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چکیده

شاعران عارف بهویژه مولوی ،برای بیان عرفان عملی و القای مضامین ناب

عارفانه ،ناچار به استفاده از زبان خاصی بودند؛ بنابراین ،با باالبردن ظرفیت
زبانی و استفاده از نمادهاای عرفاانی ،سایی در انتقاا ایان مفااهی عمیا

داشتند .از سوی دیگر ،برای دریافت داللتهاای ضامنی نمادهاای اشایار

مولوی ،ناگزیر باید به روابط میان نشانهها توجه کارد کاه از جملاۀ آنهاا

روابط تقابلی اسات؛ چراکاه دریافات الگوهاای فیاری مولاوی ،متضامن

بررسی رواباط تقاابلی ،نحاو گازین

و روش برخاورد باا رواباط اسات.

تقابل های دوگانه ،اساس نظریۀ ساختارگرایی است که توجاه حاوزه هاای

مختلف زبان شناسی ،روایت شناسی ،فلسفه و ...را به خود جلب کارد .ایان
1
2

 .دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن (نویسنده مسئو )Safayi.ali@guilan.ac.ir .
 .کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیaliani.roghaye@gmail.com .
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تقابل ها ،ژرف ساخت متن را نمایان می کنند و باا تحلیال و بررسای آنهاا

می توان به دنیای تفیر شاعر دسات یافات .در ایان مقالاه ،نگارنادگان باه

روش توصیفی -تحلیلی ،جفت های تقابلی نمادهای حیوانی را در غزلیات

شمس بررسی میکنند .آنچه در بخ
گاازین

تقابلی حاازز اهمیات اسات ،نحاو

نمادهااا و هنجارشااینی در روابااط تقااابلی اساات .مطاااب نتااای ،

رابطااههااای تقااابلی در غزلیااات شاامس ،در چهااار دسااتۀ ساال،ی ،ایجااابی،

دووجهی و میانه نمود یافته است که تقابل های میانه و دووجهای ،نشاانگر

هنجارشینی و پویایی در جفت های تقابلی هستند .همچنین در این مقالاه،

روابط تقابلی از سه منظر الگو ،کان

و دگردیسای بررسای مایشاود .در

مقولۀ الگوها ،جفت های خاموشی /قیلوقا  ،روح /جس  ،عقل /عش و...
در تقابل با ییدیگر قارار گرفتاهاناد کاه ایان مسائله ،بیاانگر دغدغاههاای
اندیشگانی مولوی دربار این مؤلفههاست .در بخ

کنشای ،کان هاا در

چهااار مقولااۀ رنا  ،صاادا ،میااان و حرکاات نمااود یافتااهانااد کااه اغلااب،

داللت های ضمنی نماد ،با کارکرد کن ها در یک راستا قرار مایگیرناد؛
برای مثا  ،باز جان با شنیدن صدای موسیقی و ط،ال عشا آرزوی دیادار

میشوق در او زنده می شود و بههمیندلیل ،حرکت مسیحوار باز ،باا رنا

سفید و میان آن تطاب پیدا می کند .در نقطۀ مقابل بااز ،کاال باا داشاتن
رن

سیاه ،حرکت روبهپایین و میان مردار ،م،ین تطاب کن ها با داللت

ضمنی نماد است .درنهایت ،روح تیالی بخ

مولوی میتقد است کاه ایان

دوگانگیها زمانی از میان برمیخیزند؛ اما در مواردی ،ایان دگردیسایهاا

درجهاات عیااس پاای

ماایرونااد کااه ایاان مساائله ،ناشاای از پویااایی و

هنجارشینیهای عرفان مولوی است .گذر متن غزلیاات شامس از حالات

میانییی به دینامییی نیز منوط به ساختارشینیهای موجود در داللتهای
قراردادی است.

واژههای کلیدی :مولوی ،عرفان ،نشاانهشناسای ،تقابال دوگاناه ،نمااد
حیوانی.

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 163 /

مقدمه

ییی از بنیادیترین اندیشههای ساختارگرایان ،تقابلهای دوگانه است که ریشه در نظریاات
سوسور دارد .در این نظریه ،مینای هر واژه در نظام نشانهای ،منوط به روابط تقاابلی اسات و
با تحلیل تقابلها در متن است که میتوان به ایادزولوژی و مادلو هاای ضامنی نویسانده یاا

شاعر دست یافت .سوسور نظام نشانهای را منفارد و مجازا مطارح نمایکناد؛ بلیاه از ارزش
نشانهها در روابط درون هر نظام سخن میگوید و میتقاد اسات ارزش هار نشاانه ،باهواساطۀ
تقابل او با سایر اجازای درون ماتن نماود ماییاباد .سوساور بارای نشااندادن مفهاوم ارزش
نشانهای ،از مثا بازی شطرن استفاده میکند که در آن ،ارزش هر مهره بسته به میان آن و
در تقابل با مهرههای دیگر شیل میگیارد .از دیاد سوساور« ،مفااهی باه گوناهای اث،ااتی و
بهموجب محتوایشان تیریف نمیشوند؛ بلیه بهگونهای سل،ی و از طری تقابل با دیگار اجازا
ارزش مییابند .آنچه مشخصکنند هر نشانه است ،به بیان دقی  ،بودن آن چیزی اسات کاه
نشانههای دیگر نیستند» (سوسور .)115 :1387 ،با این توضیح ،بررسی تقابلهای دوگاناه در
شیر شاعران ،راهی برای دریافت فضای فیری هر شااعر یاا نویسانده اسات .مولاوی نیاز از
شاعران عارفی است کاه ساخنان عرفاانی را مرباوط باه عاال مااورا و فراتار از محسوساات
میداند؛ چراکه وسیت عاال عشا و میناا ،اجااز بازتااب در زباان عاادی را نمایدهاد .از
اینرو ،برای بیان تفیر متافیزییی و عوال وحدت ،از نماد بهره مایگیارد .همچناین شاور و
هیجان موجود در غز ها ،به تحاولی چشامگیر در حیطاۀ زباانی مولاوی منجار شاده اسات؛
به طوری که زبان بر اندیشه و مینا مقدم شاده و کاارکرد پیاام رساانی خاود را از دسات داده
است؛ بنابراین ،غز های موالنا از حالت قراردادی و تاکمیناایی خاار شادهاناد و میناای
تقابلی به غز ها وارد شده است که بخشی از نیمۀ پنهان فیری و الگوهای عرفاانی مولاوی،
از طری همین تقابل نمادها نمایان میشود .مقالۀ حاضر ،به روش توصیفی-تحلیلای ،نمادهاا
را در روابط تقابلی از منظر الگو ،کن

و دگردیسی بررسی می کناد .نتاای نشاان مای دهاد

مولوی برای برجسته و ممتازکردن الگوی مث،ات و متیاالی ،از الگاوی منفای و نزولای بهاره
می گیرد که از میان الگوهای تقابلی متیدد ،تقابل الگوی عقل و عش  ،برای شااخصکاردن
الگوی عش مورد توجه مولوی است؛ چراکه موالنا خاود عاشا و رنا کشاید ایان مسایر
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پرتالط بود .این پیر بلخ ،سیر تیاملی آدمی را منوط به کیمیای عش می داند و عقل را ساد
راه سلوک و مانع عرو وجود آدمای باه اصال خاود تلقای مای کناد .در مقولاۀ کان

هاا،

نشانه های موجود در محور ه نشینی نیتهای چشمگیر است؛ چراکه مولوی ،نمااد متیاالی و
فرورونده را با کن های برین و نزولی مطرح میکند؛ اما درنهایات ،مولاوی بارای افارادی
که روحیۀ کما جویانه دارند ،مقولۀ دگردیسی را مطرح می کناد .اگرچاه در ماواردی ایان
دگردیسی درجهت عیس پی

مایرود ،ایان مسائله ناشای از پویاایی عرفاان مولاوی و در

وجهی دیگر عزم و اراد ضییف آدمی است.
پیشینه و ضرورت تحقیق

مطاب بررسیها ،تاکنون به تقابلهای دوگانۀ نمادهاای حیاوانی در غزلیاات شامس باهطاور
جامع پرداخته نشده است؛ اما میتاوان در ایان زمیناه باه مقالاههاایی اشااره کارد؛ از جملاه:

«تحلیلی از م،انی نظریۀ تقابل در هستی در مثنوی موالنا» از مهدی ده،اشی ،که با عنایات باه
دیدگاه ابنعربی ،به بررسی تقابالهاای اولیاۀ هساتی در مثناوی پرداخات و آنهاا را تقابال
مرآتای نامیاد .محمدصااادق بصاایری در «حیمات اضااداد در مثنااوی مولااوی» ،بااا تییااه باار
حیایتهای مثنوی ،به جلوههای گوناگون تضاد در نظام آفرین

پرداخت .نگاین باینظیار

در «فروریزی تقابلها و اصالت نگرش نس،ی در دستگاه فیری» ،نگرش نسا،ی تقابالهاا در
حیایااتهااای مثنااوی را ت،،ااین کاارد و نشااان داد دوقط،اایبااودن تقاباالهااا ،بااه ایسااتایی در
داللتهای ضمنی و تیثیر مینا منجر میشود .زهرا حیاتی در «بررسی نشاانهشاناختی عناصار
متقابل در تصویرپردازی اشیار مولوی» ،به نمود عناصر متقابل ،نه باا بیاان مساتقی  ،بلیاه باا
شگردهای مختلف بیانی و بالغی پرداخت .مری شریفنسب نیز در «بررسی تقابل مار

و

زندگی در دیدگاه موالنا» ،با نگاهی کلی به ت،یین نظر عارفان م،نی بر گذر از زندگی ماادی
برای وصا جانان پرداخت .بهطورکلی ،بیشر پژوه ها دربار تقابل بر پایۀ مثناوی صاورت
گرفته و به غزلیات شمس کمتر توجاه شاده اسات .باههمایندلیال ،بررسای ایان رواباط در
غزلیات شمس ضروری بهنظر مایرساد .در مقالاۀ حاضار ،باا نگااهی وسایعتار ،تقابالهاای

حیوانی از منظرهای الگو ،کارکرد دوگانة سلبی و ایجابی ،هنجارشکنی در تقابللهلا،
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کنش و دگردیسی بررسی میشاود .براسااس نتاای  ،در مقولاۀ الگوهاا ،بساامد اساتفاده از

الگوی عاش ≠ نااهل ،بیشتر از الگوهای تقابلی دیگار اسات؛ چراکاه مولاوی میتقاد اسات
نااهالن و ناقصان ،قابلیت دریافت نیات و ظرایف اسرار مردان راه ح را ندارناد و باهدلیال
محرومیاات از عنصاار پویااای عشا  ،بااه آنهااا اجاااز ورود بااه دریااای عشا و وصااا داده

نمیشود .همچنین در این بخ  ،تقابلها در دو بخا

سال،ی و ایجاابی بررسای مایشاوند.

نیتۀ حازز اهمیت در این بخ  ،هنجارشینی در نمادهاسات کاه کارکردهاای دووجهای و
میانۀ نمادها ،نشانگر این مطلب است .همچنین تقابل از منظر کن ها ،صدا ،حرکت و رن
بررسی میشود .نتای در این بخ

نشان میدهد کن

حرکتی در مقایسه باا بقیاۀ مؤلفاههاا

حوز گستردهای دارد؛ چراکه عرفان و عش  ،دو مقولهای است که هردو پویایی و تحارک
را میطل،د و این دو عنصر نیز در وجاود موالناا تجلای یافتاه اسات؛ اماا در پایاان ،باا مقولاۀ

دگردیسی نشان داده شده است که درنهایت ،با حرکات نمادهاای نااقص باهساوی کماا ،
وحدت در جهان حاک میشود.
تقابلهای دوگانه

تقابلهاای دوگاناه ،مها تارین اسااس نظریاۀ سااختارگرایی اسات کاه اولاین باار ناییالی
تروبتسیوی ،وا شناس ،از این اصطالح استفاده کرد و آنرا برای تمایزهای واجای باهکاار
گرفت (احمدی)398 :1371 ،؛ اما بهطور قطع نمیتوان آغاز دقی آن را مشخص کرد؛ زیرا
پیشینۀ تقابلهای دوگانه به انسانهای اولیه برمیگردد که برای شناخت ط،ییات و جهاان ،از
مفاااهی متضاااد بهااره ماایگرفتنااد .بااه بیااان چناادلر (« ،)159 :1386انسااان حااداقل از دور
کالسیک ،به اهمیت تقابلهای دوتایی پی بارده اسات؛ بارای مثاا  ،ارساطو در متافیزیاک،
تقابلهای اساسی را بدین شیل اعالم میکند :صاورت -مااده ،ط،ییای -غیرط،ییای ،فیاا -
منفیل ،کل -جزء ،وحدت -کثرت ،ق،ل -بید ،وجود -عدم».
سجودی ( ،)27 :1382هویت اصالی نشاانههاا را در ارت،ااط باا ییادیگر در درون نظاام
میداند« :تحلیل ساختگرایانه ،تأکید بر روابط ساختاری است که در هر لحظۀ بهخصاو
از تاریخ ،در درون یک نظام داللتگار جن،اۀ کاارکردی دارناد و نقا مناد هساتند .تییاۀ
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سوسور ،بر روابط تقابلی در درون نظامی کلی است .او بهخصو
نشانهها تأکید میکند؛ تمایزهایی مثل :ط،ییت /فرهن

بر تمایزهای تقاابلی باین

 ،مر  /زندگی ،روبنا /زیربنا».

رومن یاکوبسن باا تأثیرپاذیری از نظریاات سوساور و تروبتسایوی میتقاد اسات اولاین
کن های یادگیری کودکان ،از طری تقابلهای دوگانه شیل مایگیارد« .باهنظار مایآیاد
دوگانهانگاری ،ریشههای عمیقی در پیشارفت بشار داشاته اسات .یاکوبسان و هلاه مشااهده
کرده اند که درک تقابل دوتایی ،اولین فیالیت منطقی در کودکاان اسات» (چنادلر:1386 ،
 .)158همچنین تقابلهای دوگانه ،زیرساخت فرهن
زیربنا در باورها و فرهن

و اسطوره را تشییل میدهد کاه ایان

های گوناگون میان خوبی /بادی ،روشانایی /تاارییی ،خیار /شار

و ...دیده میشود .برایناساس ،استراوس ،م،نای تفیر انسانهای اولیه برای شناخت از جهان
و اساس شیلگیری اساطیر را تقابلهای دوگانه تلقی میکند« .ییی از عملیردهای بنیادین
ذهن آدمی ،خل تقابلهاست ...و کن های فرهنگی ما ،از این تقابالهاا نشائت مایگیارد»
(برتنس.)77 :1384 ،
اما در زمانی این تقابلها موجب نظ امور میشوند و باا دگردیسای نمادهاای سال،ی باه
نمادهای مث،ت و ایجابی ،در نقطهای به وحدت میرسند« .تقابلهای دوشقی میتوانند بارای
نظ بخشیدن به نامتجانسترین عناصر بهکار روند و بههمیندلیل است که دوشقیگرایای تاا
این حد در نوشتهها فراگیر شده است» (کالر .)25 :1388 ،درنهایت ،این تقابالهاا باه تولیاد
مینا منجر میشوند .همانطورکه یاکوبسن میتقد است« :واحدهای زباانی ،توساط نظاامی از
تقابلهای دوتایی به ه مربوط و محدود میشوند .این تقابلها در تولید میناا نقشای بنیاادی
دارند» (چندلر.)160 :1386 ،
مؤلفههای تقابلی در نمادهای حیوانی

در این بخ  ،چگونگی استفاد مولوی از روابط تقابلی نشاان داده شاده اسات کاه در ساه
مقولۀ الگو ،کن ها و دگردیسی نمود مییابد.
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 .1تقابل از منظر الگوها

تقابلها از سویی برمن،ای الگوهای فیری مولوی نمود یافته است که در این موارد ،مضامین
خموشی /قیلوقا  ،روح /جس  ،عقل /عش و ...در تقابل با ه قرار میگیرند .نتاای بحا
نشان میدهد که گستر الگوی تقابلی عاش  /نااهل ،در دستگاه فیری مولوی نمود بیشاتری
یافته است که این امر ،اهمیت این موضوع در بافت فیری مولوی را نشان میدهاد؛ زیارا از
نظر عارفانی مانند مولوی ،تنها عاشقانی که از بدنامی در کوی عشا بیمای ندارناد ،قابلیات
سیر و سلوک پیدا میکنند و به نااهالن و نامحرمان اجاز ورود داده نمیشود .برایناسااس،
موارد تقابلی از منظر الگوها درادامه بررسی میشوند.
 .1-1خموشی /قیلوقال

خاموشی و کتمان اسرار ،از نیات بنیادی و اساسای عارفاان اسات و از مؤلفاههاای مها در

رسیدن به ح محسوب میشود .در این میان ،مولوی نیز باه ایان مقولاه توجاه وافاری دارد.
مولااوی فوایااد خاموشاای را باارای حیطااههااای مختلفاای از جملااه درکنداشااتن مسااتمیان،
بیانناپذیری مفاهی عرفانی ،ناتوانی شاعر در القای آن به مخاط،اان ،واصاالن مان عارف ا
کل لسانه ،ریاضت نفس و ...بهکار میگیرد .در حوز نمادهای حیوانی ،باز در این دیادگاه
در تقابل با بل،ل قرار میگیرد .وی با برجستهکردن صفت خموشی باز ،به ماذمت قیالوقاا
عارفان (بل،الن) میپاردازد؛ زیارا تنهاا عاشاقان بازصافت کاه خموشای را پیشاۀ خاود قارار
دادهاند ،شایستگی تماشای شاه را دارند؛ در حالیکه بل،الن سخنور در زندان به سر میبرند.
در ابیات زیر ،مولوی با تییه بر قیلوقا بل،ل ،جن،ۀ سیوت باز را برجسته میکناد و بل،ال را
نماد سالیانی میداند که تنها اهل قیلوقا اند و دسات از تیلقاات دنیاوی برنداشاتهاناد؛ اماا
بازان ،نماد عارفان واصلی هستند که با مَن عارف ا کلال لساانه ،باه خاموشای رسایدهاناد و
چش خود را از تیلقات دنیوی بستهاند:
رو رو که نهای عاش  ،ای زلفک و ای خالک

ای نازک و ای خشمک پابسته باه خلخالاک

کن و شه را بین چاون بااز ساییدی تاو

ناای بل،اال قااوالی درمانااده در ایاان قالااک

خام

()1155
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هلااه ای باااز ،کلااه باااز ده و پاار بگشااا

وقت آن شد که بر دولات پایناده زنای

همچو منصور تو بردار کن ایان ناطقاه را

چو زنان چند بارین پن،اه و پاغناده زنای
()2661

 .2-1عاشق /معشوق

تقابل میان آهو و شیر در زبان متیارف روا دارد .در آثار مولوی نیز آهو در بیشاتر ابیاات،
در تقابل با شایر قارار مایگیارد .آنچاه در بخا

تقاابلی شایر و آهاو حاازز اهمیات اسات،

عوضشدن رابطههای چشمگیر کنشی میان این دو نماد اسات .کان
حملهوری آن است که در مصراع او نمونۀ شیری زیر باه کان

رفتااری ط،ییای شایر،
ط،ییای پنجاهنهاادن شایر

برای شیار آهو سخن به میان آمده است .در این مورد شیر میشوق ،باا پنجاههاای قدرتمناد
خود بر آهوی عاشا حملاهور مایشاود؛ اماا نیتاۀ چشامگیر ،در تغییار کان
گریزانبودن آهو است که نهتنها در این شرایط ،از کن

رمنادگی و

رمندگی خود اساتفاده نمایکناد،

بلیه خود را تمام و کما در اختیار شیر میشوق قرار میدهد و از خونخواری شیر ،احساس
رضایت و خرسندی دارد .از دیدگاه عرفانی ،این رابطه را میتوان به فنا تی،یر کرد.
چو شیر پنجه نهد بر شیسته آهوی خاوی

چااون بزناااد گاااردن سااجده کناااد گاااردن

که ای عزیز شیارم چاه خاوش باود بخادا
()98
شیر خورد خون من ذوق مان از خاوردن
()1112

اما در مقولۀ هنجارشینی ،مولوی از کن

منفی شایارگری شایر باهعناوان «حملاههاای

خوش» یاد میکند؛ زیرا حملهوری شیر س،ب پراکندهشدن مشک میرفت میشود.
کجاست شیر شیاری و حملههای خوشا

که پر کنناد ز آهاوی مشل

صاحرا را
()108

از موارد دیگر هنجارشینی ،مربوط به کن های اصلی شیر یینی درندگی و حملاهوری
این حیوان است که در بخ

هنجارشینی ،به آهاو منتقال مایشاود .از ایانرو ،در سااختار

غز زیر که کامالً فضای سورزالیستی دارد و با شرایط اینجهانی تطاب نادارد ،رابطاۀ میاان
شیر و آهو عوض میشود و کن

تاختوتاز و شیارگری کاه از خصیصاههاای ویاژ شایر

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 169 /

است ،به آهو منتقل میشاود .بادینترتیاب ،آهاوی عاارف یاا عاشا باهساوی شایر شامس
حملهور میشود:
او نخجیاار بااود

آهااویی ماایتاخاات آنجااا باار مثااا اژدهااا

باار شاامار خاااک شاایران پاای

دیدم آنجا پیرمردی طرفاهای روحاانیای

چش او چون طشت خونوموی او چون شیر باود

دیدم آن آهو به ناگه جانب آن پیر تاخت

چاار هااا از هاا جاادا شااد ،گوییااا تزویاار بااود
()763

ال،ته سلطه و هراس شیر نر از آهو ،در غزلی دیگر باهصاراحت دیاده مایشاود کاه آهاو
نهتنها از شیر نمیگریزد ،بلیه شیر نر بر اثر بی و هراس ،در مقابل آهو تسلی شده است:
ییی آهوی جانپرور برآمد از بیابانی

سوزان دم

که شیر نر ز بی او زند بر ری

()1206

همانطورکه اشاره شد ،نیتۀ حازز اهمیت در روابط تقابلی ،تغییر کن هاای موجاود در
الگوهاست که این هنجارشینی ،در ابیاات زیار باا تغییار کان
چراکه شیر برخالف سایر بخ های غزلیات ،در نق

نماادین نماود یافتاه اسات؛

عاش و عاارف باهکاار گرفتاه شاده

است و از سطح داللتهای قراردادی شیر میشوق و آهوی عاش فراتر رفته و آهاو را نمااد
میشوق و شیر را به عارفان و عاشقان واقیی دانسته است:
اگرچه شیر گیری دال مایتارس از آن آهاو

که شیرانند بیچاره مار آن آهاوی مسات

را

()135

همچنین این الگو در بستری دیگر بهصورت تقابل چر و صیوه نمود مییاباد .کااربرد
نماد چر در غزلیات ،تنها در یک مورد و در تقابل با صیوه برجسته میشود .ال،تاه چاهبساا
این تقابل را بتوان در جثه و قدرت چر دربرابر ضیف صایوه پنداشات .در ماورد زیار نیاز
صیوه را میتوان به عاشقان ضییفی تی،یر کرد که قصد دایگی میشوق را دارند:
چون جدا گشات عاشا از میشاوق

نیمه ای خنده باود و نیمای درد

صااااایو پرشااااایستهای دیاااااادی

بیضااه چاار زیاار پاار پاارورد
()493
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 .3-1عقل /عشق

از جمله موضوعات و م،احثی که در متون عرفانی به آن پرداخته شده ،دیدگاه تقاابلی عقال
و عش است که مولوی در مواردی ،برای برجستهکردن مؤلفۀ متیالی عش  ،عقل شایطانی و
جززی را در تقابل با آن قرار میدهد؛ زیرا عقل ناقص و محدود ،پاسخگوی عش نامحادود
نیست .براینپایه ،در ساختار شیر زیر ،عش با سلطهگری خود در تمایز با عقل جززی ناتوان
قرار میگیرد؛ چراکه عش در مقابل باد ،قابلیت پرواز و تحرک و پویایی خاود را از دسات
میدهد و تنها عاشقان استوار در راه عش قابلیت ایستادگی دارند که نهایت این ریاضاتهاا
ت،دیل به بسط عاش میشود .ال،ته قابلذکر است که نی

پشه را میتوان با آسیبهای عقال

همنوا دانست .همچنین در این مورد ،تقابل میان پشه و پیل بهصراحت دیاده مایشاود .پشاۀ
صاحب عقل جززی ،تحمل سختیها و ریاضتهاا را نادارد؛ اماا ساالیان و عاشاقان واقیای
(پیالن) دربرابر نامالیمات راه عش استوارند:
ناگه برآید صرصری نی بام ماند نه دری

زین پشگان پر کی زند چونک ندارد پیل پا
()85

مولوی در بیت زیر به رمزگشایی پرداخته است:
در صرصر عش عقل پشهست

آنجا چاه مجاا عقال هاا باود
()756

در مواردی دیگر ،مولوی به درا و بل،ل اشاره میکند و وجاه منفای آن را در تقابال باا
بل،ل نشان میدهد .با رمزگشایی موالنا از بل،ل به عشا و وصاا  ،چاهبساا بتاوان درا را باه

عقلی تی،یر کرد که دربرابر عش زبون و خوار است؛ اما درا در منط الطیر ،در وجه مث،ات

بهصورت دریافتکنند ندای ح تی،یر شده است .باه بیاان شافییی کادکنی ،درا «کسای
است که به میرا الست برشده و تا الست را بر فرق بلی دیدهاست» (عطار:)174 :1388 ،
عش میراجیست سوی بام سلطان جما
بس کن ایرا بل،ل عشاق

نواهاا مایزناد

از ر عاش فروخاوان قصاۀ میارا را
پی

بل،ل چه محال باشاد دم درا را
()122
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 .4-1عقل /نفس اماره
بان

س

 ،ییی از ویژگیهای ذاتی این حیوان است که نق

ویژ پاس،انی این حیاوان را

ت،یین میکند .مولوی از این مقوله ،برای القای مفاهی خاود اساتفاده کارده اسات .در ماورد
بهصورت مث،ت و به عقل تی،یر شاده اسات و بانا

زیر ،س

آن نیاز باا سا

عقال میناا

میشود .از آنجاکه اصل عقل از جهانی دیگر است ،ایان عقال قادرت برخاورد باا نفاس و
مصونماندن از آن را دارد .در اینجا مولوی از س
در خواب غفلت به سر میبرد  ،گار
استفاده میکند؛ اما در اینجا س

عقل سخن میگوید .هنگامیکه آدمای

نفاس از ایان فرصات بارای حملاه باه رماه (انساان)

عقل با بان

خود و هشدار ناگهانی ،خ،ر گر

به جان آدمی میدهد تا از خود محافظت کند .از اینرو ،بان
جان میشود .س
گر

وس

س

نفاس را

س،ب بیداری شا،ان یاا

عقل ،بیدارکننده و پاس،ان بید حقیقی آدمی است .وارنر باه تقابال میاان

اشاره میکند و گر

را انییاس درون آدمی میپنادارد« .هرچناد تارس از

گر  ،بازتاب ط،ییی آدمی است ،اما شخصیت دوستانه و مهربانانۀ س

 ،بارهاا در اسااطیر

و افسانهها مطرح شده است و نشان میدهد این حیوان ،بیدارکنند واکن های کیناهتوزاناه
است» (وارنر:)541 :1386 ،
رمه خفتست و همیگردد گر

از چپ و راست

ایاان مجابااات مجیرساات در آن قطیااه کااه گفاات

سگ ما بانگ زند تا که شلبان برخیازد
بر سر کوی تو عقل از سار جاان برخیازد
()552

 .5-1روح /جسم

اعتقاد به تقابل روح و جس  -که شاید به دوگانگی ماهیات وجاود آدمای برمایگاردد -در
نظام فیری مولوی تأثیر گذاشته و این مسئله ،دساتمایهای بارای القاای الگوهاای عرفاانی او
شده است .در ساختار غز زیر ،بل،ل نماد جان و روحی است که با جغد تن و نفساانیات در
تضاد است .جایگاه روح و جان نیز در با و چمن عاال غیاب اسات؛ اماا جغادها از عاوال
غیب بیخ،رند و به تیلقات خود وابستهاند:
کان

من به سما می روم نیست زر آنجا روا

گویی که زر کهن من چه کن بخا

جغااد نااهای بل،لاای ار چااه در ایاان منزلاای

با و چمن را چه شد س،زه و سرو ص،ا
()45
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کسی که جغد صفت شد در این جهان خراب

ز بلاا،الن ب،ریااد و بااه گلسااتان نرسااید
()559

با وجود این ،انسان ن،اید ناامید شود؛ چراکه فضل و عنایت خداوند او را به عال بییراناه
میرساند:
به فضل ح  ،چمن و با باا دو صاد بل،ال

تو بل،ل چمنی ،لیک میتوانی شاد

()1174

این مقوله در نماد شیر و گربه نیز نمود مییابد .شیرزاده اصل وجاود آدمای و زاد شایر
ح است که سنخیتی با ان،ان جس ندارد؛ ولای گرباه در ان،اان جسامانیت خاود اسایر شاده
است .از اینرو ،شیر روح برای رهایی از ان،ان تن و عارو  ،بایاد از کان
کند .گربه در ایاران باساتان و فرهنا

دریادن اساتفاده

مسایحیت ،در وجاه منفای نماود یافتاه اسات و ایان

تأثیرپذیری را چهبسا بتوان بر ناخودآگاه مولوی مشاهده کرد .در ایران باستان ،گرباه «جازء
خرفستران گر

سرده است» (قلیزاده.)226 :1392 ،

همچااو گربااه عطسااه شاایری ب ادم از ابتاادا

گفت ار تو زاده شیری نهای گربه ،بارآ

نفاس اگار چااون گرباه گویااد کاه« :میاااو»

بس شدم زیر و زبر کو گربه در ان،ان نهااد
بر در ان،ان ،شیر در ان،اان درون نتاوان نهااد
()478
گرباااهوارش مااان در ایااان ان،اااان کااان
()478

شایان ذکر است که مولوی به قراردادها اکتفا نمیکند؛ بلیه از قارارداد گرباۀ نفاس باه
گربۀ جان گذر میکند .با این توضیح ،در بیت زیار کان

میاان شایر و گرباه عاوض شاده

است؛ بهطوریکه وقتی گربۀ جان «میو» میگوید ،شیر (عاش ) با تمام ابهات و شاجاعت باه
خود میلرزد .ال،ته حیایتی م،نیبر آفریدهشدن گربه از عطسۀ شیر وجود دارد« .پاس ماوش
پیدا آمد به کشتی اندرون ...خدای عزوجل مر ناوح را فرماان داد تاا دسات بار پشات شایر
برمالید ،این گربه از بینی شایر بیارون افتااد ،آن هماه موشاان را خاورد» (ع،اداللهی:1381 ،
.)554
گربااۀ جااان عطسااه شاایر از

شیر لرزد چون کناد آن گرباه ماو
()1851
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 .6-1عاشقان /بیخبران (نااهالن /نفسپرستان)

شیران عاش  ،باهدلیال برخاورداری از عنصار عشا  ،خونخوارناد؛ زیارا عشا  ،شاجاعت و
بیباکی را در وجود آدمی مایپروراناد؛ اماا یاوزان ناامحرم ،ناااهالنی هساتند کاه باهدلیال
بهرهمندن،ودن از عش  ،به پنیر شهوت بسنده کردهاند .با این توضیح ،عنصار شایارگری نیاز
مختص نمادهای متیالی شیر است ،نه یوزان ضییف .نماد حیوانی یوز ،در اغلب فرهنا

هاا

بهصورت مث،ت (نگه،ان و ارت،اط آن با نور خورشید) نمود یافتاه اسات؛ اماا ایان حیاوان در
ایران باستان از زمر خرفستران محسوب میشود .این مسئله چهبساا برخاساته از ناخودآگااه
مولوی باشد« .ط ،بنده  ،پلن

جانوری اهریمنی است و کشاتن آن کااری بسایار نیاک

است» (قلیزاده .)89 :1392 ،ال،ته در ابیات زیر ،تداعی میانی خونجگرخوردن شایر عاشا
را میتوان بهدلیل جدایی از میشوق دانست:
ما خون جگر خوردی چون شیر

چون یوز نه عاش پنیری
()1516

نخوردم جز جگر و د که جگرگوشه شیرم

نه چو یوزان خسیس که بود طیمه پنیرم
()1364

اما مولوی ،خود دلیل خونخواری شیران عاش را رمزگشایی میکند:
زان خورد خونجگر عاش زیرا شیر اسات

شیرد کی بود آن کو ز جگر بگریزد
()555

جز خاون د عاشا آن شلیر نیاشاامد

من زاد آن شیرم ،د جوی و خونخوارم
()1333

پنیر شهوت ،غذای اصلی یوز است؛ پس عش او نیز از روی شهوت است:
هرچه به عال خوشی شهوتست

همچو پنیر آفت هار یاوز شاد
()571
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اما وجه دیگر تقابل ،از منظر تاختوتاز است که هیچ یوزی در طری عشا نمایتواناد
گامهای شیر عاش را دریابد:
که «تک آن شیر را اندر نیاباد هایچ یاوز»

ای جال الدین بخسب و ترک کن امال ،بگو

()1040

این الگو در نماد شیر و کفتار نیز نمود مییابد .در نمونۀ زیار ،قطاار عاشاقان از میشاوق
(ساربان) درخواست تسامح و نرمی میکند؛ چراکه شیران عاش از مشیالت سلوک آگااه
هستند؛ اما کفتارصفتان ،بیخ،ران طری عش و عاشقی محسوب میشوند .از اینرو ،مساتان
واقیی برای رسیدن به بیشۀ مینا ،خواستار مدارا و نرمی هستند.
سااااربانه آهساااته ،بهااار هااار دلخساااته

کاان ماادارا آخاار کاناادر ایاان قطاااری

اندرین بیشه ستان ،رح کان بار مساتان

گر نی ما چو شیری  ،ه نی چاو کفتااری
()1509

برو در بیشه مینی چو شایران

چه یار روباه و کفتار گشاتی
()2243

تقابل نمادهای روباه و شیر نیز بر این قرار است .روباه نماد انسانهای وابسته باه تیلقاات
نفسانی است که برای عش ورزیدن ،از عقل خود استفاده مایکنناد؛ بناابراین ،تنهاا عاشاقان
پاک،از (شیران نر) قابلیت قدمگذاشتن در بیشهزار عش و وصا را دارند .برایناساس ،بارای
رفتن در بحر عش  ،نفس و عقل جایگاهی ندارند و برای سایر در دریاای عشا بایاد روبااه
نفس را منهدم کرد .مولوی در این باره میگوید:
ساحل نفس رها کن باه تاک دریاا رو

کاندر این بحر خاوف نهنگای ن،اود

کار روبه ن،اود عشا کاه هار روبااه را

حملااه شاایر ناار و ک،اار پلنگاای ن،ااود
()335

روبااااه عقاااال گرچااااه جهااااد کنااااد

ره باااادان صااااارم الزمااااان ن،اااارد

جاااان فااادا عشااا را ،کاااه او د را

جاااز باااه میااارا آسااامان ن،ااارد
()532
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در نمونۀ شیری زیر ،خانه ،خانۀ عش و وصا است که عاش از هجاران

خاون گریاه

میکند .به بند عاش توصیه میشود که از پاک و ناپاکبودن خاود ن،ایاد واهماهای داشاته
باشد؛ چراکه میشوق ح تیالی بخشایند گناهان است؛ بهشرطیکه بنده (شیر) دشامن خاود
را (نفس اماره= روباه) که راهزن خانۀ عش و وصا است ،خاوار و زباون کناد و اگار شایر
بنده از این چال

شیست بخورد ،دربرابر ح تیالی و میشوق بادنام مایشاود .در فرهنا

مسیحیت« ،روباه نماد حیلهگری است و نیرنا

هاای شایطان را مایرسااند» (کاوپر:1392 ،

.)185
اگر پاکی و ناپاکی ،مرو زین خانهای زاکای

گناهی نیست در عال تو را ای بنده چون رفاتن

تویی شیر اندرین درگاه ،عادور راه تاو روباه

زباون رفاتن

بود بر شایر بادنامی از ایان چاال

()1681

پس برای دستیابی به بحر غیب ،باید از شست روباه نفس و تیلقاات نفساانی رهاا شاد و
خود را به پنجۀ شیر میشوق سیرد.
چه باشد شست روباهان به پی

پنجه شیران

بدران شست اگر خواهی ،برو ،در بحر پیوستی
()2204

براساس این وجوه تقابلی ،تنها عارفان و عاشقان ح میتوانند در دریای امن ح شاناور
باشند و دریای عش و وصا برای نااهالنی (کالغان) که در خشیی دنیاای ماادی زنادگی
میکنند در حی نابودی است .شیمل در این زمینه نوشته است« :آب نشاانۀ خداوناد اسات؛
اما هر کسی راز او را درنمییابد .خداوند فیض و لطاف خاود را باهصاورت آب حیاات در
مؤمنان متجلی ساخت» (شیمل.)114 :1382 ،
هست دریا خیمهای ،در وی حیات

بط را ،لیین کالغان را مماات
(مولوی ،1389 ،د)767 :5

در این الگوی تقابلی ،مولوی برخالف سایر بخ های غزلیات ،دسات باه هنجارشاینی
میزند و باز را در وجه سل،ی بهکار میگیرد .باز نااهل ،بصیرت خود را باهسا،ب بساتهباودن
چشم

(بهخاطر شیو تربیت ) از دست داده است و قابلیت بهرهگیاری از عاوال گساترد

عش را ندارد؛ اما بل،ل عاش بهدلیل آگاهی از عال عاشقانه آرام و قرار ندارد و همواره ناله
سر میدهد .درحالیکه باز بهدلیل چش دوختگی منفیل است و در ق،ض به سر میبرد.
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تو ز بل،ل فغان شنو که وی است اختیاار تاو

چه کند سرو و با را چو نظر نیسات بااز را

()2204 ،1884

این هنجارشینی ،در تقابل نمادهای باز و بط نیز نمود یافته اسات؛ چراکاه ایان باار ،بااز
برخالف سایر نق هایی که موالنا به آن میدهد ،در نق

شیطان و ناااهلی ظااهر مایشاود

که بط را به خشیی نفسانیات دعوت میکند؛ اما عاش بطصفت ،این دعوت را نمیپذیرد؛
چراکه آب برای او دژ محیمی محسوب میشود .ایان مسائله بیاانگر برخاورد دیناامییی و
پویا در روابط تقابلی است که س،ب هنجارگریزیها مینایی شده است.
گفت ش،ت خوش که مرا جاا خوشسات

باز به بط گفت که صاحرا خوشسات

()297
دیااو چااو باااز آمااد ای بطااان شااتاب

هین باه بیارون کا رویاد از حصان آب

بااااز را گاااویند رو رو بااز گااااارد

از ساااار ماااا دسااات دار ای پاااای ماااارد
(مولوی ،1389 ،د)320 :3

 .7-1روح /نفس

تنها مورد تقابلی حیوانی ماهی با مار اسات کاه باا منفای ارازاهدادن ماار ،جن،اۀ مث،ات مااهی
برجسته شده است .در غز زیر ،از آنجاکه حقیقت وجودی مخاطب یینی مار نفساانیات یاا
ماهی روح مشخص نیست ،این نوع افراد مایۀ نن

و عیب هستند .ال،ته از لحاظ میاانی نیاز

میتوان به این تقابل اشاره کرد؛ چراکه ماهی در آب زندگی میکند و آب عنصر حیاات و
باروری و نوزایی است؛ اما مار وابسته به زمین پست و سرد است .تقابل میان مار و مااهی در
انجیل نیز آمده است« .من (مسیح) به (حواریون) میگوی کاه ساؤا کنیاد تاا داده شاوید،
طلب کنید تا بیابید ...پس کدامیک از شما پدر باشد و پسر ماهی طلب کند ،مار باه او دهاد
به عوض ماهی» (انجیل ،1375 ،لوقا.)34 :11 ،
تو عیب ما را کیستی تو ماار یاا ماهیساتی

خود را بگو تو چیستی چیزی بده دروی

را

()136
تا مار زمین باشی ،کی مااهی دیان باشای

مارا ،چو شدی ماهی ،پس حمله به دریاا کان
()1708
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دایاا اناادر آب کااار ماااهی اساات

مااار را بااا او کجااا همراهاای اساات
(مولوی ،1389 ،د)438 :3

مولوی در فیهمافیه نیز به تقابل میان ماهی و مار اشاره میکند« :آدمی مسیین که مرکب

است از عقل و شهوت .نیمی

فرشته و نیمی

حیوان .نیمی

سوی آب میکشاند و مارش سوی خااک ،در کشااک

مار و نیمای

و جنا

مااهی .مااهی

اسات» (مولاوی:1390 ،

.)72
 .8-1بسط /قبض

ناتوانی کالغان در درک آواز بل،ل ،س،ب ت،این مینایی میان این دو پرنده میشود .کالغاان،
بیخ،ر از عوال عش و عاشقی ،در زمستان ق،ض به سر میبرند و از نالههای عاشاقان مسات
در فصل بهار بیخ،رند؛ چراکه «کالغان به زمستان دنیای مادی وابساتهاناد» (شایمل:1382 ،
)170؛ اما بل،الن در مستی عش خوش و خرم هستند .پس ش،یۀ نشانهای زا  ،کاال  ،فاراق،
خار ،خرابه و بهمن ،نشانگر هجران از میشوق (ق،ض) و نشانههای بل،ل ،مست ،گلستان ،بهار
و عذار بیانگر وصا (بسط) به میشوق شمس ت،ریزی هستند.
چه داند و چه شناسد نوای بل،ال مسات

کااااال بهمناااای و لااااکلااااک بیابااااانی
()2639

ز فراق گلستان
همه بان

چو در امتحاان خاارم

بره ز خار چون گل سخن از عاذار گاوی

زا آید به خرابههای بهمان

بره از ایان چاو بل،ال ،صافت بهاار گاوی
()1558

 .2تقابل از منظر کنشها

در فضایی دیگر ،روابط تقابلی برم،نای کن ها شیل میگیرد که این مؤلفهها در سه مقولاۀ
میان ،صدا ،رن

و حرکت تحلیل و ت،یین میشود.

 .1-2کنش مکانی

داللت منفی جغد ،مینای آرمانی باز را که همان جان الهی اسات ،برجساته مایکناد .رابطاۀ

تمایزی میان جغد و باز ،از منظر میانی نمایان است .جایگاه باز در باال و در کناار سالطان و
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پادشاه است؛ درحالیکه جغد در ویرانه و پستی مساین مایگزیناد .در غاز زیار ،جغادها
دنیاپرستانی هستند که در ویرانۀ دنیا از حقیقت وجودی خود دور شدهاند و برای خود اصال
و منشأ قازل نیستند .از اینرو ،ندای ط،ل شه،از که بیاانگر نادای ارجیای اسات ،بارای جغاد
آشنا نیست و جغد را بهسوی اصل و منشأ خود راهنمایی نمیکند .احمد غزالی این مسئله را
چنین ت،یین میکند« :اگر مر جان آشنا باشد ،چون آواز ط،ل ارجیی بشانود پارواز گیارد و
بر بلندترجایی نشیند» (پورنامداریان.)408 :1383 ،
ناادا آماااد باااه جااان از چااار پاااروین

کااه بللار رو چااو دردی پساات منشااین

در ایااان ویرانللله جغدانناااد سااااکن

چااه مسااین ساااختی ای باااز مساایین

نااااادای ارجیااااای آخااااار شااااانیدی

از آن سلللل ان و شاهنشااااه شااایرین
()1830

همچنین در ابیات زیر ،حرکت باز از کن

میانی «شاه بیآغاز» برای وفای پیمان ازلای

عهد الست شروع میشود که بهطور اتفاقی به مانع زندان یا جغد از ویرانه برخورد مایکناد.
پس آن را از بین میبرد و در ه میشیند تا بتواند بر پیمان خود وفادار باشد .درنهایات ،باا
نابودی جغد طوطیخوار از میان شاه ،تازگی و طراوات مثل عید را با خود میآورد.
بازآمدم چون عید نو تا قفل زنادان بشاین

وین چر مردمخوار را چنگا و دنادان بشاین

از شاه بی آغاز من پران شدم چون بااز مان

تا جغد طوطیخاوار را در دیر ویلران بشاین

زآغازعهدیکردهامکاینجانفدایشاهکان

بشیسته بادا پشت جان گر عهد و پیماان بشاین
()1155

نمود دیگر تقابال از منظار کان

میاانی ،در چغاز و ماوش اسات .میاان ماوشهاا در

زیرزمین و تارییی و ظلمت است .موشصفتان در تارییی ان،ار ضمیر ناخودآگاه خاود ،در
ق،ض و اندوه به سر میبرند؛ بنابراین ،در این زیرزمین ،موشان نفسی زنادگی مایکنناد کاه
نور مینویت و بصیرت ندارند« .عال زیرزمین با دیوها و غو های  ،باا خادایان بدساگال
نشانگر ناخودآگاه است» (شوالیه .)467 :3 ،1382 ،از دیدگاه عرفانی ،موشها را میتاوان
انسانهای وابسته به مادیاتی دانست که مانند قارون در قیر چاه نفسانیات اسایر شادهاناد؛ اماا
عیسیصفتان به اصال و منشاأ ناور در آسامان چهاارم کاه جایگااه خورشاید اسات ،عارو
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میکنند .برایناساس ،میان چغز روح در آب حیاتبخ

است؛ اما موش تان در زیارزمین

سرد و تاریک زندگی میکند.
چغااز جااان در آب خااواب بیهشاای

رسااته از مااوش تاان ،آیااد در خوشاای

گر ن،اودی جاذب ماوش گناده مغاز

عااای هاااا کاااردی درون آب ،چغاااز
(مولوی ،1389 ،د)914 :6

شکل  .1نگاه تقابلی نمادها از منظر الگوها و کارکرد

همانطورکه در جدو فوق مشاهده میشاود ،در میاان الگوهاای تقاابلی متناوع ،مقولاۀ
تقابلی عاش و نااهل ،بسامد بیشتری دارد؛ بنابراین ،دغدغۀ مولاوی حاو محاور ایان تقابال
است؛ چراکه عارفانی مانند مولوی میتقدند که تنها عاشقان واقیی باا شانیدن نادای ارجیای
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میتوانند بهسوی میدان عش الهی عرو کنند و نااهالن منفیل ،بهدلیل محرومیت از عنصار
عش  ،قابلیت تیاپو و حرکت را ندارند و همواره در ق،ض و اندوه به سر میبرند.

شکل  .2هنجارشکنی مولوی در کارکردهای تقابلی

کارکرد ط،ییی در تقابلهای دوگانه بهصورت سل،ی و ایجاابی نماود ماییاباد؛ اماا ناوع
برخااورد مولااوی بااا نمادهااای حیااوانی بااهدلیاال ش اور و هیجااان ،روح پاارتالط و عرفااان
بسطگرایانۀ او ،در جهت هنجارشینی پی

میرود .این کارکرد متفاوت را میتاوان در دو

حیطۀ روابط تقابلی میانه و دووجهی تقسی کرد .از اینرو ،برای مثا  ،دو نمااد شایر و آهاو
هریک در بستری بهصورت عاش و در فضایی دیگر باه شایل میشاوق متجلای مایشاوند.
همچنین این هنجارشینیها ،در کن های رفتاری این دو نماد نیز دیاده مایشاوند؛ چراکاه
در بستری آهو بهسوی شیر حملهور میشود و در نمایی دیگر ،آهو خود را تمام و کما در
اختیار شیر میشوق قرار میدهد .کاارکرد دوم ،دووجهایباودن نمادهاسات .در ایان مقولاه
میتوان به نماد باز اشاره کرد؛ چراکه باز در حالت عاادی و در اغلاب بخا هاای غزلیاات
شمس ،در تقابل با نماد بل،ل و در وجه مث،ت نمود مییابد؛ اما در تقابال باا مرغاابی و بل،ال،
بهصورت منفی و در قالاب شایطان متجلای مایشاود .ایان تفااوتهاا نمایاانگر دینامیاک و
پویابودن روابط است.
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 .2-2کنش صدا :موسیقی

ییی از دغدغههای بنیادی عارفان از جمله مولوی ،مقولاۀ موسایقی و قاو شانیداری اسات.
عارفان به موسیقی عالقۀ خاصی داشتند؛ چراکه صادای موسایقی بارای عارفاان تاداعیگار
گردش افالک بود .بههمیندلیل ،عارفان با شنیدن صدای موسیقی ،از خود بیخود میشادند.
با این توضیح ،باز جان که متیل به جهانی دیگر است ،با شنیدن صدای ط،ل ،آرزوی دیدار
میشوق مییابد؛ درحالیکه این نغمهها با تان آدمای (غاراب) -کاه متیلا باه جهاان ماادی
است -سازگاری ندارد .در این مورد ،صدای ط،ل همان صادای ربااب و کنشای اسات کاه
برای بیدارکردن باز روح از غفلات و رهاایی از جسامانیت ،سار داده مایشاود .باهع،اارتی،
موسیقی در نظر موالنا امری آسمانی است و خانۀ عش را خانهای توصیف میکند کاه در و
بام

همه از موسیقی است .او نوای رباب را ه صریر باب بهشات مایداناد و ایان ناوا در

ارکستر موالنا نوای خاصی دارد» (شیمل .)300 -296 :1382
رباب دعوت بازست ساوی شاه باازآ

به ط،ل بازنیاید باه ساوی شااه غاراب
()251

همچنین براساس بافت غز زیر ،آنچاه سا،ب افتاراق میاان دو نمااد سا
است ،در نغمۀ خوش و زی،ای بل،الن عاش و بان

و بل،ال شاده

ناخوشایند ساگان ریاکاار اسات .شاایان

ذکر است که در بیت دوم ،میان دو واژ بل،ل و بل،له ،بازی دا ها دیده مایشاود .از ایانرو،
ارت،اط میان این دو دا را از سویی میتوان به مستی بل،الن و از سوی دیگر ،به نغماهخاوانی
بل،ل ،یینی آواز ریختهشدن شراب از صراحی مرت،ط دانست.
در خانااااه بل،اااال داریاا ا و صلصاااال
ناااک بل،ااال حااار ،ناااک بل،لاااه پااار
نوشیست ،می نوش ،وز گفت خاموش

کاااز سلللگ نیایاااد زی،اااا ناااوایی
برخیااااز ساااانقر ،تااااا چنااااد پااااایی

وین ط،ل ک زن ،پس ای مرایلی
()2729

 .3-2کنش رنگ

پر س،ز طوطی ،نشانۀ سرس،زی ،بهاار و تاازگی اسات کاه باا زیرسااخت اسااطیری بااروری

طوطی ه پیوند است .در غز زیر ،عاشقان واقیی خواستار رهایی از دنیا و سیر باه ملیاوت
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هستند؛ بنابراین ،جان طوطی با پر س،ز ،قصد رفتن باهساوی آب حیاات را دارد؛ اماا تنهاا باا
عنصاار پویااای عشا ماایتااوان بااه شیرسااتان راه یافاات (ارواح را دارای بااا و ساا،ز تصااور
میکردند) .ال،ته اگر شیرستان به بهشت تأویل شود ،روح س،ز عاشقان بهسوی بهشت ،یینی
موطن اصلی خود میرود .همچنین ش،یۀ نشانهای س،ز ،آسمان ،طوطی و عش  ،باا مضامون
باروری و حیات در کنار ه قرار میگیرند:
دیدی این جهاان را ،تاا آن جهاان رویا

خیزید عاشقان که ساوی آسامان رویا

چون طوطیان سبز به پر و به باا نغاز

شیرسااتان شااوی و بااه شیرسااتان روی ا

راهی پر از بالست ولی عشق پیشواست

تیلیممان دهد که در او بر چه سان رویا
()1553

برایناساس ،در غز زیر نیز نشانههای آب حیات ،طوطی ،ن،ات و خضار باا مفهاوم آب
حیات و جاودانگی در کنار ه قرار میگیرند .باه ساخن شافییی کادکنی« ،سا،زی پرهاای
طوطی ،او را با خضر که نق

بسیار مهمی در میان صوفیه و حتی سلسلههای مشایخ تصوف

دارد ،مرت،ط میکند و جستوجوی جاودانگی را که صوفی از طری فنااء فای ا خواساتار
آن است ،به یاد او مایآورد» (عطاار .)172 :1388 ،باا خ،ار آمادن میشاوق ،ط،ییات جاانی
دوباره میگیرد:
چااو طوطیااان خ،اار قنااد دوساات آوردنااد

ز دشاات و کااوه بروییااد صااد هاازار ن،ااات

جهان پر از خضر س،زپوش دانی چیسات

که جوش کرد ز خاک و درخت آب حیات
()273

با توضیحات فوق ،مولوی در بستری دیگر طوطی را در تقابل با زا قرار میدهد که در
دایر تداعیها چهبسا بتوان این تقابل را در حاوز کان
طوطی با رن

رنا

تأویال کارد .بارایناسااس،

س،ز که نمود حیات و باروری است ،از شیر قدسی و حیااتبخا

مینوی و اسرار عش ) بهره میگیرد؛ اما زا با رن

سیاه

(حقاای

که نمود تارییی مر

بهدن،ا مردار بدبو و سیاه است:
مااان بساااازم ولیاااک کااای شااااید

زا بااا طوطیااان شاایر نماایخایااد

گرچه طوطی خود از شیر زندهست

زا را مااای چَماااین خااار بایاااد
()830

اسات،
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در غزلاای دیگاار ،مولااوی افتااراق و جاادایی ایاان دو پرنااده را بااههمااراه ماادلو هااای آن
رمزگشایی میکند .موالنا الهامات عال غیب را به شیر و قند یااد مایکناد کاه مخصاو
طوطی عارف است؛ اما اندیشههای بیهوده و نفسانیات ،خوراک زا نفسانیات میشود:
غاااااذای زا ساااازیدی ز ساااارگاینی و مااارداری
چه داند زا کان طااوطاای چه دارد در شاایرخاایی
کی است آن زا سرگین چَ

کسی کو م،تال گردد

به علااامی غااایر عااال دین ،باارای جاااااه دنااایایی
کاای اساات آن طااوطی و شیر ضمیر من،ع حیمت
که حاااا باشاااد زبااان او چو احمد وقت گااویایی
()2775

در نمادهای باز و غراب نیز چنین است؛ زیرا بااز سایید (عاشا عاارف) باهساوی ناور و
روشنایی یینی پادشاه صیود میکند؛ اما زا سیاه (انسان وابسته به تیلقات دنیاوی) باهساوی
گورستان سرد و تاریک نزو میکند« .در هندوزسی « ،کاالی» الهاۀ وحشاتناک ویرانای باه
رن

سیاه است» (میتفورد .)110 :1388 ،در ابیات زیر ،دو شا،یۀ نشاانهای آفتااب ،جاان،

باز سیید ،شه و پران در مقابل گورستان و غراب قرار میگیرند که در آن ،بااز باهساوی شاه
که نشانۀ قدرت و اقتدار است ،عرو میکند؛ اما غراب بهسمت گورستان مار

و پاوچی

ه،وط مییابد.
به باطن جان جان جاان جاانی

باااه ظااااهر آفتااااب آفتاااابی

به سوی شه پاری ،بااز ساییدی

وگر پری به گورستان ،غرابای
()2167

 .4-2کنش حرکت
کن

حرکتی اسب در غزلیات به دو صورت بیان شده است :الاف) تااختن اساب باهساوی

چر گردون که آسمان بهعنوان مسین خورشید ،عرصۀ مقدسی بهشمار میآید .ایان ناوع
سیر حرکتی اسب ،قابلانط،اق با حرکت اسبهاا در اساطورههاسات کاه از زماین باهساوی
آسمان بود و اسب ،گردونۀ ایزدان را بهسوی آسمان میکشاید .بارایناسااس ،باراق عشا ،
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واسط میان زمین و آسمان و خواستار جدایی از زمین مادیاات باهساوی میادان عشا الهای
(آسمان) است؛ چراکه عنصر واالی عش با زمین پست مادیات سنخیتی ندارد« .اسابهاای
عهد باستان به آسمانها پرمیکشیدند تا برای همیشه مقدس بمانند» (قلیزاده.)58 :1392 ،
چون براق عش عرشی بود زیار ران ماا

گن،دی کردی و سوی چر گردون تااختی
()1476

صورت دوم که اسب در تقابل با خر قرار میگیرد ،رابطۀ کنشی به مسایر حرکات باراق
از آسمان بهسوی زمین تغییر مییابد .برایناساس ،چهبسا بتوان گفت اسب بارای انجاامدادن
مأموریت -که جدا کردن روح از کال،د خر است -به زمین نزو میکند.
تاارک خاار کال،ااد بگوییااد

کااان شاااه بااراقتاااز آمااد

نور ر شامس حا ت،ریاز

عااال بگرفاات و راز آمااد
()654

چون براق عشا از گاردون رساید

وارهد عیسی جان زیان خار ،بلای
()2539

مولوی برای بیان حقارت صیوه ،این پرنده را از منظر کن
طیار قرار میدهد .در اینجا مولوی از ویژگی خا

حرکتی در تقابال باا جیفار

جیفر طیار برای بیان تیالی بهاره گرفتاه

است که این ویژگی را در هیچ پرند دیگری نمیبیند .بدینصورت ،بهصورت ضامنی ،دو
مسئلۀ قدرت و ضیف را در تقابل با ه قرار میدهد؛ چراکه جیفر طیاار در نگااه مسالمانان
درنتیجۀ شهادتی که به آن نازل شد ،نوعی تیالی و صیود پیدا کارده اسات .باههماین خااطر
است که جیفر طیار به باور مسلمانان در قالب پرنده پارواز مایکناد و باهخااطر خلاو

در

جهاد و شهادت در عین بید کما انسانی ،جلوهای دیگر نیز به خود میگیرد و باه پرنادهای
م،د میشود .از اینرو ،چهبسا بتوان صیوه را به انسانهای وابسته به دامی (تان) تی،یار کارد
که بدون عنایت میشوق ،قابلیت حرکت بهسوی عاش عارف (جیفر طیار) را ندارند.
نه که هر مر به باا و پار تاو مایپارد

تو مرا صیوه شمر ،جیفر طیاار شامر

به دو صد پر نتاوان بایماددت پریادن

تو مرا زیر چناین دام ،گرفتاار مگیار
()1024
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وجه تقابلی درمورد زیر نیز مربوط به کن

حرکت و سیون است؛ زیرا عاشقان واقیای

(بل،ل و طوطی) با را ترک کردند و بهسوی میشوق در حرکت و پرواز شادند؛ اماا فاختاه
همچنان منفیل و ساکن ،جویای میشوق است.
هزار بل،ل و طاوطی باهساوی ماا طیاار

هزار فاخته جویان ماا کاه کوکوکاو

()937

 .5-2کنشهای ترکیبی

کنش مکانی و صدا

چهر مث،ت باز ،با منفی و زشت ارازهدادن کرکس برجسته میشاود .در نموناۀ شایری زیار،
میان و صدا ت،یین کارد .از منظار میاانی،

تقابل این دو حیوان را میتوان براساس دو کن

جایگاه باز ،اغلب ساعد پادشاه دانسته شده است و از آنجا که پادشاه نمااد خورشاید اسات،
نشانگر گرمی و تداوم زندگی است؛ اما کن

میانی کرکس ،بهدلیل رن

محور مر  ،سیاهی و تارییی میچرخد .مقولۀ دوم این تقابل کن

سایاه آن حاو

صدا و حس اسات .از

اینرو ،بوی مردار را میتوان بهصورت ط،ل باز تأویل کرد که باز با شنیدن ط،لی کاه نشاانۀ
باروری و زندگی است ،بهسوی پادشاه بازمیگردد .کرکس ه بهدن،ا بوی مردار مایرود
که با مر

و نابودی در ارت،اط است« .باز را به آن س،ب باز گویند گه اگار نازد شااه رفات

سوی مردار  ،بر مردار قرار نگیرد باز نزد شاه آید .چون بااز نیاماد و ها بار آن ماردار قارار
گرفت ،باز ن،اشد» (شمس ت،ریزی.)203 :1373 ،
بجاااز دیااادار او بختااای نجاااوی

باااه غیااار کاااار او کااااری نجاااوی

چو باازان سااعد سالطان گزیادم

چااو کاارکس بااوی ماارداری نخااواه

مولوی در مثنوی نیز در این زمینه سخن میگوید:

()1457

باااز آن باشااد کااه باااز آیااد بااه شاااه

باز کور است آنیاه شاد گا کارده راه

باز گوید من چه درخورَدَم باه جغاد

صاد چنااین ویاران فاادا کاردم بااه جغااد
(مولوی ،1389 ،د)205 :2
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کنش حرکت و رنگ
سیاهی رن

زا  ،تداعیگر حرکت روبهپاایین ایان پرناده (ماردار) اسات کاه در تقابال باا

همایی که با نور و روشنی خورشید سیر صیودی او نمایانگر مایشاود ،قارار مایگیارد .هار
جنسی باید به سرا همنوع خود برود؛ بنابراین ،هماای جاان باهساوی شااه و شامس عارو
میکند.
اگر تو جنس همایی و جانس زا ناهای

ز جان تو میل بهساوی هماا تاوانی کارد

همای سایه دولت چو شمس ت،ریزیست

نگر که در د آن شااه جاا تاوانی کارد
()541

کنش مکانی و رنگ

عناصر تقابلی میان شیر و س

عش حیاتبخ

است .پس رن

از نوع میانی و رن

قابلتأویل اسات .میاان شایران ،بیشاۀ

س،ز بیشه با عش زنادگیبخا

و بارورکنناده همناوایی

مینایی دارد؛ اما جایگاه سگان روی مردار سیاه و پست مادیات است .عناصر رن
س

و میاان

 ،با نفسانیات پست آدمی سازگاری دارد؛ بنابراین ،برای رسیدن به آب حیاات (رنا

س،ز) باید نفسانیات (رن

سیاه) را با جاروب ال منهدم کرد« .گذر از عق،ۀ خوشنامی یاا ناام

و ناموس و شرم و اندیشه ،دشوارترین عق،ۀ عش است» (پورنامداریان.)229 :1380 ،
عشا خااود مرغاازار شاایران اساات

کاای سااگی شاایر مرغاازار بااود

نااام و ناااموس و شاارم و اندیشااه

جاروبشاااان غ،اااار باااود

پااای

()760

همانطورکه مشاهده میشود ،کن

حرکتی بسامد بیشاتری را باه خاود اختصاا

داده

است؛ چراکه مولوی عارف عاش است .عرفان در نوع خود حرکت و پویایی را میطل،اد و
عاشقان واقیی نیز به واسطۀ عنصر عش بهسوی کما و تیالی حرکت میکنند.
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شکل  .3وجوه تقابلی از منظر کنشها
جدول  .1تقابل نمادها از منظر کنشها
ایجابی
وجوه تقابل
کنش رنگ
کنش مکانی
کنش صدا

سلبی

طوطی ،بلبل ،هما ،سلیمر  ،کللال  ،ج،للد ،غللرا ،،زا  ،کللرکس،

فاخته ،بلبل ،شیر

جعل ،مگس ،پشه ،سگ

سفید ،س،ز

سیاه

ساعد پادشااه ،عارش ،آسامان ،گورسااتان ،ویرانااه ،وثاااق پیاارزن ،دیاار
صید زنده ،صحرا

ویران ،مردار ،گورستان

قابلیت دریافت موسیقی

عدم دریافت موسیقی

کنش حرکت سیر صیودی و روبه باال

سیر نزولی و رو به پایین

در جدو فوق مشاهده میشود که کن های با وجه مث،ات ،در نمادهاای ایجاابی نماود
یافتهاند و وجوه منفی کن ها نیز با نمادهای سل،ی مطابقت دارند.
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 .3دگردیسی

در مقولۀ دگردیسی ،مولوی روح تیالی و کما را در موجودات نااقص مشااهده مایکناد.
برایناساس ،کثرتهاای جغاد و زا  ،پشاه و ...باه وحادت و کماا نمادهاای بااز ،سایمر
دگردیسی مییابند و نمادهایی که متضمن مینی کاستی بودند ،به تیالی میرسند .بررسیهاا
در این مقوله نشاان مایدهاد کاه ایان گاذر و ت،ادیل شادنهاا در دو محاور تان باه روح و
دگردیسی ناالیقان به عاش نمود مییابد.

 .1-3تن به روح

در غزلیات به دو نوع اسب اشاره شده است .1 :اسب تن که فرد را بهسوی هاوی و هاوس و

نفسانیات میکشاند .2 ،اسب جان که رسانند عارف به منزلگه و ح است .در بیت زیر نیاز
دگردیسی اسب تن به اسب جان دیده میشود .این ت،د  ،تنها زمانی صورت مایگیارد کاه
روح آدمی (تیشتر) دیو سیاهتن و جسمانیت (دیو اپوش) را منهدم کند .در ایان زماان اسات
که اسب سفید روح آدمی باه سرسا،زی و حیاات مایرساد و قابلیات پارواز و عارو پیادا
میکند« .تیشتر فرشتۀ باران ،برای دستیابی به آبهای بارور ،به پییر اسب سفیدی درآماد و
با اپوش ،دیو خشیی که بهصورت اسب سیاهی بود ،جنگید» (یاحقی.)111 :1386 ،
بر اسب تن ملرز ،س،کتار پیااده شاو

پرش دهد خدای که بر تن ساوار نیسات
()405

 .2-3نفسپرستان /ناریقان به عاشق /عارف

در ساختار غز زیر ،مناظره میان من مولوی و عش نمود مییابد که عشا باهعناوان عنصار
پویا و محرک ،س،ب دگردیسی زا و سار (جس ) باه بااز سایید (روح) مایشاود؛ اماا ناوع
دگردیسی ،نهتنها از نوع داللت ضمنی ،بلیه در کن

رن

آنهاسات کاه حرکات روباه-

پایین (سیاه) بهسوی حرکت روبهباال (سفید) م،د میشود .پس کن
مردار و کن

میانی زا سیاه روی

حرکتی باز بهساوی آسامان اسات .از ایانرو ،شا،یههاای عشا  ،بااز سایید،

طوطی ،طیار و از سوی دیگر زنجیر نشاانهای قالاب ،ماردار ،زا  ،ساار و قفاس باا ویژگای
مشترک در کنار ه قرار میگیرند.
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دوش گفاات عشاا را« :ای شااه عیااار مااا

ساارمی  ،منیاار مشااو ،بااردهای دسااتار»

چااون بخسااید در لحااد قالااب مااردار مااا

رسااته گااردد زیاان قفااص طااوطی طیرااار

از تااو شااد باااز ساایید ،زا مااا و سااار مااا

بس کن و دیگر مگو کین بود گفتار ماا
()119

در نماد مگس نیز این نوع دگردیسی دیده میشود .از کن های میانی مگس ،شایر و
شیرینی است که در اینجا از کاسه اساتفاده شاده اسات .درون کاساه ،محتویااتی اسات کاه
چهبسا بتوان از آن به شرایط و امیانات مهیا برای نفس اماره تأویل کرد؛ اما اگر این مگاس
نفس از وسوسههای شیطانی که خوشی آنی و لحظهای دارند ،دوری گزیند ،به مرت،اۀ نفاس
مطمئنه (عنقا) تصیید مییابد.
بنشسته حس نفس خس نزدیک کاسه چون مگس
گر کاسه نگزیدی مگس ،در حین مگس عنقاستی
()2223

و به لطف و عنایت میشوق ،مگس با عنقا میرسد:
به سفر چون مه گردون ،باه شاب چاارده پار شاد

به نظرهای الهی به ییی لحظاه کجاا شاد

چو زمین بود فلک شد همگی حسن و نمک شاد

بشری بود ملک شد ،مگسی بود هما شاد
()568

هر انسانی با باالبردن ظرفیت وجودی خود میتواند از مار به ماهی دگردیسی پیدا کناد.
بهطورکلی ،انسان مستید کما و قادر به برداشتن موانع پی روست .در بیت زیار ،مااهی در
نق

انسان بهشتی نمود مییابد که از مرحلۀ مار نفسانیات و خشایی (هجاران) ،خاود را باه

آب کوثر (وصا ) میرساند:
هر جان که اللهی شود در المیان پیدا شود

ماری بود ماهی شود از خاک بر کوثر زناد
()701

همینطور موالنا زا را نماد انسانهای پلید و پست میپندارد ،که آگاهی خود را فادای
نفس اماره و ط،ایع حیوانی میکنند؛ بهطوریکه روح و جان این نوع افراد به صدای ارجیی
مأنوس نیست و از این منظر در تقابل با باز قرار مایگیارد؛ اماا باه اعتقااد موالناا اگار انساان
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تالش کند و خصایص باز را در خود بیروراند ،میتواند از زاغی پست و فرومایه باه مراتاب
رفیع روحانی دگردیسی یابد:
چااو بااازم گاارد صااید زنااده گااردم

نگااردم همچااو زاغااان گاارد امااوات

بیااا ای زا و بااازی شااو بااه هماات

مصاافا شااو ز زاغاای پاای

مصاافات

بیفشااان وصاافهااای باااز را هاا

مجردتر شاو انادر خاوی

چاون ذات

()272

شکل  .4وجوه دگردیسی تقابلها

در موارد فوق ،نمود دگردیسیها در جهت مث،ت است .همانطورکاه در بخا

الگوهاا

گفته شد ،دغدغۀ اصلی مولوی در مقولۀ تقابلی الگوها ،تضاد عاش و نااهال اسات .مولاوی
در بخ

دگردیسی ،با کن

حرکتای و عنصار محارک عشا درصادد اسات نااالیقالن و

نااهالن را به کما و تیالی سوق دهاد .کفاۀ سانگین ایان ناوع دگردیسای در نماودار فاوق
نشانگر این مطلب است.
اما در مواردی دیگر ،این دگردیسی در جهت منفای نماود ماییاباد .بارایناسااس ،آن
دسته از افرادی که بهدن،ا مادیاات و تمتیاات دنیاویاناد ،مانناد مورچگاانی کمربساته کاه
درصدد ان،اشت آذوقه هستند ،بهتدری به مار و اژدها ت،ادیل مایشاوند .از ایانروسات کاه
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مولوی این ویژگی مور را نمایپساندد و میتقاد اسات کاه عاشاقان واقیای ،از تاا و کمار
فار اند« .آیین بودایی ،مورچه را نشانۀ دل،ستگی شدید به ماا دنیاا دانساته اسات» (شاوالیه،
.)326 :5 ،1387
تو کمر بسته چو موری ،پی حر

روزی

من فینده کلاه و ساوی کمار مایناروم
()1449

با این توضیح ،اگار مورچگاان باه حار

و شاهوت خاود اداماه دهناد ،باه ماار ت،ادیل

میشوند .پس مور شهوت ،بر اثر مهیابودن بستر و فضا به مار ت،دیل مایشاود .ایان روناد تاا
م،د شدن به اژدها ادامه پیدا میکند.
زانک خوی باد نگشتسات اساتوار

مور شهوت شاد ز عاادت همچاو ماار

در ابااتالء

ورناااه ایناااک گشااات ماااارت اژدهاااا

مااار شااهوت را بیاا

(مولوی ،1389 ،د)288 :2

نتیجهگیری

با بررسی تقابلهای دوگانه در اشیار مولوی میتوان به نیماۀ پنهاان فیاری ،ناوع اساتفاده از

تقابلها ،هنجارشینی و درنهایت ،به جهانبینی فیری وحدتگرایانۀ مولاوی دسات یافات.
در این پژوه  ،تقابلها براساس الگوها ،کن ها و دگردیسی تقسی شدهاند .بررسی مقولۀ
الگوها نشان میدهد مولوی برای ت،یین نس،تهای روح /جس  ،عاش  /میشوق ،عش  /عقال
و ، ...از روابط تقابلی سود میجوید که در این میان ،روابط تقابلی عاش و نااهال ،براسااس
فضای فیری مولوی بسامد بیشتری را به خود اختصا

داده است .همچنین اناواع رابطاههاا

را میتوان به چهار دستۀ مث،ت و منفی ،میانه و دووجهی تقسی کرد کاه خالصاۀ آن مطارح
میشود.
روابط یکسویه :زیرساخت ذهنی مولوی در بخا

تقاابلی سال،ی و ایجاابی را چاهبساا

بتوان به ساختار دوگانۀ اندیشگانی ذهن آدمی یینی تمایز میان خیر و شار ،اهاورا و اهاریمن
مرت،ط دانست.
روابط دووجهی :نیتۀ حازز اهمیت و چشمگیر ،ناه در انتخااب ناوع تقابالهاا ،بلیاه در
نحو گزین

و شیو برخورد با روابط است .از اینرو ،نحو برخاورد دووجهای مولاوی باا

برخی از نمادهای باز ،فیل ،گربه و س

را چهبسا بتوان با شاور و هیجاان عشا مولاوی باه
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شمس و نیز عرفان بسطگرایانه او منط ،دانست؛ چراکه چرخ های ساماعواراناۀ نمادهاا،
داللتهای ضمنی آن نماد را از سیون به تحرک و پویایی گذر میدهند.
روابط میانه :در این میان ،رابطۀ میان نماد شیر و آهو منحصر میشود؛ چراکه فرمی میانه
به خود میگیرد .از اینرو ،این پرس

مطرح میشود که چرا مولاوی در بخا

تقاابلی ،از

دریچهای متفاوت به تقابل آهو و شیر نگریسته است و دلیل تغییر کن هاای ماداوم در ایان
دو نماد چیست .در پاسخ میتوان گفت بنابر ساختار و ذهنیت مولوی ،نماد شیر در الیههای
ضمنی بهصورت عاش و در بستر و فضایی دیگر در نق
ساختارشینیهای مولوی را چهبسا بتوان به دو بخ

میشوق نمود مییاباد .از ایانرو،

عش و عرفان تقسای کارد .در بخا

عش مولوی به شمس ،رابطۀ نمادین بهصورت شیر عاش و آهوی میشاوق نماود ماییاباد.
بدینترتیب و با توجه به فضای زندگی مولوی و کن های رفتاری اطرافیان موالناا دربرابار
شمس ت،ریزی ،چهبسا بتوان سویۀ مث،ت میادله یینی شیر عاش را باه خاود مولاوی و ساوی
دیگاار آن (گربااه ،سا

 ،خرگااوش و کفتااار) را بااه حاساادان و نامحرمااانی کااه وابساته بااه

نفسانیات هستند ،تأویل کرد؛ بنابراین ،میتوان گفت حضور شیر عاش (مولاوی) در مرکاز
و محور دایره ،توسط حاسدانی محاصره شده است که در ایان میاان شایر راه گریازی پیادا
میکند و به آهوی شمس ت،ریزی پناه میبرد؛ اما در بخ

عرفاانی ،رابطاۀ نماادین ،از شایر

میشوق به آهوی عاش تطور مییابد .نیتۀ چشمگیر در این میان ،تغییار کان

رمنادگی باه

تسلی شدن آهو دربرابر شیر میشوق است که در عرفاان مایتاوان از آن باه بحا فناا تی،یار
کرد.
اما روابط تقابلی در مقولۀ کن ها به چهار بخ

حرکتی ،صادا ،رنا

و میاان تقسای

شده است که در اغلب موارد ،کارکرد کن هاا باا داللات ضامنی نمااد ،همناوایی میناایی
دارد .براساس نتای  ،کن ها در نمادهای پست بهصاورت نزولای ،سایاهی ،ماات و ...نماود
مییابند؛ اما بازتاب ایان کان هاا ،در نمادهاای متیاالی در وجاوه مث،ات متیاالی ،سا،زی و
باروری و بسط نمایانگر میشود.
در مقولۀ دگردیسی ،مولوی روح تیالی و کما را در همۀ موجودات مشاهده مایکناد.
از اینرو ،در جهانبینی موالناا ،مسائلۀ کثارت باه وحادت دیاده مایشاود؛ چراکاه او تماام
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پدیدههای عال را مظهر حقیقت واحد میداند .برایناساس ،برخی از ت،دیلشدنهای زا به
باز ،مار به ماهی ،بل،ل به باز و مگس به عنقا را میتوان بهصاورت گاذر از مرحلاۀ تفرقاه باه
وحدت ت،یین کرد که در این بخ  ،کفۀ فضای اندیشگانی مولوی در مقولۀ تیالی باهساوی
عاش واقیی نمود بیشتری مییابد .شایان ذکر اسات کاه ایان دگردیسایهاا ،تنهاا درجهات
تیالی و کما شیل نمیگیرد؛ بلیه در بستری دیگر ،در وجه منفی نیز تجلی مییابد.
پینوشت
 .1مولوی ،جال الدین ،کلیات شمس .شواهد شیری در این مقاله از کلیات شمس است و در بقیاۀ
موارد ،به شمار غز ها اکتفا شده است.
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