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چکیده
موضوع مقالة حاضر بررسي تصویرهاي مار ،اژدها و متعلقات آنها در دیوان شمس است که موالننا بنهوسنيلة آنهنا بسنياري از
مفاهيم انتزاعي را براي مخاطبان ميشناساند .براي این منظور ،ابتدا مطالب مقدماتي با عننوانهناي تجربنه و تصنویر ،مفناهيم و تصناویر
شعري و نيز تصاویر حيواني در شعر تبيين شده است .در بخش اصلي پنژوهش ،رابطنة  55مشنبه نظينر معشنوق ،عاشنق ،انسنان ،منانع،
دوگانگي ،جهان ،نفسانيات ،رنج و بال ،گرفتار بال ،هجران ،زبان ،امنل ،سنيم و زر ،شنب ،غنذا ،نوميندي ،عناینت حنق و ...بنا مشنبهبنه
محدود مار و اژدها همراه با  59مورد وجهشبه نو از قبيل نابودگري ،بيقراري ،گزندگي ،ممانعت ،تعلّق داشتن ،دوگنانگي ،بنيتعلّقني،
تواضع و تسليم ،زندگي و مر  ،نيرومندي ،دونهمّتي ،پليدي ،هيجان و آبستني ،حرکت و تالش و ...مجسم و عيني شده اسنت کنه
از حفظ الگوهاي عميق اساطيري ،مذهبي و عرفاني مولوي حکایت دارد .از آنجا که تصاویر اژدها و منار در دینوان شنمس ،حامنل و
متضمن معاني دوگانة مثبت و منفي ،سرکشي و تسليم ،لطف و قهر ،اميد و نوميدي ،رننج و خوشني و ...اسنت از تجنارب واالي روح
و درونب پردغدغه و هيجانزدۀ موالنا و نيز کمالنگري ،وسعتب اندیشه ،بهرهگيري از تناقضگنویي و خنوشبينني وي حکاینت دارد.
خواننده از راه مواجهه با دیدگاه مثبت موالنا نسبت به «مار» برخالف تجربة پيش پاافتاده ،متوجنه نگنرش حکيماننة اینن شناعر بنزر
مبني بر سودمندي و الزم بودن همة موجودات در نظام احسن الهي ميشود.
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مقدمه
با مطالعه کتب بالغي و بررسي سير تحول دیدگاهها در زمينه بالغت با سه دیدگاه در ننزد
علماي بالغت مواجه ميشویم .در دیدگاه اول توجه به الفاظ در شناخت جنبههاي زیبنایي
کالم مالک عمل بوده است؛ پينروان اینن نظنر بنراي معننا ،اصنالت چننداني قائنل نبودنند
(مقياسي .)35 :6869 ،صاحبان کتب «الصناعتين» و «مقدمه» به عنوان نماینندگان اینن نظنر
بهطور مبالغهآميزي بر لفظ بيشتر از معنني تأکيند داشنتند .از نگناه آننان ،معنني بنين منردم
مشترک است و بهنوعي همة مردم بنه معنني دسترسني دارنند ،امنا آنچنه موجنب زیبنایي،
طراوت و اعجنابآوري کنالم منيشنود ،هماننا لفنظ اسنت (عسنگري 97 -93 :6695 ،و
ابنخلدون .)6555-6559 /5 :6815 ،صناحب کتناب «البينان و التبينين» نينز در تأیيند اینن
سخن ،معتقد است که معاني به سوي بينهایت کشيده و گسترده است در حالي که الفناظ
معدود و محدود است و اینن محندودیت الفناظ نبایند بنه بنازاري شندن لفنظ منجنر شنود
(جاحظ .)71 :6568 ،بنابراین ،در نزد آنان توجه به الفاظ و مفرداتب اثر بيشتر مندنظر بنوده
است .در دیدگاه دوم ،هم بر لفظ و هم بر معني به یک ميزان تأکيند شنده اسنت؛ «شنمس
قيسرازي» که در این گروه جاي دارد ،معتقد است که شاعر ننه بایند معناني خنوب را در
الفاظ پست بياورد و نه معاني مبتنذل را در الفناظ خنوب ارائنه کنند؛ «هنر معنني را در زي
لفظي مطابق و لباس عبارتي موافق بيرون آرد و هر معني را الفاظي بود که در آن مقبولتنر
افتد و نظم و نثر در آن یکساناند» (قنيسرازي .)886 :6856 ،در دیندگاه سنوم بنا آرایني
روبه رو هستيم که هرچند در آن معني بر لفظ برتري دارد ،اما به لفظ نيز توجه شده اسنت.
ابن اثير مؤلف «المثلالسائر» با وجود ترجي جانب معني بنراي لفنظ نينز شنرایطي را ذکنر
ميکند تا ایرادب در دسترس همگان بودن آن رفع شود .به نظر وي ،لفظ بایند طنوري جلنوه
کننند کننه در دسننترس مننردم قننرار ننندارد و نباینند کثننرت اسننتعمال آن را فرسننوده باشنند
(ابناثير ،بيتا 75 :و  .)67جرجاني نویسندۀ «دالئلاالعجاز» نيز در بيان فصناحت و بالغنت
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بر معنا بيشتر تأکيد ميکند(جرجاني .)511 :6813 ،وي فصناحت و بالغنت را برخاسنته از
معنا ميداند ،نه لفظ؛ با این تفاوت که این توجه به معننا را در قالنب نظرینهاي معنروف بنه
«نظم نحوي» ارائه داده که پس از وي مالک عمل بسياري از علمناي بالغنت قنرار گرفتنه
است .به اعتقاد وي ،معاني واال در کنار ترکيب نحوي خاص واژگان علت اصلي فصاحت
و بالغت اثر است؛ زیرا هم واژهها و الفاظ و هم معاني مختلف ميتوانند در آثنار مختلنف
تکرار شوند ،اما این معنا و نظم منحصر به فرد حاکم بر الفاظ اسنت کنه تصنویري را زیبنا
ميکند .به اعتقاد وي «نظمني را کنه بلغنا توصنيف منيکننند ،و مراتنب بلغنا بنه سنبب آن
درجهبندي ميشوند ،هنري است که در آن از فکر اسنتمداد منيشنود و اگنر دقنت کننيم
ميبينيم که فکر هم ناگزیر به معاني پيوستگي دارد نه به الفناظ» (همنان .)66 :البتنه از نظنر
جرجاني در بحث از زیبایي تصاویر ،همانند اسنتعاره و تمثينل ،مزینت تنهنا بنه خناطر ذات
معاني آنها نيست ،بلکه به جهت شيوۀ اثبات آن معاني است (همان.)669 :

 .1تجربه و تصویر
شاعر در کالم خود از تصاویر براي نشان دادن یک یا چند ویژگي خناص بنراي مفهنومي
انتزاعي ،ناشناخته یا کمتر شناخته شده استفاده ميکند؛ زیرا «تصنویر ابنزار توضني و بينان
اندیشه است؛ یعني یک مفهوم یا ایده به وسيلة ابزارهاي بالغني (تشنبيه ،مجناز ،اسنتعاره و
 )...نمایش داده ميشود» (پورنامداریان .)58 :6879 ،به بينان دیگنر ،جنان انسنان بنه یناري
تصاویر حسني و معلنوم اسنت کنه امنور ناشنناخته و معننوي را فهمينده و درک منيکنند
(جرجاني :6875 ،ط) .این تصاویر حسي ینا بيشنتر شنناخته شنده کنه منجنر بنه شنناخت و
شناساندن مفاهيم انتزاعي ميشوند با تجاربي که انسان در طول حيات خود کسب ميکنند
در ارتباطاند؛ زیرا ذهن انسان در بهکارگيري محسوسات و شناختههنا جهنت اثبنات ینک
معني بر یک مفهوم یا یک امر کمتر شناخته شده از تجاربي بهره ميبرد که فنرد در طنول
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حيات کسب ميکند .کيفيت و چگونگي اینن تجنارب در ننوع نگنرش و حتني زبنان وي
تأثيرگذار است .قدیميترین کسي که از ارتباط شنعر و تجربنه سنخن گفتنه و از شنعر بنه
عنوان تجربه یاد کرده ابن اثير است (شفيعيکدکني .)58 :6879 ،البتنه بهنرهمنندي از اینن
تجارب در شعر ،حاصل ارادۀ شاعر نيست ،بلکه مجموعة حوادثي از زنندگي او در ضنمير
ناخودآگنناهش انعکنناس مننيیابنند (همننان )56 :و در شننکلگيننري تصنناویر شننعریش اثننر
مي گذارد؛ انسان بنا مواجهنه بنا اعينان موجنودات و ظنواهر حسني در دوران خردسنالي و
گستردگي دایرۀ تجارب علمي و عيني در مراحل جواني و همچنين زیادتر شدن معلومات
و معقوالتش به همراه اقتدار نفسانياش در ترکيب این صور و تکامنل آن در دورۀ پينري،
اندوختة باارزشي از این تجربيات را در اختيار منيگينرد کنه اگنر داراي قریحنة هننري در
شعر و دیگر شاخههاي هنري باشد ،ميتواند از تجارب و آزمونهاي اندوختة ذهنني خنود
در هر موردي استفاده کند (رضانژاد.)77 :6817 ،
از ميان سه دیدگاهي کنه در بنين بالغينون سننتي رواج داشنته اسنت ،آراي ابنناثينر و
عبدالقاهر جرجاني قابليت مقایسه با آراي نظریههاي معاصر را دارا هستند .پرداختن ابناثير
به نقش تجربه در ارتباط با شعر شباهت بسياري به آراي نظرینهپنردازان شنناختي دارد کنه
یکي از ارکان نظریة خود Yیعني «استعارۀ مفهومي» را پایههاي تجربي آن دانستهاند .آنها
معتقدند که «همة اننواع اسنتعارههناي مفهنومي بنه طنور طبيعني از تجربنههناي فيزیکني و
فرهنگي به وجود منيآینند» )(Lakoff, 1980: 201و «هنيچ اسنتعارهاي مسنتقل از بنينان
تجربننياش هرگننز درک نمننيشننود یننا حتنني نمننيتواننند بننهطننور شایسننته فهميننده شننود»
)(Lakoff, 2003: 20؛ زیرا «آنچه ما قادر بنه تجربنهاش هسنتيم ،آنچنه برایمنان معننادار
است و راهي که از گذر آن تجربه مياندوزیم ،با جسم ما و حضنور فيزیکني منا ارتبناطي
همه جانبه و تنگاتنگ دارد» (فياضي .)685 :6837 ،گذشته از توجه بنه بنينانهناي تجربني
تصاویر در نظریة استعارۀ مفهومي ،توجه به معنني نينز در آراي ابنناثينر و جرجناني حنائز
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اهميت فراواني است؛ همين امر در دیدگاه شناختي نسبت به استعاره نيز با انسنجامي بيشنتر
مطرح شده است .همچنين دیدگاه جرجاني درخصوص تمثينل و اسنتعاره بنه سنبب بندیع
بودن قابليت مقایسه کردن با تحليلهاي معاصر را دارد (آقایاني چاوشي.)663 :6869 ،
هدف از این پژوهش بررسي تصاویري است که به کمک مشبهبههاي «اژدها»« ،مار» و
متعلقنات آنهنا در غنزلهناي موالنننا آمندهانند .اینن بررسنني مطنابق بنا آراي «ابنناثيننر» و
«جرجاني» از عالمان معروف در بالغت سنتي ،انجنام منيپنذیرد .در اینن پنژوهش تنالش
خواهيم کرد تا مشبههایي را مشخص کنيم که به کمک مشبهبه «مار» تصویر شدهانند و بنر
پایة اطالعات حاصل از این کار نقش «اژدها»« ،مار» و متعلقات آنها را در تبيين برخني از
مفاهيم عرفاني مولوي منورد توجنه قنرار خنواهيم داد .از ایننرو ،بنه سنؤاالت زینر پاسنو
خواهيم داد:
الف -کدامیک از مفاهيم (مشبهها) به واسطة تصویر «اژدها»« ،مار» و متعلقات آنها نشنان
داده شدهاند؟
ب -تنننوع مفنناهيم (مشننبههنناي) بننهکار رفتننه بننا تصننویر «اژدهننا»« ،مننار» و متعلقننات آنهننا
چگونه است؟
ج -پایههاي تجربي تصویر «اژدهنا»« ،منار» و متعلقنات آنهنا در غنزلهناي موالننا بنه چنه
فرهنگي نزدیکتر است؟

 .2پیشینه و ضرورت پژوهش
در زمينة پژوهش حاضر بهطور اختصاصي اثري نوشته نشده است ،اما ميتوان از کتناب ینا
مقالههایي نام برد که هر یک بخشي از بالغت و زیباشناسي دیوان شمس را بررسي کنرده
و نشان دادهاند؛ حسنين فناطمي ( )6876در کتناب تصنویرگري در دینوان شنمس پنس از
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تعریف شعر و بررسي تاریخي خيال به مباحثي نظير تصویرهاي شعري موالنا به اعتبار مواد
سازندۀ آن و تصویرهاي غزليات شمس به اعتبار محتواي آنها پرداخته است.
مسننعود روحنناني ( )6865در مقالننة بررسنني سنناختارهاي تشننبيه در غزليننات شننمس بننه
بررسي ساختارهاي تشبيهي در غزليات شمس و عناصر تشکيلدهندۀ آنها به همنراه آمنار
مربوط به آنها پرداخته است.
نجمه دانایيان و زرینتاج واردي ( )6836در مقالنهاي بنا عننوان بررسني وجنوه زیباشناسني
غزليات شمس ،ابياتي از دیوان کبير را براساس تعریفهاي اندیشمندان ایران و غرب از مفهنوم
زیباشناسي ،بررسي کردهاند؛ ابتدا به جنبة معنوي زیبایي شامل موضنوعاتي چنون ننور ،شنادي،
وحدت وجود و پس از آن به جنبة صوري مسائل بيان و موسيقي شعر پرداختهاند.
«ادبيات تطبيقي مار و کناج» از نناهوکو تاواراتناني ( )6831کنه در اصنل رسناله دکتنري
ایشان در دانشگاه عالمه طباطبائي بوده است ،کتاب دیگنري اسنت کنه بنه صنورت تطبيقني
باورهاي ایرانيان و ژاپنيها را بررسي کرده و در همين راستا آثار مختلفي را مورد دقت قنرار
داده است .تاواراتاني در این اثر هرچند به طور مستقل به بحث «مار» و کارکردهاي اسنتعاري
آن در اشعار مولوي نچرداخته ،اما به نمونههاي خوبي از مثننوي معننوي مولنوي اشناره کنرده
است .با توجه به وسعت زبان استعاري مولوي در دیوان شمس و نگاشته نشدنب اثنري مسنتقل
در زمينة تصاویر حيوانات بهوینژه «منار» و «اژدهنا» در زبنان اسنتعاري موالننا ،صنرفنظنر از
آثاري که بيشتر شبيه فرهنگ نمادهنا اسنت و بنا توجنه بنه مغفنول مانندنب بنينانهناي تجربني
استعارۀ «مار» در زبان استعاري مولوي ،اجراي این پژوهش ضروري به نظر ميرسد.

 .3روش کار و حدود تحقیق
نگارندگان با توجه به آراي «ابناثير» و «جرجاني» مبنني بنر اهمينت «معنني» و «تجربنه» در
آفرینش شعر و تأکيد بر نقش بالغي آنها ،نمونههاي تصناویر «اژدهنا»« ،منار» و متعلقنات
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آنها را در غزلهاي دیوان شمس مورد بررسي قرار دادهاند .در انتخناب نموننههنا تمنامي
غزلهاي دیوان کبير مورد مطالعه قرار گرفته است ،از این رو ،بسنامدي کنه در جندولهنا
بدان اشاره خواهد شد و تحليلهایي که برمبناي آن انجام خواهند گرفنت از دقنت بناالیي
برخوردار است.
این پژوهش با روش توصيفي -تحليلي نوشته شده اسنت .بنر همنين مبننا تمنام مفناهيم
(مشبههاي) تفهيم شده با مشبهبه «اژدها»« ،مار» و متعلقات آنها را انتخاب کرده و پایههاي
تجربي هریک را مورد بررسي قرار خواهيم داد .مزیت بررسي مشبههاي متعدد براي ینک

مشبهبه در آن است که به کمک آن ،مفاهيم مورد عالقة شاعر یا نویسننده شناسنایي مني-
شود و ميتوانيم تجارب فردي و یا فرهنگي دخيل در شکلگيري این استعارههنا را منورد
بررسي قرار دهيم.

 -4مفاهیم عرفانی و تصاویر شعری
عارفان از عوالمي سخن ميگویند و تجربههایي را به زبان ميآورند که براي دیگران قابل
فهم نيست .تمام سخن آنها حول محور کل مطلق و تجربهها و مفاهيم مربنوط بنه آن مني
چرخد؛ بنابراین ،ناگزیرند «آن کل مطلق و تجربنههناي مربنوط بنه آن را بنه واسنطة امنور
حسي و جزئني نشنان دهنند» (فتنوحي .)568 :6836 ،بنه عبنارت دیگنر ،از آنجاکنه زبنان
روزمره یا طبيعي براي بيان مفاهيم فلسفي و عرفاني ،گذشته از نارسا بودن گمراهکننده نينز
است (فضيلت ،)66 :6839 ،عرفا براي بينان حقنایق عرفناني و تفهنيم مریندان بنه ناچنار از
تشبيه و استعاره و تمثيل و ...استفاده ميکنند و به وسيلة آنها مفناهيم انتزاعني منوردنظر را
عينيسازي ميکنند.
کاربرد تصویر در بيان ادراکهاي شهودي به اندازهاي اهميت دارد که گفته ميشنود:
«کشف یک استعارۀ مناسب در حيطة متافيزیک که حيطهاي متعالي اسنت ،ینک راه وینژۀ
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تفکر و یک شيوۀ شناخت است؛ زیرا کشف این استعاره به معناي کشنف بعضني ویژگني
هاي ظریف ساختار حقيقت است» (بهنام .)65 :6836 ،شناید یکني از دالینل اصنلي زبنان
خاص عرفا همين امر باشد .گویا آنها در تالشاند تا براي بينان مفناهيم بلنندي کنه درک
کردهاند ،تصویري مناسب کشف کنند و به یاري آن ،مفاهيم مدنظر خنود را بنه مخاطنب
خود که عمدتاً مریدان مبتدي هستند ،تفهيم کنند؛ همين امنر در مرحلنة ثنانوي بنه زیبنایي
هنري ميانجامد .بنابراین ،عارف که تشبيهها ،اسنتعارههنا و ...را بنا هندف تفهنيم مخاطنب
بهکار ميگيرد به زباني هنري نينز دسنت ميیابند و مخاطنب در کننار درک بهتنر مفهنوم
مدنظر از نحوۀ ارائة آن نيز لذت ميبرد؛ بنابراین ،زیبایي سنخن در ننزد عارفنان در درجنة
دوم اهميت قرار دارد .کراهت مولوي از شعر گفتن دربردارندۀ این مفهوم است.
شاید از این جهت مولوي پيشتاز همة شاعران و عارفان دیگر باشد که تجارب روحاني
وسيعي را درک کرده است؛ زیرا تجاربب نو ،زبان و بيان تازهاي منيطلبند؛ «بخشني از آن
چيزي که ساختار مفهومي را معنيدار ميکند ،تجربة حسي است که مفهوم بنا آن تنداعي
ميشود» (پورابراهيم .)58 :6868 ،در کنار تجارب حسي ،تجناربي قنرار دارنند کنه شنامل
مطالعة فرهنگ و اندیشة یک قنوم نينز منيشنوند؛ از اینن رو ،ضنروري اسنت در توضني
تصاویر بهکار رفته در شعر عارفان ،مبناي فکري و تجربي آنها مورد واکاوي قنرار گينرد
و به اندیشههایي که در پدید آمدن آن دخيل بودهاند ،اشاره شود .با توجنه بنه اینن مسنأله،
نگارندگان تالش ميکنند در توضي تصاویر مورد بررسي به دیدگاه عارف در زميننة آن
مفهوم خاص ،اشاره کرده و دربارۀ آن ،توضيحات الزم را بيان کنند.

 .5تصاویر حیوانی در شعر
تصاویر حيواني این قابليت و توانایي را دارند که بسياري از مقوالت انتزاعي و حقایق
غيبي را ملموس و عيني کنند؛ زینرا یکني از ابتندایيتنرین روینارویي انسنان از آغناز
حيات بشري تا به امروز ،مواجهه با حيوانات بوده است .تنا آنجنا کنه اینن تنأثرات در
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اساطير ملل مختلف نيز نمود پيدا کرده است .براي نمونه ،گاو در اساطير ایراني نمناد
باروري و خير و برکت است .این حيوان همان اسنت کنه در اسناطير از آن بنه عننوان
پرورندۀ فریدون یاد ميشود .حتي منيبيننيم کنه اجنداد فریندون نامشنان بنا ننام گناو
درآميخته است (هينلز.)593 :6838 ،
از آنجا که نظام ذهن بشر بر پایة شناخت امور انتزاعني بنه یناري امنور عينني شنکل
گرفته است ،انسانهاي نخستين نيز براي درک رموز هستي از تجارب عيني خود جهنت
فهم حقایق کمتر شناخته شده و ذهنني بهنره منيبردنند .آنهنا شنر و بندي را در قامنت
رخدادهاي رنجآور و زیانآور ميدیدند .به عنوان مثال ،براي شناساندن اهنریمن ،آن را
به شکل انساني تصور ميکردند که موجنب بنه وجنود آمندن خشنکسنالي منيشنود و
هالک و نيستي را به همراه ميآورد .در این ميان ،یکي از اهریمنيترین حيوانات که در
اساطير ایران نماد شر و بدي محسوب ميشود« ،اژدها» و «منار» اسنت کنه از مهنمتنرین
الگوهاي ازلي روح بشري به حساب ميآینند (شنواليه .)16 :6837 ،در اسناطير «منار» را
نادر ،ناشناخته و مرمنوز توصنيف کنرده و آنرا تجسنّدب روانب پسنتتنر و نينز تارینک و
ظلماني معرفي کردهانند (همنان .)93 :سنخن از شخصنيت اسنطورهاي «اژي دهاکنه» ینا
«ضحاک» در اساطير نيز مؤید این نظر است.
شاید رابطة بين «مار» و «شرارتب» آن ،گزندگي و نابودگريب آن باشد که رفتهرفتنه اینن
تجربة منفي را در ذهن ایرانيان به وجود آورده است .البته این تجربه ميتواند در بنين ملنل
مختلف حالتهاي متفاوتي داشته باشد .به عنوان مثنال ،در هنند باسنتان اقنوامي عنالوه بنر
اینکه مار را ميپرستيدند ،جهت ایجاد رعب و وحشت هنگام نبنرد بنا دشنمنان نينز از منار
استفاده ميکردند (واحددوست .)615 :6837 ،این امر از آنجاکه افزایش قندرت آنهنا را
در جنگ در پي داشت ،تجربة مثبتي از مار به همراه داشته است .در اساطير هندي« ،منار»،
«فيل» و «عنکبوت» ،حيواناتي هستند که «شيوا» ،یکي از خدایان هندي نسنبت بنه وفناداري
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آنها اظهار شادماني ميکند .از این سه حيوان تحت عننوان «حيواننات ایثنارگر» یناد شنده
است (داال پيکوال 67 :6868 ،و  .)63این امر جایگاه مثبت «منار» را در ننزد هنندیان نشنان
ميدهد؛ این نگاه مثبت ،در نزد مردم ژاپن پررنگتر است و فرهنگ و تمدن منردم ژاپنن
با مارپرستي عجين شده است .بنراي نموننه در زبنان ژاپنني «منار»« ،منادر» و «خندا» ریشنة
یکساني دارند (تاواراتاني .)58 :6831 ،از این رو ،دیدگاه فرهننگهناي مختلنف براسناس
تجربيات گوناگوني که دارند ،نسبت به امري واحد ميتواند متفاوت باشد.
در احادیث و رواینات دینني نينز نقنش حيواننات در تجسنم اعمنال ،نقشني اساسني و
انکارناپذیر بوده است؛ زیرا شناختي که از خصوصيات حيوانات مختلف در اختينار انسنان
است به او کمک ميکند تا اثرات تربيتي و انتزاعي اعمال را آشکارتر درک کند .در اینن
منابع ،مار جهت نمایانتر کردن گزندگي نفس امّاره ،تعلّقات ،عقل جزئي و برخني دیگنر
از اعمال زیانآور مورد توجه بوده است .براي نمونه ،امام علي(ع) مَثَل دنينا را مَثَنل مناري
ميداند که پوستش نرم است و زهرش کشنده« :اِنّما مَثَلُ الدّنیا مَثَلُ الحیّةِ :لیّن مسّها ،قاتللٌ
سمّها» (شریفرضي.)195 :6876 ،
در اساطير دیني با کمنک منار و طناووس اسنت کنه ابلنيس ،آدم و حنوا را منيفریبند
(طبري 96 :6817 ،و شميسا .)65 :6836 ،همچننين طبنق نظنر ایرانينان از آنجنا کنه منار بنا
پوستاندازي گویي خود را از ساليان کهنة خویش رهایي ميدهد و هم ميتواند بکشند و
هم شفا بخشد و نيز با توجه به اینکه نشانهاي از نيروهاي مهاجم مثبت و منفي است کنه بنر
جهان حکم ميرانند ،معننويتنرین حينوان بنهشنمار منيرود (سنرلو .)693 :6836 ،همنين
پيشينهها (فرهنگ و اساطير دیني) به همنراه تجنارب ابتندایي از منار (در محنيط زنندگي)،
ممکن است علت اصلي استفادۀ عارفان بهویژه مولوي از اینن حنوزۀ مبندأ جهنت توضني
حوزههاي مقصدب متعدّد باشد.
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 .6تصویر «اژدها»« ،مار» و متعلقات آنها
توجه به یک امر از دیدگاههاي مختلف یکي از ویژگيهاي زبان شعري مولوي محسنوب
ميشود (فاطمي)55 :6876 ،؛ در غزلهاي مولوي در مجموع  693بنار واژههناي «اژدهنا»،
«مار» و متعلقات آنها به عنوان مشبهبه براي مشبههاي متنوع و گاه متضاد بهکار رفته است.
این بسامد ،اهميت این تصویر را در جهان اندیشة مولوي نمایان ميکند .در نمونههاي زینر
هریک از شاهد مثالها به تفکيک مشبهها و وجهشبهها ،مورد توجه قرار گرفته و در موارد
مقتضي توضيحاتي مبني بر پایههاي فکري و تجربي هر تصویر ارائه شده است.
الف -معشوق بهمثابة مار است.
وجه شبه :خطر داشتن ،ظاهر ترسناک و باطن با ارزش داشتن
«مار بر هر دو جنبة چرخش (فعّال و منفعل ،مثبت و منفي ،سنازنده و ننابودگر) داللنت
دارد» (سرلو .)696 :6836 ،قابليت نشان دادن لطف و قهر توأمان عاشق نسبت به معشوق و
نيز در دستب معشوق بودنب زندگي و مر ب عاشق مفهومي است که در بيت زیر به کمنک
استعارۀ مار نشان داده شده است:
اول نماید مار کر آخنر بنود گننج گهنر

شيرین شهي کاین تلو را در دم نکوآیين کنند
(غزل  :953باب )5

همچنين در کنار هم بودن لطف و قهر معشوق در بيت زیر با کمنک مشنبهبنه «اژدهنا»
نمایانده شده است:
ما موسيایم و تو مها گاهي عصنا گنه اژدهنا

اي شاهدان ارزان بها چون غارت بلغنار شند
(غزل  :986باب )9
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نشان دادن مفهوم پارادوکسيکال توأماني لطف و قهر در معشوق در نموننههناي دیگنر
در (غزل  :69باب ( ،)65غزل  :5855باب  )66بيان شده است.
ب -گرفتار در بال بهمثابة مار است.
وجه شبه :ناآرامي و به خود پيچيدن
از نظر یونگ «منار ،نموننهاي از بينان اضنطرابهناي ناشني از هيجاننات غيرطبيعني در
ناخودآگاه ،یعني فعاليتب دوبارۀ نيروهاي بنالقوۀ ویرانگنر اسنت» (سنرلو .)693 :6836 ،در
بيت زیر ،مولوي ناآرامي و اضطربب شخص گرفتنار در بنال را بنا نناآرامي منارب گرفتنار در
دست خارپشت نشان ميدهد:
بگرفت دم مار را یک خارپشنت انندر دهنن

سر درکشيد و گرد شد مانند گویي آن دغنا

آن مار ابله خویش را بر خار منيزد دم بنه دم

سورا سورا آمد او از خود زدن بر خارها
(غزل  :58باب  7و )3

ج -جهان بهمثابة مار است.
وجه شبه :مانع و گزنده و رنجآور بودن
در نمونة زیر موالنا هرچند دنيا را مانع و خطري براي سالک منيدانند ،امنا در مصنرع
دوم از مخاطب ميخواهد تا خطرات دنيا را در نظام احسن ،پلني بنه سنوي وصنال بدانند،
بنابراین ،از این نظر دنيا همچون طاووس زیباست:
بران ز پيش جهان را کنه منار گننج تواسنت

تواش به حسن چو طاووس گير و منارمگير
(غزل  :6698باب )9
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جهان و حوادع آن در دیدگاه مولوي گاه با اضطراب ،رننج و خطراتني همنراه اسنت
که در تصویر «ثعبان» آنرا واض تر ميتوان درک کرد:
گهنني بنالنند و ناقننه بزاینند از شننکمش

عصنننا بيفتننند و گينننرد طرینننق ثعبننناني
(غزل  :8857باب  6تا )1

نمونههاي دیگر در (غزل  :6555باب ( ،)5غزل  :5858باب  )5و (غزل  :5658بناب )8
بيان شده است.
د -بال ،خطر ،غم ،رنج و سختي بهمثابة مار است.
وجه شبه :شرّ ،زشت ،بدکار و گزنده بودن
مولوي ظاهر هول ،زشت و زیانرسان «غم» را شنبيه «اژدهنا» منيدانند و در عنين حنال
خود را خواهان این ظاهر عوام فریب ميداند؛ زیرا این امر بنه سنبب آن اسنت تنا مندعيان
دروغين از درگاه دوست دور بمانند:
همننننه پوشننننيده چادرهنننناي مکننننروه

کننه پنننداري کننه هسننت او اژدهننایي

مننننن جننننان سننننير اژدرهننننا پرسننننتم

تننو گننر سننيري ز جننان بشنننو صننالیي
(غزل  :5175باب  3و )6

خطراتي که از جانب نفس ،تعلقات دنينوي و ...سنالک را تهدیند منيکنند ،منيتوانند
موجب هالکت معنوي او شود؛ مولوي براي اینکه اینن خطنر را بنراي مخناطبش عيننيتنر
جلوه دهد ،دست به دامان استعاره شده و با زیبایي تمام آن را نشان داده است:
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بنننرادرا تنننو کجنننا خفتنننهاي نميدانننني

کننه بننر سننر تننو نشستسننت افعنني بينندار
(غزل  :6688باب )1

چهرۀ زیباي معشوق ،آبستنب رنج و بالي ناشي از قهنر معشنوق نينز هسنت؛ از اینن رو،
موالنا سالک را از کژبازي و ستيزهگريب معشوق برحذر ميدارد:
روي ویست گلستان مار بود در او نهنان

جعد ویست همچو شب مجمع دزد و هر عسس
(غزل  :6581باب )5

نمونههاي دیگر اژدها در (غزل  :5886بناب ( ،)6غنزل  :5819بناب ( ،)5غنزل  :6588بناب
( ،)1غزل  :8869باب ( ،)8غزل  :6383بناب ( ،)61غنزل  :6886بناب ( ،)1غنزل  :66بناب  )8و
(غزل  :6886باب  )1و نمونههاي دیگر مار در (غنزل  :5697بناب ( ،)68غنزل  :6886بناب ،)1
(غزل  :897باب ( ،)8غزل  :6581بناب ( ،)8غنزل  :6885بناب ( ،)7غنزل  :8888بناب  )7و دو
مورد در (غزل  :8688باب  )6بيان شده است .همچنين نمونههناي دیگنر افعني دو منورد (غنزل
 :8896باب  65و مصرع دوم :باب  )69بيان شده است.
هن -نفس ،نفسانيات و شر و بدي بهمثابة مار است.
وجه شبه :گزنده و تباه کننده بودن
در بيان مولوي نفس انسان در شرارت و قدرت داشتن بر هالک انسنان ماننند اژدهنا اسنت،
اما دهان معشوق خاصيتي دارد که انسان را از شر نفس ميرهاند و ضرر آن را دفع ميکند:
که لعنل آن منه خاصنيت زمنرد داشنت

از آن ببسننت از او اژدهنناي نفننس بصننر
(غزل  :6695باب )9
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شاعر در بيت زیر شرارت نفس را با تصویر «منار» نشنان داده و انسنانهناي گرفتنار در
نفسانيات را از خطرات آن برحذر داشته است:
گفتم که تویي ماهي با مار چه همراهني

اي حال غلط کرده بنا منار دگنر رفتني
(غزل  :5933باب )5

نمونههاي دیگر براي اژدها در (غزل  :6985بناب  )5و دو منورد در (غنزل  :593بناب  66و
 ،)65نمونههاي دیگر براي مار در (غزل  :593باب ( ،)66غزل  :576باب  ،)6دو مورد در (غنزل
 :788باب ( ،)1غزل  :5667باب ( ،)8غزل  :8675باب  ،)3دو مورد در (غنزل  :569بناب )3کنه
مورد اول داراي ایهنام اسنت ،دو منورد در (غنزل  :8875بناب  68و  ،)66سنه منورد در (غنزل
 :6676باب  56و  ،)55دو مورد در (غزل  :5937باب ( ،)5غزل  :5581باب  )6و همچنين اسنت
ثعبان در (غزل  :6359باب  )9بيان شده است.
همچنين در بيت دیگري ،نفسانيات و شرور را که باعث تباهي انسنان اسنت بنا تصنویر
افعي نشان ميدهد:
از آن عصا نشود منر تنو را کنه فرعنوني

چو مهره دزدي زان رو بنه افعيني اولني
(غزل  :8896باب )61

و -هجران بهمثابة مار است.
وجه شبه :گزنده و آزارنده بودن
در بيت زیر مولوي جدایي و هجران را در گزیدن و هالک کردن عاشق همانند مار یا
ثعباني به تصویر کشيده است ،این تصویر زیبا در فرهنگ عامنه نينز کناربرد دارد و عمنوم
مردم هجران را گزنده مجسم ميکنند:
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حیللللة البللللین کلمللللا هاجلللل

لسننننننعت مثننننننل لسننننننع ثعبننننننان
(غزل  :8553باب )9

آزارنده بودن هجران در نمونة زیر نيز با تصویر مار نشان داده شده است:
چون عصاي موسي بود آن وصل اکنون مار شند

اي وصال موسيوش اندر ربا اینن منار را
(غزل  :696باب )6

ز -زبان /سخن بهمثابة مار است.
وجه شبه :گزنده و آزار دهنده بودن
وجه شباهت آزارنده و گزنده بودن مار و زبان و سخن دلآزار ،در ابيات زیر نيز آمده
است:
اي مثل خارپشت گرد تنو خنار درشنت

خار تو ما را بکشت مار تو منا را گزیند
(غزل  :336باب )8

کي آن دهان مردم است سورا مار و کژدم است

کهگننل در آن سننورا زن کننزدم منننه بننر اقربننا
(غزل  :57باب )55

یک زبان دارد صد گز که بنه ظناهر سگزسنت

چون بنه زخمنش نگنري باشند چناهي پرمنار
(غزل  :6868باب )65

ک -امل بهمثابة مار است.
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وجه شبه :حبس کردن و مانع بودن
از دست دادن و به دست نياوردن نعمتها از جمله آثار گناهان است که مولنوي بنه
کمک تجربة عامه از تأثير «زهر مار» ،آن را به بهترین شنکل ممکنن بنه مخاطنب تفهنيم
ميکند .ميدانيم که «زهر مار» خون را بند منيکنند ،همچننانکنه گنناه روزي انسنان را
حبس ميکند:
بهننر طننالق اسننت امننل کننو چننو مننار

حبس حُطام است و کند خشت خشنت
(غزل  :965باب )7

ل -سيم و زر و تعلقات دنيا بهمثابة مار است.
وجه شبه :تباه کننده بودن
در بيت زیر ،مولوي سنالک را از سنيم و زر ،از آن رو کنه ممکنن اسنت ماینة غفلنت
سالک از حقتعالي شود ،برحذر ميدارد:
بيشتر جان کنن و زر جمنع کنن و خوشندل بناش

کننه همننه سننيم و زر و مننال تننو مننار سقرسننت
(غزل  :586باب )66

زر و هنر همچون زهر ماري هستند که در معجون خوشگواري آميخته و خطرنناکي-
شان پنهان شده است:
باشد به صورت خوشنمنا راه خوشني بسنته شنده

چون زهر مار کنوهيي بنهفتنه در معجنون خنوش
(غزل  :6569باب  7و )3
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م -شب /عدم یا نيستي بهمثابة مار است.
وجه شبه :تهيج داشتن ،فتنهجویي و ایجاد آشوب ،هالک کننده بودن ،جهانخوار بودن
ذهن وقاد موالنا بين عدم و خزان با اژدها نيز شباهتي یافته است که درک اینن مفناهيم
انتزاعي را براي مخاطب آسان ميکند ،چننين بناوري دربنارۀ اژدهنا و منار عظنيمالجثنه از
باورهاي اساطيري و تجارب ابتدایي بشر سرچشمه ميگيرد:
عننندم چنننون اژدهننناي فتننننه جوینننان

ببسننننته فتنننننه را حلننننق و مسننننام او
(غزل  :5638باب )5

ميگوینننننننند بينننننننند سرفشننننننننانان

رستيم ز دست اژدهایي (منراد خنزان اسنت)
(غزل  :5785باب )68

یکنني از خصوصننيات فطننري مننار آن اسننت کننه ناخودآگنناه ،غيرمنتظننره و بننا جهشنني
ناگهاني حمله ميکند .هيجانانگيز بودن ،حالتي انتزاعي اسنت کنه بنه کمنک نشنان دادن
تهيّج مار و جهانخوار بودن اژدها به خوبي درک ميشود:
شننننبا ،در تهننننيج چننننو مننننار سننننياهي

جهنننان را بخنننوردي ،مگنننر اژدهنننایي
(غزل  :8651باب )65

ن -غذا بهمثابة مار است.
وجه شبه :پليد و ناميمون بودن
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در ابيات زیر ،غذاي نامطبوع با مار که در نزد عوام ،نمایندۀ آسيب و شرارت است،
مجسّم شده است:
تنننو زاده عننندمي آمنننده ز قحنننط دراز

تو را چه مرغ مُسمّن غذا چنه کنژدم و منار
(غزل  :6681باب )1

نننننه چننننو کننننرکس اسننننير مننننرداریم

نه چو لکلنک ز حنرص منار خنوریم
(غزل  :6718باب )3

س -آب (رودخانه) بهمثابة مار است.
وجه شبه :حرکت و تکاپو داشتن
از ویژگيهاي اساسي و متمایز شعر موالنا ،حينات ،پوینایي و حرکنت اسنت و هندف
اصلي وي این است که حال و تحول جدیدي پيدا کند« .دیوان غزلياتش دنينایي اسنت پنر
از حرکننت و تکنناپو و هيجننان و ایننن خالقيننت در شننعر کمتننر شنناعري دیننده مننيشننود»
(فنناطمي 59 :6876 ،و خليلنني جهننانتيننغ .)698 :6838 ،در بيننت زیننر ،آب در حرکننت و
تکاپويب بيقرارانه و همچنين شکل ظاهري (کشيدگي) رودخانه بنا منار عينني و محسنوس
شده است:
اي آب در سجودي بنر روي و سنر دوانني

گفتننا کننه از فسننونش رفتننار مننار دارم
(غزل  :6165باب )9

ع -عشق/عاشق بهمثابة مار است.
وجه شبه :ناآرام و بيقرار بودن ،مطيع و سر بر خط بودن
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زایل شدن شرم و ترس در وجود عاشق و داشتن نفسي آتشين از خاصيتهاي عشق
شمرده شده است .مولوي این ویژگي عشق را با تصویر اژدها نشان داده است:
دل چو شد از عشق گرم رفت ز دل تنرس و شنرم

شد نفسش آتشين عشق یکي اژدهاست
(غزل  :575باب )5

افسون شدنب مار را ميتوان به پذیرشب مر

به شنيوۀ سچاسنگزارانه تعبينر کنرد .موالننا

گاهي حالنت تسنليم در برابنر عشنق را بنه مناري کنه سنر بنر خنط افسنونگر منيگنذارد،
تشبيه ميکند که البته از زندگي عادي مردم گرفتنه شنده و کنار منارگيران را بنه ذهننهنا
تداعي ميکند:
ا من ز افسوني چو ماري سر نهنادم بنر خطنش

تا چه افتد اي برادر از خنط او بنر سنرم
(غزل  :6968باب )6

نمونننه هنناي دیگننر اژدهننا در (غننزل  :5685بنناب ( ،)1غننزل  :5663بنناب ،)65
(غزل  :8688باب ( ،)9غزل  :5691باب ( ،)8غزل  :596باب ( ،)1غزل  :996باب  )1و
نمونه هاي دیگر مار در (غزل  :6119باب  )7و (غزل  :5588باب  )3بيان شده است.
ض -انسان (مخاطب ،سالک ،خود موالنا) و متعلقات و اوصاف او بهمثابة مار است.
وجه شبه :حرکت و تکاپو داشتن ،بيتالش بودن ،مضطرب ،گزنده ،متواضنع ،در بنند تعلقنات،
ناآرام ،نيرومند و ظالم ،بياستعداد ،بيحاصل و غافل ،خسيس ،غافل و ظاهر زیبا داشتن.
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تبنندیل بنناطن انسننان بننه نيروینني منفنني و هننالککننننده در بيننان مولننوي بننا یننادآوري
خصوصيتي از اژدها نشان داده شده است؛ وي تکبر و دیگر نيروهاي شنيطاني را بنا همنين
تصویر تفهيم ميکند:
فرعون و شدّادي شده خيکني پنر از بنادي شنده

مننوري بُننده منناري شننده وان مننار گشننته اژدهننا
(غزل  :57باب [ )6به قرینة ابيات قبل]

در نمونهاي دیگر مولوي با دیدگاهي مثبت و با اشاره به معجزۀ حضنرت موسني(ع) از
تصویر اژدها استفاده کرده است .وي خود را پس از عنایت معشوق و معجنزۀ توجنه او در
نيروي سرزندگي به سان اژدهایي تصویر کرده است:
پننننناره چنننننوبي بننننندم و از کفنننننت

گشننننتهام اي موسنننني جننننان اژدهننننا
(غزل  :599باب )3

در گننور مننار نيسننت تننو پرمننار َس نلّهاي

چون هست این خصال بدت یک به ینک عندو
(غزل  :5581باب )6

همچنين در بيت زیر حالتب سجدهکنان رفتن به خزیدنب مار مانند شده اسنت کنه طنيّ آن از
دست دادنب نيروي حياتي ،امکاني از پذیرشب مر
بننر سننر و رو سننجده کنننان جملننه راه

به شکلي سچاسگزارانه را تداعي ميکند:
تنننا سنننر آن گننننج چنننو منننار آمننندیم
(غزل  :6778باب )5
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سالک مقهور دست حضرت حق مشبه دیگري است که در بينت زینر بنا مشنبهبنههناي
«عصا» و «ثعبان» بيان شدهاند:
گنننر عصنننا سنننازیم بيفشنننانيم بنننر

وقننت خشننم و جنننگ ثعبننان تننویيم
(غزل  :6178باب )68

در نمونههاي دیگري این تصویر را با تشنبيه خنود بنه «افعني» آفرینده اسنتف ازجملنه:
(غزل  :6966باب ( ،)5غزل  :6188باب  .)5همچننين نموننههناي دیگنر «اژدهنا» در (غنزل
 :5589باب ( ،)6غزل  :6986باب ( ،)1غزل  :6661باب  ،)65نمونههناي دیگنر «ثعبنان» در
(غزل  :6565باب  )5خود مولوي( ،غزل  :6986باب  )8و نموننههناي دیگنر بنراي منار در
سالکي که گرفتار نفنس اسنت (غنزل  :5186بناب  ،)9بنه خنود پيچيندن و بنيحاصنلي و
بيخبري فرد مضطرب (غزل  :5957باب  ،)9فردب پست و پليند در خنواري و افکنندگي از
لطفب حق (غزل  :5589باب  ،)5انسانب صاحب اوصاف دون (غنزل  :6371بناب  ،)9انسنان
در سرکشي (غزل  :6178باب  ،)65انسانب بيتالش و بدون عشنق و معرفنت ،دو منورد در
(غزل  :6119باب  ،)7تجسمب دست و پایي که با دردب عشنق تقوینت شنده بنه ماننندب منار در
تقویت و نيرو یافتن (غزل  :658باب  ،)63تصویرب امکانب یار و محرم شدنب اشخاصب نامحرم
و شرور به کمک مار (غزل  :661باب  ،)9گنهکاران و اشرار به مانندب مار ،در ینافتنب لطنف
و رحمت الهي (غزل  :595باب  ،)66مردمآزار در نهاینتب پسنتي و کمتنر بنودن از سننگ
(غننزل  :816بنناب  ،)8چهننار مننورد در (غننزل  :588بنناب 67و  ،)63جننان گناهکننار در
تبناهکننندگي (غنزل  :983بناب  ،)9تصنویر اضنطراب دل شناعر بنا پنيچش و هيجنان منار
(غزل  :917باب  ،)1بيحاصل و غافل بودن (غزل  :5588باب  )3و (غزل  :6568بناب ،)9
صاحب حرکت و تالش بودن دو مورد در (غزل  :5686باب  ،)7ظالم و نيرویش در ایجاد
ظلم ،دو مورد در (غزل  :57باب  ،)6در بند تعلقاتب نفس و ظلمات عالم ماده بنودن انسنانب
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گرفتار (غزل  :665باب  ،)56تصویر مثبت حالت انسان رها از تعلقات با ظاهر مار بيدست
و پا و نيز تصویر جان معشوق با منارب منوذي و گرفتنارب سنبد (غنزل  :616بناب  )1و (غنزل
 :6855باب  ،)7ناتوانيب سالکب بياستعداد در راهب حقيقنت بنا خصوصنيات منار خشنکي( غ
 :6875باب )9؛ دو مورد در (غزل  :6555باب  )5و (غزل  :6518باب  ،)969تجسنمب خنود
در صاحب نيرو و حرکت الهي شدن ،دو مورد در (غزل  :6986باب  ،)9کوفته شندن سنر
کسي که براي دوست شریک قائل اسنت (غنزل  :6188بناب  ،)8پسنتي و حقنارت انسنان
خسيس ،دو مورد در (غزل  :8865باب  6و  ،)68تصویر کردنب ممانعتب رسيدنب عاشقان بنه
گنج غيب از سوي اشخاص شرور با نره مار (غزل  :8856بناب  ،)8درخواسنتب مولنوي از
سننالک بننراي رهننایي از تعلقننات مننادي و سننربرآوردن از گریبننانب دوسننت همچننون مننار
(غزل  :511باب  )5و زیبایي رخسار مخاطب (غزل  :336باب  )6بيان شده است.
ق -اميد به غيرخدا و نااميدي بهمثابة مار است.
وجه شبه :خطرناک و رنج آور بودن
اميد به غير خدا در بيت زیر تشبيه شده است به مناري دو سنر کنه نهایتناً راه بنه جنایي
نميبرد .این تصویر رهاورد باور به وجود نوعي مار است که دو سر دارد؛ از اینن رو ،طني
مسير همراه با کندي و دچار مشکل است .ماجراهاي موجودات دو یا چند سنر در اسناطير
ایران و یونان انعکاس داشته است که عمدتاً ابعادي منفي و شر دارند.
بر هر چه اميدستت کي گيرد او دسنتت

بر شکل عصا آید وان مارب دوسنر باشند
(غزل  :188باب )5

در نظر شاعر اميد بيهوده و بينتيجه عنين نااميندي اسنت و موجنب آزار جنان انسنان؛ لنذا
شباهت زیادي به مار دارد:
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ایا اوميد در دستم عصاي موسوي بودي

زهجرانچوفرعونشکنونجاندرچو مناريتنو
(غزل  :5617باب )1

ر -نگهبان و مانع بهمثابة مار است.
وجه شبه :مانع بودن
مار به سبب هيبت و خطري که دارد و به جهت آنکه بر سر گننجهنا چنبنره منيزنند،
شباهت زیادي با موانع راه دارد:
هر نور را نناري بنود بنا هنر گلني خناري بنود

بهر حرس مناري بنود بنر گننج هنر ویراننهاي

اي گلشنت را خار نني بنا ننور پاکنت ننار نني

بر گرد گنجت مار ني ني زخم و ني دنداننهاي
(غزل  :5586باب  1و )7

کنني ميننان مننن و آن یننار بگنجنند مننویي

کي در آن گلشن و گلنزار بخسنچد مناري
(غزل  :5378باب )5

ش -موش (نماد رهرو طریق معرفت) بهمثابة اژدها است.
وجه شبه :نيرومند ومقتدر بودن
موالنا معتقد است که اگر سالک بتواند از تعلقات خنود رهنا شنود بنه قندرت عظيمني
دست ميیابد و ميزان این قدرت را با یادآوري ویژگيهاي اژدها نمایش ميدهد:
چو موش ماش رها کرد اژدهناش کنني

چو گربه طالع خوانش شود جمله اسود
(غزل  :665باب )58

ت -جام مي بهمثابة اژدها است.
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وجه شبه :خونریز و هالککننده بودن
عقل با تمام عظمت و اقتدار خود به وسيلة جام مني نظنامش از هنم منيگسنلد و ننابود
ميشود؛ این نابودگري جام مي به مانند خطرات اژدهاست:
جننننام چننننو عصنننناش اژدهننننا شنننند

بنننننر قبطننننني عقنننننل ميگمنننننارد
(غزل  :166باب )7

ع -آهو(معموالً نماد شمس تبریزي) بهمثابة اژدها است.
وجه شبه :مقتدر بودن
ویژگي اقتدار آهو که در دیوان شمس معموالً نماد شمس تبریزي است به مانند اقتدار
اژدها مجسم شده است:
آهوي ميتاخت آن جنا بنر مثنال اژدهنا

بر شمار خاک شيران پيش او نخجينر بنود
(غزل  :785باب )5

 باطن انسان آلوده بهمثابة اژدها /ثعبان است.وجه شبه :موذي و زشت بودن
بعضي از انسانها داراي ظاهري انساني و باطني گزندرسان و موذي هستند:
آنکو ز شيران شير خورد او شير باشد نيسنت منرد

بسيار نقنش آدمني دیندم کنه بنود آن اژدهنا
(غزل  :68باب )9

همچنين است سه بيت زیر که پنج بار در آن باطن انسان آلوده به اژدها مانند شدهاند:
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صنننورت او چنننون عصنننا و بننناطن او اژدهنننا

چننون نننهاي موسنني مننرو بننر اژدهنناي قنناهري

کف موسي کو کنه تنا گنردد عصنا آن اژدهنا

گننردن آن اژدهننا را گيننرد او چننون لمتننري

گر کشيده ميشوي آن سو ز جذب اژدهاست

زآنکاوبسگرسنهستوتومراوراچونخنوري
(غزل  :5738باب  1 ،9و )7

 چوب بهمثابة ثعبان است.وجه شبه :تحرک نداشتن
چوب در نمونههاي زیر نماد جسم سالک تازهکار و بيخبر از عوالم معرفت است کنه
دچار مر

معنوي شده و ثعبان نيز سمبل جسم سنالک واصنل بنه معنارف حضنرت حنق

است که حرکت و جنبش دارد.
ور چنننو موسننني تنننو بگينننري چنننوبي

تننا شننود چننوب چننو ثعبننان چننه شننود
(غزل  :381باب )68

ور چننننو موسنننني بچننننذیري چننننوبي

تننا شننود چننوب تننو ثعبننان چننه شننود
(غزل  :383باب )61

چوب خشک جسم ما را کو به ماننند عصاسنت

در کننف موسنني عشننقش معجننز ثعبننان کنننيم
(غزل  :6963باب )6

ذ -حقيقت بهمثابة ثعبان /مار است.
وجه شبه :خارقالعاده و اعجابانگيز بودن
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حقيقت به جهت نایاب یا دیریاب بودنش حالتي خاص و مرمنوز دارد کنه شناعر آنرا
بهواسطة ویژگي مرموز و اعجابانگيز مار مجسم کرده است:
جادوکنناني ز فننن چننند عصننا و رسننن

مار کنند از فریب موسي و ثعبان رسنيد
(غزل  :369باب )5

ض -عنایت حق به مثابة افعي است.
وجه شبه :خوردن و بلعيدن
خطرات و رنجهاي طریق هرچند بزر

و طاقنتفرسنا هسنتند ،امنا اگنر عناینت حنق

همراه سالک شود بر همة این خطرات فائق ميآید؛ مولوي پيروزي سالک بر این خطرات
را شبيه به افعياي دانسته است که افعي دیگري را ميبلعد:
به افعيي(عنایت حق) بنگر کو هزار افعي خورد

شد او عصا و مطيعني بنه قبضنه موسني
(غزل  :8896باب )69

ظ -جان به مثابة افعي است.
وجه شبه :باقدرت و نيرومند بودن
جان سالک وقتي مورد لطف حضرت حق قرار ميگيرد به چنان قدرتي دست ميیابند
که گویي تبدیل به افعي شده است:
جان من همچون عصنا چنون دسنتبوس او بيافنت

پسچوموسيدرفکندشجانکننونافعنياسنتآن
(غزل  :6679باب )1

943
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در جدول ( )6و ( )5به طور خالصه بسامد حوزههاي مقصد مختلف عيني شيده با

حوزه مبدأ مار و بسامد تعميمهاي چندمعنایي مختلف ارائه شده است .با توجه به نمونه-
هاي بررسي شده و جدولهاي ( )6و ( ،)5تنوعب به کارگيري «حوزههاي مقصد مختلف
براي «اژدها»« ،مار» و متعلقات آنها در غزلهاي مولوي  55نوع و تنوع در بهکارگيري
«تعميمهاي چندمعنا»  59نوع است .این تنوع کاربرد ،نشاندهندۀ نوگرایي مولوي در
استفاده از یک مشبهبه براي حوزههاي مقصد مختلف است .وي به خوبي قادر است با
توجه به تجارب گوناگوني که از یک پدیده دارد از یک تصویر در بافتهاي مختلف،
جهت نمایاندن مفاهيم متنوع و گاه متضاد استفاده کند.
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جدول ( :)1بسامد حوزههای مقصد مختلف عینی شده با حوزۀ مبدأ مار
ردیف

مشبه

مشبهبه

بسامد

1

معشوق /خدا

اژدها ،مار ،ثعبان و افعی

3

2

گرفتار در ببیا

"

2

3

جهان

"

5

4

بب ،خطر ،غم ،رنج و سختی

"

8

5

نفس /نفسانیات و شرّ و بدی

"

11

1

هجران

"

2

7

زبان /سخن

"

3

8

امل

"

1

9

سیم و زر و تعلّقات دنیا

"

2

11

عدم یا نیستی ،خزان و شب

"

4

11

غذا

"

2

12

آ

"

1

13

عشق /عاشق

"

3

14

انسان (مرید ،سالک ،مخاطب) و متعلّقات و اوصاف او

"

39

15

امید به غیرخدا و ناامیدی

"

2

11

نگهبان و مانع

"

3

17

موش

"

1

18

جام می

"

1

19

آهو

"

1

21

باطن

"

1

(نماد جسم)

"

3

22

حقیقت

"

1

23

عنایت حق

"

1

24

جان

"

1

21
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جدول ( :)2بسامد تعمیمهای چندمعنایی مختلف
ردیف

وجه شبهها

بسامد

1

نابودگری و خطرناکی

25

2

بیقراری و اضطرا

3

مانع بودن

4
5
1

رنج و عذا

داشتن

5

داشتن

8

ناپسند ،پلید ،شرور و در بند تعلّقات بودن
هیجان داشتن و مضطر

8

بودن

11
1

7

حرکت و تکاپو داشتن

34

8

غافل بودن و تبش نداشتن

2

9

رام و مطیع بودن

2

11

زندگی و مرگ (خطر و منفعت) را توأمان داشتن

1

11

متواضع بودن

1

12

دون همّت بودن

1

13

نیرومندی

5

14

غیریّت و نامحرم بودن

2

15

موذی و آزارنده بودن

31

11

ساکن ظلمت بودن

1

17

عاری از تعلّقات بودن

2

18

بیاستعداد بودن

1

19

بیحاصل بودن

1

21

سر را به باد دادن

1

21

خسیس بودن

1

22

ظاهر زیبا و باطنی زشت و خطرناک داشتن

2

23

فتنهجو وآشوبگر بودن

1

24

بلعیدن و جهانخوار بودن

2

25

اعجا انگیز بودن

1
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نتیجهگیری
مولوي در اشعار خود از هر بستري بنراي ارائنة افکنارش اسنتفاده کنرده اسنت .اسنتفاده از
شناخت عموم نسبت به حيوانات در جهت تفهيم مفاهيم انتزاعي نيز اقدامي در همين زميننه
است .تنوع قابل توجه وي در بهکارگيري مشبههاي مختلف براي مشنبهبنه یکسنان از روح
نوگرا و تجارب فردي حکایت ميکند .وي مشنبه «خندا ،انسنان ،نيسنتي و خنزان و شنب،
هجران ،مانع ،اميدواري ،نااميدي ،حرکت و تالش ،بيحاصلي ،عشق و عاشق ،آب ،غنذا،
جهان ،گرفتار در بالیا ،بال ،خطر ،غم ،رنج و سختي ،نفس و نفسانيات ،زبان /سخن ،امنل،
سيم و زر و تعلقات ،موش (نمناد سنالک) ،جنام مني ،آهنو ،بناطن ،چنوب (نمناد جسنم)،
حقيقت ،عنایت حق و جان» را به مشبهبه «مار» تشبيه کنرده و از اینن راه اینن مفناهيم را بنه
مخاطب تفهيم کرده است .این تنوعب مشبه در نوع خود منحصر به فرد است.
مولوي همچنين وجهشبههاي «نابودگري ،بيقراري و اضطراب داشتن ،مانع بودن ،رنج
و عذاب داشتن ،ناپسند ،پليد ،شرور و در بند تعلقات بودن ،تهيج داشتن ،حرکت و تکناپو
داشتن ،غافل بودن و تالش نداشتن ،رام و مطيع بودن ،زندگي و مر

(خطر و منفعت) را

توأمان داشتن ،متواضع بودن ،دون همت بودن ،نيرومندي ،غينر و ننامحرم بنودن ،آزارننده
بودن ،ساکن ظلمت بودن ،عاري از تعلقات بودن ،بياستعداد بودن ،بيحاصنل بنودن ،سنر
را به باد دادن ،خسيس بودن ،ظناهر زیبنا و بناطني زشنت و خطرنناک داشنتن ،فتننهجنو و
آشوبگر بودن ،بلعيدن و جهانخوار بودن ،اعجابانگيز بودن» را بين مشبههاي یاد شنده بنا
مشبهبه «اژدها»« ،مار» و متعلقات آنها پيدا کرده است.
دربارۀ تناسب مشبهها و مشبهبه در تصاویر یاد شده ،ميتوان گفت که تناسب بنين اینن
دو طرف تصویر رعایت شده است؛ اما نکتة قابل توجه آن است که مولوي جهنات مثبنت
و منفي مشبه را با مشبهبه یکساني نشان ميدهد .بهعنوان مثال ،مشبهبه «اژدها» در غنزلهناي
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مولوي هم براي تفهيم معناي مثبت ازجمله ملموس کردن اقتدار معنوي شمس و هم بنراي
نمایاندن موذي و خطرناک بودن باطن انسان آلوده به نفسانيات به کار گرفته شده است.
با توجه به جدول ( )5نکتة مهم دیگري که به دست ميآیند ،آن اسنت کنه تجنارب و
پيشينة شناختيب مفاهيم اسالمي -ایرانيب مولوي نسبت بنه سنایر مفناهيم ذهنني و شنناختي او
تأثير بيشتري در نمود زباني وي داشته است .براساس همين جدول بيشترین بسامد در وجنه
شبه تصاویر بررسي شده با مجموع  668مورد شامل دیدگاه منفي دربارۀ «اژدهنا»« ،منار» و
متعلقات آنها ميشود که ميتوانند ریشنه در اطالعنات اسناطيري و دینني مولنوي داشنته

باشد؛ زیرا در روایات اسالمي تمثيلهایي که با این تصویر آمده است بيشتر بُعد منفي آن-
را مطرح کردهاند؛ همچنين است در داستانهایي همچنون اخنراج حضنرت آدم از بهشنت
که «مار» نيز در آن نقش دارد .در کنار بسنامد بناالي تلقني منفني از منار ،وجنه شنبههناي
حاوي دیدگاه مثبت از مار نيز با  59مورد بسامد قابل توجهي دارند .ميتوان گفت که این
قبيل تصاویر نيز ریشه در اطالعاتي دارند که موالنا از اعتقادات هندیان و اساطير آنهنا در
اختيار داشته است ،اما نکتة مهم آن است که موالنا حتي به این اعتقادات نيز رننگ و بنوي
اخالقي و اسالمي داده است.

منابع
آقایاني ،ليال و روحاله آقایاني .)6869( .متن عرفناني بنه مثابنة خطابنه .پژوهشـنامة نقـد
ادبي و بالغت .س  .9ش  .6صص .636 -581
ابناثير ،ضياءالدین( .بيتا) .المثلالسائر في ادب الکاتب والشاعر .قدمه و علنق علينه
احمدالحوفي و بدوي طبانه .للقاهره :دار نهضه مصر.
ابنخلدون ،عبندالرحمن .)6815( .مقدمـه .ترجمنة محمندپروین گنابنادي .چ  .5تهنران:
علمي و فرهنگي.
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بهنام ،مينا .)6836( .استعارۀ مفهنومي ننور در دینوان شنمس .نقـد ادبـي .س  .8ش .68
صص .66 -665
پورابراهيم ،شيرین ،ارسالن گلفام ،فردوس آقاگنلزاده و عالينه کنرد زعفرانلنو کامبوزینا.
( .)6868بررسي مفهوم بصيرت در زبنان قنرآن در چنارچوب معننيشناسني شنناختي.
پـــــــــژوهشهـــــــــای زبـــــــــانشناســـــــــي .س  .8ش .5
صص .66 -85
پورنامداریان ،تقي .)6879( .رمز و داستانهای رمزی .تهران :علمي و فرهنگي.
تاواراتاني ،ناهوکو .)6831( .ادبیات تطبیقي مار و کاج .تهران :بهجت.
جاحظ ،ابيعثمان عمروبن بحنر6568( .ق) .البیان والتبیین .تحقينق و شنرح عبدالسنالم
هارون .بيروت :دارالجيل.
جرجاني ،عبندالقاهر .)6813( .دالئلاالعجاز فيالقرآن .ترجمنة سنيدمحمد رادمننش.
تهران :آستان قدس رضوي.
ننننننننننننننننننننننن  .)6875( .اسرارالبالغه .ترجمة جليل تجليل .تهران :دانشگاه تهران.

خليلي جهانتيغ ،مریم .)6838( .سیب باغ جان زجستاری در ترفندها و تمهیدات
هنری غزل موالنا) .چ  .6تهران :سخن.
داال پيکننوال ،آنننا ال .)6868( .اســطورههــای هنــدی .ترجمننة عبنناس مخبننر .چ .5
تهران :مرکز.
رضانژاد (نوشين) ،غالمحسين .)6817( .اصول علم بالغت .تهران :انتشارات الزهراء.
سننرلو ،خننوان ادواردو .)6836( .فرهنــگ نمادهــا .ترجمننة مهرانگيننز اوحنندي .چ .6
تهران :دستان.
شریفرضي ،ابوالحسن .)6876( .نهجالبالغـه .گنردآوري سنيد شنریف رضني .ترجمنة
محمد دشتي .چ  .5قم :افق فردا.
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شمس قيس ،شمسالدین محمد .)6865( .المعجم في معاییر اشعار العجم .به تصحي
محمد قزویني به همت محمد رمضاني .تهران :مجلس.
شميسا ،سيروس .)6836( .فرهنگ تلمیحات .چ  .5تهران :ميترا.
شواليه ،ژان و آلن گربران .)6837( .فرهنگ نمادها .ترجمه و تحقينق سنودابه فضنایلي.
ج  .9تهران :جيحون.
صفوي ،کنوروش .)6835( .بحثني دربنارۀ طنرحهناي تصنویري از دیندگاه معننيشناسني
شناختي .نامة فرهنگستان .د  .1ش  .6صص .19 -39
طبري ،محمدبنجریر .)6817( .ترجمـة تفسـیر طبـری .بنه تصنحي و اهتمنام حبينب
یغمایي .ج  .6چ  .8تهران :توس.
عسننکري ،ابننيهننالل6695( .ق) .الصــناعتین .تحقيننق علنني محمنند البحنناوي و محمنند
ابوالفضل ابراهيم .ط  .6شهر :دار احياء الکتب العربيه.
فاطمي ،سيدحسين .)6876( .تصویرگری در غزلیات شمس .چ  .5تهران :اميرکبير.
فتوحي رودمعجني ،محمود .)6836( .بالغت تصویر .چ  .5تهران :سخن.
فضننيلت ،محمننود .)6839( .معناشناســي و معــاني در زبــان و ادبیــات .کرمانشنناه:
دانشگاه رازي.
فياضي ،مریم سادات و عاليه کرد زعفرانلنو کامبوزینا .)6837( .خاسنتگاه اسنتعاري افعنال
حسي چندمعنا در زبان فارسي از منظنر معننيشناسنيب شنناختي .ادبپژوهـي .ش .1
صص .37 -686
مقياسي ،حسن و مطهره فرجي .)6869( .تناسنب سناختار بنا محتنوا بنا توجنه بنه دو نظرینة

«نظننم» و «آشنننایيزدایي» (بننه محوریننت سننورۀ مبارکننة «ليننل») .پژوهشهــای
زبانشناختي قرآن.س  .9ش  .5صص .36-685
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مولوي ،جاللالندین محمند .)6835( .کلیـات دیـوان شـمس .بنا تصنحي و حواشني
بدیعالزمان فروزانفر .تهران :اميرکبير.
واحددوسنت ،مهننوش .)6837( .نهادینـههــای اســاطیری در شــاهنامة فردوســي.
تهران :سروش.
هينلز ،جان ر .)6838( .اساطیر ایران .ترجمه و تأليف باجالن فرخي .تهران :اساطير.
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