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چکیده

در جهانبینی عرفانی ،این جهان سایهای از جهانی دیگر یا جهان غیب است .بنا بر این هرچه
در این جهان وجود دارد سایه یا نشانههای آن جهان ناپیداست که از رهگذر زبان بیان میگردد.
این واقعیت ،گاه با زبان «عبارت» بیان میشود و زمانی دیگر در سطحی عالیتر ناگزیر باید از
طریق زبان «اشارت» به مخاطب انتقال یابد .موالنا در مثنوی از هر دو زبان عبارت و اشارت
استفاده کرده است .در مقاله حاضر نشان دادهایم که چگونه موالنا با استفاده از زبان اشارت ،در
گسترهای عظیم ،جمادات ،گیاهان ،حیوانات و مجردات را نماد چیزهای متفاوتی قرار داده است.
مسالة اصلی این پژوهش تبیین چگونگی نمادپردازی موالنا در مثنوی است .زبان اشارت و نیز
نمادهایی که موالنا به کار برده با جهانبینی او ارتباط مستقیم دارد .در این پژوهش که دادههایش
را از طریق روش کتابخانهای گرد آورده و آنها را با روش توصیفی ـ تحلیلی بررسی کرده است،
این نتایج به دست آمده که موالنا تمام این نمادها را با نظامی که از تکامل هستی از جماد تا
انسان و اندیشه ،در نظر داشته پی میریزد و عرضه میکند .امّا جمادات آشکارا بر گیاهان،
حیوانات و به ویژه بر مجردات ،افزونی دارند.
واژههای کلیدی
رمز ،نماد ،موالنا ،مثنوی ،عرفان.
* دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی ،واحد آستارا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آستارا ،ایران.
** استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد آستارا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آستارا ،ایران( .نویسنده مسؤول).
*** استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد آستارا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آستارا ،ایران.
تاریخ دریافت1398/9/11 :

تاریخ پذیرش1398/11/26 :
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مقدمه
موالنا در یکی از تاریکترین و غمبارترین اعصار تاریخی ایران ،در سال  604در بلخ زاده
شد و در اوان کودکی در  610به همراه پدر از زادگاهش به غربت غرب رفت و در آسیای
صغیر ماند و در قونیه درگذشت و همان جا مدفون شد.
موالنا عارفی بزرگ و کمنظیر است .او نه تنها در طریقت ،بلکه در شریعت و علوم دینی
هم به پایهای ارجمند دست یافت و جمع میان طریقت و شریعت ،مجال تماشای حقیقت را
برای او فراهم آورد.
دانش ژرف و بینش وسیع او بر نگاهش به جهان اثر گذارد و جهانبینی او را ترسیم کرد.
این جهانبینی به مثلثی میماند که هستی ،آفریدگار هستی و انسان که میتواند خود و هستی را
بشناسد و بدین ترتیب به معرفت اهلل نایل آید ،سه ضلع آن را تشکیل میدهند.
در نگاه او آفریدگار هستی واحد و جانِ جهان است و تمام هستی تجلی اوست .این
دریافت ستون استوار اندیشة وحدت وجودی اوست .این دریافت از هستی و خدا به قدری
گسترده است که درک آن با دانش یا عقل ممکن نیست؛ بلکه ابزار درک آن معرفت شهودی
است .معرفتی که فقط در انسان شکل میگیرد .از این روی موالنا انسان را اشرف مخلوقات
می داند و تمام مثنوی خود را به ابزاری برای بیان احوال این موجود شریف اختصاص میدهد.
در جهانبینی موالنا انسان با شیطان در یک نظام تقابلی قرار میگیرد که قادر است همة اوصاف
متقابل و تناقضهای درون انسان را تشریح کند و بستر مناسبی برای بیان دو گونة اصلی
معرفت؛ یعنی شناخت عقلی و معرفت شهودی ،از رهگذر نظامی از تقابلها ،از جمله عقل و
عشق ،گردد .این جهان و جهانبینی بر زبان مولوی جاری و به صورت تصاویر مختلفی در
آثارش به ویژه در مثنوی ،بر جای مانده است.
مخاطب با مشاهده این تصاویر به کسی که در پشت آنها پنهان شده ،راه میبرد .این
چیزی است که موالنا بارها بدان اشاره کرده است:
آدمیییییی مخفیییییی اسیییییت در زییییییر زبیییییان

ایییین زبیییان پیییرده اسیییت بیییر درگیییاه جیییان
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چییییون کییییه بییییادی پییییرده را درهییییم کشییییید

سّییییر صیییهن خانیییه شییید بیییر میییا پدیییید

کانییییدران خانییییه گهییییر یییییا گنییییدم اسییییت

گییینر زر ،ییییا جملیییه میییار و کیییژدم اسیییت

()845-47/1
بنا بر این زبان موالنا به مثابة کلیدی برای ورود به جهان و جهانبینی او در اختیار ماست.
او از رهگذر همین زبان است که اندیشههای تقلیدی را از اندیشههای ناب و کمیاب متمایز
میکند:
لفیییی هییییا و نییییامهییییا چییییون دامهاسییییت

لفیییی شیییییرین ریییییت آب عمییییر ماسییییت

آن یکیییییی ریگیییییی کیییییه جوشییییید آب ازو

سیییییخت کمییییییاب اسیییییت ،رو آن را بجیییییو

()1061-62/1
موالنا با این زبان نه تنها پدیدههای عینی؛ بلکه هر آن چه را که ذهنی است ،بیان میکند.
اما همواره به ظرف تنت زبان که قادر به بازنمود کامل و همه سویة پدیدههای عینی و ذهنی
نیست ،اشاره کرده است:
بییییا هییییا و سییییبزههییییا در عییییین حییییال

بربیییییییرون عکسیییییییش چیییییییو در آب روان

آن خیییییییییال بییییییا باشیییییید انییییییدر آب

کیییییه کنییییید از لطیییییف آب آن اضیییییطراب

بییییا هییییا و میییییوههییییا انییییدر دل اسییییت

عکیییط لطیییف آن بیییر ایییین آب و گیییل اسیییت

گیییییر نبیییییودی عکیییییط آن سّیییییرِ سیییییرور

پییییییط نخوانییییییدی ایییییییزدشدار الغییییییرور

()1363-66/4
او برای جبران این دشواری ،راه تصویری کردن اندیشه را پیش میگیرد .در این مسیر
تشبیه و استعاره و کنایه دستیاران اویند .اما در مرحلهای عالیتر در مییابد که اینها نیز در
مهدودهای مشخص عمل میکنند و قادر به بیان اندیشههای نامهدود عارفانه و شهودی او
نخواهند بود .بدین ترتیب راهی جز استفاده از نماد برای او باقی نمیماند.
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اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به طرز تلقی موالنا از هستی و این که در نظر او این جهان سایهای از جهان برین
است و مثل افالطون معتقد است «صورتی در زیر دارد هر چه در باالستی» ،نمادپردازی برای
او امری ناگزیر است .بنا بر این آشنایی مخاطبان موالنا با طرز نمادپردازی او و نیز با نقش این
نمادها در انتقال دریافتهای وی از هستی ،ضرورتی انکارناپذیر است و در مولویپژوهی
اهمیتی بسیار دارد.
پرسشهای تحقیق
نویسندگان در این مقاله میخواهند بدانند که موالنا چرا و چگونه و به چه منظوری از نماد
استفاده کرده است .بنا بر این ،پرسشهای اصلی آنان ،این است که اوالً چرا استفادة موالنا از
نماد ضرورت داشته ،ثانیاً او از چه عناصری برای ساخت نمادهایش استفاده کرده و ثالثاً
نمادگرایی او چه تأثیری بر بالغت مثنوی داشته و چه نقشی در انتقال دریافتهایش بر
مخاطب دارد.
پیشینة تحقیق
واکاوی وجوه نمادپردازی موالنا پیشینهای دراز دارد .زیرا پیش از آن که مقولة نمادگرایی
به مثابة یکی از جریانهای نقد ادبی از مکتب سمبولیسم نشات بگیرد ،مثنوی از آثاری بوده که
همواره تاویل میشده است .بدیهی است وقتی متنی این همه استعداد تاویلپذیری داشته باشد،
قطعا چیزی از نماد و نگاه اشراقی در آن وجود داشته است .اما مهمترین آثاری که با موضوع
این پژوهش ارتباط دارد ،به شرح زیر است:
شاید قدیمترین اثر منسجمی که به گوشههایی از نمادپردازی موالنا اشاره کرده ،کتاب
شکوه شمط از آن ماری شیمل است.
در بخشی از کتاب زبان حال از نصراهلل پورجوادی و در کتاب در سایة آفتاب از تقی
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پورنامداریان و کتاب سرّ نی عبدالهسین زرینکوب و نیز برخی از شروح ،مثل شرح مهمد
استعالمی بر مثنوی اشارههایی به نمادگرایی موالنا وجود دارد.
مقالههایی که در این حوزه وجود دارد ،کماً و کیفاً با مقالة حاضر فرق دارند .زیرا در این
مقالهها گاهی فقط یک نماد ،مثل ماهی ،بررسی شده است .نویسندگان مقاله حاضر پط از
تامل بر کار پژوهندگان دیگر ،میان کار خود و آنان در مقالههای زیر رابطه و نسبت و دست
کم در مباحث نظری ،همپوشانی بیشتری مشاهده کردهاند:
ی «کاربرد نمادین آب در غزلیات عرفانی عطار و موالنا» ،مهمدامیر عبیدینیا ،فصلنامة
ادبیات فارسی ،شمارة دوازده ،پاییز و زمستان  .87نویسنده پط از مقدمه در معرفی نماد ،آب
را نماد زندگی و روح دانسته است .زاویهای که ما به آن توجهی نداشتهایم.
ی «نمادشناسی خورشید در مثنوی» ،افسانه سعادتی جبلی و همکاران ،پژوهشنامة نقد ادبی
و بالغت ،سال هفتم ،شمارة دوم ،پاییز و زمستان  .97در این مقاله خورشید نماد اتهادبخشی،
شمط تبریزی ،هدایتگری ،سرفرازی ،کمالخواهی و ...دانسته شده است .این مقاله با کار ما
جز در مباحث نظری ،همپوشانی ندارد.
ی «نماد پرندگان در مثنوی» ،مهمدرضا صرفی ،پژوهشهای ادبی ،سال پنجم ،شماره
هجدهم ،زمستان  ،86نویسنده ابتدا مفهوم کلی پرنده را نماد جان و روح دانسته و سپط از
پرندگان مشخصی نظیر باز ،بط ،بلبل ،پروانه ،جغد و نظایر اینها نام برده و وجه نمادین آنها
را نشان داده است .ما مسالة پرندگان را زیر عنوان «پرنده و پرواز» آوردهایم که از بسیاری
جهات با موضوع مقالة حاضر تفاوت دارد.
ی «بررسی مفهوم نار (آتش) در شعر موالنا» ،مهبوبه عبداللهی اهر ،مجلة بهارستان سخن،
سال دوازدهم ،شماره  ،29پاییز  .94نویسنده پط از بررسی مستند نار و نور ،کاربردهای
نمادین نار را ،عمدتاً در پیوند با نفط اماره ،نشان داده است .ما آتش را زیرساختار عناصر
اربعه آورده و نماد عشق گرفتهایم.
ی «بررسی نقش نشانهها و نمادوارهها در زبان شعر موالنا ،با رویکرد نشانهشناسی» ،فاطمه
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رحیمی ،فصلنامة تخصصی عرفان اسالمی ،سال  ،9شمارة  ،35بهار  .92موضوع مقاله کلی
است و فقط میتواند در بهث چیستی نماد با مقالة حاضر همپوشانی داشته باشد.
ی «تهلیل الگوهای فکری مولوی در نمادپردازی حیوانی» ،علی صفایی و رقیه آلیانی .مجلة
مطالعات عرفانی( ،دانشگاه کاشان) ،شماره بیست و دوم ،پاییز و زمستان  .92همپوشانی مقالة
حاضر با مقالة صفایی در باور به الگو داشتن اندیشه موالناست .اما ما با توجه به طرز نگاه
موالنا به هستی ،الگوی فکری او را از خود مثنوی به دست آوردهایم.
نماد و چیستی آن
رمز پدیدهای زبانی و زبان مجموعهای از نشانههای قراردادی برای ایجاد پیوند میان آدمیان
است .به گفتة فردینان دوسوسور منظور «از قراردادی بودن آن است که زبان نظام نشانهای یا
رمزی است که یک اجتماع خاص بر سر قراردادهای آن توافق کردهاند تا از این رهگذر ارتباط
امکانپذیر باشد( ».وبستر  )57:1382اما همچنان که گفته شد با توجه به پیچیدگیهای فعالیت
ذهن بشر زبان قراردادی ،به دلیل مهدودیتش ،نمیتواند آن چه را که در ذهن میگذرد ،بیان
کند .شفیعی کدکنی به نقل از یونت میگوید اعمال روح یا ما فی الضمیر انسان در چهار
مقولهای که پنجمی ندارد ،دستهبندی میشود :هیجان ،احساس ،اندیشه و شهود .تا کنون علم
نشان داده است که از میان این چهار فعالیت ،تنها اندیشیدن است که میتواند به امری زبان-
شناسیک تبدیل گردد و سه عملکرد دیگر ،اگر چه میتوانند با وسایطی به امر زبانشناسیک
تبدیل شوند ،به طور کلی اموری غیر زبانشناسیکاند( .شفیعیکدکنی)25 :1392 ،
بنا بر این زبان ،در این شکلی که میشناسیم و به کار میبریم ،نمیتواند گذرگاه هیجان و
احساس و به ویژه شهود باشد ،تنها زبان نمادین است که تا حدی میتواند این فعالیتهای
ذهن را ،نه مستقیم ،بلکه از طریق نشانههایی که برای ارجاع به معانی و مفاهیم دیگر به کار
میروند ،تجسم ببخشند و دریافتنی کنند.
این همان زبان است که عارفان از آن به زبان «اشارت» تعبیر کرده و آن را در برابر زبان
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«عبارت» قرار دادهاند« ،کالمُنا اشاره» (غزالی )3-4 :1359 ،غزالی در کتاب سوانحالعشاق ،از
عشق یعنی عمیقترین هیجان روحی بشر ،با همین زبان اشارت ،یا به تعبیر او «اشارت عبارت
و عبارت اشارت است»( .همان ،)1 :سخن گفته است .عطار هم زبان علم را از زبان معرفت
جدا میداند و میگوید «عبارت زبان علم است و اشارت زبان معرفت» (عطار)632 :1366 ،
گویی عارفان تلویهاً به وصفناپذیری احوال خود که آمیزهای از عملکردهای چهارگانة روح
آنان است ،توجه داشتهاند .این بیانناپذیری «یکی از ویژگیهای مشترک عرفان در هر مکتب و
فرهنگی» است (استیط )290 :1361؛ بنا بر این اگر قرار باشد چیزی از آن احوال دریافتنی باشد،
جز از طریق زبان نمادین میسّر نیست .زیرا رمز همواره حاکی از «معنی پوشیده و پنهان در زیر
ظاهر هر کالم» ،است( .پورنامداریان)4 :1367 ،
البته همین پوشیدگی معنا که از ظاهر هر کالم دریافت نمیشود ،حوزة معنایی رمز را
گسترش میدهد و آن را با استعاره و کنایه از یک جنط قلمداد میکند در حالی که در استعاره
قرینة صارفه و در کنایه قرینة مُفهمه ،معنای استعاری و کنایی را مهدود میکند ،ولی نبود قرینه
در رمز حوزة معنایی آن را گستردهتر میکند و آن را به ابزاری بینظیر و کارآمد ،برای بیان در
یافتههای شهودی ،تبدیل میکند .از سوی دیگر به دلیل نبود قرینه در رمز ،کالم تأویلپذیر
میگردد .به سخن دیگر از آن جا که رمز معنایی قطعی ندارد و حتی گاهی معناهای متناقضی
از آن بر میآید ،کالم نیازمند تأویل میگردد .هر قدر نماد فردیتر و برخاسته از ناخودآگاه
فردی گوینده باشد ،پیچیدهتر است و بیش از نمونههای دیگر نیازمند تأویل میگردد .زیرا هم
چنان که یونت میگوید .نماد دال یا نشانهای است که اوّل به مدلول قراردادی خود اشاره
میکند و سپط از آن رها میشود تا نقش نمادین خود را ایفا کند؛ یعنی «نماد چیزی است
بیش از نشانه» (مورنو)48 :1380 ،
به هر روی تجربههای بشری ،چه عینی و چه ذهنی ،ناگزیر از طریق نشانهها شناخته
میشوند .اما هم چنان که دیدیم گزارش تجربههای عینی بسیار آسانتر از بیان تجربههای
شهودی است .تجربههای عینی میتوانند با تشبیه ،استعاره و کنایه هم توصیف شوند .اما
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بی تردید وقتی تجربه شهودی است از رهگذر نماد بهتر از هر ابزار دیگر بیان میگردد .زیرا
رابطة تجربه با تشبیه سطهیتر است و آسانیاب در حالی که رابطة تجربه با نماد عمیقتر و
دیریابتر است .به گفتة پل نویا این رابطه ذاتی است« .در حقیقت نماد در همان فعلی که
تجربه را به وجود میآورد ،به وجود میآید .یا بهتر است بگوییم تجربه به شکل نماد زندگی
مییابد و به شکل نماد به ذهن میآید( ».نویا)268 :1372 ،
بدین ترتیب معلوم میشود که نماد رویة بیرونی تجربههایی است که در ژرفای روان آدمی
شکل میگیرند .یونت با تکیه بر نظریة ناخودآگاهی جمعی خود ،میان صور نوعی که در بخش
ناهشیار ذهن شکل میگیرد ،با نماد رابطهای عضوی مییابد .زیرا به گفته او «خودآگاهی
همیشه صورت نوعی را به صورت نماد درک میکند؛ یعنی صورت نوعی در جامة تصاویر
نوعی جمعی ،که میان همه اقوام مشترک است و در اعماق خروشان روان در جوشش است،
آشکار میگردد ،از این رو هر نماد در عین حال یک صورت نوعی نیز هست یا صورت نوعی
پدیدآورندة نماد است ( ».ستاری)450 :1366 ،
به سخن دیگر وقتی نسبت به یک شیء یا پدیده آگاهی ،هر چند سطهی ،وجود دارد ،در
بیان آن نشانه هایی چون تشبیه و تمثیل هم کارآمد و کافی است .اما اگر آن پدیده به صورتی
مبهم و مجهول به ذهن آید ،بیگمان تشبیه و تمثیل قادر به بیان آن نخواهند بود .بنا بر این «در
حقیقت ،مشخّصه رمز ،برقراری ارتباط با مجهول و ناشناخته است( ».ستاری)11 :1372 ،
در تفاوت ابزارهای بیانی برای تجسم در یافتههای سطهی و عمیق ،میتوان گفت که مثالً
نشانة «دریا» اگر با تشبیه و تمثیل نموده شود ،به چیزی در جهان خارج ارجاع میدهد که این
لفط برای داللت بر آن به وجود آمده است .همچنان اگر دریا استعاره از چیزی باشد ،فقط بر
مستعارله خود داللت دارد .اما وقتی میگوییم دریا نماد است ،قطعاً از رهگذر آن به مفاهیمی
ظاهراً متفاوت و حتی ناساز نظیر ،خدا ،علم ،عشق و نظایر اینها ،به گونهای مبهم و لغزان پی
میبریم .همچنان که موالنا در مثنوی میگوید« :آن زلیخا از سپندان تا به عود ،نام جملة چیز،
یوسف کرده بود)4021/6( ».
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یعنی زلیخا از یک نشانه یا دال؛ یعنی یوسف برای مدلولهای متعددی که کشف مشابهت
میان آنها آسان نیست ،استفاده میکرده است:
نییییییام او در نییییییامهییییییا مکتییییییوم کییییییرد

مهرمییییییان را سییییییرّ آن معلییییییوم کییییییرد

چییییون بگفتییییی :مییییوم ز آتییییش نییییرم شیییید

آن بُییییدی کییییان یییییار بییییا مییییا گییییرم شیییید

ور بگفتیییییی :میییییه بیییییر آمییییید بنگریییییید

ور بگفتیییییی :سیییییبز شییییید آن شیییییا بیییییید

ور بگفتییییی :بییییرگهییییا خییییوش میییییتپنیییید

ور بگفتییییی :خییییوش همیییییسییییوزد سییییپند

ور بگفتییی یی گیییییل بیییییه بلبیییییل راز گفیییییت

ور بگفتیییییی شیییییه سفیییییر شیییییهناز گفیییییت

ور بگفتییییی چییییه همییییایون اسییییت بخییییت

ور بگفتیییییی کیییییه :بیییییر افشیییییانید رخیییییت

وربگفتیییییییییی کیییییییییه :سیییییییییقا آورد آب

وربگفتییییییی کییییییه :بییییییر آمیییییید آفتییییییاب

وربگفتییییییی :دوش دیگییییییی پختییییییهانیییییید

یییییا حییییوایر از پییییزش یییییک لختییییهانیییید

ور بگفتییییی :هسییییت نییییانهییییا بییییینمییییک

ور بگفتیییییی :عکیییییط مییییییگیییییردد فلیییییک

وربگفتیییییی کیییییه :بیییییه درد آمییییید سیییییرم

ور بگفتییییی :دردسییییر شیییید ،خییییوش تییییرم

گیییییییر سیییییییتودی اعتنیییییییاق او بیییییییدی

ور نکوهییییییییییدی فیییییییییراق او بیییییییییدی

صیییید هییییزارن نییییام گییییر بییییر هییییم زدی

قصیییییید او و خییییییواه او یوسییییییف بییییییدی

()4022-33/6
او سپط در باب مهرمیّت مخاطب برای کشف راز سخن میگوید و رابطة عیسی و خدا را
مطرح میکند که در آن به دلیل مهرمیّت پردهها بر میافتد و مهجوب کشف میگردد .زیرا
چیییون کیییه بیییا حیییق متصّیییل گردیییید جیییان

ذکییییر آن اییییین اسییییت و ذکییییر اینسییییت ،آن

()4040/6
اما به گفتة او:
آن کییییییه نشناسیییییید نقییییییاب از روی یییییییار

عابِیییدُ الشییییمط اسییییت ،دسییییت از وی بییییدار

()4045/6
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پط میزان کشف و دریافت رمز ،با میزان سوز و دردمندی مخاطب نسبت مستقیم دارد:
چنیییید از اییییین الفییییاا و اضییییمار و مجییییاز

سیییوز خیییواهم سیییوز ،بیییا آن سیییوز و سیییاز

()1762/2
میتوان این درک زمینی از یوسف را که در حقیقت درک موالنا از هستی است ،با باور
«وحدت وجودی» او همسو دانست و میان این باور با اشراق ارتباطی برقرار کرد .زیرا بیگمان
میان وحدت وجود و نمادگرایی رابطهای وجود دارد .در باب وحدت وجود به اجمال میتوان
گفت «که از دیدگاه ابن عربی و اکهارت ،عالم همه تجّلی خداست و خدا در همة عالم ظهور
دارد .عارف به این حقیقت پی برده و در کوه و دشت و دریا و صهرا ،همه جا ،از او نشان
میبیند؛ بلکه باالتر ،او را میبیند» (کاکایی )243 :1391 ،پط با تکیه بر نظریة وحدت وجود،
میتوان ،خدا را که در همه چیز حاضر است به نامهایی بسیار و بسیار متفاوت نامید .زیرا او
در دشت ،دریا ،صهرا ،خورشید و ...حضور دارد .چه بسا همین طرز تلقی عارفانه بر مؤسسان
مکتب سمبولیسم تأثیر نهاده و سبب شکلگیری این مکتب شده است .زیرا سمبولیستها هم
مثل عارفان به پاره پاره شدن جهانی که در اصل وحدت داشته ،باور دارند «مثال تصور کنیم به
دو نفری که همدیگر را نمیشناسند ،نیمهای از یک اسکناس را که به طور نا منظم دو پاره شده
باشد بدهند .تطبیق آن دو پارة اسکناس به آنها امکان میدهد که همدیگر را بشناسند و به هم
اعتماد کنند( ».سیدحسینی )538 :1376 ،مثل آنچه در تعریف ژول لومتر از سمبول آمده است:
«تطبیقی است که فقط جزء دوم آن به ما داده شده است .دستگاهی از استعارههای پیاپی».
(همان) البته آن جزء اول چیز غایبی است که میکوشیم از رهگذر نشانهها برای مخاطبان
حاضر کنیم .پط نماد عبارت است از «هر نشانة مهسوس که (با رابطهای طبیعی) چیزی غایب
یا غیر قابل مشاهده را متذکر شود( ».همان) اما بیتردید این نشانهها با نشانههای زبانی فقط به
لهاا شکل ظاهری همانندی دارند.
تودوروف در پیوند با وضع دوسوگرایی نمادها میگوید همواره وجود سمبلها دو متضاد
ایجاد میکند« :از طرفی در عمل ،به طور خستگیناپذیری نشانهها و سمبولها را به هم تبدیل
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میکنند و روی هر نشانهای سمبولهای بیشماری قرار میدهند .از طرف دیگر ،در پاسخهای
تئوریک ،بیوقفه ادعا میکنند که همه چیز نشانه است و سمبول وجود ندارد و نباید وجود
داشته باشد( ».همان)540 :
موالنا و نمادپردازی در مثنوی
تقریباً تمام کسانی که در باب دو اثر بزرگ موالنا ،مثنوی و غزلیات شمط ،سخن گفته و یا
آنها را شرح کردهاند ،ناگزیر به وجه نمادین برخی از نشانههای شعر او اشاره کردهاند .زیرا
موالنا عالم را تجلی الهوت میداند و بر این باور است که صور طبیعی «صفات الهی و شهود
عالم «در الوهیت» را منعکط میسازند .اساس این دیدگاه این است که نیروی صور
فرصتهایی هستند برای «یادآوری» به معنای افالطونی و این همانی ذاتی صور طبیعی با منشا
مینویشان و نه این همانی جوهری( ».نصر)158 :1383 ،
میتوان این اشارات را در حکم پیشینة این پژوهش تصور کرد .مثال فروزانفر پیش از
شرح حکایت پادشاه و کنیزک اگرچه با تأویل شارحان پیشین موافق نیست ،میگوید :شارحان
مثنوی این حکایت را به شکلهای مختلفی تأویل کردهاند ،یعنی برای شارحان برخی از
نشانههای حکایت نمادین بوده است .او سه تأویل را از شرح حاج مال هادی سبزواری بر
مثنوی آورده است.
ما به یکی از آنها بسنده میکنیم .در تأویل سبزواری گفته شده «شاه ،عقل جزیی است و
کنیزک ،نفط جزیی و زرگر ،دنیا و حکیم ،عقل کلی( ».فروزانفر)50 :1367 ،
نمادپردازی موالنا در غزلیات شمط که زمینهای مناسبتر برای نماد است ،ظهور و بروز
بیشتری دارد .هم چنان که پیشتر گفتهایم ،برخی نمادگرایی موالنا را با عرفان وحدت وجودی
هنر و شاعری او پیوند میزنند و میگویند« :جهانبینی عرفانی اقتضا میکند که برای بیان امور
ذهنی و انتزاعی که در نظمی معین قرار دارند ،از اشیای مهسوس به عنوان رمز استفاده شود.
به واقع اگر از این دیدگاه به شعر مولوی نگریسته شود ،همه اشیا به نوعی رمز و سمبول برای
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بیان حقایق عرفانیاند .به این معنی خود مولوی در مثنوی معنوی تصریح کرده است:
گفییییتمش پوشیییییده خییییوشتییییر سّییییر یییییار

خیییود تیییو در ضییییمن حکاییییت گییییوشدار...

خییییوشتییییر آن باشیییید کییییه سییییر دلبییییران

گفتییییییه آییییییید در حییییییدیث دیگییییییران»

(فاطمی)216 :1364 ،
به نظر میرسد مولوی به مثابة شاعری بزرگ و عارفی کمنظیر ،برای بیان دریافتههای خود
از هستی ،راهی جز بهرهگیری از نماد ندارد .به سخن دیگر ،نشانهها برای او از سویی دالهایی
با مدلولهای مشخصاند و از سویی دیگر دالهایی که گذشته از مدلولهای خود ،مفاهیم
دیگری را هم به ذهن متبادر میکنند .زیرا «ذهن مولوی از سطح اشیا و عناصر حسی فراتر
میرود ،به آب قانع نیست ،اصل آب را «ماهیت و جوهر آن را در خطاب میآورد .از برای بیان
این ذهنیت ،از ساختار زبانی ویژهای بهره میگیرد یعنی از تکرار یک واژه ،یک مضاف و
مضافالیه میسازد :آبِ آب ،اصلِ اصل ،با ِ با ( ».فتوحی)234 :1386 ،
با توجه به آنچه گفته شد در جهانبینی موالنا جهان دو سطح دارد و به طور کلی از دید او
«صورتی در زیر دارد ،هر چه در باالستی ».از این دو سطح ،الیة زیرین و پنهان اصل و دارای
نظم و نظامی خاص است .بنا بر این آن چه در جهان عینی دیده میشود نمادها یا نشانههایی از
آن جهان ناپیدا است .ما تنها میتوانیم از رهگذر آن چه پیداست به آن چه ناپیداست پی ببریم.
به سخن دیگر برای درک معنای رمز باید نگاهی پدیدارشناسانه ،به آن داشت ،زیرا
«پدیدارشناسی به جای بررسی پرسشهای متافیزیکی« ،پدیدار» را در معنای یونانی آن؛ یعنی
ظاهر چیزها ،توصیف میکند .در این فلسفه مفهوم مهوری این است که بر جهان چیزهای
نمایان ،آگاهی حاکم است و به آن نظم و معنای میدهد( ».مکاریک)350 :1384 ،
موالنا در واقع دریافتهای نمادین خویش از جهان مجهول و ناشناخته ،یا به تعبیر بهتر
جهان غیب را از رهگذر پدیدههایی مهسوس و عینی ،تجّسم میبخشد و به فهم مخاطبانش
نزدیک میکند .البته موالنا با استفاده از ابزارهای دیگر صور خیال مثل تشبیه ،استعاره ،تمثیل و
کنایه هم ،همین کار را میکند .اما این ابزارها مراتب متعدد و برروندهای را از تشبیه که در
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نهایت سادگی است تا رمز که «اوج پیچیدگی» است به نمایش میگذارند .زیرا در استعاره و
تمثیل و کنایه «هر کط همان معنی مجازی را از سخن در مییابد که دیگری دریافته است و
چه بسا این معنی مجازی نیز همان معنای مورد نظر شاعر یا نویسنده است .در حالی که به
عکط ،آن چه که ما از رمز در ارتباط با صور خیال در نظر داریم ،خصیصة اصلی آن است که
به یک معنی مجازی مهدود نمیگردد و امکان شکوفایی معنیهای مجازی متعددی را بالقوه
در خود نهفته دارد»( .پورنامداریان)20 :1367 ،
موالنا برای انتقال دریافتههایش از عنصرهای طبیعی جهان یا عناصر مهسوس و شناخته
شده ،استفاده میکند .این چیزی است که موالنا به شکلهای مختلفی به آن اشاره کرده است.
هم چنان که «ذکر موسی» روپوش «نور موسی» و در عین حال بهترین راهنما برای رسیدن به
نور موسی است:
ذکییییر موسییییی بهییییر روپییییوش اسییییت لیییییک

نییییور موسییییی نقیییید تیسییییت ای مییییرد نیییییک

موسییییییی و فرعییییییون در هسییییییتی تسییییییت

بایییید ایییین دو خصیییم را در خیییویش جُسیییت

()1252- 53/3
همین طرز استفاده موالنا از نشانههاست که قابلیت نمادگرایی واژگان را در زبان او زیاد و
قدرت نمادپردازی او را فزون میسازد .بیگمان این نوع برخورد به واژههای زبان مهصول
حاالت روحی خاص موالنا و بیقراری و بیخودیهای اوست و نماد بهترین ابزار پیبردن به
احوال روحانی او خواهد بود .زیرا «نمادها در حکم جلوههای طبیعی ماهیت ،حیات ،حرکات
و قوانین ضمیر ناخودآگاه اند و بنا بر این از راه نمادها میتوان تا حدی به مهتوای روان عینی
انسان دست یافت» (مورنو)48 :1380 ،
باری ،نمادپردازی موالنا در مثنوی ،مهدود به حدودی مشخص نیست و بسیار گسترده و
متنوع است و همواره میتوان در آن نمونههای تازهتری یافت .زیرا او پویا است و هیچ لهظه-
ای از زندگی او خالی از درکهای اشراقی نیست .درکهایی که ناگزیر باید در لباس نشانههای
متداول مخصوصاً عناصر طبیعی عرضه شود تا مخاطب اندکی از آن را دریابد .این عناصر
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طبیعی در صهنة آسمان و عرصه زمین و قلمرو زندگی اجتماعی دیده میشوند .گاه نیز امور
مجرد و ذهنی ،نماد مفهومی جز معنای خود قرار میگیرند .ما در این جا به اختصار به برخی
از نشانههای نمادین سخن موالنا اشاره میکنیم .در بخشبندی نمادهای مثنوی از همان طرح
ذهنی موالنا در قانون تکامل ،استفاده کردهایم .بنا بر این ابتدا به نمادهای جمادی و از آن پط
نمادهای گیاهی و حیوانی و مجردات ،به اختصار اشاره میکنیم.
عناصر اربعه
آب

آب یکی از عناصر چهارگانهای است که به باور قدما ،به همراه عناصر دیگر هستی و انسان
از ترکیب آنها ساخته میشود .بنابر این به دلیل باور فوق ،آب همیشه در ذهن و ضمیر آدمی
جایگاه و ارزشی مشخص ،بلکه مقدس داشته است .زیرا در تمام اسطورههای عالم مادة وجود
آدم خاک است که با آب میآمیزد تا گلِ وجود آدمی ایجاد گردد .از آن پط باد و آتش نقش
خود را در حیات آدمی ایفا میکنند.
موالنا با در نظر داشتن همین طرز تلقی ،از مفهوم قراردادی آب و خاک عبور میکند و با
شخصیت بخشیدن به آب و گل ،به وجه نمادین آن میرسد .تصویر زیر این امر را به خوبی
نشان میدهد:
آب گفییییییل خواهیییییید کییییییه در دریییییییا رود

گفیییییل گرفتیییییه پیییییای آب و مییییییکشییییید

گییییر رهانیییید پییییای خییییود از دسییییت گفییییل

گفیییییل بمانییییید خشیییییک او شییییید مسیییییتقل

آن کشییییییییدن چیسیییییییت از گفیییییییل آب را

جیییییذب تیییییو نقیییییل و شیییییراب نیییییاب را

()2254-56/3
بنا بر این در نگاه او ،آب نماد جان و خاک نماد جسم آدمی است و کشمکش آب و گل،
تفاوت و تقابل جسم و جان را باز مینماید .نمادپردازی با آب در مثنوی نمونههای بسیار دارد.
اما در نگاه نمادپردازان ،آب «نماد زندگی ،مرگ ،رستاخیز ،راز آفرینش ،پاکی و رستگاری،
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باروری و رشد ،تجدید حیات و دگردیسی» است( .اسماعیلپور)20 :1387 ،
موالنا نه تنها به این وجه نمادین آب ،به ویژه با تأثیرپذیری از قرآن کریم که میفرماید:
«وجعلنا مفنَ الماء کلُّ شیء حی» (قرآن ،االنبیاء ،)30 :آب را برای بازنمود چیزهای دیگر هم به
کار میبرد .در این جا برخی از آنها را میبینیم .در ابیات زیر آبِ آب خداوند ،لطف الهی،
حقیقت عشق ،موج آب ،جهان روحانی ،آب خوش ،معرفت ،آب شور ،سخن مدعیان و آب
شیرین ،معرفت مرشد را نمایندگی کرده است.
حیییییق ببیییییردش بیییییاز در بهیییییر صیییییواب

تییییییییا بشسییییییییتش از کییییییییرم آن آبِ آب

()201/5
چشیییییمه مییییییبینییییییم ولیییییییکن آب نیییییی

راه آبیییییییییم را مگیییییییییر زد رهزنیییییییییی

()1413/3
میییوج خیییاکی وهیییم و فهیییم و فکیییر ماسیییت

میییییوج آب مهیییییو و سکرسیییییت و فناسیییییت

() 575/1
نیکییییوان راهسییییت مییییییرا

از خییییوش آب

آن چییییه میییییرا سییییت اَورثنییییا الکفتییییاب

() 747/1
آب شییییییوری نیسییییییت درمییییییان عطییییییش

وقیییت خیییوردن گیییر نمایییید سیییرد و خیییوش

()4306/6
لییییک خیییادع گشیییت و میییانع شییید زجسیییت

ز آب شیییییرینی کییییزو صیییید سییییبزه رسییییت

()4307/6
آتش

آتش سبب گرمی و روشنایی و سرزندگی حیات است و به همین دلیل در برخی ادیان مثل
آیین مزدیسنا ،پرستیده میشده است .آتش هم سازنده و هم مخرّب است و گذشته از ارتباطش
با چیزهای مختلف و به ویژه با خورشید و نور و اشراق ،در ذهن موالنا بازیهای نمادین
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بسیار دارد .گاستون با شعار «عشق را اولین فرضیة علمی برای تولید عینی آتش میداند .او
میگوید آتش قبل از اینکه پسر چوب باشد ،پسر انسان است( ».شوالیه وگربران ،1378 ،ج :1
)66
به باور موالنا هم آتش همان عشقی است که تمام اجزای هستی را به حرکت در میآورد:
دورگییییییردونهییییییا ز مییییییوج عشییییییقدان

گیییییر نبیییییودی عشیییییق بفسیییییردی جهیییییان

()3854/5
آتش از آن روی که نماد عشق است ،عاشق و معشوق هر دو از آن برخوردارند و هر دو از
آن میسوزند .اما آتش باید در معشوق اصل پنداشته شود تا بتواند «شعله» بر وجود عاشق بزند
و او را بسوزاند .اما آتش در ابیات زیر به ترتیب نماد نفط ،شهوت و قهره الهی است:
آتشییییییت را هیییییییزم فرعییییییون نیسییییییت

ورنیییه چیییون فرعیییون او شیییعله زنییییسیییت

()975/3
ای عجیییییب از سوزشیییییت او کیییییم شیییییود

ییییییا ز درد سوزشیییییت پیییییر غیییییم شیییییود

()3631/3
فعییییل آتییییش را نمیییییدانییییی تییییو بییییرد

گفییییرد آتییییش بییییا چنییییین دانییییش مگییییرد

( )1378/5
باد

نمادپردازی با باد ،به دلیل ویژگیهای بسیارش طیفی گسترده دارد .اما بیش از همه ،باد
نماد بیثباتی و ناپایداری است .باد در کنار آب و خاک ،در حکم نفخه و نفط انسان است
موالنا که نگاهی اسطورهگرایانه به آفرینش انسان دارد از رهگذر دین به «نفخت فیه من
روحی» (قرآن ،حجر )29 :باور دارد و همین باور سبب میشود که غالباً «باد» او را به یاد
آفرینش انسان بیندازد و بدین ترتیب نشانة باد معنای قراردادیاش را فرو گذارد و معنی
تازه تری را که نماد و نمایندگی چیزهای دیگر است ،القا نماید .سخن گفتن از وجوه نمادین
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باد ،مجالی فرا میطلبد .بنا بر این در این جا به نمونههایی اندک بسنده میکنیم .باد در ابیات
زیر نماد هستی مادی ،خودبینی و قدرت خداوندی است:
ایییین همیییه غیییمهیییا کیییه انیییدر سیییینههاسیییت

از بخییییییار و گییییییردف بییییییود و بادهاسییییییت

()2296/1
دام خییییود را سیییییختتییییر یابنییییید و بیییییط

کییییی نماییییید قییییوتی بییییا بییییاد ،خییییط

()1067/2
خاک

خاک زیرترین عنصر اربعه و حامل عناصر دیگر و موجودات عالم هستی است .به دلیل
آنکه مادة اولیه وجود آدمی در داستان آفرینش است ،اهمیت بسیار یافته و در تمام فرهنتهای
بشری با آن نمادپردازی کردهاند .در این جا نمونههای اندکی از نمادهای خاکی موالنا را می-
بینیم:
موج خاک ،جهان روحانی ،خاکیان ،موجودات و خاکدان نمایندة دنیا است:
میییوج خیییاکی وهیییم و فهیییم و فکیییر ماسیییت

مییییوج آبییییی مهییییو سکرسییییت و فناسییییت

()575/1
چیییییییو گریزانیییییییی ز نالیییییییة خاکییییییییان

غیییییم چیییییه رییییییزی بیییییر دل غمناکییییییان

()1798/1
لشییییییکری ز ارحییییییام سییییییوی خاکییییییدان

تیییییا زنّیییییر و میییییاده پیییییر گیییییردد جهیییییان

()3074/1
جمادات دیگر
جمادات ،یا پدیدههای حسّی ،به دلیل عینیت و حضور گستردهشان در طبیعت و زندگی
بشر ،بسیار مورد توجه موالنا بوده است .اساساً «زبان سمبولیک زبانی است که تجربیات درونی
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و احساسات و افکار را به شکل پدیدههای حسی و وقایعی در دنیای خارج بیان میکند و
منطق آن با منطق معمول و روزمرة ما فرق دارد ،منطقی که از مقولههای زمان و مکان تبعیت
نمیکند و به عکط تهت تسلط عواملی چون درجة شدت احساسات و تداعی معانی است».
(فروم)7 :1368 ،
او نشانههای مربوط به این پدیدهها را هم در معنای حقیقی و هم در معنای مجازی و به
صورت نمادین به کار برده است .در این جا فقط نمونههای اندکی از آنها را میآوریم .زیرا
قصد نشاندادن نمادگرایی موالناست نه بر شمردن مصادیق نمادین اشیا و پدیدهها.
خورشید ،شمط ،کوه ،سنت ،ریت.
موالنا از خورشید و شمط و آفتاب ،بدان دلیل که شمط تبریزی را برایش فرا میخواند،
در معناهای غیر قراردادی آنها بسیار استفاده کرده است .مثالً در ابیات زیر به ترتیب
«خورشید» را در مفهوم خداوند و «چرا » را در مقام پیامبر به کار برده است و «آفتاب» برای او
حقیقت مهض نمایندگی میکند:
چیییون کیییه شییید خورشیییید و میییارا کیییرد دا

چییییییاره نبییییییود بییییییر مقییییییام او چییییییرا

()670/1
دم مییییییزن تییییییا بشیییییینوی ز آن آفتییییییاب

آن چیییییه نامییییید در کتیییییاب و در خطیییییاب

()1306/3
در ابیات زیر هم به ترتیب «کوه» وجود مادی« ،سنت» اندیشههای بیقدر «ریت» امور
مادی است.
ای حمیییییرا آتییییش انییییدر نییییه تییییو نعییییل

تییییا ز نعییییل تییییو شییییود اییییین کییییوه لعییییل

()1973/1
ورنییییه خییییالی کیییین جوالییییت را ز سیییینت

بیییاز خیییر خیییود را از ایییین بیگیییار و ننیییت

()1576/4
هیییین چیییه تقصییییر آمییید از بهیییر و سیییهاب

تیییا تیییو ییییاری خیییواهی از رییییت و سیییراب
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()3410/6
مکانها
باغ

«با در نظر موالنا سرشار از زندگی است .او رویای باغی را میبیند که «فلک یک برگ
اوست» و با این حال ،با خاکی دستکم بازتاب کوچکی از این با ملکوتی است( ».شیمل،
)122 :1370
صهرا و گلستان و نرگطزار هم کمابیش از جنط با است و از رهگذر وجه نمادین
خود ،گوشههایی از ذهنیت موالنا را نسبت به هستی باز مینماید.
در ابیات زیر این مظاهر زیبای طبیعت رنت نماد به خود گرفتهاند« :با » عالم روح،
«صهرا» عالم معنا« ،گلستان» عالم غیب «نرگطزار» پیشگاه حق را مینمایند.
صهرا
زیییییین مقیییییام میییییاتم و تنگیییییین مُنیییییا

نقیییییل افتیییییادش بیییییه صیییییهرای فیییییرا

()1768/5
گلستان
قطییییییرة بییییییر ریییییییز برمییییییا ز آن سییییییبو

شیییییمهای ز آن گلسیییییتان بیییییا میییییا بگیییییو

()1816/4
با
خاصییه بییاغی کییاین فلییک یییک بییرگ اوسییت

بلکییه آن مغزسییت و وییین دیگییر چییو پوسییت

()3231/2
آن چنیییییییان ییییییییابی کیییییییه از رفتیییییییار او

جیییییییان نپیونیییییییدد بیییییییه نیییییییرگطزار او

()4173/6
هند ،بخارا
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سرزمین «هند» برای موالنا عالم غیب و شهر «بخارا» جالل و شکوه دنیا را در ابیات زیر
نمادین کردهاند:
پیییییل باییییید تییییا چییییو خسییییبد اوسییییتان

خیییییییواب بینییییییید خطیییییییة هندسیییییییتان

( ) 3068/4
عقیییییل مفیییییروش و هنیییییر ،حییییییرت بخیییییر

رو بیییییه خیییییاری ،نیییییی بخیییییارا ای پسیییییر

()1146/3
آن چه در زیر میآید نشانههایی است که بر وسایل زندگی داللت دارد .اما موالنا با آنها
نمادهایی ژرف ساخته است .در زیر نمونههایی را میبینیم .در این نمونهها آینه :دل ،جام :لذت
انعام الهی ،حریر :اعمال نیک ،سبو :عالم غیب ،آخور :جهان مادی.
لیییییییک در کییییییش در نمیییییید آیینییییییه را

گییییییر تجلییییییی کییییییرد سییییییینا سییییییینه را

()3552/1
لیییییییذت انعیییییییام خیییییییود را وامگییییییییر

نقییییل و بییییاده و جییییام خییییود را وامگیییییر

()607/1
گییییر بییییه خییییاری خسییییتهای خودکشییییتهای

ور حرییییییر و قیییییزدری خیییییود رشیییییتهای

()3444/3
قطییییرهای بییییر ریییییز بییییر مییییا ز آن سییییبو

شیییییمهای ز آن گلسیییییتان بیییییا میییییا بگیییییو

()1816/4
مییییییر آخیییییور دیگیییییر و خیییییر دیگرسیییییت

نییییه هییییر آنکییییه انییییدر آخورشیییید ،خرسییییت

()2550/5
خوراکیها
خوراکیها نیز گاه وجه نمادین یافتهاند .مثل نمونههایی زیر که در آنها گندم :اعمال آدم،
میوه :فیض معنوی ،نخود :سالک مبتدی ،نیشکر :اسرار عالم غیب ،عسل :عالم معرفت:
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میییییا در ایییییین انبیییییار گنیییییدم مییییییکنییییییم

گنیییییدم جمیییییع آمیییییده گیییییم مییییییکنییییییم

()377/1
کییییاروانهییییا بییییینییییوا و اییییین میییییوههییییا

پختیییه مییییرییییزد چیییه سهرسیییت ای خیییدا

()2014/3
بنگیییییر انیییییدر نخیییییودی در دییییییت چیییییون

مییییجهییید بیییاال چیییو شییید ز آتیییش زبیییون

()4159/3
نیشییییکر کوبییییید کییییار اییییین سییییت و بییییط

جییییان بییییر افشییییانید یییییار اینسییییت و بییییط

( )2530/5
مییییییر آبییییییی غییییییرق دریییییییای عسییییییل

عیییییییین اییییییییوبی شیییییییراب و مغتسیییییییل

()2096/1
گیاهان
«در ارتباط با اصل حیاتی مذکر ،گیاهان نماد رشد هستند .گیاه اولین مرحلة زندگی و به
طور خاص نماد خالص زایش دایمی جریان بدون توقف نیروی حیاتی است( ».شوالیه و
گربران)797:1385 ،
موالنا که یکی از قدیمیترین نظریهپردازان تکامل هستی از جماد به نبات و حیوان و انسان
است ،ناگزیر به نمادهای گیاهی توجه نشان داده است .او از گیاهان بسیار سخن گفته است.
ابیات زیر نمونههای اندکی از بسیار است .در این ابیات شکوفه (ظاهر دنیا) ،غنچه (مرد حق)
و یاسمین (عشق خداوند) را مینماید:
میییین شییییکوفة خییییارم ،ای خییییوش گییییرمدار

گییییل بریییییزد میییین بمییییانم شییییا خییییار

()1624/4
انیییییدرین جیییییو غنچیییییه دییییییدی یاشیییییجر

هیییمچیییو هرجیییو تیییو خییییالش ظییین مبیییر

()3237/6
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تیییییا لیییییب جیییییو خنیییییدد از آب معیییییین

لییییب لییییب جییییو سییییر بییییر آرد یاسییییمین

()2722/6
حیوانات
«حیوان به عنوان یک نمونة ازلی ،نشانة الیههای عمیق ضمیر ناخودآگاه و غریزه است.
حیوانها ،نماد اصول و نیروهای کیهانی ،مادی یا روحی هستند( ».شوالیه و گربران،1378 ،
ج )41 :3موالنا با توجه به تجربههای مستقیم و غیر مستقیم خود از حیوانات و نیز باور به
مراحل کمال از جمادی به نباتی و حیوانی ،به این موجودات زنده توجه کرده و از آنها برای
انتقال معناهای ذهنش ،به صورت نماد ،استفاده کرده است .این حیوانات در ردههای پرندگان،
چرندگان و خزندگان ،به صورت نماد در مثنوی به نمایش درآمدهاند .در این جا نمونههای
اندکی از طیف وسیع نمادهای حیوانی آورده میشود .در ابیات زیر شیر (مردان راه حق) ،ست
(نفط) ،گربه (مدعی) ،موش (دنیاپرست) ،ماهی (انسان کامل) ،را نمایندگی کردهاند:
شیر
عییی یالمی را ییییییک سیییییخن وییییییران کنییییید

روبهیییییییان میییییییرده را شییییییییران کنییییییید

()1597/1
ست
ای کییییه خییییود را شیییییر یییییزدان خوانییییدهای

سییییالهییییا شیییید بییییا سییییگی درمانییییدهای

()2961/5
گربه
ای گرفتییییه هییییم چییییو گربییییه مییییوش پیییییر

گییییییر از آن مییییییی ،شیییییییرگیری ،شیییییییرگیر

()712/3
موش
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مییییوش کییییی ترسیییید ز شیییییران مصییییاف

بلکیییییه آن آهیییییوی تکیییییان مُشیییییک نیییییاف

()3006/3
ماهی
داد دریییییییا چییییییون ز خیییییییم مییییییا بییییییود

چییییه عجییییب در مییییاهی ای دریییییا بییییود

()817/6
پرنده و پرواز
پرنده و پرواز ،همواره ذهن بشر را به خود مشغول میداشته است .زیرا پرنده با آسمان در
پیوند بوده و در فرهنتهای مختلف پیامآور خداوند بوده است .در باورهای کهن سبکی پرنده،
که نماد عالم باالست ،انسان را به پرواز روح و رهایی از تن رهنمون گشته است.
حضور پرنده و پرواز در زندگی بشر تأثیر عمیقی بر ذهن او داشته است .این تاثیر خود را
به شکلهای مختلف در فرهنت بشری نشان داده است .مثالً فرشتگان بال دارند و در تصاویر
اساطیری انسان و حیوانات زمینی بالدار تصور میشدهاند .تمام اینها بدان دلیل است که همان
آغاز ،پرواز نماد صعود و استعالطلبی انسان بوده است.
موالنا با توجه به شرایط روحی خاص و باورهای دینی و عرفانی عمیقش به پرنده و
پرواز ،برای باز نمود اندیشههای اشراقیاش نیازداشته و بدان گراییده است .بیتردید یکی از
مهمترین نماد پردازیها در شعر موالنا ،نمادپردازی پرواز پرنده «در معنی کلی آن است که
میتواند شامل هر پرندهای شود( ».مهمدی آسیابادی)230:1387 ،
در ابیات زیر به ترتیب مر (لذات مادی) ،هما (خداوند) ،باز (روح) ،بلبل (عارف) ،غراب
(ابلیط) ،کرکط (دنیا) ،خفاش (حق ستیزان) ،زنبور (خواطر نفسانی) را نمایندگی کردهاند:
مر
انیییییییدر آن ده میییییییر فربیییییییه یافتنییییییید

لییییییک ذرة گوشیییییت بیییییر وی ،نیییییه نژنییییید

()2619/3
هما
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پشیییییه میییییرده همیییییا را شییییید شیییییریک

چیییییون نشیییییاید زنیییییده همیییییراز ملییییییک

()2766/3
باز
لطییییییییف کیییییییین ای راز دان راز گییییییییو

آنچییییییه بییییییازت صیییییییدکردش بییییییازگو

()1825/4
بلبل
اییییین گییییل گویاسییییت پرجییییوش و خییییروش

بلییییبال تییییرک زبییییان کیییین بییییاش گییییوش

()1816/6
غراب
بیییر سیییر شیییطرنر چسیییت اسیییت ایییین غیییراب

تیییو مبیییین بیییازی بیییه چشیییم نییییم خیییواب

()130/2
کرکط
ذکییییر حییییق کیییین بانییییت غییییوالن را بسییییوز

چشییییم نییییرگط را ازییییین کییییرکط بییییدوز

()754/2
خفاش
گفییییت حییییق چشییییم خفییییاش بدخصییییال

بسییییییتهام میییییین زآفتییییییاب بیییییییمثییییییال

()181/6
زنبور
آب ذکیییییر حیییییق و زنبیییییور ایییییین زمیییییان

هسییییییت یییییییاد آن فالنییییییه و آن فییییییالن

()437/4
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مجردات
مجرد مقابل مشخّص و به معنی انتزاعی است .به سخن دیگر مجرد به هر چیزی غیر مادی
که قائم به ذات نباشد ،اطالق میگردد .فهم امور مشخص آسان و درک مفاهیم ذهنی و مجرد
دشوار است .اما به هرروی این مفاهیم مجّرد ،مثل نامهای مشخص ،در زبان وجود دارد و در
معنای حقیقی و مجازی به کار میروند .موالنا هم از آنها به هر دو صورت در مثنوی استفاده
کرده است .در این جا نمونههای اندکی را که وجه نمادین یافتهاند ،میبینیم:
موالنا آب حیات را به جای (حکمت) ،اکسیرررا به جای (مردان حق) ،امانت را به جای
(حضرت پیامبر) ،کیمیا را در مفهوم نمادین (هدایت و ارشاد پیامبر) به کار برده است:
ایییین شییینیدی میییو بیییه موییییت گیییوش بیییاد

آن حیییییوانسییییت خییییوردی ،نییییوش بییییاد

()2595/1
ای بیییییرادر خیییییود بیییییر ایییییین اکسییییییر زن

کیییییم نبایییییید صیییییدق میییییرد از صیییییدق زن

()3128/3
چییییییون همییییییی آورد امانییییییت را ز بیییییییم

شیییید بییییه کعبییییه و آمیییید او انییییدر حطیییییم

()918/4
تییییییو ز گفتییییییار تعییییییالوا کییییییم مکیییییین

کیمییییای بیییط شیییگرفسیییت ایییین سیییخن

()2025/4

 فصلنامه زيباييشناسي ادبي  سال هجدهم  شماره   43بهار 1399

 166تحلیل بالغي رمز و نمادگرايي موالنا در مثنوی معنوی

نتیجه
بررسی نمادهای مثنوی نشان می دهد که زبان به کار رفته در بیان وجود نمادین پدیدهها،
زبان اشارت است .این زبان نهوة صعود موالنا را به عالم باال و رویة استعالطلبی کار او را به
خوبی آشکار ساخته است .در این پژوهش دریافتهایم که:
استفاده از نماد برای موالنا از سر تفنن نه بلکه ضرورتی انکارناپذیر است.
بهرهگیری از زبان اشاره و نماد با بیانناپذیری حاالت عرفانی مرتبط است و تا حدی آن را
جبران میکند.
این نمادها مطابق دریافتههای پیشین ،اساساً عینی و حسّیاند و امور انتزاعی به ندرت به
صورت نماد به کار رفته است.
نمادهای مثنوی را میتوان در چهار بخش به هم پیوستة جماد ،نبات ،حیوان و مجردات
دستهبندی کرد.
جمادات به دلیل عینیّت و حضور گستردهشان در زندگی بشر و تأثیری که بر ذهن و ضمیر
او باقی گذاشتهاند ،باالترین آمار را به خود اختصاص دادهاند ،از آن پط به ترتیب گیاه ،حیوان
و امور انتزاعی قرار دارند.
بسیاری از این نمادها با جانبخشی در مثنوی ارتباطی مستقیم دارند.
موالنا با توانمندی بسیار میان زمینه بهث مثنوی با نمادهایی که به کار گرفته ارتباط برقرار
کرده است.
نمادهای مثنوی گذشته از آن که ابزار بیان احوال و بیقراریهای موالناست ،از دانش و
آگاهیهای علمی و عرفانی موالنا هم خبر میدهد.
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