی بگردیم. 
موالنا علوه بر آنکه سعی میکند که تصاویِر پیرامون این تصویر، از تازگی برخوردار باشند؛ در 
تلش است تا دالیلی را، که به واسطة آنها صورت خیالی شعر خود را موّجه جلوه میدهد، نیز از 
حوزه هاِی بکر و دست نخورده انتخاب کند. به عبارت دیگر تازگی تصاویر موالنا در این مورد – 
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مانند بیشتر صورتهای خیالی وی در غزلیات شمس – تابع دو علّت است: یکی انتخاب تصاویری 
با افق دید جدید، پیرامون تصویری که نسبت به سایر تصاویر برجسته تر است؛ به صورتیکهمیتوان 
این تصویر برجسته را تصویر مرکزی و اصلی نیز نامید. علّت دیگر را باید در استداللهای جدید و 
بیسابقة موالنا جهت نشاندن تصویر در ذهن مخاطب و درک و لّذت هنری بیشتر از آن قلمداد 

کرد. 
" کمان " در غزل موالنا نیز نشانه ای برای انحناء و خمیدگی واقع میشود و موالنا بر این اساس، 
ابزار جنگی تشبیه میکند. دلیلی که وی بواسطة  شکستگی و خمیدگی جسم عاشق را به این 
آن تصویر شعر خود را پذیرفتنی جلوه میدهد، دلیلی نو و بی سابقه است. این دلیل که در جهان 
خیاِل شاعر اتفاق افتاده و امری اّدعایی محسوب میشود، علوه بر آنکه خود در بستر تخّیلی قوی 
و دورپرواز شکل گرفته است؛ در عیِن قّوت و بلندپروازی، عرصة سیر آن نیز چنان وسیع و گسترده 
است که در آِن واحد، عناصر مختلف ایجاد تصویر را در بافت یگانه، که هیچ گسست و سستی 
در آن راه ندارد، جای میدهد. " خواجة روی زمین "  خود را از عشق فارغ میداند، ناگاه عشق بر 
وی کمین میگشاید و تیری بر وی میزند که قامت او را چون کمان "دوتا" میکند. موالنا عشق را 
جنگاوری میداند که از کارهای شناخته شدة وی کمین گشادن و پرتاب ماهرانة تیر است؛ تیری که 

خمیدگی قامت عاشق، نتیجة برخورد آن است:
کو اژدها را می خورد، چون افکند موسی عصاعشق از سر قّدوسیی، همچون عصای موسیی
تیری زدش کز زخم او همچون کمانی شد دوتابر خواجة روی زمین، بگشاد از گردون کمین

) کلیات شمس، ج1: 6 (
     موالنـا در بیـِت زیـر، ایـن بـار " قـّد " خود را به " کمان " تشـبیه میکند. دلیلـی که موالنا 
بـرای خمیدگـی قامـت خـود ذکـر میکنـد و نتیجـه ای کـه بـر آن مترتّـب اسـت، ریشـه در بُعد 
اندیشـگی وجـود او دارد. بدیـن ترتیـب خوانندة شـعِر موالنا به محض روبرو شـدن با این سـخن، 
در پـِی تصدیـق آن بـر میایـد. وی خمیدگـی قّد خود را  نتیجـة " رکوع " میداند تا بدان وسـیله 

بتوانـد به مشـاهدة " قامـت و بـاالی دل " نائل آید: 
دلقـــّد من همچـــون کمان شـــد از رکوع بـــاالی  و  قامـــت  ببینـــم  تـــا 

) همان، ج1: 550 (
نوآوریهایـی کـه در صورتهـاِی خیالـی غزلّیـاِت شـمس وجـود دارد، اغلـب از سـبِک جدیـد و 
منحصربه فـرِد موالنـا خبـر میدهـد. موالنـا، کـه بنـدرت وجه ِشـبه های تشـبیهات خود را روشـن 
میکنـد و اغلـب آنهـا را در پـردة ابهام رها میکند، گاه وجهِ شـبه را به گونه ای در سـاختاِر تشـبیه 
ذکـر میکنـد کـه پی بـردن بـه آن بعد از تأّمِل بسـیار میّسـر میشـود. چنیـن وجهِ شـبهی معموالً 
از فعـل جملـه ای، کـه تشـبیه در ضمـن آن آمده، قابل اسـتنباط اسـت. ایـن وجهِ شـبه، در کنار 
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پوشـیدگی و عـدم ظهـور، اگـر از تازگـی نیـز برخوردار باشـد، زیبایی تشـبیه و لّذت ناشـی از آن 
را مضاعـف میکنـد. در بیـت زیـر، تمام ویژگیهای مزبور جمع شـده اسـت. در این بیـت، موالنا " 
تـن " خـود را بـه " کمـان " تشـبیه میکنـد. هر چند نفـِس این تشـبیه، وجِه شـبِه خمیدگی را 
در ذهـن خواننـده حاضـر میکنـد؛ ولـی موالنا وجهِ شـبِه دیگـری برای این تشـبیه ذکـر میکند و 
آن عبـارت اسـت از " غّریـدن " کـه در اثـر کشـیدن کمـان و رها کـردن آن برای پرتـاب تیر، از 
ایـن ابـزار جنگـی بـه گوش میرسـد. ایـن حالت بـرای " تن " عاشـق، نشـانگر نوعـی اضطراب و 
دلواپسـی اسـت. همچنان کـه در مـورد تشـبیه " دل " بـه " تیـر " نیز این سـخن صادق اسـت. 
هیجـان و اضطرابـی کـه وجود موالنـا را گرفتار کرده اسـت، از نگرانی وی، که مبادا منشـأ قدرت 
هسـتی را نشناسـد، پدید آمده اسـت؛ قدرتی که سرنوشـت بندگان را مشـخص میسـازد و موالنا 

مجـازاً، از آن بـه " دسـت و بازو " تعبیـر میکند:
اگـر آن دسـت و بـازو را نمیدانـم، نمیدانـم   دلـم چـون تیر می پـّرد، کماِن تـن همی ُغّرد

        ) همان،ج1: 850 (
         موالنـا در تشـبیهات خـود، عمومـاً دنبـال وجه شـبه های جدیـد اسـت. هـر چنـد وی از 
عناصـر زبانـی یکسـانی در پـاره ای از تشـبیهاِت خـود بهره منـد میشـود؛ ولی تازگی تشـبیه خود 
را بـا ایجـاد وجـه شـبِه ابداعـی میـان طرفیـن تشـبیه حفـظ میکنـد. در بیـت زیـر نیـز موالنا " 
تـن " انسـان را بـه "کمـان" تشـبیه میکنـد؛ ولی وجه شـبه این تشـبیه، کـه نتیجة نگاهـی تازه 
اسـت، بـا وجه شـبه های تشـبیهات فوق الذکـر- کـه میتـوان همانندیهـای نسـبی میانشـان قائل 
شـد – بکلّی متفاوت اسـت. منشـأ ایـن تفاوت، علوه بـر نگاِه ابتـکاری و خّلقانه، حضـور تصاویِر 
دیگـر در بیـت و کیفیـت ارتبـاط تصویر مـورد نظر با آن صورتهـاِی خیالی اسـت. موالنا در ضمن 
بیتـی، کـه تشـبیه مزبـور جزئـی از آن را تشـکیل میدهـد، تشـبیه دیگـری نیز خلق کرده اسـت 
و آن تشـبیه " نََفـس " و " سـخن " بـه      " تیـر " اسـت. وی خـود توضیـح میدهـد که پس از 
گـذر تیـر از کمـان و خالی شـدن ترکش، دیگر ارزشـی بـرای کمان قابـل تصّور نیسـت. موالنا با 
ایـن تصاویـر متراکـم و در هـم تنیده، هـدف خاصـی دارد و آن همانا بیـان ارزش " جان " آدمی 
در مقایسـه بـا " تـن " و جسـم او اسـت. همانگونـه کـه " کمـان " بـدون " تیـر " و " ترکش " 
فاقـد ارزش اسـت؛ " تـن " آدمـی نیـز بـدون " نََفـس " و "سـخن " بـی ارزش و غیر قابـل اعتنا 
تلقـی میشـود. موالنـا - چنان کـه از ویژگیهـاِی سـبکی او اسـت– در ایـن مـورد نیـز وجهِ شـبه 
تشـبیه خـود را، کـه از جنبـة نوآورانـه برخوردار اسـت، در هالـه ای از ابهام میگذارد و کشـف آن 

را بـر عهـدة خواننده قـرار میدهد:
چـو برفـت تیر و ترَکـش، عمِل کمـان نماندتـن آدمـی کمان و نََفس و سـخن چو تیرش

 ) همان، ج2: 1138 (
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3-2- تشبیه امور انتزاعی به کمان
موالنا، علوه بر آنکه عرصه هاِی تجربه شده توّسِط شاعراِن طراِز اّوِل قبل از خود را در غزلّیاتش 
مورد توّجه قرار داده است، در موارد بسیاری تجربه هاِی خاّص خود را نیز دارا میباشد. وی برای 
بیان این تجارب، ابزارها و عناصر جدیدی را به خدمت میگیرد. یکی از مشّخصه هاِی سبکی موالنا 
برای ارئة تجارب و اندیشه های شخصی و آنچه که بواسطة سَنت ادبی از شاعران قبل از خود به 
ارث برده است، بدون تردید استفاده از ابزارها و مواّد شعری جدید و توَسل به شیوه های بی سابقه 
برای تلفیق آنها است. از اینرو است که میتوان گفت موالنا مبدِع بخِش قابل توَجهی از تصاویر در 
غزل فارسی است. با بررسی غزل پیش از موالنا مشخص میشود که تشبیه مزبور ) تشبیه عناصر 
انتزاعی به کمان ( تا زمان وی در غزل فارسی کاربرد نداشته است. هر چند که ممکن است بسامد 
از  نشاندهندة سبک خاَص وی میباشد،  آنجا که  از  نباشد؛ ولی  زیاد  این تصویر در غزل موالنا 

اهمَیت زیادی برخوردار است.
" عـدم " یکـی از عناصـر انتزاعـی اسـت کـه در غزلیـات شـمس، بـرای ایجـاِد تصویـر بـا ابزار 
جنگـی "کمـان" همـراه میشـود. موالنـا بـرای تبییـن ظهور جهـان کثـرت از عدم، " عـدم " را 
بطـور مضمـر بـه " کمان " تشـبیه میکنـد که " این صدهزار تیـر "، که کنایـه از " جهان کثرت 
" اسـت، از آن کمـان بیـرون جسـته اسـت. بـا توَجـه بـه اسـتخدام چنیـن عناصری در سـاخت 
تصویـر از سـوِی موالنـا، شایسـته اسـت کـه بگوییـم هـدف موالنـا از ایجـاد تصویر، صرفـاً توجه 
بـه بلغـت شـعر خـود و باال بـردن کیفیـت صورتهـای خیالی آن نیسـت؛ بـه عبارتی در شـعر او 
تصویـر فقـط بـرای تصویـر ایجاد نمیشـود؛ بلکـه تصاویـر او اغلب در خدمت اندیشـه قـرار دارند. 

او بـه کمـک تصویـر در صـدد اسـت تا اندیشـه ای را بیـان کند: 
  از یک کمان همی جهد این صدهزار تیرخوش از عدم همی پرد این صدهزار مرغ

  ) همان، ج1: 268 (
  نـوآوری موالنـا در تصاویر شـعری خود، بیشـتر با شکسـتن حّد و مرز کلمـات و عناصر و مواّد 
شـعری اتفـاق میافتـد. وی عناصـری را کـه شـاید نتوان وجه تشـابهی بیـن آنها قائل شـد- مگر 
اینکـه بـا تأویلهـای مکـّرر این امر محّقق شـود- در کنـار هم مینشـاند و با ترکیب آنهـا تصویری 
بدیـع خلـق میکنـد. گذشـته از آنکـه در چنین مـواردی، تک تـک تصاویـر حاضر در بیـت، ابداع 
خّلقانـة موالنـا را نشـان میدهنـد، تصویـری کـه از اجتمـاع صـوِر خیال موجـود و ارتبـاط آنها با 
بافـت سـخن، در کّل فضـای بیـت پدیـد می آیـد، نیـز خود به ظهـور تصویـری دیگر کـه جوانب 
مختلفـی دارد، منجـر میشـود. نمونـه ای از ابداعات موالنـا در احضار طرفین تشـبیه، مانند کردن 
امـِر انتزاعـِی " نطـق " بـه "کمـان" اسـت؛ ایـن کمـان بنابـر تصریـح موالنـا، متعلّق به خـود او 
اسـت؛ کمانـی کـه " تیـِر قهـر " از آن میپـّرد. موالنـا میخواهد تـا این کمـان را از وی بسـتانند؛ 
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چـرا کـه امـکان دارد در حالـت مسـتی از ایـن کمان به سـوی خود تیـر بیندازد:
کـه از مسـتی مبادا تیر سـوِی خویش اندازمکمـاِن نطـِق من بسـتان که تیر قهـر می پّرد

 ) همان،ج1: 852 ( 
  3-3- کارکرِد نمادین کمان

هـر چنـد نمادپـردازی در شـعر فارسـی تقریبـاً با سـنایی رسـمّیت یافتـه اسـت ) ر.ک: بلغت 
تصویـر، فتوحی رودمعجنـی: 213 (؛ ولـی ایـن شـیوة بیـان بـدون تردید به دسـت موالنـا تکامل 
یافتـه اسـت. وی کلماتـی را بـه عنوان نماد در غزلّیات شـمس مورد اسـتفاده قرار داده اسـت که 

پیشـینه ای بـرای حضـور آنهـا در غزل فارسـی نمیتـوان تعیین کرد.
 3-3-1- کمان؛ نماد ناراستی و عدِم صداقت

کژی و ناراستی انسان در این جهان بدان سبب است که تعلّقات دنیوی همانند " زه " از گلوی 
وی آویخته است. وقتی انسان از این تعلّقاِت "زهْ مانند"، رها شود، راستی و اعتداِل خود را به دست 

آورده و همانند تیری که از کمان جهیده باشد، به سوی مقصد اصلی خود میشتابد:    
چـون راسـت آمدیم، چـو تیر از کمـان رویمهمچـون کمان کژیم که ِزه در گلوِی ماسـت

) کلیات شمس، ج1: 277 (
3-3-2- کمان؛ نماد جهان ماّدی

موالنـا " کمـان " را نمـادی بـراِی جهـاِن مـاّدی قـرار میدهد. منشـأ ایـن نماد همانـا کجیها و 
انحرافاتـی اسـت کـه در نهـاِد ایـن جهـان وجود دارد. انسـان کـه در این جهـان غریـب و بیگانه 
اسـت، عاقبـت ماننـد "تیـر"ی کـه پِی نشـانه میـرود، از این "کماِن "  خلص شـده و بـه جهاِن 

جان و محضِر معشـوق میشـتابد:
بـدان نشـانه پریـدی و زیـن کمـان رفتـیپـِی نشـانة دولـت چـو تیـر راسـت شـدی

) همان، ج1: 413 (
 3-3-3- کمان؛ نماِد تسلیم 

موالنـا گاه ابـزار جنگـِی کمـان را به صورتـی اسـتعمال میکنـد کـه میتـوان آن را نمـادی برای 
تسـلیم و عـدم اختیـار و در قبضـة تصـّرِف معشـوق درآمدن، تلّقـی کرد:    

تیـــر چـــون  او  دســـِت  ز  کـــرد می پریـــدم  کمانـــم  و  زد  مـــن  در  دســـت 
) همان، ج1: 684 (

  صورتهـای خیالـی ایجـاد شـده در غزلیـات شـمس، اغلب تحت تأثیـر جهان اندیشـگی موالنا 
و باورهـا و اعتقـادات وی، در مقـام یـک عـارف، پدیـدار میگردنـد. بـه همیـن سـبب در شـعِر او، 
اندیشـه و تصویـر، در اغلـب مواقـع، جـدای از هـم قابل تصـّور نیسـتند. از همین منظر اسـت که 
موالنـا در ابـزار جنگـی " کمـان "، نشـانه هایی از عدم اختیار و تسـلیم شـدن در دسـت تیرانداز 
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را مییابـد. بعبارتـی نحوة قرار گرفتن " کمان " در دسـت تیرانداز، تسـلیم شـدِن عاشـق در برابر 
ارادة معشـوق را در ذهـن موالنـا تداعی میکند:

ــه عاشــق باشــد کمان، خــاّص بتــی همچو تیر ــود َده ِزه ــر بش ــان، گ ــرزد کم ــچ نی  هی
) همان،ج1: 623 (

          
نتیجه گیری

تیر و کمان از جملة ابزارآالت جنگی هستند که نقش پررنگی در ایجاد صورتهای خیالی شاعران 
غزلسرا دارند. از آغاز شکل گیری غزل فارسی، این عناصر زبانی کارکرد فّعال و قابل توّجهی در این 
قالب شعری پیدا کردند. هرچند توصیفاِت شاعران از چهرة سپاهی معشوق و نقشی که ابزارآالت 
جنگی – مخصوصاً تیر و کمان – در این زمینه دارند،  عامل اصلی ورود این عناصر به زبان شعر 
بافِت سخن شاعران غزلسرا، ضمن  به محِض حضور در  این عناصر  این وجود،  با  تلّقی میشود؛ 
ایفاِی نقِش مزبور، در ساحتهاِی دیگِر بیان نیز حاضر شدند و دستاویزی برای ایجاد تصاویر بکر و 
بی سابقه قرار گرفتند. شاعران – بویژه موالنا – با کشف ویژگیهای دیگری در این ابزارآالت جنگی 
و نسبت دادن صفات جدید به آنها، زمینه ای را فراهم کردند تا این مواّد شعری بتوانند با عناصر 
زبانی دیگر، اعّم از انتزاعی و حّسی، ترکیب شوند. موالنا ضمن پایبندی به سّنتهای ادبی – که 
شاعران را گریزی از آنها نیست – همواره سعی میکند تا ساحتهای تازه ای از بیان را تحِت سیطرة 
بلغت شگرِف خود در آورد. موفقیتهاِی وی در این زمینه بسیار چشمگیر است. عناصر انتزاعی و 
حّسی که در تصاویر شعری وی با ابزارآالت جنگی تیر و کمان ترکیب میشوند و جانبی از تصویر 
را به خود اختصاص میدهند، اغلب در نوع خود تازه و بدیع هستند. از نکات مورد توجه در تصاویر 
از آنجا که در غزل وی  امر  این  اندیشه است.  بیان  موالنا، قرار دادن تصاویر شعری در خدمت 
از بسامد زیادی برخوردار است، میتواند جزء ویژگیهای سبکی وی تلّقی شود. ایجاد ارتباطهای 
معنایی و لفظی میان عناصر تصویرآفرین و یافتن پیوندهای بدیع بین تصویری، که میتوان آن 
را تصویر مرکزی بیت بشمار آورد، با تصاویر پیرامون آن لّذت هنری ناشی از شعر وی را بیشتر 
میکند. با مقایسة تصاویری که موالنا به کمک ابزارهای جنگی تیر و کمان به خلق آنها مبادرت 
ورزیده است، با تصاویر همسنخ خود در غزل قبل از وی، میتوان گفت که ابداعات و نوآوریهایی 
که موالنا در این زمینه پدید می آورد، در اغلب موارد بینظیر است. بخش قابل توّجهی از تصاویری 
که موالنا با حضور ابزارآالت جنگی تیر و کمان در غزلیات شمس ایجاد میکند، مسبوق به سابقه 

نیستند و برای اّولین بار در غزل وی نمودار میشوند. 
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