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 چكيده
به بيان حـاالت شخصـي ديوان كبير غزلياتموالنا جالل الدين محمد بلخي، در

در در اين اشعار، موالنا سخناني را بـه زبـان آورده. است خود پرداخته اسـت كـه

آني شناخت ما قرار نمي حوزه و براي درك و تفسـير نيـاز گيرند ها، بـه تأويـل

ب داريم؛ زيرا موالنا كالم خود را به گونه تـوان معـاني يان نموده كـه از آن مـي اي

بر اين اساس، در پژوهش حاضر سعي شـده، ابتـدا بـه. متعددي را برداشت كرد

كـردن از شـگردهاي شـود؛ سـپس داليـل اسـتفاده بررسي چنـدمعنايي پرداختـه 

و به خصوص موالنا، بيان مي ترين بعد از آن، مهم. گردد چندمعنايي، به وسيله عرفا

مي غزلياتي گوناگون در عوامل ايجاد معان در. شود مولوي بيان عوامل چندمعنايي

در اين مقالـه تنهـا بـه داليـل اصـلي ايـن مولوي بسيار گسترده هستند غزليات

و زمينه در چندمعنايي از مولوي پرداخته مـي غزلياتهاي آن : شـود كـه عبارتنـد

م اين. استعاره، نماد، اسطوره، كنايه، ايهام والنا باعث پي بردن به گونه بررسي شعر

ميناتو و پويايي براي شعر او بـه ارمغـان هاي زباني شعر او و نوعي حيات گردد

مي مي و نشان در دهند كه شعر موالنا، محدود به عصر خود او نمـي آورد و شـود

.ها كاركردهاي معنايي زيادي دارد همه دوره

.شمس، استعاره، اسطوره، نماد، ايهام غزلياتچندمعنايي،:كليدييها واژه

و ادبيات فارسي∗ )نويسنده مسئول( taheri_najme@yahoo.com دانشجوي دكتري زبان
و ادبيات فارسي ∗∗  sarfi_mr@yahoo.com استاد زبان

1/5/93:تاريخ پذيرش مقاله14/2/92:تاريخ دريافت مقاله



)22پياپي(93زمستان،4يشماره،6 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــــ 128

 مقدمه.1

شـود، چنـدمعناييمي هاي خاصي كه سبب تمايز آثار ادبي از آثار علمي يكي از ويژگي
مي. هاست آن از اين امر سبب شود، شاهكارهاي ادبي بـراي هـر خواننـده در هـر يكـي

آنشود،مي هاي خاصي كه سبب تمايز آثار ادبي از آثار علمي ويژگي . هاست چندمعنايي
و هـر مكـان، اين امر سبب مي شود، شاهكارهاي ادبي براي هر خواننـده در هـر عصـر

علت. باشند كنند، داشته معنايي متفاوت با معنايي كه ديگران در شرايط ديگر دريافت مي
آن اصلي چنين برداشت هـاي عـين القضـات در نامـه. است ها نهفته هايي، در چندمعنايي

ي فكـر خـود را، در آن مشـاهده شده، تا هركس بتواند چهره شعر به آينه تشبيههمداني، 
ثيرأتـ چه مسلم است، شاعران بزرگ تحـتآن) 216: 1362همداني، القضات عين.(نمايد
مي هاي خاص، به معاني الهام يابند كه در دسـترس همگـان اسـت؛ امـا همـين اي دست

و ادبي به شكلي بيـان مـي گيري از شگردهاي معاني را با بهره كننـد كـه گوناگون زباني
:شوند؛ به قول خود آنان چند وجهي مي

ز روي كرامت چنان بخوان كه غير ندانست من اين حروف نوشتم چنان  كه تو داني تو هم

كه زبان از جهـات اين حادثـه».زباني استي شعر يك حادثه«شناسان نيز معتقدند
ظـاهريي يكي از اين جهـات، تـالش بـراي گريـز از اليـه. مختلف قابل بررسي است

و رسيدن به عمق معناي آن است مختلف افشـانشيها با گونه،در چنين حالتي. سخن
م و چندمعنايي مواجه هـاي نـده در حـوزه ارزيها امروزه در اثر پژوهش. شويميمعنايي

و معنا بـه اسـت؛ رفتـهي پـيش روي محققـان قرارگ جديـديهـا شناسي، افقهرمنوتيك
ميا گونه آنتوان با بررسييكه و تعديل بر نظريات جديد و شكوه ادبيـات ها، عظمت

و به كشف جنب كشور خويش بيش از آن رسـيد كـه بـراي ديگـران هاييهتر واقف شد
م. است بوده ناشناخته چندمعنايي را در آن مـورد بررسـيي توان مسألهييكي از كتبي كه

بنابراين در اين پژوهش سعي خواهد شد، به سـواالت؛استمولوي»اتغزلي«قرار داد، 
: شود زير پاسخ دادهيهاو فرضيه

ميچندمعنا.1 و در چه آثاري ديده  شود؟يي به چه معناست
در.2 و طبقه غزلياتآيا شگردهاي چندمعنايي  بندي هستند؟ مولوي قابل شناسايي
و جهان.3 او آيا نگاه موالنا از دنيـاييا كه معتقد است دنيـاي مـادي سـايه بيني خاص

 ملكوت است، در چندمعنايي شعر او موثر است؟
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م.4 و طـراوت: توان گفتيآيا »غزليـات«چندمعنايي يكـي از داليـل مهـم مانـدگاري
 موالناست؟

 تعريف چندمعنايي.2

. شـوديمـها مواجه هستيم كه باعث اختالف تأويليمهمي در تفسير متون، ما با مسأله
و مت از. نـام دارد» چندمعنايي«ن كتاب است، اين مسئله كه نشأت گرفته از زبان منظـور

و باطن كلمات متن است مـ؛ يعنيچند معنايي، اختالف ميان ظاهر ازيمفسـران تواننـد
زيرين كلمات، معاني متعددي را برداشت كنند؛ اما بايد اين مسـئله را بپـذيريميها اليه

آن. الف برداشت ها، ذاتي زبان استكه اين اخت جا كه ما تنها از طريق زبان بـا افكـار از
م شويم، همواره اين اختالف ها وجود دارد؛ زيرا اين زبان هرگـزيو سخنان مولف آشنا

مـ قادر نيست تا آن و فكر نويسنده و تنهـا اگـريچه را كه در ذهن گـذرد، بيـان نمايـد
تيا خواننده، تجربه م داشته شخصي نويسندهيها جربهمتناسب با توانـد گزارشـييباشد،

و يا نزديك به نظر مولف ارائه دهد و نوشـتهي البته همـه. صحيح هـا داراي ايـن متـون
؛ بلكه منتقدان ادبي معاصر به ويژه ساختارگرايان همواره بر اين.ها نيستند اختالف تاويل

و نوشته دو نكته تأكيد كرده اند كه متون مها به .2؛يمتون علمـ.1:دنشويدسته تقسيم
آنيمتون علم. متون ادبي م همان متوني هستند كه نويسندگان آنيها سعي جـا كنند تـا

م بهيكه به كار ببرند تا از آن تنها يـك معنـا برداشـت شـود؛ امـااي گونه توانند زبان را
خ متون ادبي و آنق هستندالّمتوني آفريننده ايو زبان ن قابليت را بـراي خواننـدگان ها

م آنيخود به وجود ون ايـن متـ. ها معاني گوناگوني را برداشت كننـد آورد كه بتوانند از
ويبنابراين خوانندگان خود را به باز توليـد وامـ؛ندبنا به سرشتشان چندمعنا هست دارنـد

و) 101: 1380آلن،.(آورنديكنندگان عادي بارنم ها را همچون مصرف آن كليـات اقـع در
آنيها امكان برداشتوز هستندبا هاي جز نوشتهموالنا شمس وجـود هـا گوناگون در
. دارد

 چندمعنايي در متون ادبي عرفاني.3

و توليد و عرفـا اسـت كنندهيكي از انواع متون باز ايـن متـون بـه دليـل.، متون صـوفيه
در. دارنـد ها قابليت بازخواني فراواني ساختار ذهني نويسندگان آن نويسـندگان صـوفيه

يابنـد كـه ايـنياند، درم مكاشفات خود تحت تاثير واقعيت برتري كه به آن دست يافته
آ آننزبان براي بيان را انـد، نـامحرم اسـت؛ ها ديـده چه از چهـارچوب بنـابراين خـود



)22پياپي(93زمستان،4يشماره،6 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــــ 130

و خسته عادت وي كننده هاي بسته و قراردادهاي خشك زبان زبان، منطق مسلط طبيعت
م،دگيزن لح)15: 1385فتوحي،.(سازنديرها ويهي تجربـ ظـه در عرفـاني بـين زبـان

م تواند بيـان نمايـديواقعيت، يك شكاف بزرگ وجود دارد؛ زيرا زبان تنها چيزهايي را
م و وقتي عارف پا به عرصه غيب و تجربي باشند آن؛گذارديكه حسي عـالم در چـون

ازي شناختي زبان نيست، حيطه و دچـاريبيان آن حـوادث غيبـي عـاجز مـ زبان گـردد
م و ابهام آن. گردديتابيدگي كه از خـود هـاي از خـودبي مولوي مولود لحظه غزلياتجا

. انـد سي موضوع چندمعنايي انتخـاب گرديـده براي برر غزليات«شدن موالنا هستند، اين
.گيرديچندمعنايي در اين اثر مورد بررسي قرارمي بنابر اين مساله

و چندمعنايي آثار عرفاني.3.1  داليل ابهام

و ديگري زبان اشارت:نظر عرفا زبان دو نوع استاز زبـان اشـارت،. يكي زبان عبارت
م،زبان خاص عرفان است كه از طريق آن، عارفان با محرمان اسرار الهي . گوينديسخن

و باطني است كه فرد تأويل ور كننده اين زبان داراي ظاهر اي معـاني ظـاهري بـه بايد از
ا معاني پنهاني پي مـنيببرد؛ اما چرا عارفان از نماينـد؟ ايـنيگونه زبان راز آميز اسـتفاده

و محتواي آثار عرفاني بررسي كرد ساختارگرايانكه گونه همان. مسأله را بايد در موضوع
ميمحتواي تازه،معتقدند و مفهـوم اين، بدين معناست كه وقتي محتوا طلبد؛، شكل تازه

م و فرم متناسب با آن را به كـار گرفـتيجديدي به كار برده خليلـي.(شود، بايد شكل
و پيـام؛)16: 1380جهانتيغ،  پس يكي از داليل ابهام سخنان صوفيانه را بايـد در محتـوا

.جو كردو ها جست آن

و موضوع آثار عرفاني.3.1.1  پيام

ً از تجربياتي سخن و عرفا معموال گويند كـه در نظـام شـناختي مـا مصـداقييم صوفيه
ند، يعنـي بـه دنبـال هسـت زمينـييهـا ها به دنبال واقعيتـي فراتـر از واقعيـتآن. ندارند

و اين درست شبيه نظريه سوررئاليسم در مورد حقيقت است» حقيقت« چنانكـه؛هستند
م آز«: گويديبرتون ، آتـش هـا خانـه اد كرده ايـم، از ما خودمان را از اين درختان كذايي

و امپراطورها، راز سوررئاليسم در اين است كه ما متقاعـد شـده ايـم بـه اينكـهنفشا ها
گويا موالنا حـدود هفتصـد سـال)825: 1376حسيني، سيد(».چيزي در پشت آن است

م اين واقعيت سوررئاليستي را قبول داشته،پيش و :گويدياست
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 زين علم يقين ستم آن عين يقين خواهم اي جان اندر دل مه پنهان ماهي دگراست

)1388:630،يمولو(
ميها او نيز به دنبال واقعيتي وراي اين واقعيت ازيظاهري گردد؛ امـا سـخن گفـتن

و خطرناك است كه او بايـد آن را بپوشـاند تـا بـه تكفيـر او  اين ماه پنهان چنان دشوار
ب؛ بنابراين نينجامد و صوفيه و حفـظ حـريم انديشـه عرفا يهـا راي مخفي داشتن اسـرار

م ً زباني را به كار ويخود از ورود نامحرمان، عمدا گيرند تـا ايـن رمـوز مخفـي بمانـد
و چندمعنايي زبان آن و ابهام م همين امر باعث دشواري )93: 1377صـرفي،.(گـردديها

ا اين مساله بيشتر تحت تاثير جهان ترين داليـل ابهـامز مهمبيني عرفا است كه خود يكي
.اشعار عارفان است

و نقش آن در ابهام آثار عارفان جهان.3.1.2  بيني عارفان

اسـت، ايـن اصـل، آگـاهي وحـدت بيني عرفا از يك اصل اساسـي تشـكيل شـده جهان
مي ها به همهآني نگرانه آن. باشديامور عالم و شعور از نظر ها تمام عالم داراي آگاهي

و يك م است از جماليا باشد؛ زيرا عالم جلوهيروح يا يك نفس كلي بر جهان حاكم
) 134-135: 1367استيس،.(حق است
مي ها خود را با همه آن و با حق در پيوند و به دليل اين تفكر وحدتيعالم بينند

م و به همهينگرانه، همه چيز را حق مي بينند  اين تفكر به نـوعي. ورزنديكائنات عشق
و كثرت در وحدت ارتبـاط دارد و جهـان. با اصل وحدت در كثرت بينـي همـين تفكـر

م آن و رمزي سـخن گفـتن دعـوتيها باعث شود كه هم نوعان خويش را به رازپوشي
و يـا ديگـر عرفـا بـهآن. اين عرفا سهروردي اسـتي از جمله. نمايند چـه سـهروردي

م آنكنند تنها عشق به خداونيپوشاندن آن تأكيد بيـان اتصـال جـان«هاد نيست،؛ بلكه
و حلول روح ربوبي در هيكل انساني يعني تأليه و بقاء باهللا و فناء في اهللا » خود با جانان

م ميرا خطرناك و به كتمان آن با زبان رمزي )176: 1386ستاري،.(پرداختنديدانستند
ي از زبان رمز استفاده بنابراين عرفا در هنگام سخن گفتن از اين حقايق ناب عرفان

م. نماينديم و آن به كارگيريياز اينجاست كه دليل ديگر ابهام اشعار صوفيانه رخ نمايد
.زبان رمزي به جاي زبان عادي براي بيان حقايق عرفاني است

 به كارگيري زبان رمزي براي بيان حقايق عرفاني.3.1.3

و چه عالم غيبچه عالم ماد[اتباطي ما با عالمي تنها وسيله مـ]ه ؛ بنـابراين باشـديزبان
عارفان در هنگام مكاشفات خود مجبورند آن حقـايق عرفـاني را بـا همـين زبـان بيـان
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. خود بشر است قادر به بيان اين حقايق غيبي نيسـتي نمايند؛ اما زبان بشري كه ساخته
زمـاني كـه. باشـد داشتهزبان تنها قادر به ناميدن چيزهايي است كه در عالم مادي وجود

م آنيعارفان با حقايقي ماوراء امور مادي مواجه و بيان ها دچار مشكل شوند، در ناميدن
آنيم و به همين دليل است كه زبان مـ شوند و مـبهم ي ايـن مسـأله. گـردديها پيچيـده

ناپذيري حاالت عرفاني ويژگي مشترك تمام مكاشـفات عارفـان در سراسـر جهـان بيان
و ابهام زبان عارفانه گاهي به صورت عبـارات) 290: 1367استيس،(.شدبايم پيچيدگي

م متناقض و يا شطح، نمود پيدا مينما و باعث شود تا خواننده دچـار نـوعي تحيـريكند
م. گردد ً وقتي موالنا :گويديمثال

 كه منمن چنين ساكن روانــاي كــي شود ايــن روان مـن ساكن
 كه منمب بحر بي كرانـگشت هم در خويش بوالعج غرقهبحر من

)748:همان(

و معلومات از پيش دانسته اين ابيات با آن مـا وجـود دارد در تنـاقضي چه در ذهن
د» ساكن روان«هستند؛ زيرا تركيب  و به همين ليل شـايد در ذهن ما هيچ مصداقي ندارد

اگر در هنگـام خوانـدن شـعر او ذهـن خـود را از گويي كنيم؛ اما موالنا را متهم به مبهم
و به اين حقيقت اطالع يابيم كه ريشـهيها دانسته ايـن تناقضـاتي قبلي رهايي بخشيم

م زبان عرفاني، در جهان از نظـر. توانيم آن را تا حدودي درك كنـيميبيني عارفان است،
آ عرفا زندگي به معني كسي است كه در وجود آن و .نـام دارد» حـق«ن ها حضور دارد

)3: 1373نويا،(
«درياي غرق شده درخود«يا» ساكن روان«ساخت در تفكر موالنا ژرف » من دروني»

يا. او است و زندگي عارفـان«پل نويا،ي همانست كه به گفته» فرامن«اين من به حيات
م مكه گونه همان».بخشديمعنا ن سـطوح مربـوط بـهيتـر شود، يكي از لغزندهيمشاهده

نمياهگونبه. زبان، سطح معنا است و معنا يك رابطهيكه عليي توان هيچ گاه بين لفظ
براي همين موالناي بلخي همواره در آثار خود چه متـون نثـر مثـل.و معلولي قايل شد

و»فيه مافيه« ي، بر نارسا بودن لفظ در ارائه»غزليات«و چه در آثار نظم خود مثل مثنوي
و معتقد است، زبان نم آنيمعنا تأكيد دارد مـ تواند گـذرد، بيـانيچه را در درون انسان

مي، او در مورد رابطه»مثنوي معنوي«در. نمايد و معنا :گويديبين كلمه
ق فهــم اشــيا را به اسمـــچــه تعل لق آن مـــعاني را بـــه جســمـچه تع
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و معني لفظ چون وكر جستا طاير است و روح آب ساير استــجسم  وي
)2:245ج،1387ي، مولو(

و» الفاظ« يعني اين است كه در اين النهيا مانند پرنده» معني«تنها يك النه هستند
م در نشيند، اين پرندهيو آشيانه و سـاكن بودن معنا شايد اشاره به اين دارد كه معنا ثابت

ازيك جا قرار ندارد،؛ بلكه  و مـيا النه همواره در حال پرواز است . روديبه النه ديگـر
م و وضعي و معنا را آن تصور ذهنيياو الفاظ را يك امر ظاهري داند كـه مـايميا داند

و پادشاه موالنا به اين مسئله اشـاره مـ از اشيا داريم، چنانك ويه در داستان كنيزك كنـد
:گويديم

بطـــد نگفتنــگر خدا خواه س خدا بنمودشان عجـــز بشــرـــپرــد از
ست كه عارض حالتي نه همين گفتنتــسيــا مرادم قسوتـــترك استثن

)1:19ج همان،(
تكرار الفاظ عربي نيسـت؛ بلكـه منظـور آن نيـت تنها همين» ان شاءاهللا«يعني گفتن

م و تصور ذهني م» ان شاءاهللا«نها از فعال بودن خداوند است وگرقلبي شوديدر فارسي
وو»اگر خدا بخواهد« م... در انگليسي، فرانسه، ژاپني الفاظ؛ بنابراين شوديچيز ديگري

و معنا چندان نقشي ندارند همي رابطهاين. در نشان دادن حقيقت و معنا چندان از لفظ
مي ها براي شناخت واقعيت، گمراه است كه گاهي اين واژه گسسته :شوند كننده هم

مايمعني هم سخره افواهاين دلق كهندرراگويد مكن شد دلق كهن باشد سخن كو
)237: 1388،يمولو(

نمي از نظر موالنا الفاظ به دليل استفاده تواننـد حقيقـتيبسيار در معاني مختلف،
يق در مـورد زبـان عرفـا بـه صـورت اين عدم توانايي زبان در بيان حقـا. را نشان دهند

م جدي و رمزهـاي زبان عرفاني به دليل داشـتن نمادهـا، اسـتعاره. شوديتري مطرح هـا
م،تلفمخ مـيباعث پوشاندن معاني و فقط افراد محرم قادر به درك آن ويشود باشـند

و ديگر عارفان را به سـكوت دعـوت مـ  نمايـد،ييكي از داليلي كه موالنا همواره خود
كجهمين بيان ناپذ و اگر به طـوري فهم يري حقايق عارفانه است تا باعث ديگران نشوند

ايق عرفـاني را بــه زبـان آورد، فــوراً بـه مغلطــه زدن از حقــيا ناخواسـته موالنــا شـمه 
:پردازديم

ي دعا اي بس دعاگو را كه حق كرد از كرم قبـله مطلوب را طالب كنــد مغلوب را قانع كــند
مي باريك شد اين د دغاــا روا باشـــج نگنجد دردهن من مغلطه خواهم زدن اين جا سخن دم
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ب زند من كيستم او مي ر خاكي زنــد نقـــش صوابي يا خطـاـمن صورتـم خاكي ستم رمــال

)16: همان(
در در اين ابيات موالنا ضمن اشاره به بي و اينكـه او اختياري خود در سـخن گفـتن

كنـد، او بـه بيـان ايـنيرمال ازلي است، به نكته جالب ديگـري اشـاره مـ تحت تملّك 
م آنيحقيقت و دعاگويان را به مراتبي برساند كـه هـا پردازد كه خداوند قادر است عرفا

و خود قبله و مطلوب حق گردند و دعاي ديگـران شـوند؛ امـاي خود معشوق حاجات
م ميناگهان به خود و متوجه چهيآيد [اسـت حقيقتي را بيان نموده شود كه او. در واقـع

و اتحاد انسان با حق سخن گفته و دغـا .] است از تأليه بنـابراين شـروع بـه مغلطـه زدن
م و دغا، شايد به معني روي آوردن به زبان نمادين باشد، يعنـي. كنديآوردن اين مغلطه

ماي گونه به ميسخن و يا چندوجهي كسـي بـه ميـزان باشد تا هـريگويد كه دو وجهي
:مثل. فهم خود از آن برداشت كند

دريا من بس كنم ز پس پرده كرّـبشنرا پرده بگو اينمطرب  تحسينشو فرِو
بخام و لوزينهش كه ه دعا گويد حلوا كند آمينشــوزينله پيش آمد جوزينه

)530: همان(
را به طـور آشـكار بيـان اين ابيات در واقع نوعي پرده پوشي موالنا هستند تا حقايق

م. ننمايد و حلوا را به ميان و لوزينه كشد نوعي رمـز اسـت كـهياينكه او سخن جوزينه
م و محرمان از آن، معنا برداشت .كننديفقط اهل معني

ز نازه بـــسير گشتم  سانلَاي خسان كم زنم من چو روغن
 ـــد اندرو مگسانتا نيفتنــــ ان دارم ـــبعد ازين شهد را نه

)900: همان(
ميدر اين دو بيت موالنا از افراد نامحرم رايسخن گويد كـه چـون سـخنان حـق

آنيم م شنوند به انكار آن. پردازنديها م موالنا كنـد كـه بـر گـرديها را به مگس تشبيه
م ميعسل حقايق و آن حقايق را با فهم ناقص خود آلوده .گرداننديچرخند

م )ص(انـدازد كـه پيـامبر اكـرمياين ابيات ما را به ياد داستاني در فيه مافيه موالنا
در حال بيان حقـايقي الهـيكه-پس از ورود افراد منافق به جمع خصوصي ياران خود

هـا، كـاسها سرهاي كوزه«؛ يعني»خمروا آنيتكُم«: فرماينديم» به رمز به صحابه«-بودند
و زهرنـاكهاو ديك و پوشيده داريد كـه جـانوراني هسـتند پليـد ؛و سبوها را بپوشانيد
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گفتن بـه زبـان پس اين نوع سخن)71: 1360مولوي،.(»شما افتنديها مبادا كه در كوزه
و عرفاي اسالم به ارث رسيده)ص(رمز، از پيامبر .است به علما

م دلابهام: توان گفتيبر اين اساس هـا، يكـي از آن يل اسـت اشعار عارفانه به دو
و ديگر در،ذات خود زبان است كه قادر به بيان اين معارف نيست تعمد خـود عارفـان

در،بعـد از بيـان ايـن مقـدمات. ابهام گويي است تا دست نااهالن به اين حقايق نرسـد 
و با تكيه بر اين جهاننيا و موالنا، به بررسـي جا به صورت عملي بيني مخصوص عرفا

م عواملي و چندمعنايي اشعار موالنا ميكه باعث ابهام . شوديشوند، پرداخته

خي.4  موالنا» غزليات«ال در ايجاد چندمعنايي بررسي نقش صور

آن استمنظور از صور خيال همان عناصر اصلي شعر هـا كه هر شاعري با به كـارگيري
خويم آند را خيالتواند شعر و به تبع بـراي بهتـر درك كـردن. بگرداندمعنا، چندانگيز

ترين عواملي كه باعث بـه وجـود آمـدن اين عناصر خيال در شعر موالنا، به يكي از مهم
ميميا معاني چندگانه در هر نوشته آنيشود، و .است استعاره،پردازيم

 استعاره.4.1

بهيتر يكي از پريشان بر. است ارهاستعن تعاريفي كه در كتب بالغت وجود دارد، مربوط
مي طبق ريشه عاريـه يعني استعاره«: توان گفتياستعاره كه مصدر باب استفعال است،

اما برخي استعاره را جزء انـواع) 141: 1370شمسيا،.(»خواستن لغتي به جاي لغتي ديگر
م مجازها دانسته و و لفظ را بر معني«: يندگوياند مجاز آن است كه از حقيقت در گذرند

لكـن بـا حقيقـت آن لفـظ،. باشند ديگر اطالق كنند كه در اصل وضع، نه براي آن نهاده
 شـمس.(»متكلم از آن اطـالق، فهـم تـوان كـرد وجه عالقتي دارد كه بدان مناسبت مراد 

را از ميـان واژگـانيا واژه يعني در اين نوع بيان، شـاعر) 366-365: 1360رازي، قيس
م و بر اساس عالقهيديگر انتخاب ميا به جاي واژه،مشابهتي كند . بـرديديگر به كار

» يعني قرار گرفتن چيزي به جاي چيز ديگـر«شناسي زبان نيچه معتقد است اساس نشانه
م. در همين استعاره قرار دارد ازياو استعاره را منش اصلي زبان و آن را  لفظ التيني داند

)translation ( گيرديم»انتقال دادن«به معني).،منظـور از انتقـال) 429: 1384 احمـدي
و م اين دادن، همين قرار گرفتن يك چيز به جاي چيز ديگراست ي دهـد، رابطـهينشان
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و و معنا وجود ندارد يك به يكي بين دال ؛ بلكه اين خالقيت شاعر اسـت مدلول يا لفظ
م م،د يك كلمهدهيكه نشان :تواند باشد؛ مثالًيداراي چه معاني متعددي

و آن لعل شيرين ماجرا و آن سنبل ابروي او و آن نرگس جادوي او  دل گفت حسن روي او

)26: همان(
ناي ظاهري اكتفا كنيم، خـواهيم ديـد موالنـا نـام چنـد گـل در اين بيت، اگر به مع

و سنبل[ است؛ اما معناي بيت با اين معنـاي جواهراتي چون لعل را بيان نمودهو] نرگس
مـيظاهري معلوم نم بينـيم گـلِ نـرگسيشود؛ اما اگر به سنت ادبي خود مراجعه كنيم،

و يا سنبل استعاره از چشم معشوق بوده همواره مـ،است و لعـلو مـي اسـتعاره از باشـد
و يا مجازاً به معنناستعاره از دندا .ي سخنان شيرين معشوق استها

ً اين قابليت را دارد كه به جاي كلمه و ايـنيا در استعاره، كلمه ذاتا ديگر بنشـيند
مـ همان قدرت استعاره درياست كه ريكور آن را اساس نشـانه شناسـيك زبـان و دانـد

مـي خود آن را همچون آفرينندهي زنده استعارهكتاب  : 1384پورحسـن،.(سـتايديزبان
و او به خوبي از ايـن مختلفي به كار رفتهيها موالنا استعارات به گونه در شعر) 333 اند
.است كرده استفاده زباني براي ساختن معاني گوناگون توان

 بررسي معنايي برخي از استعارات.4.1.1

ا منيدر پردازيم كه چگونه يك معنـي در قالـب الفـاظيجا به بررسي اين قابليت زباني
م و يا برعكسيمتعدد بيان تمام استعارات در معناي جسم بـه كـار،در ابيات زير. شود

:اند رفته
دليهانجا بردليها جمله مستان  پريدند پرستان ناگه قفص شكستند چون مرغ

)363: همان(
و تن است كه عارفان الهي همواره در صدد» قفص«در اين بيت، استعاره از جسم

و نفي آن هستند، تا روحِ و شكستن همچون مرغ را رهايي بخشند تا بـه آشـيان اصـلي
ا،عالوه بر قفص. ازلي خود برود آننيكلمات ديگري نيز اين معنا را دارند كه در جا به

م :شودياشاره
 ماهي صفتان يك دم از اين آب برآييد كشتي شما ماند بر اين آب شكسته

)280: همان(
راـاي آب زندگاني ما را ربود سيل ت اكنون حالل بادت بشكن سبوي ما

)89: همان(
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م و قبـايچنانكه مشاهده شود، در اين ابيات كلماتي چون قفص، كشتي، سبو، خرقه
و نمونهاستعاره از جس و تن هستند بسـيار ديگـري از جملـه ده، خانـه، زنـدان،يهـام

و عـالوه بـر ايـن، يكـي از پـر. نيز در معني استعاري جسم قـرار گرفتـه انـد ... صدف
درين مفاهيميتر بسامد موالنا براي. شده، معشوق است به آن پرداختهمولوي غزلياتكه

:از جمله نمايد؛يمناميدن معشوق خود از كلمات بسياري استفاده 
وطاووس ما در آآ آيد و پر به رقص ن رنـــگ ها برآيد با مرغ جان سرآيد بي بال

)87: همان(
كآو نوآه برو شه به خانه نيستن دفع گفتنت و بازــن  تنــدي دربانم آرزوستاز

)190: همان(
معي در ابيات باال همه معنايييها اين نوع همساني. ني معشوق هستنداستعارات در

امولوي غزلياتدر  و در مورد بسياري از معاني، اسـتعارات بـه كـار گونهنيبسيار است
ا رفته منياست؛ اما در .پردازيميجا به يكي ديگر از كاركردهاي استعاره

 به كار بردن يك كلمه در معاني استعاري متعدد.4.1.2

مگاهي يك كلمه آن گردد كه حتييداراي معاني استعاري مختلفي ها مخـالف بعضي از
 يكديگر هم هستند؛ مثلِ
ز كمين  گاه برون جه برهان خويش از اين ده كه تو زان شهر كالني هله بر قوس بنه زه

)1171: همان(
و جسم است كه موالنا»ده« م استعاره از دنيا و كند آدميتوصيه يان اين ده را رهـا كننـد

و پايتخت عالم، يعنينبه كال .سفر نمايند» عالم ازل«شهر
هو در ده ويرانه ز  هين ده ويران تو را نيز به بغداد مدهي تو گنج نهان است

)984: همان(
و»ده« و قلب است و يا بهتر بگوييم استعاره از دل شايد بتوان آن استعاره از جسم

ــا عند«ي حــديث را ترجمــه ــوبهم المنكســرهان ــران معــادل قلــوب. دانســت» قل ده وي
.است منكسره
)506: همان( دگريكه رسيديم به نزديك ده همره ما شو دو سه گام هين

ا از»ده«جانيدر و يا محل معشوق است كه موالنا رسـيدن بـه استعاره عالم قدس
شايد قابليت چنين معنـايي،در صورتي كه ده در معناي واقعي خود دهد؛يمآن را مژده 
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مـ،باشد؛ اما استعاره را هرگز نداشته آورد تـا در معنـيياين امكان را براي آن به وجـود
بر«با دهي كه در بيت»ده«اين. مثبت قرار گيرد زهق هله .تضاد معنايي دارد» ...وس بنه
م درياهتوانيم كلمياينكه ما را با كمك استعاره در معاني مختلف بـه كـار ببـريم،

م مينزد علماي بالغت يك فضليت زباني محسوب و هـردر] اسـتعاره[«: گوينديشود
م و از يك واژه،ا تواند بيان را صورت تازهيلحظه . چندين فايده حاصل شـودي ببخشد

هانچند و با اين همه در را،ر موردكه در موارد مختلف تكرار شود مقـام خـاص خـود
ايجاد معـانييها بنابراين استعاره يكي از راه) 112: 1383شفيعي كدكني،(».باشد داشته

و نقـش آن در چنـد معنـا. آثار ادبي استي متعدد در همه بعد از بيان عنصـر اسـتعاره
ا»غزليات«نمودن  ميجا به بررسي كنانيشمس، در .ودشيه در اشعار موالنا پرداخته

 كنايه.4.2

و منطـق گفتـار اسـت كـه كنايه يكي از ابزارهاي مهم دوري جسـتن از معنـاي صـريح
ياهي صـارف معناي ظاهر آن نباشد؛ اما قرينـه،كه مراد گويندهيا جمله«: عبارت است از

شمسـيا،(».باشـد هم كه ما را از معناي ظاهري متوجه معناي باطني كند، وجود نداشـته
1370 :235(

م نظيالبته گاهي ً وقتـير داشته باشـيم؛ توانيم معناي ظاهري كنايه را نيز در مـثال
و» اش باز است فالني در خانه«:گوييميم هم به معني اين است كه او مهمان نواز اسـت

مواقعاًاوي هم به معني اين است كه در خانه ميباز تـوان كنايـهيباشد، در اين صورت
صـفوي،(.عالوه بر معنـاي ظـاهري، معنـاي بـاطني هـم دارد را نوعي ايهام دانست كه

1380 :127(
م مركـب دانسـت كـه بـهي توان كنايه را نـوعي اسـتعارهيبر اساس تعريف اول،

م ا تفـاوت آن بـا اسـتعاره در آن اسـت كـه كند؛ امـيمعنايي غير از معناي واقعي داللت
و مجازي آن وجـود نـدا و قرينـه عالقه مشابهتي بين معني حقيقي هـم در جملـهيا رد

.نيست تا ما را از معناي اصلي منحرف نمايد
م در كنايه ً ملزوم گفته م؛شوديها معموال البته معني حقيقـي شود؛يولي الزم اراده
م م. توانيم در نظر بگيريميآن را هم را» كثيرالرمـاد«گوييميمثال ًوقتي در واقـع ملـزوم

و سخا را مد نظـر داريـم بيان كرده ايم؛ اما معني  : 1377العلمـاء گرگـاني، شـمس.(جود
:مثل) 299
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و دراز آمدهبهي ساقي چاالك، ميان را بربنداجهبر  ايم خدا كز سفر دور
)694: همان(

ا و كمر«جا موالنانيدر م» بستنميان در آماده«نمايد؛ اما از آن معنييرا بيان و بـودن
در،به طور كلي. است كرده را اراده» خدمت بودن موالنا داراي دو صورت غزلياتكنايه

:ساختاري است

 صفت هنري.4.2.1

م و اسـم؛ ولـي شـوديمنظور از اين نوع كنايه آن است كه صفت در آن بيان موصـوف
م م.شودياراده م«:گويديشمسيا در تعريف اين نوع كنايه ويوصف يا صفتي را گوييم

ً از بيــت. كنــيميرا اراده مــاز آن موصــوف  دلي، متوجــه)خــداي خانــه( الــرب مــثال
در) 236: 1370شمسيا،(».شويميم ازمولوي» غزليات«اين نوع كنايه :عبارت است

هش بزم باده اي بس دغل فروشان در و سادهيا دار تا نيفتي نوشان  مرد نرم
)1024: همان(

ميياهن، انسا»فروشان دغل«منظور از و حيله روا .دارند، استيكه در كار خود دغل
و خمرها خانقا  جان جان صوفياني الصال شاد آمديه روحيان را از تو حلو

)1199: همان(
و انسا«: كه بگويد در اين بيت، موالنا به جاي اين و جـانييهانعارفان كه به روح

و روحاني گرديده خود توجه را» روحيـان«ي به طور خالصه كلمـه»اند بسيار نموده اند
م و هـيچ گونـه اين صفت هنري كه به جاي موصوف بـه كـار رفتـه. برديبه كار اسـت

مـي قرينه شـفيعي.(گيـرديتشبيهي هم در آن وجود ندارد، گاهي جز استعاره هم قـرار
:مثل)27: 1379كدكني، 

و دستي انداز من ساقي درآيد چو زلف  جام گيرم به دستي زلف
)646: همان(

م» انداز زلف« ميا توان كنايهيرا هم و زلف خود را باز وياز معشوقي كه موي كنـد
و م در روي ميچهره خود و هم .ان آن را استعاره از معشوق دانستتوياندازد، گرفت

و يا عبارت وجود دارديا كنايه.4.2.2  كه در سطح يك جمله

مـ جملهنوع ديگر كنايه، و عباراتي هستند كه قابل تأويـل بـه مصـدر يعنـي باشـند؛يها
آنيم و معنـي كنايـه را از مجمـوع كـل جملـه توان ها را به صورت يك عبارت خواند
مهب )238: 1370شميسا،.(ين انواع كنايه استتر اين نوع كنايه از رايج. آورديدست
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چو بشكن سبوي خوبان كنكه تو يوسف جمالي  كه تو نيز از آن هوايي مسيح دم روان

)1264: همان(
و بي رونـق«عبارت كنايي است كه به معني» سبوي خوبان را شكستن« كساد كردن

و مالحت زيبا رويان كـه حضـرت گونـه؛ يعنـي همـان است، به كار رفته»نمودن زيبايي
ن بـه چشـم نيايـد، كه زيبـايي ديگـرا بود زيباي خود باعث شدهي با چهره)ع.(يوسف

بي معشوق موالنا نيز باعث بي و .است رونقي زيبايي ديگران شده اعتباري
 عقل دست خويش از من كه در مجنون بپيوستم من امروزيا بشوي

)530: همان(
م. كنايه از نااميد شدن از آن است» دست خود را از چيزي شستن« دريچنانكه بينيد

ش اين كنايه نمها منظور آن؛شودياعر، از معني ظاهري كالم معلوم ها را تأويل بلكه بايد
:نمود

ب سخته كماني تو خوش كش بر من بزن آن تيرخوش  اي من غـالم آن كمان اي مـن فداي تيـر

)772: همان(
دريها يكي از ويژگي» سخته كمان« و كنايـه از كسـي اسـت كـه معشـوق اسـت

م و تيرهاي او به هدف البته منظور از تير، همان. خورنديتيراندازي مهارت خاصي دارد
و نگاه نافذ است ه در خيالي اسـت كـ كنايه، يكي از پربسامدترين صور اين نوع.كرشمه
در است؛ شعر موالنا به كار رفته بـل بررسـيقاوي مولـ غزليـات اما نوع ديگري از كنايه

.گوينديمي آميز يا آيروني كالماست كه به آن كنايه طنز

 آميز يا آيروني كالميكنايه طنز.4.2.3

آن، معنايي مغاير بـاي صناعتي است كه نويسنده يا شاعر به وسيله«آيروني به معني عام
 verbal( طعنهيا در واقع آيروني كالمي)10: 1378داد،(».بيان ظاهري را در نظر دارد

irony ( به معني آن است كه نويسنده بـه گونـه ً  اي سـخن بگويـد كـه معنـي آن كـامال
و هجـوآميز بـه معموال آيرونينوع اين. متفاوت با ظاهر آن باشد براي مقاصد استهزايي

م (روديكار )10: همان.
در شـده بسـيار اسـتفاده،در اشعار رندانه مثل اشعار حافظ، از اين نوع بيان و اسـت

داسـتان آن درويشـي از اوليـاء هايي از آن وجود دارد؛ براي مثال،هنمون»مثنوي معنوي«
نا اهللا و راي اهل كشتي آن كيسه.گهان هميان زري گم گرديداست كه در كشتي بود طال

م در،خواستند كه در اين لحظهياز درويش و هر كـدام ماهيان دريا از آب سر برآوردند
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اهل كشـتي راه رسـيدن،بعد از ديدن اين كرامت از شيخ. مرواريد بوديها دهانشان دانه
و شيخ در جواب به اين مقام :هاآن را از او پرسيدند

حق گفت از تهمت نهادن بر فقير  آزاري پي چيزي حقير وز
)2:167ج، 1387مولوي،(

ا كجاس ين بيت آخر نوعي طعنهدر واقع كـه انديشي هستندت كه مخاطب آن، افراد
م و ناچيز به شيخي الهي تهمت كه بـا اين نوع سخن گفتن. زننديبه خاطر چيزي حقير

و عبرت در آموزي همراه طنز تلخ :از جمله. است مولوي نيز به كار رفته غزلياتاست
هشكار شير بگذاري شكار خوك برداري و و جان كندنزهي تدبير  شياري زهي بيگار

)789: همان(
و به عشـق كه موالنا به مخاطباني كه شكار شير را رها كرده اين ويهـا اند مجـازي

م آنيشهواني روي آورده اند، احسنت و خـرد و عقل هـا را مـورد تحسـين قـرار گويد
آن؛ يعنياستيدهد، نوعي آيروني كالميم مـ موالنا و حتـي بايـديها را مسـخره كنـد

و خردي هم قائل نيست بگوييم او براي آن ا. ها عقل و زهي موالنـا، معـادل اين حسنت
.ناسزا است
مني خوش اي خواجه را دامن ديوانه تويي يا  دركـش قدحـي با من بگـذار مالمـت

)39: همان(
و زاهـدانراموالنـا در اعتـ.اين بيت، نوعي نقد اجتماعي است ض بـه اهـل رسـم

ا خشك منيانديش و گاهي اين كنايه به صـورتيگونه سخن و در مـورد گويد مخفـي
م اشخاص به ظاهر خوش آميـز فـردر اين بيت، موالنا با لحني كنايهد. روديسابقه به كار
م :ي ديگر نمونه.دهديرا مورد تمسخر قرار
ك كهه آن نداريفرمود صوفي !باشد؟چه»آن«باري بپرسش

)415: همان(

 ايهام.3.4

و كـالم«: گويديم صورخيال شفيعي كدكني در كتاب ايهام نيز در ايجاد تخيل در شـعر
و در به وجـود آوردن معـاني دوگانـه، نقـش دارد  شـفيعي كـدكني،(» بسيار موثر است

دريبه گمان افكندن مـ قدما نيز، ايهام را نوعي) 125: 1383 داننـد، شـمس قـيس رازي
م و اين صنعت چنان بود كـي نوعي به گمان افكن«: گويديتعريف آن ] لفظـي[دن است

و يكـي غريـب:معنيين به كار دارد ذو ) 355: 1360رازي، قـيس شـمس(».يكي قريب
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سـخنور در سـخن خـود« اسـت؛ يعنـي همين تعريف مبناي تعاريف امـروزي از ايهـام
در ايهام يكي از معاني آن آشـنا)13: 1379 راستگو،(».بياورد با دو يا چند معنيياهواژ

ناو نزديك  و و يك معناي آن دور آن گونه سخنينا؛آشنااست جا كـه باعـث پردازي از
آنيم و به دنبال معناي اصلي بگردد، به » تخيـل«يا» توهيم«شود خواننده به گمان بيفتد

)13:انهم( گوينديم نيز
و معنا وجـود نـداردي آن است كه رابطهي دهنده نشان ايهام . يك به يكي بين واژه

بديمياين امر باعث بد فهم عيب نيست؛ بلكه باعث پرمايگي زبـانيفهمگردد؛ اما اين
از. معنا بودن زبـان اسـتل چندپس ايهام نيز يكي از دالي)32: 1386ريكور،(.گردديم

دربيي اين شيوه :از جمله هايي وجود دارد؛هنمونمولوي غزلياتاني
م و آن جانا نخست  گه مدام در ده ما را مدام گردانا را مرد مدام گردان

)870: 1388مولوي،(
و گردان«در اين بيت، كلمات مهستندداراي ايهام» مدام توانيم مدام را هـمي؛ زيرا

و هم به  و باده بگيريم و هميشه، همچنين كلمه گـردان را به معني شراب معني پيوسته
م و هم به معنييهم و گرديد«توانيم به معني چرخانيدن در نظر بگيريم » شد، گشت

ز چشم خويش انداخت مردم چشم عاشقانت جاست  مردمت گر
)216: همان(

م» مردم« و گروهـي از افـراد«تواند اسم جمع باشد كه به معنييهم و»عده اسـت
م اگر مردم تو را از چشم خود انداختنـد؛ يعنيباشد»مردمك چشم«تواند به معنييهم

و بـر مردمـك چشـم عاشـقان  و به تو بي توجهي نمودند، نگران نباش زيرا تو بر ديده
عوض تو بـردر،كه اگر مردمك چشم تو، به تو بي توجهي نمود يا اين. خود جا داري

.اشقانت جاي داريع)مردمك چشم(روي چشم 
ايها نمونهمولوي» غزليات«ايهام در آننيبسياري دارد كه در جا به چنـد نمونـه از

ا. اشاره نموديم ، ايهام داراي انـواع مختلفـي اسـتنيعالوه بر آن. ها هـا ايهـام يكـي از
يا خواني يا چندگونه گون گونه .است] خوانش[خواني

 خواني ايهام چندگونه.4.3.1

ي خواني آن اسـت كـه واژه يـا عبـارتي را بتـوان بـه چندگونـه گون منظور از ايهام گونه
و از هر خواندن معنايي برداشت كرد )58: 1379راستگو،.(درست خواند
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م،اين نوع ايهام ميگاهي در سطح يك تركيب به وجود دويآيد كه توان آن را بـه
و گاهي پيوند واژه و سازه صورت خواند مـيا سخن به گونـهيها ها تـوانياسـت كـه

ا استاين ايهام خود داراي انواع ديگري. ها را چند گونه خواند آن جا بـه سـهنيكه در
م .كنيمينوع آن اشاره

 امكان تغيير حركت.4.3.1.1

ي بتـوانيم يـك واژه يـا عبـارت را بـا دو گونـه منظور از اين نوع ايهـام، آن اسـت كـه
گ حركت :مانند؛)60: همان(.ونه بخوانيمگذاري، به دو

راياي خواجه نم نميا بيني اين روز قيامت رايخواجه و قامت  بيني اين خوش قد
)39: همان(

م» قيامت«در اين بيت، و رسـتاخيز.1. توان به دو معنا گرفتيرا .2؛روز قيامـت
و بلند شدن اين دو معنا بايد بـا برداشتداشته باشيم كه براي توجهالبته بايد. قيام كردن

و قيامـت«اگـر مـا بـين. دو خوانش مختلف با كالم مواجه شويم ي كسـره«يـك» روز
او» اضافه شـود؛يمـل يعني روز رستاخيز از آن برداشتبياوريم، در اين صورت معناي

از) روز قيامت( اما اگر قيامت را به صورت » روز« در نظر بگيريم، در اين صـورت بعـد
ميك و قيامت را به صورتيمكث كوتاه .خوانيميم)ت+ قيام( كنيم

 امكان تغيير مكث.4.3.1.2

و مكـث گفتـارياي گونه هرگاه ساخت سخن به  باشـد كـه بتـوان بـا دو گونـه وقـف
و سكون نوشتاري( و با دو ساخت خواند، ايهام بـا امكـان) ويرگول كالم را به دو گونه

م )60: 1379راستگو،.(دآييتغيير مكث به وجود
سر رفيق كه هنگام گفت نيستيا سر دركش  كني، مكنيمدر بي سري عشق چه

)880: همان(
م» كنييمسرچه«در اين جا عبارت چـرا بيهـوده بـه سـر«توان بـه معنـييرا هم

ميم و عمر م» گذرانييبري و هم توان به اين صورت در نظر گرفت كـه چـرايگرفت
م سركشي« .»نمايي؟يو دخالت

م«معناي اول در صورتي قابل قبول است كه ما و» كنييچه سر را پشت سـر هـم
و معناي دوم با كم سر«مكث بر روييبدون مكث بخوانيم م» چه .آيديبه وجود

به خدا نكو نهادم و سعيدم دل خـــود بر تو نهــادم چه نكوبخت و عيدم  چو تويي شادي

)755: همان(
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اگر ما نيك را جـداي از نهـادم داراي دو وجه خوانشي است؛» نهادم نكو«عبارت
م و بعد از آن مكث كنيم، معني آن كـه به خدا كار خـوبي كـردم«شوديدر نظر بگيريم

و بدون مكث بخوانيم» نكو نهادم«ولي اگر عبارت؛»دلم را به تو دادم ،را پشت سر هم
و نيك نها«معني به .است»دنيك سرشت

 امكان تغيير تكيه.4.3.1.3

به اين معنـا اسـت كـه بتـوانيم،اين عامل خوانشي كه يكي از عوامل فرازباني هم است
گ (گذاري بخوانيمهونه تكيواژه را با دو دري كالم نيز نقش مهمي پس تكيه)59: همان.

 مثل؛ايجاد چندمعنايي كالم دارد
ب و راال را بنگرمنگر رنج و وال را عشق و جفا را بنگر صد نگران  منگر جور

)77: همان(
م را اگر به صورت عادي بخوانيم،» نگران«يهواژ كه«:شوديمعني مصرع صد نفر

و نگراني هستند ،بخـوانيم» نگـران« اما اگر آن را با تكيه بـر روي؛».در حالت اضطراب
و«شوديم .»كردن هستند نگاهصد نفر كه در حال نگريستن

 گويي بود چوگان وحدت وي بود هرجا يكي
 گويي كه ميدان نسپرد در زخم چوگان بشكنم
)591: همان(

را است؛ اما اگـر تكيـه» گوييك«بدون تكيه به معني» گوي يكي«تركيب ي كـالم
د»گويي يكي«روي و يكتاپرست«معنير اين حالت به بگذاريم، البته بايد.است» موحد

بس بگوييم مرز بين اين انواع خوانش و گاهي با هم جابها مهيار نزديك است .شونديجا

 اسطوره.4.4

» غزليـات«دري ها نيز يكي از عناصر درون متني موثر در ايجاد معاني چندگانـه اسطوره
 هستند كـه در گذشـته بـه عنـوان تـاريخ ها وقايعي اسطوره،به طوركلي. هستندمولوي

)History(ا امروزه اين كـاركرد خـود را از دسـت داده مطرح بودهو جنبـه اند؛ ام ي انـد
و واقعـي؛ يعنياند پيدا كرده) Story( داستاني ايـن وقـايع در روزگـاران قـديم حقيقـي

آن بوده م اند؛ اما امروزه )233: 1381شميسا،.(شونديها افسانه تلقي
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كه«: اند بيان، اسطوره را چنين تعريف نمودهيها در كتاب اسطوره مشبه بهي است
ر و جامعـها با تخيـل يـا قـراين تـاريخي، مـردم بايد مشبه محذوف آن شناسـي شناسـي

و گاهي ً پي بردن به مشبه ممكن نيست،دريافت در ايـن) 215: 1370 شمسيا،(».اصال
ماست تعريف، اسطوره همان استعاره نميكه در آن مشبه به محذوف و ما تـوانيميباشد

م همين امر سبب آفريننده اصل معناي آن را دريابيم؛ گردد؛ زيرا اسطورهيبودن اسطوره
م و محض تبديل داللـتيا شود كه به مدلول از پيش تعيين شدهيبه يك دال ميان تهي

م بلكه اين خوانندهكند؛ينم . ره به چه معنايي بـه كـار رود گيرد اسطوياست كه تصميم
)234: 1384پورنامداريان،(

م از سوياين اساطير ً فردوسـي رونـد؛يشاعران نيز در معاني نمادين به كار مـثال
م»اكوان ديو«زماني كه داستان  د با توجه به اصل داسـتان خـود بـه برداشـتكنيرا بيان

م و آن را نمونـهيجديدي از اين اسطوره مـيهـانانسـاي پردازد كـه چنـان. دانـديبـد
:گويديم

بـت شنـو مر ديو را مردم ز يزدان سپاسركسي كو ندا ـاسد د
ك يــز ديوان شمر مشمرش آدميو گذشت از ره مردماهر آن

)2،58، جلد1373فردوسي،(
ويهـا ها هرگاه ببينند اين دال در واقع خوانندگان اين اسطوره تهـي داراي داليـل

ايا معاني و آنهستند كه با روزگار آن ها مطابقت ندارند، فـوراً فكار و بـراي هـا معـاني
م ماين امر، هم باعث چند. نماينديداليل جديدي وضع و هـميمعنا بودن اساطير گردد

م باعث ماندگاري آن :مثل اين بيت؛)82: 1378 رتون،.(شوديها
و كي رسدستا هايلي باديه پرجز راه دل ايكه دل  دلي رستم مردانه

)1257: 1388مولوي،(
و شجاعت است كـه تنهـا چنـين كسـي،اين بيت در و پردلي رستم نماد مردانگي

و عشق الهي است .قادر به طي كردن مسير دل
 باشد در جهان در پيش صف عاشقان رستم كه

م  رانند خوش هر روز در درياي خونيشبديز
)759: همان(

ن افراد هستند؛ زيرا اگر رستم تنهـايتر منظور اين است، عاشقان عشق الهي، شجاع
تواند بر دشمنان ظاهري غالب آيد، عاشقان عشق الهي هر روز در دريـاي مشـكالتيم
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وهدران، فرس راه عشق و آن نفس است؛ن دشمنانيتر بر دشمن اند  خود غالب آمده اند
نَفسك الّتي بينَ جنبيك«: اندهكه گفت چنان كودع ؛ امـا بـه)9: 1361فروزانفـر،(»اَعدي

و تختي)ع(بايد بگوييم در واقع رستم، امام علي،طور كلي پروتوتايپ يـا،، پورياي ولي
ــه و جــي نمون ــان ــي پهلوان ــن مســأله) 299: 1381شمســيا،.(وانمردان هســتندازل ي اي

ما پروتوتايپ مـيبرمـ هـا انسـان ها به ناخودآگاه جمعي و تـوان آن را حقيقـتيگـردد
موسـي، عيسـي،،از نظـر عارفـان. دانست كه عارفان نيـز بـه آن اعتقـاد دارنـديا نوعيه

و  و ... ابراهيم، نوح، هارون ؛ بلكـه ايـن انـد از بـين نرفتـه تنها يك بار به دنيا نيامده اند
و جسم متجلي،خاصيپيامبران، گويي يك روح ازلي هستند كه در هر زماني در قالب

آنشود وگريم م. ها يك روح بيشتر نيست نه اصل مگـر«: گويديكلمنس اسكندراني نيز
م )33: 1378رتون،(» زند؟يافالطون كيست؟ جز موسايي كه به زبان يوناني آتن حرف

مانچن :گويديكه موالنا نيز
 جمله سجدهاييــمي ما قبله ـت روپوشس اين هيكل آدم
ز حق جداييم ـت دا داشـجابليس نظر جدا  پنداشت كه ما

 شمس تبريز خود بهانه ست ماييم به حسن لطــف مايـيم
و مــا گداييــم با خلق بگو بــراي روپوش  كو شاه كريم

)671: همان(
و داسـتانو ابلـيس اشـاره)ع(در اين ابيات، موالنا بـه داسـتان حضـرت آدم دارد

و معتقد است، اگر آدم مورد سجدهيمها انسانرا تمثيلي از تمام)ع(حضرت آدم ي داند
ح.ايـم مـا نيـز مـورد سـجده قـرار گرفتـهي همـه،فرشتگان قـرار گرفـت تـي پـا را او

ميفراترم و آن تنها براي روپوش عامه،اين ظاهر حضرت آدم:گويديگذارد هـا است تـا
فرشـتگاني نه اين خداوند بود كه در ازل مورد سجدهه مقام الوهيت آدم پي نبرند وگرب

و دليل گمرا م هي شيطان را نيز همين نگاه جداييواقع شد . دانديطلبانه
 كه يافت شد به جوال تو صاع انبارم دمت به عـوان گرفتم سپركه دزد تو را
در وگفت ممكن ني خيره در سبب قهرتو  آن بود اگر چه قهارم هزار لطف

)732: همان(
م)ع(اين ابيات، داستان حضرت يوسف ،كه در اين ماجرا. آورديو بنيامين را به ياد

مادبر)ع(حضرت يوسف مير تني خود را و از«: فرمايديشناسد آنچه من برادر توهستم
م آن و هنگاميها انجام و ناراحت نباش آنيدادند غمگين ها را بسـت ظـرف كه بارهاي
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زد. آبخوري پادشاه را در بار برادرش گذاشت شما دزد!ي اهل قافلها«سپس كسي صدا
به)70-69/يوسف(» هستيد ي همهدر اين ابيات، گويي اين سخنان از زبان حق خطاب
آن بيان شدهها انسان و شايد در و حوا نيـز اشـاره،اند  باشـد؛ شـدهيا به گناه اولين آدم
م و حـوا دارد كـه بـه دليـلي اشاره به مواخذه من شما را دزد گرفتم،: گويدياينكه آدم

مـ،ممنوعي خوردن ميوه و اينكه خود معشوق بيـان نمايـديمورد قهر الهي قرار گرفتند
ياي دهنده نشان،دزد گرفتم كه تو را و در ارتكـاب)ع(آدمحضرت بي اختياري عاشق
م،موالنا در بيتي ديگر. است اين گناه :نمايدياين بي اختياري خود را بيان

ام من از براي مصلحت در حبس دنيا مانده
 ام؟ كجا من از كجا مال كه را دزديده حبس از

)589: همان(
و گرفتا و رنجر شدن او در سختيسپردن به عوانان شايد اشاره به هبوط آدم هـا ها

م. است دل تواند امانت عشق الهي باشديصاع انبار .جاي داردها انسانكه در

در.4.5  شمس»غزليات«نمادپردازي

از جمله، حكيم ترمزي در تعريف نماد مختلفي وجود دارد؛، نظرات در مورد معني نماد
از«: گويديم و كالم ظاهري عالم غيب بر پايه نماد عبارت است از سخن گفتن از باطن

در) 298: 1373نويا،(».چه در دسترس حواس بيرون وجود داردو آن اين نظر ترمزي،
زي دهنده واقع نشان و،بان بنا به ضـرورت مقدس بودن نماد است؛ زيرا اين از كلمـات

م مـيواقعيات ظاهري استفاده شـود مـافوق ادراك بشـريكند؛ اما حقايقي كه با آن بيان
نويسنده يا شاعر براي نزديك كردن اين مفاهيم اليوصـف مجبـور،به همين دليل؛است

م به .گرددياستفاده از زبان ظاهري
اني نمادها را به دو طبقـه برخي، و نمادهـاي فـرا رونـده تقسـيم نمادهـاي سـاني

ازي منظور از نمادهاي انساني كه جنبه كنند؛يم  نمادهـا اسـت شخصي دارند، آن دسـته
در.و احساسات شاعر هسـتندي افكار، آرا دهنده كه نشان » رباعيـات«مثـل نمـاد كـوزه

و نگر حقـايق عرفـاني رونده همان تصاوير ملموسي است كـه بيـا خيام؛ اما نمادهاي فرا
)164: 1382صرفي،.(نددنياي معنوي هست
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 انـد، معنـايي مـاورايهشـدتهاين دسته از نمادها اگر چه از عناصر جهان مادي گرف
نشاين نوع نماد.ي ظاهري خود دارندمعن أت گرفته از پردازي كه مخصوص عرفا است،

آن جهان م ها است؛ بيني ً وقتي موالنا :گويديمثال
را در جنبش ج اندر آور زلف عبرفشان رايهانادر رقص اندر آور  صوفيان

)90: همان(
و ناآشنا با شعر او روبها اگر خواننده مـي مبتدي كنـد كـه بـا يـكيرو شود، گمان

كم رو شده روبه سرا خمريه شعري از شراب، مـي، جـام، ميخانـه،تر است؛ زيرا موالنا در
و  ا. است سخن نگفته... شاهد ـ شيخ محمود شبسـتري نيـز در توضـيح گونـه اشـعارني

:گويديم
و شاهد را عيان كرد و شمع و خط بيان كرد شراب و خال ..يكي از زلف

 ـل افـــتادــسخن ها چون به وفق منــــزل افتاد در افهام خاليــق مشك
)13: 1361شبستري،(

مـيا شبستري به نكته،در اين ابيات او كنـد؛ياساسي در مورد زبان عارفان اشـاره
مـيم د، آورنـيگويد وقتي عارفان بر وفق منازل يا مراحل سلوكي خود سخن بـه زبـان

و كج ميفهم الجرم در فهم مردم، ابهام آن؛گردديايجاد هـا بـه به طوري كه براي فهـم
و تفسير نياز است خود بـه گلشن رازيمه، شبستري در تمام منظوبه همين دليل؛تأويل

م تأويل اين واژه عرفاني متناسـبي پس در هنگام مكاشفه؛پردازديها در اشعار عرفاني
و مرتبه مي با مقام و مبهم و زباني كه در هنگام تجربـهيعارف، زبان او پيچيده ي گردد

م كهيديني، عارف از آن استفاده ا سلوكب در پيوند«كند، زبان رمز يا زبان نمادين است
مي انسان را با عالم]و[قدسي است ) 330: 1384پورحسـن،(» سازديماوراي انسان مرتبط

ا مي در غزل اين نماديها جا فقط به يكي از قابليتنيدر و آن بـه هاي موالنا اشاره شود
.كار بردن يك كلمه در دو معني متضاد است

و منفي.2.5.4  نماد مثبت

و منفي اين است كه شاعر گـاه يـك واژه را در دو معنـاي نمـادين منظور از نماد مثبت
م م. برديمتضاد به كار مب،در دانش هرمنوتيك«: گويديريكور احـث زبـاني، آن يكي از

و نـا معصـوم فهـم شـود است كه مـدلول نمـاد  و گنـاه يـا معصـوم ».گرايي عصـمت
و منفي،ي از جمله) 329: 1384 پورحسن،( معني. است» آتش«ادنماين نمادهاي مثبت
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دري دو گانه و. است نيز به كار رفتهمولوي» غزليات« آتش ً نمـاد عشـق آتـش معمـوال
و رمز بالي دل :مثل) 332: 1384پورحسن،.(ادگي استد محبت

 وين دل ديوانه باز روي به صحرا نهاد آه كه بار دگر آتش در من فتاد
)377: 1388مولوي،(

بيدر م اين بيت، آتش نماد عشق است كه وجود عاشق را :يا.گردانديقرار
م حريفا اندر منـكيآتش صبر  گردد به اياميكه آتش آب

)640: همان(
مـن تـو را را از آتـش: گويـدياما در اين بيت، اخير، معشوق خطاب به عاشق مـ

و تو را به  و صفات ذميمه نجات دادم آتـش،در واقع. آتش عشق مبتال گردانيدمشهوت
و متضاد به كار رفته،كه يك لفظ ثابت است . است در اين بيت، در دو معناي متفاوت

دل آينه نيز همواره مظهر و عرفا آن را براي بيـان صـفاي و صفا است و نماد پاكي
م :مثل برند؛يخود به كار

توا هر شش جهتم تودري جان منقوش جمال  آينه در تابي چون يافت صقال
)932: همان(

ازيا جلـوه،است كـه وقتـي عـارف آن را پـاك كنـد»دل«در اين بيت، آينه نماد
م بايخداوند در آن نمايان :معاني قبل فرق داردشود؛ اما در بيت زير معناي آينه

آ ز خوبي خويش ا! ينه را مشتري سوخته باد آينهاي تو و ننگريتا تو در
)1280: همان(

م،ابيات قبلي آينه كه در همه شد، در اين جا مورد نفرين موالنـايبه پاكي ستوده
م گي. گيرديقرار ااين تغيير جهت ست؛ زيرا در ايـن ري موالنا به دليل تغيير معنايي آينه

و خود پرستي  .استبيت، آينه ديگر به معناي پاكي نيست،؛ بلكه نمادي از خود بيني
و دنيـا بـه كـار» قفص« و بـراي بيـان نفـس و در بند بودن اسـت نيز نماد زنداني

كهيم :مثل همواره از نظر عرفا مذموم است؛رود
و كام من گردد؟وي باشد كين قفص چمن گردد؟ك  ندر خور گام

) 293: همان(
.نماد عالم قدس است»قفص«اما در بيت زير، خود

و بگوييد كجاييد مرغان  كه كنون از قفص خويش جداييد رخ باز نماييد
)280: همان(
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مي گويا از عالم قدس به همه شود كه به قفص اصلي خـوديمرغان روح ندا داده
يـر با استفاده از نماد، اين همـه امكـان تغي؛ بنابراين كه همان عالم قدس است، بازگردند

م كه. آيديمعنايي به وجود سردمداران هرمنوتيـك جديـد، نمـاد را به همين دليل است
م ميزبان مقدس و همواره تالش ،كنند تا قدرت آفرينندگي زبان را از طريق نماديدانند

اين فيلسوفان پل ريكور اسـت كـه بـه كـاربردني از جمله. به باالترين حد آن برسانند
ميهاهنماد را يكي از نشان و از آن، بـه عنـوانيشاعرانگي تجربه ديني ي افزونـه«دانـد

م» معنايي )66: 1378اسماعيل،(.كنديياد

 گيري نتيجه.5

هرآنشد، دريافتيم چه گفته بر اساس آن ز، براي درك شعر موالنـا بـه مـايچ چه بيش از
و طرز تفكر او بود كمك نمود، آگاهي از جهان از. بيني ، بينـي موالنـا دريافت جهـان بعد

و قابلبيـتني بسيار از توا است، استفاده معنا بودن شعر او شدهچه باعث چند آن يهـا ها
اسـتعاره،در ميان صورخيال. خيال هستنداين عناصر زباني همان صور. شعر استزباني

ي برخـي از كاركردهـا،بيش از همه در ايجاد معاني مختلف نقش دارد كه در اين مقالـه 
آن در كنايات موالنا نيز.ن گرديداستعاره تبيي در،ديديد هر دو سـاخت نقـش بسـياري

آن داشتند؛ ايجاد معاني دوگانه مـ از كنـد،يجا كه ايهام به خودي خود تك معنايي را رد
ا و به تبع آن، چند معناييبنابراين نقش بسياري در .شعر موالنا داشت يجاد تخيل
ا درز مهمنمادپردازي نيز يكي است، اين مولوي» غزليات«ترين عوامل چندمعنايي

خوي نمادها زاده و تنهـا بـا قرار لحظات بي گـرفتن در آن موقعيـت يشي موالنا هسـتند
م است كه آن ميها ترين قابليت از مهم. نماييميها را درك وينماد توان به نمـاد مثبـت

ممنفي در شعر موالنا اشاره نمود كه در آن، يك وا .روديژه در دو معناي متضاد به كار
چـون اسـاطير لي در ايجـاد معنـاي چندگانـه دارنـد؛ ها نيز نقش بسيار فعا اسطوره

در همچون يك دال ميان تهي هستند كه موالنـا آن  هـا را بـراي آزاد بـودن خواننـدگان،
آن با توجه به سابقه-تعيين داللت معنايي م-هاي برنيا. برديبه كار رسـي شـعر گونـه

م و جاودانگي اين اثر و چه خوب است كه در تأويـل اشـعاريموالنا باعث حيات شود
و معنايي آن و جنبه عرفاني، به اين نوع كاركرد زباني معنايي شعريها ها نيز توجه گردد

د شوموالنا از هـر اين شـاعر عـارفيهاد تا انديشهل صور مختلف خيال بيرون كشيده
.دچه بهتر درك شو
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