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چکیده
از آنجا که عشق مفهومی انتزاعی دارد؛ عارفان برای تبیین و توصیف آن از عناصر حسی و ملموس بهره برده و
برای آن از زبان استعاره ،استفاده کردهاند .هرچند موضوع عشق در همۀ دورانها و زمانها مورد توجّه شاعران و
نویسندگان بوده است ،اما در سبک عراقی به لحاظ اهمیّت و اعتبار آثاری که دربارۀ عشق نوشته و سروده شده؛
برجستگی بیشتری دارد .یکی از دیوانهای معروف و مشهور قرن هفتم ،کلّیات شمس تبریزی اثر موالنا جاللالدین
محمد بلخی است .این اثر به لحاظ زبانی ،بیشتر شاعرانه و استعاری میباشد و از حیث معنا عرفانی است .موالنا در
کلّیات شمس با توجّه به فرهنگ و ایدئولوژیهای حاکم بر جامعۀ آن عصر ،دریافتی خاص از عشق دارد .همچنین
این دیوان ،دارای بنیان منسجمی است که حاصل شبکههای استعاری شکل گرفته برپایۀ یک یا چند استعارۀ اصلی
مشترک یا فردی در آنها است .این پژوهش که به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی و ابزار کتابخانهای تنظیم شده ،درصدد
آن است تا به بررسی نظامهای استعاری عشق در کلّیات شمس تبریزی بر اساس نظریۀ استعاره شناختی بپردازد.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که استعارههای معشوقی در این اثر ،در واقع نشاندهندۀ اینهمانی میان معشوق و
خدا و سه نگاشتِ استعاری «عشق خدا است»« ،خدا معشوق است»« ،خدا عشق است» ،میباشد.
کلید واژگان :نظام استعاری ،کلّیات شمس تبریزی ،موالنا ،نظریۀ استعاره شناختی ،استعارههای معشوقی.
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مقدّمه
یکی از دیدگاههای جدیدی که بسیاری از نگرشهای سنتی را نسبت به استعاره ،دچار
چالش کرد و تاکنون نیز ادامه داشته ،نظریۀ استعارۀ مفهومی است .نخستین بار توسط لیکاف و
جانسون ( )۰۸۹۱در کتابی تحت عنوان «استعارههایی که با آنها زندگی میکنیم» مطرح شد.
لیکاف و جانسون این دیدگاه را که در آن استعاره ،خصیصهای مختص زبان ،ابزار تخیّل
شاعرانه و آرایههای بالغی و گونهای از کارکرد غیرمعمول زبان فرض میشد ،رد کرده و بیان
داشتند که استعاره به حوزۀ زبان محدود نمیشود؛ بلکه در سرتاسر زندگی روزمره از جمله
قلمرو اندیشه و عمل ما را نیز در برمیگیرد .بهطوری که نظام مفهومی هر روزهمان که بر اساس
آن فکر و عمل میکنیم ،ماهیتی اساساً استعاری دارد .نظریههای این دو ،موجب شد تا بسیاری
از محققان به شناختی تازه از استعاره ،دست یابند که استعاره نه فقط قابلیّت شکلدهی به
دیدگاه کنونی ما از زندگی ،بلکه همچنین توانایی ایجاد توقّعات و انتظارات تعیینکننده نسبت
به زندگی ما از آینده را نیز دارد .در دیدگاهی کالسیک ،استعارهها ،اصطالحاتی دارای معانی
دلبخواهی هستند؛ اما بر طبق نظر لیکاف و جانسون استعارهها نه دلبخواهی ،بلکه انگیختهاند؛
یعنی این اصطالحات بهگونهای خودکار و بر اساس قوانینی زایا تولید میشوند ،اما با یک یا
چند الگوی موجود در نظام مفهومی انطباق دارند .نکتۀ دیگر آنکه لیکاف و جانسون بر این
باورند که این استعارهها نه تنها ریشه در تجربیات فرهنگی و فیزیکی ما؛ بلکه آنها بر تجربیات
و اعمال ما نیز اثر میگذارند .به عبارتدیگر ،استعارههای مفهومی ،ریشه در روابط درون
تجربیات ما دارند .لیکاف و جانسون در پژوهشهایشان بر این نکته تأکید کردند که استعاره،
عنصری بنیادین در مقولهبندی ما از جهان و فرایندهای وابسته به اندیشیدن ماست( .ر.ک.
لیکاف و جانسون)422 :۰۸۹۱ ،
استعارۀ مفهومی در قلمرو زبانشناسی شناختی عبارت است از« :الگوبرداری نظاممند بین
عناصر مفهومی یک حوزه از تجربۀ بشر که ملموس و عینی است ،بر حوزۀ دیگری که معموالً
انتزاعیتر است یعنی حوزۀ مقصد( ».لیکاف)421 :۰۸۸1 ،
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حوزۀ مبدأ ،قلمرو معنای تحتاللفظی و حوزۀ مقصد ،قلمروی معنای استعاری یا
مفهومسازی استعاری است« .لیکاف و جانسون برای نشان دادن ارتباط بین این دو قلمرو از این
تعبیر استفاده کردهاند که حوزۀ مقصد ،همان حوزۀ مبدأ میباشد .استعاره نوعی تشبیه بین این
دو قلمرو را پدید میآورد( ».عالمی)۰14 :۰1۸1 ،
لیکاف و جانسون برای نشان دادن این شباهتها از اصطالح «نگاشت» استفاده میکنند و
میگویند« :نگاشت رابطۀ میان دو قلمرو است که به شکل تناظرهایی میان دو مجموعه ،صورت
میگیرد .آنها این اصطالح را از نظریۀ مجموعهها در ریاضیات گرفتهاند تا ارتباط مفاهیم را
نشان بدهند؛ بنابراین در بسیاری از موارد ،وجوه شباهتی از پیش وجود ندارد ،بلکه این
نگاشتها هستند که میان حوزهها ،شباهتهایی به وجود میآورند .از این تعریف مشخص
میگردد که هر نگاشت نه یک گزارۀ صرف ،بلکه مجموعهای از تناظرهای مفهومی است و کار
کلمات و عبارات برانگیختن ذهن ما به برقراری ارتباطی است که بهواسطۀ آن موضوعات،
ویژگیها و روابط میان دو حوزه ،منتقل میشود( ».لیکاف)۰۹1 :۰۸۸1 ،
استعاره و نقش مهم آن در آفرینشهای ادبی از دیرباز مورد توجّه فالسفه و ادبا و
زبانشناسان بوده است .ارسطو نخستین کسی است که در کتاب معروف بوطیقا (فن شعر) خود
بحث مفصّلی را در این باره مطرح میکند و ضمن صحبت از انواع کلمه و کالم میگوید که
استعاره به کار بردن کلمهای است بهجای کلمۀ دیگر .مبحث استعاره از عهد ارسطو تا به امروز
یکی از بحثهای عمدۀ زبانشناسی و ادبیات را به خود اختصاص داده است و به دلیل ریشه
داشتن در مقولۀ شناختی ،مورد بحثهای فراوان قرارگرفته است.
نویسنده در این پژوهش که به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی و ابزار کتابخانهای تنظیم شده،
درصدد آن است تا به بررسی نظامهای استعاری عشق در کلیّات شمس تبریزی بر اساس نظریۀ
استعاره شناختی بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد که کدام مقولهها و امور عینی در فرآیند
استعاره سازی موالنا با مفهوم باطن معشوق در کلیّات شمس مؤثّر بوده است؟ و درک و
دریافت موالنا از باطن معشوق چه بوده و چرا این دیدگاه را داشته است؟
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ضرورت تحقیق
توصیفناپذیری مفهوم معشوق با زبان حقیقی و عدم ادراک آن بهطور معمول ،موجب شده
است تا موالنا برای بیان آن از زبان استعاری استفاده کند .هرچند در بیشتر آثار عرفانی بهویژه از
قرن ششم به بعد دربارۀ معشوق بسیار سخن گفته شده است؛ اما در این میان ،موالنا در کلیّات
شمس تبریزی بهگونهای خاص به این موضوع پرداخته است و با توجه به اینکه در خصوص
آثار عرفانی بهطور عام و آثار موالنا بهطور خاص ،پژوهشهایی در قالب کتاب ،مقاله و
رسالههای دکتری صورت گرفته است؛ ولی تاکنون در رابطه با بررسی استعارههای معشوقی در
کلّیات شمس تبریزی بر اساس نظریۀ استعاره شناختی ،هیچگونه پژوهشی به عمل نیامده است.
پیشینۀ تحقیق
اگرچه تولد نظریۀ استعاره شناختی در مطالعات غربی به دهۀ هفتاد میالدی میرسد و
نزدیک به نیمقرن است که محققان غربی به تحقیق دربارۀ آن پرداختهاند؛ اما علیرغم استقبال
محققان ایرانی از پانزده سال پیش تاکنون این نظریه در ایران همچنان جزء حوزههای مطالعاتی
نوپا محسوب میشود و زمینههای پژوهشی بسیاری بهویژه در ادبیات وجود دارد که میتوان با
این روش به سراغ نقد و تحلیل آنها رفت .در رابطه با آثار موالنا بهویژه کلّیات شمس تبریزی،
پژوهشهای گوناگونی صورت گرفته است؛ ولی پژوهشهایی که بهنوعی مرتبط با موضوع
اصلی پژوهش ما میشود ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
بهنام ( ،)۰1۹۸در مقالۀ «بررسی استعارۀ مفهومی نور در دیوان شمس» ،با استفاده از نظریۀ
شناختی استعارۀ معاصر ،کارکردهای استعارۀ نور و خوشههای تصویری مرتبط بدان یعنی
خورشید ،آفتاب ،شمع ،چراغ و ...را در غزلهای مولوی بررسی کرده است.
 فالحتی ( ،)۰1۹۸در پایاننامۀ کارشناسی ارشد با عنوان «سیمای عاشق و معشوق درغزلیات شمس» ،دربارۀ سیمای عاشق و معشوق از دو جنبۀ ظاهری و باطنی در غزلیات شمس
پرداخته است و همچنین به بررسی نقش عاشق و معشوق ،تأثیرات متقابل آن دو از یکدیگر و
باور موالنا به عشق ،عاشق و معشوق اشارهکرده است.
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 پریشان زاده ( ،)۰1۸1در رسالۀ دکتری با عنوان «کاربرد نظریۀ استعاره مفهومی درتصویرگری غزلیات شمس» ،نویسنده پنج استعارۀکلی از غزلیات موالنا که در مجموعۀ شمس
فرهنگستان ،توسط پنج نقاش معاصر به تصویر کشیده شده است و تعداد بیست غزل دیگر از
این پنج گروه استعاری نیز بهمنظور آزمودن کاربرد این نظریه در نحوۀآفرینش تصویر بر مبنای
متن ،مورد مطالعه قرار داده است.
محمدیان و فرحانی زاده ( ،)۰1۸1در مقالۀ «استعارۀ مفهومی شادی در دیوان شمس» ،به
بررسی ارتباط بین استعاره با بنیاد اندیشه و جهان فکری مولوی پرداخته است و با تحلیل
شناختی استعارههای شادی در غزلیات موالنا به این نتیجه رسیده است که احساس در نظام
فکری موالنا ،چیزی دیدنی ،لمس کردنی ،چشیدنی ،شنیدنی و تا حدودی بوییدنی است.
عالمی و کریمی ،)۰1۸1( ،در مقالۀ«تحلیل شناختی استعارۀ مفهومی "جمال" در مثنوی ودیوان شمس» با استفاده از نظریۀ شناختی استعارۀ معاصر ،کارکردهای استعارۀ مفهومی «جمال»
و خوشههای تصویری مرتبط با آن یعنی جهان ،انسان ،صورت (رخ) ،آفتاب ،آیینه و جز آن را
در غزلهای مولوی تحلیل و تبیین نمودهاند.
آنچه موجب تمایز تحقیق حاضر با پژوهشهای یاد شده میشود؛ این است که تاکنون هیچ
پژوهشی در رابطه با بررسی استعارههای معشوقی در کلیات شمس تبریزی بر اساس نظریۀ
استعاره شناختی صورت نگرفته است؛ بنابراین تحقیق حاضر در این زمینه برای اولین بار
صورت میگیرد و نوآورانه است.
مبانی تحقیق
حوزة مبدأ و حوزة مقصد:
هر استعاره از دو بخش یا دو حوزه تشکیل مییابد که بخشی را که شامل مفاهیم عینی،
ملموس و شناخته شده میشود «حوزۀ مبدأ» یا «منبع» و قسمتی را که در بر گیرندۀ مفاهیم
انتزاعی ،ذهنی و کمتر شناخته شده میشود «حوزۀ مقصد» یا «هدف» مینامند.
فصلنامه زیباییشناسی ادبی  دوره دوازدهم  شماره   01زمستان 0011

بررسی نظامهای استعاری معشوق در کلّیات شمس تبریزی 030 ...

نگاشت:
روابط مفهومی میان دو حوزۀ مبدأ و مقصد که به کمک واژهها ذهن انسان ،آنها را درک
میکند و به شکل تناظرهایی میان دو مجموعه صورت میگیرند«نگاشت» نامیده شده و به دو
نوع عمومی و جزئی تقسیم میشوند( .هاشمی)۰41 :۰1۹۸،
معنیشناسی شناختی:
این اصطالح را نخستین بار لیکاف در مقالهای به همین نام مطرح کرد .به نظر وی ،دانش
زبانی انسان مستقل از اندیشیدن و شناخت نیست .معنی شناسان شناختی دانش زبانی را بخشی
از شناخت عام انسان میدانند( .صفوی )11 :۰1۹2 ،آنها معتقدند که ذهن انسان کارکردی
شناختی دارد و از پدیدههای شناخته شده برای درک ناشناختهها استفاده میکند.
استعاره شناختی:
در دیدگاه معنی شناسان شناختی ،استعاره سطحی از اندیشه است که با دو قلمرو مفهومی
منبع و هدف در ارتباط است .قلمرو منبع مفاهیم عینی و قلمرو هدف مفاهیم انتزاعی را در
برمیگیرد .ویژگیها ،فرآیندها و روابط میان مفاهیم هر یک از این دو قلمرو در ذهن انسان
ذخیره شده است( .هاشمی ،الف ،)1۹ :۰1۸4،نظام ادراکی ذهن انسان بر بنیاد کاربرد تعابیر و
امور حسی برای توصیف و در امور ذهنی و انتزاعی است و استعاره مهمترین ابزار این فرایند
است( ».هاشمی ،ب ،)1۱ :۰1۸4 ،ابزاری بسیار مهم ،که میتواند قدرت ادراک ما را از جهان
افزایش دهد( .بهنام)۸1 :۰1۹۸ ،
بحث و بررسی
معشوق در کلّیات شمس ،دارای ویژگیها و صفات روحانی است .به نظر موالنا ،معشوق
دارای جلوهای از اسماء اهلل است که عاشق را از ظاهر به باطن میکشاند .ازاینرو در دیدگاه
موالنا ،معشوق جنبۀ ملکوتی یافته و مظهر ظهور جمال خداوند با تمام صفات الهی شده است.
جالل و عظمت معشوق در نظر موالنا تا اندازهای است که تمامی بزرگیها و عظمتها در برابر
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وی هیچ و حقیر است .موالنا آنچنان نقش حیاتبخشی معشوق را پررنگ میداند که از آن
تعبیر به نفخۀ الهی میکند که هماره مانند دم و نفخه ای الهی ،حیاتی دوباره به عاشق میبخشد
و عاشق را برای همیشه پا برجا میکند .معشوق از دید موالنا نه تنها گرهگشاست؛ بلکه زاینده و
پرورشدهندۀ جان عاشق است .موالنا گاه معشوق را نقشی روحانی و الهی میبیند که از وجود
سراسر جسمانی و نازل عاشق ،گریزان است و این تفاوت جنس جسم و روح عاشق با
معشوق ،عامل گریزپایی و دوری معشوق میشود .به عقیده و باور موالنا ،معشوق فرمانروای
مطلق و بر حقِ زیبایی است و درگیر زیباییهای عالم هستی و کائنات ،جلوه و ذرّهای از زیبایی
مطلق میباشد و زیبایی را منشأ و عامل پیدایش عشق میداند؛ البته زیبایی که موردنظر
موالناست از مراتب برتر و باالتر درک زیبایی است ،شمس تبریزی که از زیبایی ظاهری بهرهای
کم دارد ،پیرمرد ژولیده و شکسته چهره و نحیف است ،در دید موالنای عاشق ،همانگونه
زیباست که گفتهاند؛ مرتبهای برتر در درک زیبایی شمس به درک تمام زیباییهای کائنات و
عالم هستی و سپس به دریافت حُسن مطلق الهی رسیده است.
استعارههای معشوقی:
جهان عرفانی موالنا در دیوان شمس ،بیش از هر چیز در استعارههای معشوقی ،تجسّم یافته
است .از این رو یکی از راههای ورود به این جهان ،کشف و ادراک این استعاره است .موالنا با
استفاده از مفاهیم و واژگان عاشق و معشوق ،توانسته است معانی مبهم و پیچیده و حتی
ناگفتنی را به عرصۀ بیان درآورد.
معشوق برای موالنا ،کارکرد شناختی و مفهومی دارد .هرچند که نمیتوان کارکردهای
زیباییآفرین استعارههای معشوقی را نادیده گرفت؛ به نظر میرسد ،موالنا با اطالع و آگاهی از
این مطلب که درک هر مفهومی بهویژه مفاهیم انتزاعی با استعاره ،آسانتر و دقیقتر انجام
میشود؛ معشوق را بهعنوان یکی از برجستهترین متعلّقات بینایی استعاره بهحساب آورده و از
آنجا که موضوع عشق و معشوق در تجربۀ اغلب شاعران وجود دارد و به ازای هر تصویرسازی
عینی ،یک تجربۀ مشترک تصویری در ذهن همگان ایجاد میشود ،استعارۀ معشوق میتواند،
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مفاهیم انتزاعی را به تصویر بکشد و در قلمرو شناخت ،نوعی صراحت و روشنی مفهومی را
برای مخاطب در پی داشته باشد و مفاهیم انتزاعی را برای خواننده قابل فهم کند.
بهطورکلی استعارههای مربوط به معشوق در دیوان شمس بهنوعی با سازوکار استعارۀ
مفهومی همخوانی دارند .در اینگونه گزارهها حوزه مبدأ به نسبت حوزه مقصد ،ملموس و
عینیتر است و میتواند بهراحتی ،ویژگیهای مربوط به خویش را به حوزۀ مقصد ،منتقل سازد.
به همین دلیل ،موالنا برای توصیف معشوق از عناصر محسوس و غیر محسوس ،کمک گرفته
است؛ عناصری که عمدتاً با قوای پنجگانه ،قابل شناخت و درک است .همین امر موجب شده
که استعارههای موجود ،مفاهیم محسوس و قابل شناخت را از احساس درک معشوق به دست
دهند .با این توصیف ،حوزههای استعاری به کار رفته در این اثر در رابطه با جنبۀ معنوی
معشوق عبارتاند از معشوق خدا ،قبلهگاه ،محرمراز ،سلطان ،بینظیر و پهلوان است.
معشوق خداست:
وجه شاخص این استعاره در برجسته بودن بار معنایی مثبت آن است .وقتی میگوییم
«معشوق خدا است» این ایده را با یک امر قدسی و متعال پیوند زدهایم بهگونهای که تمام
جنبههای منفی آن تحت شعاع قرار میگیرد .معشوق عامل هدایت و نجات و رستگاری انسان
است و این استعاره میخواهد همین نکته را برجسته سازد.
بر اساس نظریۀ ابن عربی در فصوص الحکم ،انسان و در حقیقت انسان کامل ،مظهر و
مجالیی است برای ظهور خداوند الیزالی با تمام اسماء و صفاتش .لذا انسان را مظهر تمام
عوالم مثال ،ملکوت ،جبروت و نهایتاً غیب مطلق و وحدت عمائیۀ حق است بنابراین
انسان ،آینه ای است برای جلوۀ حق و دیدار حق در آن و بالعکس ،حق نیز آینه ای است
برای دیدار انسان کامل .این موضوع در جایگاه الوهیت ،منسوب به معشوق در اشعار موالنا
معنا مییابد .موالنا در اشعارش معشوق و پیران آسمانی را مالک الوهیت حق جلوه
میدهد .این پیران ،پروردگار الهیاند و آینۀ وجود حق ،زیرا جمال الهی را میتوان در
وجود مبارک آنها دید و آینۀ وجود آنهاست که عکس برجان دیگران میاندازد و نور
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هدایت ،پیش پای ارواح آنها میارزد ،تا آنها واسطۀ بین مردم و خدا شوند( ».آخرت
دوست۰11۹ ،

( 37:

موالنا در عشق به مرتبهای رسیده است که غزلیات شمس با حقیقت موالنا عجین شده
است .بنابراین غزل بهترین و موجزترین قالب برای بیان احساسات و عشق تنها منشأ
احساسات انسانی اوست .در اصطالح متصوفه ،عشق اساس و بنیاد هستی و جنبوجوش
در عالم وجود است«.عشق در ادبیات منظوم فارسی دو جلوۀ بزرگ دارد .نخست عشق
انسانی که در مثنویهای عاشقانۀ نظامی به اوج رسیده و جلوۀ بزرگ دوم عشق الهی یا
عرفانی است که در مثنویهای سنایی و عطار درخشیده و اوجش را در مثنوی و غزلیات
موالنا طی کرده است( ».خرمشاهی )۰۰11 :۰1۹۱ ،از آنجا که غزلیات شمس ،آیینۀ تمام
نمای سیمای عاشق و جنبۀ الوهیت و خالقیت که مخصوص ذات واجب قدیم است به
همین دلیل است که در نظر مولوی ،شمس تبریزی ،انسان کامل است و آینۀ حق ،او
جمال الهی را در آینۀ وجود شمس میبیند.
معشوق از دیدگاه موالنا تنها راهبری ملکوتی با صفاتی خداگونه است .عشق
عرفانی یا عشق «حقیقی» چه مرد ،راهبر عاشق باشد و چه فرضاً زن ،راهیاب فنا در
معشوق است و «موالنا اگر هم زنی را همتای یاران گزینش ،برمیگزید ،باز عشقی که به
وی داشت ،از قماش عشق و محبت به شمس یعنی درنهایت عشق به معبودی بود که موالنا
خواهان در باختن خود در اوست ،چونکه وی مظهر و مجالی حق است و نه عشق به زنی که
از سر واقعبینی میتوان دوستش داشت! بنابراین اگر عشق موالنا به شمس و مناسبات شگفت
میان آن دو ،به افسانه و اسطوره میماند این اسطوره همان اسطورۀ عشق ،شیفتگی خرد
گریز است که ضد عشق واقعگرای مرد به زن در جامعۀ انسانی است( ».ستاری)۰1۹2:۰۰1 ،
نگفتمت که مگو کارِ بنده از چه جه
نظام گیــــرد خلّاق ِ بی جهات منم
(مولوی :11۱ ،۰111 ،غزل )۰141
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معشوق به نظر موالنا خالّق بی جهات است و کار بندهاش را از جایی که هیچکس
گمان نمیبرد ،نظام میبخشد.
صد چشمه بجوشانی در سینۀ چون مرمر

ای آب روان کرده از مرمـر و از خـاره

ای سـنگ ســیه را تــو کـرده مــدد دیــده

وی از پس نومیدی بشکفته گل از ساره

ای نــور روان کــرده از پیــه دو چشــم او

و اندیشه روان کرده از خـون دل پـاره
(همان :۹11 ،غزل )41۰۸

آفرینش معشوق ،خاصّ خود اوست که هرگز کسی نمیتواند گوشهای از آفرینش او را
رقم بزند ،چون اوست که میتواند از سنگ مرمر و خارا ،آب زالل جاری سازد و سنگ سیاه،
توتیای چشم بیافریند و از میان پیه و گوشت دو چشم انسان ،نوری برای دیدن و از دل پاره،
اندیشه برای اندیشیدن خلق .او آفرینندۀ جان و عقل و نظر است و از قلم آفرینش خود ،عیسی
و موسی را به تصویر کشیده است.
تو بیا ای کمال صورت عشق

نور ذات حقی و یا اوئـــــی
(همان :۰412 ،غزل )411۰

در بیت فوق موالنا به جنبۀ آسمانی معشوق نظر دارد .چنانچه وی را شکل کامل عشق
و تجلیگاه حضرت حق و نور الهی میداند ،معشوق را خدا و یا نور خدا خوانده

است.

موالنا ،عشقبازی با مردان کامل که «سلطان العاشقین و معشوق المعشوقین» مینامید ،خدا را از
آنان جدا نمیدید .وی مست نقاش بود نه مست

نقش ،معشوق الهی را میدید( .ر.ک،

ستاری )1۸ :۰1۹2،بنابراین یکی از ویژگیهای باطن معشوق الهی بودن و خداگونگی معشوق
است.

آتش عشقش خدایی میکند

ای خدا هیهـای او هیهای او
(مولوی :۹12 ،غزل )4442

در این بیت موالنا از عشقی سخن میگوید که الهی و خدایی است؛ هیزم چنین آتش
عشقی از درخت باغ حسن معشوق ازلی میباشد ،آتش عشق چنان معشوقی ،خدایی میکند چه
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محبوب ،بُعد الهی دارد .پایۀ فکری این استعاره ،مربوط به پیوند و ارتباطی است که عرفا بین
عشق و محبت قائل بودند .این ارتباط ناشی از تشابه معنایی عشق و محبت است؛ بدین معنی
که عشق را افراط در محبت میدانستند و ازاینرو آن را نتیجه و جزئی از محبت و یا مقام
بعدازآن فرض میکردند.
معشوق قبله است
معشوق درخور پرستش و مرکز توجّه عاشق است .بنابر نظر موالنا قبلۀ اصلی هر عاشقی
معشوق است .البته دلدار و دلداده باید سنخیت و همجنسی برای پرستش داشته باشند .در دیوان
شمس از زبان عاشق و در مقاالت شمس از زبان معشوق این گفته بیان شده است».کسی
میخواستم از جنس خود که او را قبله سازم و روی بدو آرم که از خود ملول شده بودم»...
(موحد)4۸۰ :۰11۸،
موالنا نیز هرچند به مقام بقای بعد از فنا رسیده بود ،خودبین نبوده ،مسلک او تنها
معشوقپرستی بود .او در جستجوی انسان کامل بود و پیش وی با تمام وجود سجده میکرد؛
چرا که تجلی حضرت حق را در هیکل مادی شمس و پرتو ضیای ماه را در آب میدید( .ر.ک
همایی )124 :۰111 ،بنابراین معشوق یک ویژگی باطنی الهی و ملکوتی دارد که وی را
خداگونه و قابل پرستش میکند.
آن قبلۀ مشتاقان ویــــران نشود هـــــرگز
وان مصحف خاموشان سی پاره نخواهد شد
(مولوی :414 ،غزل )1۰۱
معشوق در غزلیات شمس ،قبله و مسجود عاشقان و مشتاقان است .قبلهای که پنهان است و هرگز
ویرانی به عرصۀ او راه پیدا نمیکند .قبلهگاه هر نماز و هر مذهب و مسجود هر سجدهای است.
رخ قبله ام کجا شد که نماز من قضا شد

ز قضا رسد هماره به من و تو امتحانی
(همان :۰۱2۸ ،غزل )4۹1۰
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موالنا در بیت فوق ،رخ معشوق را قبله و مرکز پرستش خویش میداند و زمانی که از
دیدار قبله محروم میماند نماز و تعظیم عاشقانهاش قضا میشود و به تعویق میافتد .عاشق و
معشوق در این قضای پرستش ممتحناند .شمس قبلهگاه موالنا است»،مرد خدا و کعبۀ مقصود
او ،انسان کامل است؛ مولوی مردان حق را ازاینجهت که مظاهر حقاند و از جهت اتحاد
ظاهر و مظهر پرستش عاشقانه میکند؛ و با همین جسم خاکی که همچون درخت موسی جلوۀ
نور الهی است عشق الهی میورزد؛ از این رو که در هیکل بشری «شعشعۀ نور جالل میبیند و
میگوید آن ابلیس بود که در صورت آدم جز آب و گل ندید و بدین سبب از سجدۀ او
سربرتافت( ».همایی)111 :۰111 ،
شمس الحقست رازم تبریز شد نیازم

او قبلۀ نمازم او نور آب دستم
(مولوی :11۹ ،غزل )۰1۹1

موالنا بر این باور است که»افراد و طوایف بشر هر که هست باید همان فرد ممتاز کامل
را به صفت برگزیدۀ الهی و سمت پیشوایی و قبلۀ سعادت و هدایت انسانی بشناسند و بدو
پیوندند و خداپرستی و رسول شناسی و سایر معارف مذهبی را هر چه هست از او بیاموزند؛ و
راه حق و حقیقت و طریق سعادت را از همین معبر طی کنند که شاهراه و صراط مستقیم
خداوندی است( ».همایی )۸1۱ :۰111 ،بنابراین ،معشوق عامل معراج روحانی و نردبان
بلندپایهای برای پرستش است.
تویی قبــــــلۀ همه عالم ز قبله رونگردانم
بدین قبله نماز آرم به هر وادی که من هستم
(مولوی :12۹ ،غزل )۰2۰۹
بر اساس اندیشۀ موالنا ،قبلۀ اصلی هر عاشق واقعی ،معشوق میباشد .عاشق در
هرجایی که باشد معشوق پرستشگاه اوست .اگر راز و نیازی باشد با معبود است و عاشق از این
قبلۀ جان ،هرگز رویگردان نمیشود .موالنا معشوقش را کعبۀ همۀ جانهای عاشق میداند.
معشوق در ذات مرکز توجّه و راز و نیاز عاشقانۀ دلداده است و این یکی از خصوصیات ذاتی و
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باطنی اوست .دلدار و دلداده باید سنخیت و هم جنسی برای پرستش و پرستیده شدن داشته
باشند.
معشوق رازدار است
موالنا محرم و سنگ صبوری برای دردها و رازهای خویش است و»میخواهد صندوقچۀ
سرِّ خود را به کسی بسپارد و د رِ دل خویش را به روی کسی بگشاید که درخور شنیدن
اسرارش باشد ،سخن او را فهم کند و کالم او را برتابد و جویای فردی است که مانند آینه باشد
تا او خود را در وی بیند و راز گوید( ».انجوی شیرازی ،بیتا )4۸ :بنابراین الزمۀ شنیدن راز،
فهم موارد ظرفیت و جنبۀ فردی و قابلیت فردی است که تنها معشوق ،ویژگیهای الزم برای
هم راز شدن با عاشق را داراست و در نتیجه محرم سر ّجان پر اسرار عاشق میشود .لذا،
گفتگوی رازآلود عاشق چه در عالم خیال و چه در عالم واقع با معشوق است .مولوی ،تنها
معشوق را محرم اسرار خویش میداند و سفارش پیر تبریزی را همواره در نظر دارد که راز را با
محرم باید گفت .معشوق خود بزرگترین راز زندگی عاشق است وبرترین محرم هم اوست.
ای یار ما دلدار ما ای عالم اسرار ما

ای یوسف دیدار ما ای رونق بازار ما
(مولوی :12 ،غزل )11

موالنا در این بیت به صفت محرم بودن معشوق اشارهکرده است .معشوق تنها محرم و
رازدار واقعی عاشق است .دلدار آگاه به تمام رازهای زندگی دلداده است که این آگاهی و معرفت
هیچگاه به زیان عاشق نخواهد بود .استفادۀ سوئی از رازها و اسرار عاشق نخواهد شد .معشوق یار و
دلداری راز نگهدار و یوسف صفتی است که یگانه محرم عاشق در دنیای عاشقانهاش میباشد .عاشق
همچنان در جستجوی سنگ صبوری برای بیان دردها و رازهای خویش است.

هم آدم و آن دم توی ،هم عیسی و مریم توی
هــم راز و محرم توی ،چیزی بده درویش را
(همان :12 ،غزل )۰1
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در این بیت به محرم بودن معشوقی که خود راز است ،اشاره شده است .معشوق که هم به
پاکی مریم و هم زادۀ پاکی خویش است .هم نفس حیاتبخش و نفخۀ الهی و هم وجود یافتن
بشری است .معشوق هم ایجادکنندۀ راز و سرّ ساز و هم سرّ نگهدار است .عاشق درویش و
بیچیز در عالم عشقبازی خویش محتاج محرمی مطمئن است و کسی را جز محبوب نمییابد.
محرمی که نگهدارندۀ رازهای مربوط به خود است .معشوق خود بزرگترین راز زندگی عاشق
است و برترین محرم همه اوست .زیرا از خصوصیات درونیاش رازداری است.
هـــر شمع گدازیده شد روشنی دیده
کان را که گداز آمد ،او محرم راز آمد
(همان :411 ،غزل )1۰2
شمع وجود معشوق که روشنیبخش دیدگان عاشق است و با گدازش معشوقی ،موجب
روشنایی میگردد .معشوق از بالوپر زدنهای پروانهوار عاشق و گدازش او با خبر است.
سوزوگدازی عاشقانه و صادقانه ،معشوق را محرم میسازد .معشوق هم راز و آگاه بر دردها و
رنجهای عاشق میگردد و در عوض این ذوب شدنهای عاشقانه ،راز نگهدار اسرار او میشود.
معشوق محرم اسرار درونی عاشق است و این امری باطنی و از خصوصیات درونی اوست».شمس
چه در خلوت و چه در جلوت ،مولوی را به رازداری و کتمان اسرار تشویق میکرد و چند نوبت
به وی گفته بود اگر بسیاری از شرکتکنندگان در جلسات مقاالت«از گفتارهایم چیزی درک
نمیکنند بهواسطۀ آن است که پارهای نکات را با رمز و ایهام بر زبان میآورم تا بهانهای به دست
ظاهربینان شهر ندهیم و به روز منصور حالج گرفتار نشوم( ».تدین )2۰1 :۰111،این است که
شمس ،محرم اسرار موالنا و موالنا نیز محرم رازهای شمس است.
تویی محرم دل تویی همدم دل

به جز تو که داند ره دل گشایی
(مولوی :۰42۱ ،غزل )1121

عاشق تنها با کسی سخن میگوید که همجنس خودش باشد .گفتگوی رازآلود عاشق چه
در عالم خیال و چه در عالم واقع با معشوق است .عاشق روی بهسوی کسی دارد که چون آینه
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نمایان کنندۀ باطنش است .عاشق خود را در آینۀ معشوق میبیند و رازش را به عامل اسرار خویش؛
یعنی معشوق میتواند بگوید .تنها رازدار و امانتدار اسرار عاشق ،معشوق است .شمس که
بهراحتی با کسی نمیجوشد و سخنی نمیگوید و به دنبال شخصی است که او را شایستۀ سخن
گفتن بیابد و البته هر سخنی را شنوا نیست و گوش جان به گفتۀ عاشق حقیقی خویش میسپارد در
سخن گفتن و سخن شنیدن با نااهالن اکراه دارد و خود به این ویژگی اقرار دارد« .چون قابل سخن
نیابد سخن ،به خانۀ خود رود ،سر از بام فروکند ،همین گوید .اگر قابل آن سخن باشد سخن غیر
را ،چون عاجز میآید از سخن گفتن؟ ...در سخن شنیدن نیز دقیق و حساس است و تنها محرم و
همدم دلسوختۀ موالنای عاشق است( ».ر.ک :آخرت دوست)14۸ :۰11۹ ،
معشوق شاه و سلطان است
گزارۀ دیگری که در غزلیات شمس در پیوند با معشوق از مصادیق کالن استعارۀ انسان
محسوب میشود ،عبارت است از استعارۀ«معشوق سلطان است ».در این انگاشت ،معشوق به
منزلۀ پادشاه و امیری است که صاحب قدرت و نفوذ میباشد؛ بنابراین در این استعاره ،کارکرد
حسّ بینایی با بار معنایی مثبت آشکار است.
موالنا معشوق را امیر و سلطانی میداند که برهمۀ امور عاشق تسلط کامل دارد و حکم
وی برای عاشق بالمنازع و حتمی است .وی معشوق را در زیبایی نیز شاه ترکان میداند که در
قلمرو زیبای پادشاهی میکند و نظیری برایش متصوّر نیست .وی سرنوشت خود را منوط به
اختیار سلطان معشوق میداند .هر چه وی بر آن باشد ،عاشق نیز تسلیم فرمان وی است.
به خط خویشتن فرمان به دستم داد آن سلطان
که تا تختست و تا بختست او سلطان من باشد
(مولوی :414 ،غزل )11۹
معشوق تا همیشه تا بخت و تخت باشد ،سلطان وجود عاشق است .این سعادت ،نصیب عاشق
شده است که با دست خط معشوق ،حکم بندگی و فرمانبری خود را دریافت کند .نوشتۀ معشوق
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دال بر این است که عاشق تا همیشه تا زمانی که بخت و تختی وجود دارد و جهان هستی برکار
است ،زیرفرمان این سلطان باشد .موالنا در ابیاتی ،شمس را سلطان سلطانان و یا شاه خوبان خطاب
میکند و وی را شهریار مملکت وجود خویش میداند که حکم و فرمان از آنِ اوست.
همچنین»،هرگز معشوق با عاشق آشنا نشود و اندر آنوقت که خود را بدو و او را به خود نزدیکتر
داند دورتر بود ،زیرا که سلطنت او راست و السلطان ال صدیقَ لَه»( .غزالی)1۱ :۰11۸ ،
بــــــر چرخ سبزپوشان پر میزنند یعنی
سلطان و خسرو ما آنست و صد چنانست
(مولوی :4۱4 ،غزل )22۱
معشوق ،سلطان و شاه وجود عاشق و مملکت وجودی عاشق است .معشوق موالنا
نه تنها ،سلطان جان و دل او ،بلکه سلطان مالئک و سبزپوشان عالم آسمانی هم هست .معشوق،
سلطان مقدس و عظیمی است که بر خاکی و آسمانی حکم میراند .سیطرۀ حکومتش از کرۀ
زمین فراتر است .آسمانها و کل کائنات هستی را در برمیگیرد .در این بیت ،معشوق جلوۀ
ازلی ابدی مییابد و الوهیت آسمانی دارد.
مرا مشب شهنشاهی لطیف و خوب و دلخواهی
برآور دست از چــــــــاهی رهانیده ز بیماری
(همان :۸21 ،غزل )4111
موالنا ،شمس جان خویش را سلطان و شهنشاهی لطیف و زیبا و مطلوب بیان
میکند ،بیشتر سمبلهای موالنا از مظاهر کمالی میباشد ،اعم از جمال و جالل ،چنانکه شاه
با عناوین و صفات و ترکیبات مختلف ،مثل سلطان ،خاقان ،شاه جان ،شاه خونخوار ،شهنشاه و
نظایر آن ،که از محبوبترین سمبلهای موالنا و رمزی از قدرت الیزال و قهاریت مطلق
معشوق است.
کفی آمد کفی آمد که دریا در ازو یابد

شهیـآمد شهی آمد که جان هر دیار آمد
(همان :41۱ ،غزل )11۸
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موالنا در بیت فوق سریعاً به اینهمانی معشوق و خداوند اشارهکرده و در ضمن آن ،بار دیگر
سخن مشهور عرفا دربارۀ تجلی و آفرینش را مطرح ساخته است .معشوق ،شه و سلطان ملک
وجود عاشق است .حضرت موالنا ،معشوق خود را شاهی میخواند که جان و اصل هر چیز
است .اگر سرزمین و دیاری حرمت و هویت دارد از وجود شاه عشق است .معشوق ،شاه
سخاوتمند و بزرگمنشی است که حتی مظاهر طبیعت ،تحت تأثیر وی ارزشمند میشوند و دریا،
مروارید نفیس مییابد در اینجا به بخشندگی معشوق که سلطانی سخی است ،اشاره دارد.گویا دریا
هم توسط او بخشنده میشود .گوهر سرشت این فرمانروا ،دریا را هم پرگوهر میسازد.
ای خسرو شاهنشهان ای تختگاهت عقل و جان
ای بی نشان با صد نشان ای مخزنت بحر عدم
(همان :111 ،غزل )۰1۹2
از دیدگاه موالنا معشوق شاهنشاهی است که شاه شاهان است؛ اما بینشان و عالمت.
سلطنت کردن نشانهها و ویژگیهایی دارد که شخص شاه را خاص میکند .موالنا در مصرع
دوم بیان میکند که دلدار شاهنشاهی بی عالمت و نشانه است که از دید عاشق صدها نشان
شاهی همراه دارد .برای معشوق از هر شاهی شاهتر است ،سلطنت معشوق منحصربهفرد است
که خزانۀ آن دریای عدم است .همۀ عدمها از مخزن او هستی میگیرد .معشوق بر مسند عقل و
جان عاشق تکیه زد و بر جان و روحش حکم میکند .عاشق به نشان و عالئم ظاهری برای
سلطنت معشوق نیازی احساس نمیکند چه او شاهنشاهی را در باطن معشوق آشکارا میبیند و
حکومت وی را بر تمامی وجودش احساس میکند .گویی معشوق ذاتاً ،خسرو ملک دل عاشق
است .ملکی با عالمتهای باطنی و درونی است.
قبلۀ امروز جز شهنشه نیست

هر که آید به در بگو ره نیست
(همان :441 ،غزل )1۱۱

معشوق شاه و سلطان ملک وجود عاشق است .حضرت موالنا در بیت فوق ،معشوق
خویش را نه تنها فرمانروا و سلطان مینامد بلکه وی را قبلهگاه و مرکز پرستش میداند .از
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دیرباز شاه و سلطان از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است؛ اما موالنا گام فراتر مینهد و
معشوق را سلطانی قابل پرستش و مرکز توجّه عالمیان معرفی میکند.
یکی از جلوههای زبانی کالن استعارۀ قدرت در غزلیات شمس ،استعارۀ سلطان است.
موالنا این استعاره را بهصراحت دربارۀ معشوق به کار برده است .در توضیح بنیاد ذهنی این
استعاره باید گفت که عرفا تحت تأثیر اثرات و عوارضی که عشق زمینی در آنها به وجود
میآورد به مفهومسازی عشق میپرداختند و چون عشق زمینی ،عشاق را یکسره از هر چیز و
هر کس جز معشوق ،جدا میساخته و چنان بر آنان غلبه میکرده که به چیزی جز عشق فکر
نمیکردهاند و گویی بیمار و مجنون میشدند ،ازاینرو ،عشق الهی نیز در نظر عرفا ،دارای چنان
نیروی قوی و عظیمی بوده که مانند سلطان که باالترین قدرت اجتماعی آن روزگار بوده بر
روح و اعضای عاشق تسلّط دارد و تمامی احکام وی ناگزیر باید اجرا شود .نگاهی به تعابیر
زبانی این استعارۀ مفهومی ،همانند سپاه ،رعیت ،احکام ظالمانه ،سیطره ،حکمرانی و غیره روشن
میسازد که تنها جنبۀ قدرتمندی و تسلّط آن در پردازش مفهوم عشق مورد توجّه بوده و
برجسته شده است .بر طبق این کالن استعاره ،عرفا ویژگیهایی نظیر نیرومندی ،غلبه و استیال،
نابودکنندگی ،بزرگی و شکوه را دربارۀ معشوق بهکاربردهاند.
معشوق فرد و بینظیر است
یگانه و بینظیر بودن ،یکی از کلیدیترین واژههای موالنا برای معرفی معشوق است .موالنا این
کلمه را بهمثابۀ استعارههای شناختی به کرّات ذکر کرده است .موالنا بینظیر بودن معشوق را بهمثابۀ
طعمۀ صیاد ازل پنداشته که موجب به دام افتادن عشاق میگردد .بدین معنی که او بینظیر بودن
معشوق را عامل توجّه و کشش عاشق در عشق دانسته است .موالنا معشوق را دلبر ذاتی واال ،برتر
و بینظیر میداند و معشوق از نظر ظاهر و باطن ،حرکات و سکنات ،حتی امور عادی و طبیعی
چون خنده و گریه ،سخن گفتن ،نگاه کردن و غیره در دید عاشق بینظیر و بیمانند است .موالنا نه
تنها معشوق خود را بینظیر میداند ،بلکه صفات منسوب به وی را نیز بیمانند میشمارد.
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تو چه بی نظیر ذاتی تو چه مشرب حیاتی

تو چه نامۀ نجاتی تو چه طرفه دلربایی
(مولوی :۰4۱4 ،غزل )1421

موالنا در مصرع اول بیت ،ذات معشوقش را بینظیر و وجودش را سرچشمۀ حیات
خویش میداند و این به بعد ملکوتی معشوق اشاره دارد .ذات یگانۀ دلبر که از ذات الیزالی
نشأت گرفته است .دلربای و نجات بخشی و مایۀ حیات بودن دلدار همه از ذات وی سرچشمه
میگیرد .ذاتی واال و برتر که بینظیر است و بر همۀ ذات و تبارها برتری دارد .چنین معشوقی،
تباری الهی و آسمانی دارد که بر ذات و جسم و روح ناسوتی عاشق ،تأثیر مثبت و شگرفی
دارد .این ویژگی ،خاص معشوق است .دلبر موالنا در امور مختلف ،سیر و سیلوک عارفانهاش،
اشراق و فنون دیگر بیمثل و نظیر است .شمس هوشمندی است که به رازها و اسرار الهی
واقف میباشد و به کالمش رنگ و جالی ساحرانه میدهد وجودش نامۀ نجات و کتابش
مقاالت پر از ابهام است که در واقع در پس هالههای مهآلود دشوارش ،نجات نهایی بشر
طراحیشده است و در حرکات و سکنات ،نوشتار و گفتار وی ،منحصربهفرد و بینظیر میباشد
و موالنا چون مبتدی نوآموزی در برابرش زانوزده و سر ارادت مریدی بر درگاه مرادش
میساید .زیرا یگانه پیر بیمانندی است که شرب حیات دنیوی ،اخروی در رگ زندگی موالنا
میریزد( .ر.ک :تدین)141 :۰111،
ای نادره مهمان ما بردی قرار از جان ما
آخر کجا میخوانیم گفتا برون از جان و جا
(مولوی :11 ،غزل )۰1
معشوق مهمان کمیاب و نادری است که قرار از جان برده و عاشق را فرامیخواند که
از مکان و جانش بیرون رود .این نادره مهمان عاشق را به سفری فرامیخواند ،سفری از خودی
او به بیخودی .از خصایل خاص معشوق بینظیر بودن است که امری درونی و باطنی میباشد.
عاشق همواره معشوق را بیهمتا میداند»رابطۀ شگرف موالنا و شمس ،رابطهای زماندار و
تاریخی است و اگر اسطوره است از این روست که عشق ،شیفتگی نامتعارفی دارد که عقل و
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منطق درنمییابدش ،چه عاشق ،معشوق را یگانه و بیهمتا میداند و خواستار فنا شدن در
اوست؛ زیرا جز این ،راه وصالی نمیشناسد( ».ستاری)۰۰1 :۰1۹2 ،
آنچه موالنا در بیت فوق مطرح کرده ،در واقع مسألۀ فنای عاشق در معشوق است.
ای گل تو مرغ نادری بر عکس مرغان میپری
کامد پیامت زان سری پرهــــــا بنه بی پر بیا
(مولوی :11 ،غزل )۰1
در بیت فوق ،معشوق چون مرغ کمیاب و نادری است که برخالف جهت دیگر مرغان
پرواز میکند و بی پر نیز قادر به پریدن و اوج گرفتن است .موالنا معشوق خویش را چون
پرندهای کمیاب میداند که بدون بالوپر ظاهری قدرت پرواز دارد .در اینجا شمس ،پرندۀ
موردنظر وی است .شمس که صعودی آسمانی و بینظیر دارد .پرندۀ جان موالنا هم اوست که
در آسمان هستیاش به پرواز درآمده و بی بالوپر صوری صعودی روحانی و آسمانی میکند.
شمس در نزد موالنا ،نادرترین فرد میباشد که سرنوشتی شگفت و غریب و منحصر به
فرد دارد .چنانچه «شمس به تمام معنی ،انسان غریب و نادر و کم مانند است .موالنا میگوید:
خود غریبی در جهان چون شمس نیست .شاید نزدیکترین تصویر را از چهرۀ حقیقی او بر
پردۀ کلمات کشیده باشد .از خود او نیز عباراتی در دست است که همین معنی را میرساند و
آدمی را به یاد افسانۀ زندگی زال میاندازد :خدا خود مرا تنها آفرید ،یا مرا تنها برونبردند و بر
سر کوهی و پدر و مادر من مردند و مرا ددگان پروردند .او در هیچ موردی شبیه بزرگان و
نامداران تصوف و عرفان نیست( ».انجوی شیرازی ،بیتا)4۹:
این عجب خضریست ساقی گشته از آب حیات
کوه قاف نادرست و نــــــــادره عنقاست این
(مولوی :112 ،غزل )۰۸1۱
در بیت فوق ،موالنا معشوقش را سیمرغی نایاب میگوید و شاعر برای بیان یگانگی و
کمیاب بودن معشوق از واژههای عنقا و قاف مدد گرفته است .دو پدیدهای که در عالم واقع
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وجود ندارند و سمبلی از معشوق دستنیافتنی و مکانی بینظیر است.معشوق ،مانند سیمرغی بر
قاف هستی عاشق است .بیهمتایی معشوق از ویژگیهای درونی و سرشتی اوست که جزء
شاخصهای باطن دلبر محسوب میشود.
ای قاب قوس مرتبت وان دولت با مکرمت
کس نیست شاها محرمت در قرب اوادنی بیا
(همان :11 ،غزل )۰1
بیت اشاره دارد به آیۀ«ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَکَانَ قَابَ قَوْسَینِ أَوْ أَدْنَی» (نجم ۹/و )۸آنگاه
نزدیک آمد و بر او (به وحی حق) نازل گردید( .بدان نزدیکی که) با او بهقدر دو کمان یا
نزدیکتر از آن شد .موالنا معشوق را به قاب قوسین تشبیه کرده و قاب قوسین استعارۀ مفهومی
این بیت است که در واقع تشبیه محسوس به معقول میباشد.
معشوق پهلوان است
در دیوان شمس غیر از خرده استعارۀ سلطان ،یکی دیگر از جلوههای زبانیِ قدرتمندیِ
معشوق ،انسان قدرتمند است .منظور آن دسته از استعارههای انسان انگار عامی است که اشاره
به شخصیت انسانی خاص مانند ،سلطان ،صیاد و غیره ندارد و تنها افعال و ویژگیهایی که
داللت بر قدرتمندی دارد در آنها به کار رفته است .این انگاره در کلیات شمس با تعمیمهای
چندمعنایی متفاوت ،کاربرد داشته است .مولوی معشوق خویش را نماد و اسوۀ پهلوانی و
قهرمانی میداند و معشوق را به شخصیتهای مهم مذهبی ،تاریخی و اسطورهای ،مانند حضرت
علی (ع) ،رستم و حمزه تشبیه کرده است .معشوقِ موالنا جوانمرد و دلیر است چه شهامت
برخورد و مبارزه با هوای نفس که جهاد اکبر است دارد و در این نبرد پیروز میباشد.معشوق
به نظر موالنا ،پهلوان رویینتن عرصۀ هواهای نفسانی و دلبستگیهای مادی و تعصبات پوسیدۀ
عقایدی است که عاشق را شیفتۀ شجاعاتش نموده و سمبل جوانمردی است .موالنا تا به آن حد
در اوصاف قهرمانی و پهلوانی معشوق پیش رفته است که دربارۀ او ترک ادب شرعی کرده و
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وی را در جوانمردی و پهلوانی همچون حضرت علی (ع) یگانه جاودانۀ قدرت و بزرگی
دانسته است.
به صف اندر آی تنها که سفندیار وقتی

در خیبرست برکن که علی مرتضایی
(مولوی :۰۱14 ،غزل )4۹2۱

نمود دیگر قدرتمندی معشوق در کلیات شمس در استعارههایی است که داللت بر
نابودگری دارند .موالنا در ابیات باال ،معشوق اش را قدرتمند و رویینتن میدان عشق میداند،
موالنا در مصرع دوم ،معشوق را علی مرتضی خطاب میکند که کَنندۀ درخیبر عشق است.
ای حمــــزۀ آهنگی وی رستم هر جنگی
گر تیغ و سپر خواهی نک تیغ و سپر باری
(همان :۸12 ،غزل )41۸1
از دیگر خرده استعارههایی که بیانگر قدرت معشوق هستند ،میتوان به استعارههای
جنگجو اشاره کرد .موالنا در بیت فوق حضرت علی(ع) را همچون حمزه که نماد شهامت و
جسارت است ،میداند.
مانند رستم در وغا چون شیر اندر بیشهها
مردانه همچون اژدها بر قلب لشکر تاختی
(همان :۰۰۹۹ ،غزل )14۰۰
شیر ،خرده استعارۀ دیگری است که در کلیات شمس از آن برای بیان شجاعت
معشوق به کار رفته است .موالنا در این بیت ،معشوق را به پهلوان و جوانمردی تشبیه کرده
است که مانند رستم در میدان نبرد میجنگد ...به عقیدۀ موالنا شمس از پهلوانان جهان است.
پایگاه یزدانپرستی در عشق و شیفتگی پهلوانان سترگی دارد که فرجام عشق را نیستی و مرگ
نمیدانند .معشوق به مدد نیروی عشق و قدرت جادویی عشقورزی از شعلهها ،مهالک و
انتقادها میگذرد و پهلوانانه عرصۀ عشق را میپیماید و میدان را با هر مانعی ترک نمیکند.
(ر.ک :تدین)۰11۸:۰۱2،
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محور اصلی این کالن استعاره ،ویژگیهای تسلط و قدرتمندی ،آسیب زنندگی ،نابودگری،
محدودیت یاری کنندگی و شفابخشی منتهی میشود که هرکدام از آنها زنجیرهای از خرده
استعارههای دیگری را ایجاد میکنند.
نتیجه
یکی از راههای ورود به دنیای عرفانی موالنا در غزلیات شمس ،کشف و درک استعارههای
مفهومی میباشد .موالنا با استفاده از استعاره میکوشد تا به عناصر روحانی تجربهای که در آن
زندگی میکرده و از آن در گذشته است هیأتی محسوس ببخشند و بهواسطۀ همین
استعارههاست که معانی غیر محسوس و مفاهیم ذهنی درک و فهم میشود.
بررسی استعارههای شناختی معشوق در کلّیات شمس بیانگر آن است که مدار شناخت
دریافت اندیشه موالنا حول محور عشق و مفهومی سازی خداوند به مثابۀ معبود و معشوق
میگردد .تسلّط و حاکمیّت این دریافت بر ذهنیت موالنا سبب بهکارگیری گونههای مختلف
استعاره شناختی در غزلیات شده است .موالنا ویژگی قدرتمندی را برای معشوق با توجه به این
دیدگاه به کار برده است که مهمترین نمونههای آن را در استعارۀ سلطان میتوان مشاهده کرد.
همچنین ویژگی قدرتمندی معشوق را در نمود زبان استعاری معشوق ،برجسته ساخته است.
بررسی استعارههای شناختی معشوق در غزلیات شمس ،نشان میدهد که موالنا بنا به حاکمیت
بینش عرفانی که داشته ،حضور استعارههای معشوق خدا ،قبلهگاه ،محرمراز ،سلطان ،بینظیر و
پهلوان دیده میشود و در اثرش بیانگر و نشان از گرایش او به این سمت دارد و برجستگی و
بسامد باالی استعارههای معشوقی در کلیّات شمس در مقایسه با دیگر ویژگیها شعرش این امر
را ثابت میکند.
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Abstract
Because love has an abstract meaning; Mystics have used sensory and tangible
elements to explain and describe it, and have used metaphorical language for it.
However, the subject of love has been the focus of poets and writers in all eras and
times; But in the Iraqi style in terms of the importance and credibility of the works
written and written about love; It has more prominence. One of the famous and
famous madmen of the seventh century is the generalities of Shams Tabrizi by
Maulana Jalaluddin Mohammad Balkhi. This work is linguistically more poetic and
metaphorical and is mystical in meaning. Rumi in the generalities of the sun,
according to the culture and ideologies that ruled the society of that time, has a
special perception of love. This court also has a coherent foundation that is the result
of metaphorical networks formed on the basis of one or more main common or
individual metaphors in them. This research, which is a descriptive-analytical method
and library tools, seeks to investigate the metaphorical systems of love in the
generalities of Shams Tabrizi based on metaphorical theory. The results of the
research indicate that the metaphors of the beloved in this work actually show the
similarity between the beloved and God and the three metaphorical depictions of
God's love, God is the beloved, God is love, is.
Keywords: Metaphorical system, Shams Tabrizi generalities, Rumi, Cognitive
metaphorical theory, Love metaphors.

1. PhD student in Persian language and literature, Zahedan branch, Islamic Azad University of Zahedan,
Iran.
Email: mehdirahnama173@yahoo.com
2. Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Zahedan Branch, Islamic Azad
University, Zahedan, Iran.
E-mail: keikhafarzaneh@lihu.usb.ac.ir
3. Assistant Professor of Persian Language and Literature, Zahedan Branch, Islamic Azad University,
Zahedan, Iran.
Email: bromiani@yahoo.com

0011  زمستان 01  شماره  دوره دوازدهم فصلنامه زیباییشناسی ادبی

