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چكيده

در اين مقاله به بررسي عناﺻر اسطوره اعم از شخصيتها ،موجودات و
نمادهايي كه ﺻبغه و نمودي عرفاني در غزليات شمس داشتهاند ،پرداختهايم .البته
عﻼوه بر شخصيتها و نمادهاي اسطورهاي ملي ،شخصيتهاي اسطورهاي ديني و
عرفاني نيز كه موﻻنا آنها را در جهت بيان مفاهيم عرفاني آورده ،مورد بررسي
قرار گرفتهاند .عناﺻر ،موجودات و شخصيتهاي مورد بررسي در اين مقاله
عبارتند از رستم ،زال ،كيقباد ،سهراب ،اسفنديار ،ضحاك ،كيكاووس ،ماني،
كيخسرو ،امام علي)ع( ،حمزه و نيز موجودات افسانهاي همچون كوه قاف ،هما ،عنقا
و سيمرغ .نتيجة حاﺻل شده از پژوهش اين است كه موﻻنا در غزليات شمس نيز
مانند ساير آثارش ،براي بيان هر چه بهتر مضامين و مفاهيم عرفاني ،از عناﺻر
اسطوره و حماسه استفاده كرده است؛ تا جاييكه پژوهشگران ادبيات عرفاني،
غزليات شمس را نمونة بارز و ارزشمند حماسة عرفاني دانستهاند.
كليدواژهها :موﻻنا ،غزليات شمس ،عناﺻر اسطوره و حماسه ،مضامين
عرفاني.
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□ ١٢

پژوهشهاي نقد ادبي و سبكشناسي ،سال ششﻢ ،شمارة ) ،٣پيدرپي  (٢٣بهار ١٣٩٥

ﻣﻘﺪﻣﻪ

بهرغم ناسازگاريهايي كه ظاهراً و در نگاهي كلي ميان موضوع حماسه و عرفان به

چشم ميخورد ،متون حماسي و عرفاني در زمينههاي مختلف با هم سازگار و همسانند .از

آنجا كه متون حماسي و عرفاني هر دو زاييدة تخيل ،قدرت هنري ،خﻼقيت و ذوق اديبان

هستند ،پيش و بيش از آنكه مربوط به حوزههاي انديشه و تفكر گوناگون باشند ،فن ادبي

و زاييدهاي زيبا از توان هنري خالقان ذوقمند به شمار ميآيند .اين همسانيها ـ ﻻاقل در

عرﺻه ادبيات فارسي ـ بهويژه در آبشخورهاي اسطورهاي ،نمادسازيها و تصويرآفرينيها

از آرمانهاي بلند انساني ،پيامها و بنمايههاي متنوّع خود را نشان دادهاند .اگرچه شاعر
حماسه سرا و شاعر عارف از لحاظ ايدئولوژي و تفكر قابل مقايسه نيستند اما از لحاظ

آرمانها و اهداف ميتوان آنها را داراي افكاري منجيوار دانست كه يكي مانند فردوسي

كه حماسهسراست ،براي آزادي ميهن از دست بيگانگان قلم ميزند و ديگري همچون

موﻻنا كه عارف است ،آزادگي جان از دست شيطانِ نفس را آرزو ميكند .در تطبيق آثار

حماسي -اسطورهاي و عرفاني نيز بايد گفت كه شخصيتهاي حماسي و اسطورهاي ،جهاد

با دشمنان و عبور از هفتخان را آرمان بزرگ محسوب ميكنند و شخصيتهاي نوعي در
متون عرفاني ،جهاد با نفس و عبور از هفت وادي را هدف مقدس خود ميدانند؛ زيرا »اگر

حماسه و عرفان قابل مقايسه باشد كه هست ،ميتوان هفتخان را بر هفت وادي )طلب،

عشق ،معرفت ،استغنا ،توحيد ،حيرت و فنا( كه عرفا در سير و سلوك خويش بايد پشت

سر بگذارند ،تطبيق نمود) «.ياحقي (٤٥ :١٣٧٥ ،شاعر حماسهسرا و شاعر عارف ،يك وجه

اشتراك ديگر نيز دارند و آن اين است كه گويي آرمانهاي بزرگ و حياتي ملتها را بر
زبان ميآورند و اين امر نشان از اين دارد كه »هنر و ادبيات نيز مانند خواب ،محل تجلي
ﺻور مثالي و ظهور ناخودآگاه جمعي است« )شايگانﻓﺮ .(١٣٩ :١٣٨٠ ،توضيح اينكه از

ديدگاه يونگ» ،هنرمند ،انسان است اما در معنايي واﻻتر ،او يك انسان نوعي است«

)شميسا (٢٦ :١٣٨٣ ،بنابراين شاعران عارفي همچون مولوي كه عناﺻر اسطوره را دستماية

خلق مضامين عرفاني قرار ميدهند ،با استفاده از شخصيتها ،موجودات و عناﺻر

اسطورهاي و حماسي ،از زبان همه سخن ميگويند.
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از وجوه تشابه ديگر ميان حماسه و عرفان» ،بهرهگيري مشترك از نمادهاي مهم و

اساسي همچون سيمرغ ،عنقا ،هما و ساير موجودات و شخصيتهاي نمادين ديگر است«

)قبادي .(٦:١٣٨١ ،شاعران و نويسندگاني كه تمايﻼت عرفاني دارند از نمادهاي مهمترين اثر
حماسي فارسي ،يعني شاهنامه به وفور استفاده كرده و گاه خود ،تصاوير و نمادهاي

جديدي خلق كردهاند .موﻻنا در غزليات شمس بارها از شخصيتها و نمادهاي اسطورهاي

و حماسي براي تبيين مضامين عرفاني استفاده كرده است .دكتر منوچهر مرتضوي معتقد

است كه »شمسنامة موﻻنا در حقيقت ،بزرگترين حماسة عرفاني در تمام تاريخ شعر و

ادب پارسي است« )مﺮتضوي (٣٤ :١٣٧٢ ،و سيروس شميسا نيز »مثنوي مولوي و غزليات
شمس را نمونة اعﻼي حماسة عرفاني ميداند« )شميسا.(١٣١-١٣٢ :١٣٧٠ ،

هدف ما در اين مقاله ،بررسي و تحليل نمادهاي اسطورهاي در غزليات شمس و

مخصوﺻاً بررسي شخصيتها و نمادهايي است كه موﻻنا به آنها ﺻبغهاي عرفاني بخشيده

است .يكي از مهمترين وظايف شخصيتهاي اسطورهاي در غزليات شمس ،ايفاي نقش

آنها در نقش سالكان يا پيران طريقت است؛ بدين ﺻورت كه موﻻنا براي بيان عظمت سير

و سلوك و براي تبيين جانسوز بودن تازيانههاي سلوك و دشواري آن ،از شخصيتهاي

اسطورهاي -كه نماد مبارزهاي با توان فرابشري هستند -استفاده كرده است .مولوي اولين

كسي نيست كه به شخصيتهاي اسطورهاي ﺻبغة عرفاني بخشيده باشد بلكه شاعران و

عارفان قبل از او همچون سهروردي و سنايي نيز در اين زمينه قلم زدهاند؛ حتي به باور

برخي» ،انسانهاي اسطورهاي و كهن ،نخستين عارفان گيتي بودهاند« )آتوني.(٢ :١٣٨٩ ،

مقصود ديگري كه موﻻنا از كاربرد شخصيتهاي اسطورهاي در غزليات پر شور خود دارد،
بيان نهايت آرزوها و آرمانهاي خود اوست؛ او گاه با تلفيق شخصيتهاي اسطورهاي و

واقعي ،شخصيتي همهجانبه خلق ميكند تا به جنگ ديو نفس و وسوسههاي او برود.
مولوي »براي بازنمودن شور و حالهاي عاشقانه و عارفانة خود ،ﺻور خيالي اسطورهاي و

چهرههايي افسانهاي-حماسي ايراني به كار ميگيرد« )كاشاني و ديگﺮان (٢٣:١٣٨١ ،البته او
به موجودات و داستانهاي اسطورهاي نيز در غزليات خود اشاره كرده است.

با اين مقدمه به بررسي و تحليل تكتك ابياتي كه موﻻنا از شخصيتها ،موجودات و

همچنين داستانها و وقايع اسطورهاي در آنها نامي به ميان آورده است ميپردازيم .البته

□ ١٤
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عناﺻر اسطوره را در غزليات شمس ،به تفكيك نام و همچنين ملي يا ديني بودن آن مورد

تحليل قرار ميدهيم و در اين ميان ،تأكيد ما بر ابياتي خواهد بود كه موﻻنا از عناﺻر

اسطوره در زمينة بيان مضامين عرفاني سود جسته و شخصيتها و نمادهاي اسطوره را
دستماية خلق مضامين عرفاني قرار داده است.

بحث و بررسي
الف( شخصيتهاي اسطورهاي ملي

الف (١-رستﻢ

در بيان اهميت شخصيت رستم براي موﻻنا همين بس كه مهمترين و كليديترين قهرمان

حماسة عرفاني موﻻنا تركيب و تلفيقي است از شخصيت رستم دستان ،پهلوان حماسههاي

اسطورهاي و ملي و شير خدا و حيدر كرّار ،علي )ع( ،قهرمان حماسههاي ديني و مذهبي:

شــير خــدا و رســتم دســتانم آرزوســت
زين همرهان سست عناﺻـر دلـم گرفـت
)مولوي(٣٧: ١٣٦٣ ،
در غزليات موﻻنا چهل و نه بار نام رستم تكرار شده است .البته استفاده موﻻنا از نام
رستم در ابيات مختلف ،ﺻورتها و توجيههاي مختلفي دارد .او گاه خود را رستم معرفي

ميكند:

ﺻــيقل هــر آينــهام ،رســتم هــر ميمنــهام
گاه رستم را همآورد و رقيب خود ميخواند:

قــوت هــر گرســنهام ،انجــم هــر انجمــنم
)همان(٣٩ :

نفس ماده كيست تا ما تيـغ خـود بـر وي زنـيم

زخم بر رستم زنـيم و زخـم از رسـتم خـوريم
)همان(٩٥:
گاه نيز آن را به منزلة ﺻفت شايستهاي در نظر ميگيرد براي تمام كساني كه با نفس

خود به مبارزه برميخيزند:

تــو رســتم دل و جــاني و ســرور مــردان

اگــر بــه نفــس لئيمــت غــزا تــواني كــرد
)همان(٥٤:
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در بيت زير نامي از رخش ،اسب افسانهاي رستم نيز آورده شده است؛ »در ادبيات

عرفاني رخش به كار خلق معاني و انديشههاي عارفانه آمده است و همواره اسب ممدوح

در مقام اغراق همانند رخش توﺻيف شده است« )سيف.(٦٣ :١٣٨٣ ،

از رخـــــش و ز تازيانـــــه مـــــا
بــــا رســــتم زال تــــا نگــــويي
)مولوي(٦٣: ١٣٦٣ ،
ابيات زير در جهت تأكيد بر اهميت ذوق و شور و شوق آورده شده است و رستم در
اين ابيات نماد انساني كامل است كه او نيز بدون ذوق و شور و شوق ،نميتواند شادابي و

نيروي دلخواه خود را داشته باشد.

ذوقست كاندر نيك و بد در دست و پا قوتدهـد

كاين ذوق زور رستمان جفـت تـن مسـكين كنـد

بـا ذوق مسـكين رستمي بي ذوق رستم پرغمـي

گر ذوق نبود يار جان جان را چه بـاتمكين كنـد
)همان(٧٩:
در ابيات زير توانايي و قدرت رستم در گرو عنايت و توجه خدا دانسته شده است و

موﻻنا معتقد است كه بدون عنايت خدا حتي رستم نيز داراي هيچ امتيازي نيست و پيروزي

او در گرو ارادة الهي است.

چـــون بـــوي عنايـــت تـــو باشـــد
چــــون از بـــر تـــو مـــدد نباشـــد

زاﻻن هـــــمه رستـــــم جهادنــــد

گـــر حمـــزه و رســـتمند بادنـــد
)همان(

نصرت رستمان تـويي فـتح و ظفررسـان تـويي
هست اثر حمايتت گـر زره اسـت و گـر فـرس
)همان(١١٦:
در بيت زير رستم نماد شخصيت اسطورهاي-عرفاني است و موﻻنا با تشبيه دل به رستم
دستان ،شخصيتي اسطورهاي در زمينة عرفان خلق كرده كه ميتواند بهراحتي هفتوادي را
پشت سر بگذارد .تشبيه دل به رستم دستان تشبيهي بديع و دلنشين و داراي بار عاطفي-
حماسي است كه فقط از موﻻنا برميآيد:
سـوي خيـال خـطا بـهـر غـزا مــيرود
گفت كه دل آن ماست رستم دستان ماست
)همان(١١٤ :

□ ١٦
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ابيات زير از جمله ابيات غزليات شمس است كه موﻻنا در آن ،رستم را به نفس تشبيه

كرده است؛ البته يكبار نيز مولوي دل را به رستم تشبيه كرده بود اما تشبيه نفس به رستم از

تشبيهات نادر در آثار موﻻناست زيرا اكثراً شخصيت حماسي-اسطورهاي رستم در آثار

موﻻنا و ساير آثار عرفاني در جايگاه دفعكنندة وساوس نفس ترسيم شده است نه در

جايگاه خودِ نفس كه البته اين امر نشاندهندة سرسختي نفس و وسوسههاي آن از نظر

موﻻناست:

نفس ماده كيست تا ما تيـغ خـود بـر وي زنـيم

زخم بر رستم زنـيم و زخـم از رسـتم خـوريم
)همان(٢٦٠ :
در بيت زير جان به رستم تشبيه شده است كه تقريباً همسو با بيت باﻻست:

احوال تو دانستم تو عشوه مخوان اي جان
پنهان مكن اي رستم پنهان تـو را جسـتم
)همان(١٦٥ :
اگرچه اكثر مواقع شخصيت اسطورهاي رستم مورد ستايش موﻻناست ،اما برخي اوقات

شاعر به رستم در برابر عاشقان و عارفان شهودگرا ،وقعي نمينهد و قدرت دنيوي رستم را

به سخره گرفته و از جانفشاني هاي عاشقان در طريق وﺻول به معشوق حقيقي سخن به
ميان ميآورد؛ بيت زير نمونهاي در اين زمينه است:
رستم كه باشد در جهان در پيش ﺻف عاشـقان

شبديز ميرانند خوش هر روز در درياي خـون
)همان(١٨٧ :
موﻻنا در بيت زير نيز همانند بيت باﻻ از ضعف و ناتواني رستم در طي طريق عشق و

سير و سلوك ،كه ماية هزاران رنج است ،سخن ميگويد:

عشق چو خون خواره شود رستم بيچـاره شـود

كـوه احـد پاره شـود آه چــه جــاي دل مـن
)همان(١٨٩ :
رستم بهعنوان نماد قدرت در مقايسه با عرفا پهلو زده و ناتوان شمرده شده است؛ اما

بايد گفت كه بيگمان قصد موﻻنا بيان ناتواني رستم نيست .اين توضيح دربارة بيت ماقبل
نيز ﺻادق است .در بيت زير رستم در حيطة طريقت عرفان تعريف شده است و نماد
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اسطورهاي -عرفاني از عارفي منتهي و واﺻل است كه به نهايت طريقت رسيده و سراسر
روح است و جسم خود را به كناري زده است:

سرمست آن ﺻبوحم تو فتنـه را مشـوران
من رستمم و روحـم طوفـان قـوم نـوحم
)همان(٢١٣ :
اگر چه در بيت زير رستم و حمزه در برابر ممدوح شاعر ناتوان جلوه داده شدهاند اما

همانگونه كه در ابتداي بحث اشاره شد ،شخصيت آرماني اسطورهاي موﻻنا در زمينة عرفان
و در طريق سلوك ،شخصيتي امتزاج يافته از اسطورههاي ملي و مذهبي است و در بيت
زير نيز آوردن رستم در كنار حمزه مؤيد اين ادعاست:

رستم و حمزه كه بـود كشـته و افكنـده او
چرخ معلق چـه بـود كهنـهترين خيمـه او
)همان(٢٢٣ :
»انسان آرماني و كامل در عرفان و حماسه ،داراي ويژگيهاي آرماني انسان در متون

عرفاني و حماسي است« )رزمجو .(٢٣:١٣٦٨ ،در بيت زير نيز تلفيقي از شخصيتهاي

اسطورهاي و مذهبي يعني رستم و حمزه ،انسان آرماني و آرمانبشر موﻻنا را در ميدان
جنگ عليه نفس تشكيل داده است:

گر تيغ و سپر خواهي نك تيغ و سپر باري
اي حمزه آهنگي وي رسـتم هـر جنگـي
)مولوي(٢٣٤: ١٣٦٣ ،
در بيت زير تشبيه مضمر وجود دارد كه در آن" ،رخش" به جسم وجود مجازي انسان

تشبيه شده است و "رستمزاده" نماد سالكي حقيقي و داراي ارادهاي قوي است كه بايد به
رام كردن وجود و نفس خود همت گمارد؛

گر شوي تو رام خود رامت شود جملـه جهـان

گر تو رستم زادهاي اين رخشـت آخـر رام كـو
)همان(٢١٨ :
در بيت زير رستم اسطورهاي عرفاني ترسيم شده كه تنها از او برميآيد تا از مسير

دشوار خواهشهاي دل و نفس عبور كرده و به سرمنزل مقصود برسد:

باديــهاي هايلســت راه دل و كــي رســد

جـز كـه دل پــردلي رســتم مــردانهاي
)همان(٢٤٣ :

□ ١٨

پژوهشهاي نقد ادبي و سبكشناسي ،سال ششﻢ ،شمارة ) ،٣پيدرپي  (٢٣بهار ١٣٩٥

الف (٢-زال

در غزليات شمس از زال نيز بارها به همراه رستم نام برده شده است .البته در تمامي

ابيات ،زال به معناي شخصيتي اسطورهاي به كار نرفته است و معاني مختلفي چون معناي

ايهامي پيرزن و زن هم از آن افاده شده است .براي پرهيز از اطالة كﻼم ،ﺻرفاً به تحليل
ابياتي ميپردازيم كه زال در آنها معناي حقيقي خود را – بهعنوان شخصيتي حماسي و

اسطورهاي -با ﺻبغة عرفاني دارد .بيت زير در بخش قبل توضيح داده شد و معناي مورد
افاده از اين بيت اين است كه جايگاه رستم در ادبيات عرفاني باﻻتر از زال يا هر شخصيت

اسطورهاي ديگر است:
چـــون بـــوي عنايـــت تـــو باشـــد

الف (٣-كيقباد

زاﻻن همــــــه رســــــتم جهادنــــــد
)همان(٩٨ :

كيقباد اولين شاه از سلسلة كيانيان است كه در آثار موﻻنا مكرراً از او نام برده شده

است .گاه بنا بر ضرورت وزني با عنوان قباد نيز از او نام برده شده است .كيقباد تقريباً در
اكثر ابيات بهعنوان شخصيتي اسطورهاي در حيطة عرفان به كار رفته است .موﻻنا گاه كيقباد

را بنده و فرمانبردار خود و اطرافيانش و از جمله شمس تبريزي ميداند:
بنــده اســت چــو كيقبــاد بــي مــا
بـــا مـــا دل كيقبـــاد بنـــده اســـت
)همان(٦٩ :
آن قباد و سنجر و اسـكندر و خاقـان مـا
تابشايد خدمت مخدوم جانها شمس دين
)همان(٧٦ :
در بيت زير شمس تبريزي قباد جانها دانسته شده است:
گر نه شمسالدين تبريـزي قبـاد جانهـا اسـت
ﺻدهزاران جان قدسي هر دمش منقاد چيسـت
)همان(١١٧ :
موﻻنا در بيت زير شمس تبريزي را مورد خطاب قرار داده و معتقد است كه او اگرچه
در ظاهر درويش و ﺻوفي به نظر ميرسد اما ارزش وجودي او فراتر از برخي

شخصيتهاي اسطورهاي همچون كيقباد است:
گر چه به زيـر دلقـي شـاهي و كيقبـادي

ورچه زچشم دوري در جان و سينه يادي
)همان(٢٧٣ :

نمود عرفاني شخصيتها و عناصر اسطورهاي ..خدابخش اسداللهي ،محرم سعدزاده




صﺺ ١٩ □ ١١-٣٢

موﻻنا ،شمس تبريزي را كه از نظر او اسطورهاي عرفاني است ،در كنار كيقباد كه

اسطورهاي ملي است قرار داده و آن دو را داراي اشتراكاتي دانسته است؛ البته اين امر در
تلفيق دو شخصيت رستم و امام علي)ع( نيز ديده شد و نشاندهندة اين است كه موﻻنا هم به

اسطورههاي ملي ايران و نيز اسطورههاي مذهبي و عرفاني براي آفريدن وجودي فرابشري
توجهي همراه با احترام داشته است.

اي كه نديده چـو تـو عشـق دگـر كيقبـاد
شمس حق دين تويي مالك ملك وجـود
)همان(٩٨ :
در بيت زير مولوي در تشبيهي با زيرساخت عرفاني ،عشق را به كيقباد تشبيه كرده
است كه تشبيهي دلنشين و سرشار از مفهوم است و با توجه به ﺻفات و ويژگيهاي

شخصيتي كيقباد ،تشبيهي زيبا و بجاست:

عشق همايون پياست خطبه به نام وياسـت
از ســر مــا كــم مبــاد ســايه ايــن كيقبــاد
)همان(١٠٤:
»مولوي در مثنوي با تمثيلهاي متعدد تجربههاي شخصي و ﺻوفيانهاش را توضيح

ميدهد« )ﺟﻢنژاد ،بهﺮاميان (٤٣ :١٣٨٧ ،در بيت زير نيز هدف از ذكر اسم كيقباد ،تمثيل بوده
است و در واقع شاعر قصد آفرينش ضربالمثل با استفاده از شخصيت اسطورهاي كيقباد
داشته است كه در اين زمينه موفق عمل كرده است:

بـــي تـخــــت و كــــﻼه كيقبـــادم
بـــي ســـاقي و بـــي شـــراب مســـتم
)مولوي(١٩٤ :١٣٦٣ ،
رابطهاي كه ميان "قباد" و "جان" در اشعار مولوي ديده ميشود ،رابطهاي تلفيقي از

اسطوره و عرفان است و بارها ديديم كه موﻻنا جان را در كنار كيقباد آورده و حتي به

كيقباد تشبيه كرده است .اين امر يكي از جلوههاي اسطورة كيقباد در عرفان موﻻناست كه

در بيت زير نيز مشهود است:

كــــان قـبــــاد ﺻــــفشكن ميآيـــدم
جانهــا بــر بــام تــن ﺻــف ﺻــف زدنــد
)همان(٢٠٤ :
در بيت زير پوشيدن قبا از ويژگيهاي قباد بيان شده است و اين امر اگرچه در جهان

واقع درست به نظر نميرسد اما مولوي با تخيّل عرفاني خود شخصيت اسطورهاي قباد را
درويشي قباپوش و اسطورهاي عرفاني ترسيم كرده است.

□ ٢٠

پژوهشهاي نقد ادبي و سبكشناسي ،سال ششﻢ ،شمارة ) ،٣پيدرپي  (٢٣بهار ١٣٩٥

چو قبـاي تـو بپوشـم ملكـم شـه قبـادم
چو شراب تو بنوشم چو شراب تو بجوشم
)همان(٢٦٧ :
در بيت زير موﻻنا برخي شخصيتهاي اسطورهاي ايران را در »قبيل روحانيان« آورده

است و در برداشتي تلفيقي ،به اين شخصيتها جلوهاي روحاني و معنوي بخشيده و

اسطورة ملي را با اسطورة عرفاني پيوند داده است:

جز قباد و سنجر و كاووس يـا بهـرام كـو
در ركاب اسپ عشقش از قبيـل روحيـان
)همان(٢٩٦ :
مخاطب اين بيت خداست و موﻻنا معتقد است كه ارادة خدا باعث قدرتمندي اشخاص

اسطورهاي همچون قباد است و اگر اراده و خواست او نباشد ،اين شخصيتها بندة طمع
خواهند بود:

گــاه قبــاد و شــاه را بنــده آز ميكنــي
گــاه گــداي راه را همــت شــاه ميدهــي
)همان(٣٢٢ :
موﻻنا در بيت زير به شخصيت اسطورهاي كيقباد مقامي بزرگ و عالي بخشيده و او را

تا مرتبة مرشد خود و پير طريقت ارتقا داده است:
مــــن مريــــد تــــوام مــــراد تــــويي

الف (٤-سهراب

مـــن غﻼمـــم چـــو كيقبـــاد تـــويي
)همان(٢٨٥ :

نام سهراب در آثار موﻻنا فقط دو بار آورده شده است .منظور موﻻنا از آن ،شخصيتي

ارجمند و داراي قدرت است كه البته در اين بيت موﻻنا تاج و تخت ممدوح خود را فراتر
از گمان شخصيتي همچون سهراب فرض كرده است و شاعر هيچگونه جلوة عرفاني و

معنوي به شخصيت اسطورهاي سهراب نداده است:
تاج وتختي كاندرون داري نهان اي نيكبخت

در گمان كيقبـاد و سـنجر و سـهراب كـو
)همان(٣١٩ :

الف (٥-اسفنديار

نام اسفنديار تنها يكبار در غزليات مولوي آمده است .در اين بيت ،موﻻنا اسفنديار را

مظهر شجاعت و جنگاوري و در كنار نام مبارك امام علي)ع( آورده است:

نمود عرفاني شخصيتها و عناصر اسطورهاي ..خدابخش اسداللهي ،محرم سعدزاده


به ﺻف اندر آي تنها ،كه سـفنديار وقتـي



صﺺ ٢١ □ ١١-٣٢

در خيبر است بـركن كـه علـي مرتضـايي
)همان(٣٣٢ :

الف (٦-ضحاك

ضحاك يكي از چهرههاي اسطورهاي  -حماسي است كه شخصيتي منفي و اهريمني

محسوب ميشود و به »ماردوش« نيز مشهور است .در آثار مولوي نيز اين شخصيت با
همان ويژگي خاص خود آمده است و مظهر وجود اهريمني و ديو است:

ضحاك بـود عيسـي عبـاس بـود يحيـي

هر كجا تو خشم ديـدي كبـر را در خشـم جـو

الف (٧-كيكاووس

اين ز اعتماد خندان وز خـوف آن معـبس
)همان(٢١٨ :

گرخوشي با اين دو مارت خود برو ضحاك شو
)همان(٣٤٠ :

كيكاووس از پادشاهان بزرگ كياني است و موﻻنا اين شخصيت اسطورهاي را بيشتر با

همان چهرة اسطورهاي نماد حشمت و بزرگي به كار برده است؛ مثﻼً در بيت زير به
كيكاووس سرشتي عرفاني بخشيده و در كنار نام ﺻﻼحالدين زركوب ،از او نيز نام برده

است .اين امر نشانه احترام و عﻼقة مولوي به شخصيتهاي اسطورهاي ايران باستان است:
اي دل جاسوس مـن در پـيش كيكـاووس مـن

الف (٨-ماني

جز ﺻﻼح الدين ز دلها هوشياري هست نيست
)همان(٨٤ :

اسم ماني يكبار در آثار موﻻنا تكرار شده است .در ادبيات فارسي آذر مظهر

پيكرتراشي و بتسازي و ماني نماد نقّاشي و نگارگري است .در بيت زير موﻻنا به اين دو
شخصيت اسطورهاي اشاره كرده است:

احسنت زهي نقشي كز عطسه او جان شد

اي كشته به پيش تو ﺻد ماني و ﺻـد آزر
)همان(١٣٧ :

□ ٢٢

پژوهشهاي نقد ادبي و سبكشناسي ،سال ششﻢ ،شمارة ) ،٣پيدرپي  (٢٣بهار ١٣٩٥

الف (٩-كيخسرو

در شاهنامه و همچنين متون پهلوي ،كيخسرو شاهنشاهي آرماني است .او تمام

ويژگي هاي يك پادشاه قدرتمند را داراست .در آثار مولوي نيز كيخسرو بيشتر نماد و

اسطورة پادشاهي و سلطنت است:

ز بابـا بشنو و برجـه كـه سـلطانيت ميخوانـد

كه خاك اوت كيخسرو بميـرد پـيش او سـنجر
)همان(١٤٨ :
كيخســــرو و كيقبــــاد باشــــيم
چــــون بنــــده بنــــدگان عشــــقيم
)همان(٢٨٣ :
آن عقل و دل گم كردگان جان سوي كيوان بردگـان

بي چتر و سنجق هر يكي كيخسرو و سلطان شده
)همان(٣٣٧ :
در ابيات زير موﻻنا ميان ماه و كيخسرو ارتباطي خلق كرده است و اين امر نشان از

نيمهعرفاني بودن شخصيت كيخسرو در متون اساطيري ايران باستان دارد؛ تا جاييكه »در

روايات مذهبي زرتشتيان و كتاب اوستا از او بهعنوان كسي كه سوار بر سروش آسماني كه

در آخرالزمان رجعت ميكند و به ياري سوشيانت برميخيزد ،ياد شده است« )دوستخواه،
.(٦٠٠:١٣٧٠
همه ماهند نـه مـاهي همـه كيخسـرو و شـاهي

همه چون يوسف چاهي ز تو انـدر چـه تـاري
)مولوي(٣١٥: ١٣٦٣ ،
بــﻰســفرها مــاه كــﻰ خســرو شــود
كـــز ســـفرها مـــاه كيخســـرو شـــود
)همان(١٣٤ :

ب( شخصيتهاي ﻣذهبي و عرفاني
)ع(
ب (١-امام علي

امام علي)ع( از شخصيتهاي بزرگ مذهبي است كه همواره بهعنوان اسطورهاي مذهبي

در زمينة فضايل اخﻼقي همچون عدالت و جوانمردي مطرح ميشود .نام امام علي)ع( در

نمود عرفاني شخصيتها و عناصر اسطورهاي ..خدابخش اسداللهي ،محرم سعدزاده




صﺺ ٢٣ □ ١١-٣٢

مثنوي مكرراً آمده است اما مولوي در ديوان غزليات هفده بار نام علي)ع( ،نه بار ﺻفت
حيدر ،چهار بار لقب مرتضي و نه بار وﺻف شير خدا و شير حق را آورده است .چندين

بار نيز از ذوالفقار او سخن ميگويد .در همة اين موارد كﻼم او توأم با تحسين و اعجاب و

احترام است .نكته جالب توجه اين است كه تقريبا در تمام اين موارد ،آنچه توجه موﻻنا را
)ع(

به خود جلب مي كند ﺻفت كرّاري و ﺻاحب ذوالفقاري و شيرمردي و شجاعت علي

است و اين حاكي از نگاه حماسي موﻻنا به بزرگترين پهلوان و قهرمان حماسههاي ديني و
)ع(

مذهبي است .در بيت زير ﺻفت مناعت طبع علي
قناعت و مناعت طبع بودند:

عارفا بهر سه نان دعوت جـان را مگـذار
گرچه ني را تهي كننـد ،نگذارنـد بـي نـوا

ذكر شده است كه ايشان اسطورة

تا سنانت چو علـي در ﺻـف هيجـا بزنـد
)همان(٨٣ :

رو پي شير و شير گير كه علـياي و مرتضـي

)همان(٢١٩ :
همان گونه كه در مبحث اسفنديار اين بيت مورد تحليل قرار گرفت؛ مولوي براي

پرداختن شخصيتي كه عﻼوه بر دارا بودن نهايت قدرت تقوا و ايمان داراي بُعدي فرا انساني

نيز باشد ،دست به دامن شخصيتهاي اسطورهاي ايران باستان ميشود و با تلفيق اين دو

نيروي بزرگ ،شخصيتي خلق ميكند كه در عين حماسي بودن ،داراي شخصيتي عرفاني نيز
هست:

در خيبر است بـركن كـه علـي مرتضـايي
به ﺻف اندر آي تنها ،كه سـفنديار وقتـي
)همان(٣٣٢ :
كاقبــال تــو چــون حيــدر كــرار درآمــد
اكنــون بزنــد گــردن غمهــاي جهــان را
)همان(٩٨ :
شــير خــدا و رســتم دســتانم آرزوســت
زين همرهان سست عناﺻـر دلـم گرفـت
)همان(٣٧ :
قرار دادن اسم دو شخصيت حمزه و رستم در كنار يكديگر در بيت زير مؤيد اين نكته
است كه مولوي عﻼقة وافري به تلفيق شخصيتهاي اسطورهاي و حماسي با شخصيتهاي
بزرگ مذهبي و عرفاني دارد:

رستم و حمزه فكنده تيغ و اسـپر پـيش او

او چو حيدر گردن هشام و اربـق ميزنـد
)همان(٦٧ :

□ ٢٤

پژوهشهاي نقد ادبي و سبكشناسي ،سال ششﻢ ،شمارة ) ،٣پيدرپي  (٢٣بهار ١٣٩٥

موﻻنا در بيت زير با استمداد از ﺻنعت غلو خود را در سلك شير خدا قرار داده و

مدعي است كه تنها شير خدا جايگاه او را درك ميكند:

هــــر شــــير قفــــار مــــا نــــدارد
از شــــير خــــداي پــــرس مــــا را
)همان(٧٩ :
موﻻنا در بيت زير دل سالك را به شير خدا تشبيه كرده است و نفس را بهمنزلة اسب و

مركبي ميداند كه دل بر آن سوار است؛ مولوي در اين بيت برداشتي عرفاني از شخصيت
شير خدا داشته است:

دل تو شير خدايست و نفـس تـو فـرس اسـت

ب (٢-حمزه

چنــان كــه مركــب شــير خــداي شــد دلــدل
)همان(٢٧٨ :

حمزهبنعبدالمطلب كه به لقب "اسداﷲ" )شير خدا( و "سيدالشهدا" )پيش از كشتهشدن
)ص(

حسين بن علي ،امام سوم شيعيان( نيز معروف بود ،عموي حضرت محمد

از اهالي با

احترام در بين قبيله قريش و به قدرتمندي و شكار شير مشهور بود .حمزه اولين فرماندة

نظامي اسﻼم بود و در نبردهاي اوليه و منجمله نبرد مشهور "غزوه بدر" سپاه مسلمانان را

رهبري ميكرد و بهخاطر جايگاه واﻻيي كه در سپاه اسﻼم داشت ،همواره شخصيتي
مذهبي -حماسي ياد شده است .نام حمزه در آثار موﻻنا بارها تكرار شده است و شخصيت
او نماد شجاعت و جنگاوري است كه گاه در كنار رستم به كار رفته است:

او چو حيدر گردن هشام و اربـق ميزنـد
رستم و حمزه فكنده تيغ و اسـپر پـيش او
)همان(٦٧ :
در ابيات زير شخصيت حمزه نماد و اسطورة جنگاوري و شجاعت است:

در گلفشان نپوشد كس خويش را به جوشن
تير و سنان به حمزه چون گلفشان نمايد
)همان(٢٥٦ :
زان برون انداخت جوشن حمـزه وقـت كـارزار
كز هزاران حصن و جوشن روح را جوشـنتري
)همان(٣٣٧ :
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صﺺ ٢٥ □ ١١-٣٢

عﻼوه بر ابيات فوق ،مولوي در جاهاي ديگري نيز از شخصيت حمزه بهعنوان نمادي

براي شجاعت ياد كرده است.

پ( ﻣوجودات افسانﻪاي
پ (١-كوه قاف

كوه قاف كوهي افسانهاي است كه مكرراً در آثار مولوي مخصوﺻاً غزليات شمس

تكرار شده است و در هر بيت با توجه به موضوع و تناسب آن بيت در معاني مختلفي

همچون مكان چشمة آب حيات ،كنايه از دورترين نقطة جهان ،محل زندگي سيمرغ و

معاني ديگر و از همه مهمتر در معاني عرفاني به كار رفته است .در ابيات زير كوه قاف بار
معنايي عرفاني به خود گرفته است و مولوي آن را بهعنوان نمادي براي مقامات و حاﻻت

ﺻعبالوﺻول در مسير سيرو سلوك و گاهي نيز در يك اضافة تشبيهي كوه قاف را به
مرحلة قرب و نزديكي به خدا تعبير كرده است:

زهي دلشاد مرغي كو مقامي يافت انـدر عشـق

به كوه قاف كي يابـد مقـام و جـاي جـز عنقـا
)همان(٥٧ :
ز آفتــاب جــدايي چــو بــرف گشــت فنــا
چه جاي ﺻبركه گركوه قاف بود اين ﺻبر
)همان(٧٠ :
ز قــاف و ﻻم مــا قــل ميتــوان كــرد
تــو قــاف قنــدي و مــن ﻻم لــب تلــخ
)همان(٩٠ :
به كوه قـاف بپريـد خـوش چـو عنقاييـد
چو قاف قربت ما زاد و بود اﺻل شماست
)همان(١١٥ :
باز برآمد ز جـان نعـره و هيهـاي عشـق
باز از آن كـوه قـاف آمـد عنقـاي عشـق
)همان(١٦٣ :
زان ز ما جوش بـرآورد كـه مـا كـاريزيم
موج درياي حقايق كه زنـد بـر كـه قـاف
)همان(٢٣٧ :
زار و معاف است كنون غرق مصاف است كنون
بر كه قـاف اسـت كنـون در پـي عنقـا دل مـن
)همان(٢٨٤ :

□ ٢٦

پژوهشهاي نقد ادبي و سبكشناسي ،سال ششﻢ ،شمارة ) ،٣پيدرپي  (٢٣بهار ١٣٩٥

اين عجب خضري است ساقي گشته از آب حيـات

كــوه قــاف نــادر اســت و نــادره عنقاســت ايــن
)همان(٢٧٩ :
در هــواي قــاف قربــت پــر عنقــا كوفتــه
از شكار تو به بيشه جان شيران خون شده
)همان(٢٩٩ :
همـــــايي و همـــــايي و همـــــايي
بــه كــوه قــاف شــمس الــدين تبريــز
)همان(٣٢١ :
بـــر قـــاف پريـــدن همـــا ديـــدي
وآنگــه ز هــوا بــه ســوي هــو رفتــي
)همان(٣٠٦ :
تو بپر به قاف قربت كه شـريفتر همـايي
تو ز خاك سر برآور كه درخت سربلندي
)همان(٣٠٨ :
وي عزلتــي گرفتــه چــو عنقــا چگونــهاي
اي كوه قاف ﺻبر و سـكينه چـه ﺻـابري
)همان(٢٩٧ :
كــه بــه گويــد حــديث قــاف عنقــا
بگــو بــاقي تــو شــمس الــدين تبريــز
)همان(٥٦ :
همــا را جــز همــايي مصــلحت نيســت
همــــاي قــــاف قربــــي اي بــــرادر
)همان(١١٢ :
در ابيات زير معشوق به قاف و عنقاي دل تشبيه شده است .در مورد بيت اول بايد
گفت ،از آنجا كه »ماه ،نماد زنانگي و اﺻل تأنيث است« )پورخالقي چتﺮودي:١٣٨١ ،

 ،(١٧٠معشوق مولوي مورد رشك و حسادت اوست:

آمدي تا دل بري اي قاف و اي عنقاي دل
گرد ما درميپري اي رشك ماه و مشتري
)مولوي(١٨٩: ١٣٦٣ ،
همچنين نماد معشوق است كه عاشقان از طريق آن مورد امتحان قرار ميگيرند:
در كفن پيچيد بينيد اي عزيزان كـوه قـاف

پ (٢-هما

چشمبند است اين عجب ياامتحان عاشقان
)همان(٢٦٤ :

پرندة هما در اسطورههاي ايراني جايگاه مهمي دارد و معروف است كه سايهاش بر سر

هر كس بيافتد به سعادت و كامراني خواهد رسيد به همين دليل به مرغ سعادت معروف
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صﺺ ٢٧ □ ١١-٣٢

شده است .هما جايگاه برجستهاي در ادبيات ايران زمين داشته است .در سرودههاي
بسياري از شاعران از هما بهعنوان پرنده خوشبختي و سعادت ياد شده است» .در ادبيات
فارسي او را نماد فرّ و شكوه دانند و به شگون نيك گيرند« )معين ،ذيل هما( .در آثار
مولوي نيز نام هماي بارها تكرار شده است و در همان معناي اﺻلي خود يعني مرغ

سعادت و نيكبختي آورده شده است .مثﻼً در ابيات زير:

در بيت زير نماد حجاب و پوشش و مرموز بودن است:

تيرش عجبتر يا كمان چشمش تهيتر يا دهان

او بـيوفـاتـر يـا جهان او محتجبتر يـا همـا
)مولوي(١١٠ :١٣٦٣ ،
در ابيات زير نيز پرندة اسطورهاي هماي بنابر مقصود و منظور مولوي آورده شده است

كه نشان از عﻼقة او به مفاهيم و موجودات اسطورهاي ايران دارد .موﻻنا با بهرهگيري از
اين عناﺻر اسطورهساز ،توانسته است به آرمانهاي خود در زمينة آفرينش شخصيتها و

مفاهيم اسطورهاي جامة عمل بپوشاند .در بيت زير هماي جيرهخوار مرغ معنا دانسته شده
كه نشان از اهميت عقل و خرد و معنا در نظر موﻻنا دارد:

تـا هـما از سـايه آن مـرغ گيـرد فالهـا
ناگهان بيضـه شـكافد مـرغ معنـي برپـرد
)همان(١١٦ :
با اين توضيح كه اسطوره سعادت يعني هما در مقابل مرغ معنا كوچك شمرده شده و

فال را از آن گرفته است .در بيت زير ضمير و باطن عارف به هماي تشبيه شده است كه

ﺻفير رباﻻعلي را شنيده و بلندپروازانه سير ميكند:

شـــنيد بانـــگ ﺻـــفيري ز ربياﻻعلـــي
چنــين بلنــد چــرا ميپــرد همــاي ضــمير
)همان(١٩٩ :
در بيت زير هماي افسانهاي در نظر عاشقان حقيقي بياعتبار معرفي شده و هماي
حقيقي ،همان معشوق ﻻيزال ،يعني خدا دانسته شده است:

كه او سرمست عشق آن هماي نامور باشد
اگر عالم هما گيرد نجويد سايهاش عاشـق
)همان(١٧٩ :
در بيت زير موﻻنا يكي از پيران و مرشدان بزرگ خود ،يعني ﺻﻼحالدين را به هماي

سعادت تشبيه كرده است:

□ ٢٨

پژوهشهاي نقد ادبي و سبكشناسي ،سال ششﻢ ،شمارة ) ،٣پيدرپي  (٢٣بهار ١٣٩٥

گسترد سـايه دولـت چـو همـايي برسـد
دوش در خواب بديـدم ﺻـﻼح الـدين را
)همان(١٧٠ :
در ابيات زير اراده و همت و دل پاك بهترين ابزار سير و سلوك دانسته شده و شاعر
معتقد است كه در چنين حالتي عارف و عاشق نيازي به ساية سعادت هماي ندارد و به

خودي خود ميتواند سعادت حقيقي را براي خود رقم بزند:
در آن فلك كه شـعاعات آفتـاب دلسـت

هزار سـايه و ظـل همـا چـه سـود كنـد

ز نــور ظلمــت غيــر فنــا چــه ســود كنــد
هما و سايهاش آن جا چـو ظلمتـي باشـد
)همان(١٨٠ :
در بيت زير دل به هماي تشبيه شده و به يكي از موجودات اساطيري ديگري به نام

پري هم اشاره شده است؛ واژة پري از جمله واژههاي پر بسامد مجموعه غزليات موﻻنا

جﻼل الدين مولوي است» .اين واژه در لغت فارسي به معناي فرشته ،جن ،همزاد و زيبارو

به كار ميرود .غير از آن در ادب فارسي پري رمز جان و روح آدمي است ،كه
فرشتهخوست و ويژگي آن نيكوكاري و خوبي است .موﻻنا با تمثيلهاي متعدد در مثنوي
حال شخﺺ فاني را به حال مجنون با پريگرفتهاي تشبيه ميكند كه از خود اختياري ندارد

و آنچه ميكند و ميگويد بهظاهر فعل و گفت اوست و در حقيقت فعل و گفت آن پري
است كه بر وجود او غلبه كرده است« )حسيني.(٢ :١٣٨٧ ،

دﻻ همــاي وﺻــالي بپــر چــرا نپــري

پ (٣-عنقا

تو را كسي نشناسـد نـه آدمـي نـه پـري
)مولوي(٣٢٤ :١٣٦٣ ،

»عنقا از ريشة "عنق" و به معناي "دارندة گردن دراز" است .وجه مشترك سيمرغ و

عنقا "مرغ بودن" و "افسانهاي بودن" است .در واقع عنقا يك اسطورة عربي است و سيمرغ

يك اسطورة ايراني .شباهتهاي گفتهشده باعث شده كه در ذهن شاعران و نويسندگان اين
دو مرغ اسطورهاي گاهي به هم مشتبه شوند ،حال آنكه درحقيقت دو خاستگاه متفاوت
دارند« )آموزگار (٦٧ :١٣٨٦ ،در ادامه ابياتي را كه موﻻنا در آنها به پرندة اسطورهاي عنقا

اشاره داشته است ،ميآوريم .موﻻنا در بيت زير به توﺻيف چمني ميپردازد كه عنقا در
برابر بلبل اين چمن ،غﻼم و بندهاي بيش نيست و ناگفته پيداست كه منظور از چمن در اين

بيت ،چمنزار عشق الهي است:
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كــه هســت بلبــل او را غــﻼم عنقــايي
بيامـــديم دگربـــار ســـوي آن چمنـــي
)مولوي(٢٨٦ :١٣٦٣ ،
عنقا نيز همانند هماي ،مرغ سعادت و شكوه و فرّ است و به همين خاطر در مقابل

مگس و پشه و ﺻعوه كه نماد بيارزشي و بياعتباري و كوچكي است ،كاربرد دارد و

شاعران از اين مضمون در اشعار خود سود جستهاند .موﻻنا نيز در ابيات زير عنقا را در

برابر مگس و پشه به كار برده است و گاه تعبيري عرفاني از اين امر داشته است كه در زير

به آنها اشاره ميشود:

بي رحمت او ﺻعوه زين دام كجـا خسـتي
دامي كه در او عنقا بي پر شـود و بـي پـا
)همان(٢٧٨ :
بنشسته حس نفس خس نزديك كاسه چون مگـس

گر كاسه نگزيدي مگس در حين مگـس عنقاسـتي
)همان(٣١٩ :
موﻻنا بارها شمس تبريزي را به شخصيتهاي اساطيري و حماسي تشبيه كرده است و

از اين طريق ،واﻻترين مقام عرفاني در انديشه و جهانبيني خود را با عناﺻر اسطورهاي
پيوند داده است .در ابيات زير شمس تبريزي به عنقايي بينشان تشبيه شده است.
شه شمس تبريزي مگـر چـون بازآيـد از سـفر

يك چند بود اندر بشر شد همچو عنقا بي نشان
)همان(٣٢٨ :
زهـي عنـقـاي ربـانـي شـهنشـه شـمس تبريـزي

كه او شمسيست ني شرقي و ني غربي و ني در جا
)همان(٩٤ :
در بيت زير مولوي جبرئيل را كه شخصيتي روحاني و مذهبي است ،در تشبيهي مضمر

به عنقاي خوشمنقار تشبيه كرده است:

جبريل با لطف و رشد عجل سمين را چون چشد

اين دام و دانه كي كشد عنقـاي خـوش منقـار را
)همان(٨٥ :
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پ (٤-سيمرغ

سيمرغ چنان كه از شاهنامه برميآيد ،مرغي است ايزدي كه بركوه البرز آشيان دارد و

زال را ميپرورد .سيمرغ در آثار مولوي جايگاه و مقام واﻻيي دارد و مكرر نام آن در آثار
مولوي تكرار شده است .ابياتي كه در آنها نامي از سيمرغ برده شده يا شخصيت سيمرغ

خميرماية آفرينش مضموني عرفاني -اسطورهاي شده است ،در زير آورده ميشود.

در بيت زير با كمي دقت ميتوان پي برد كه شمع معادل قاف و جان معادل سيمرغ

آورده شده و سيمرغ كه مرغي افسانهاي است ،ﺻبغة عرفاني به خود گرفته است:

شـــمع تـــويي جـــان چـــو پروانـــه را
قــــاف تــــويي مســــكن ســــيمرغ را
)همان(٩٣ :
در بيت زير دو موجود و عنصر اسطورهاي در كنار دو شخصيت معروف و اسطورهاي

عرفاني آورده شده است:

دام شـــــبلي و بوالحســـــن گـــــردد
ســـيمرغ هـــواي مـــا ز قـــاف آيـــد
)همان(١٥٦ :
در بيت زير موﻻنا معتقد است كه حتي مرغ اسطورهاي و قدرتمند سيمرغ نيز نميتواند

در مقابل عشق عرفاني مقاومت كند و در دام آن گرفتار شدني است:

چــودام عشـــق ببينــد فتــد دگــر نپــرد
به كوه قاف اگر چه كه خوش پرد سـيمرغ
)همان(١٣٥ :
در بيت زير موﻻنا شمس تبريزي را به سيمرغ تشبيه كرده است و به شمس شخصيتي

اسطورهاي در زمينة عرفان بخشيده است:

بينــد هــزار روضــه و يابــد هــزار پــر
سيمرغ جان و مفخر تبريـز شـمس ديـن
)همان(١٤٣ :
موﻻنا در بيت زير در يك تعبير و تفسير عرفاني از اسطوره ،سالك طريق عشق را به

مرحلة قرب الهي كه تشبيه به قاف شده ،فراخوانده و وجود سالك را به سيمرغ و عنقا
تشبيه كرده است:

وگر پرواز عشـق تـو در ايـن عـالم نميگنجـد

به سوي قاف قربت پر كـه سـيمرغي و عنقـايي
)همان(٣١٦ :

نمود عرفاني شخصيتها و عناصر اسطورهاي ..خدابخش اسداللهي ،محرم سعدزاده




صﺺ ٣١ □ ١١-٣٢

موﻻنا در بيت زير به توﺻيف مقام قلندران پرداخته و آنها را حتي با سيمرغ و كيميا

قابل تطبيق و تشبيه نميداند:

وﺻــف قلندرســت و قلنــدر از او بــري
ســـيمرغ و كيميـــا و مقــــام قــــلندري
)همان(٢٨٤ :
در بيت زير موجود اسطورهاي سيمرغ در كنار سليمان )ع( به كار رفته است؛ در ادبيات

فارسي بارها شخصيتهاي عرفاني و حماسي داراي وجوه مشترك دانسته شدهاند و در

كنار يكديگر به كار رفتهاند و »تجلي فراوان داستانها و مفاهيم در پهنة كتب عرفاني،
زمينههاي مشترك ميان حماسه و عرفان پديد آورده است« )ياحقي.(١١٠:١٣٦٩ ،
چه ترجمان كه كنون بس بلنـد سـيمرغي

كـه آفـت نـظر جـان ﺻــد سـلــيماني
)همان(٣٢٥ :

نتيجﻪ

با تحليل و بررسي برخي از عناﺻر اسطورهساز در آثار موﻻنا به اين نتيجه ميرسيم كه

برخﻼف ادعاي برخي از منتقدان ،موﻻنا با اساطير و شخصيتها و موجودات اساطيري
ايران اغلب با احترام برخورد كرده و بارها از اين عناﺻر براي آفريدن مضامين عرفاني

سود جسته است .همانگونه كه در حين بررسي ابيات بارها اشاره شد ،انسان كامل و

آرماني موﻻنا تلفيقي از شخصيتهاي اسطورهاي و عرفاني است و او در كنار

شخصيتهاي بزرگ عرفاني و مذهبي همچون امام علي)ع( ،حمزه ،شمس تبريزي و

ﺻﻼحالدين زركوب ،از شخصيتهاي بزرگ اساطيري ايران همچون رستم و كيكاووس و
كيخسرو نام برده است و اين خود نشانهاي بارز از عﻼقه و احترام موﻻنا به عناﺻر

اسطورهاي ايراني دارد .از سوي ديگر ،در كنار اساطير ملي ايران باستان ،موﻻنا متناسب با
مقاﺻد مورد نظر خود در آثارش به كرّات از اساطير مختلف ديني و حماسي نيز بهره برده

است و به طور كلي ،اساطير ملي و عرفاني و مذهبي در آثار موﻻنا تجلي بارز و آشكاري

دارد .در كنار شخصيتهاي اسطورهاي ،موﻻنا مكرراً از موجودات اسطورهاي ديگر همچون

هماي ،سيمرغ ،عنقا و ساير موجودات اساطيري ديگر نيز استفاده كرده است .در ميان آثار

مولوي ،غزليات شمس بيشترين وجوه اشتراك را با متون حماسي -عرفاني دارد و برخي

آن را بهترين نمونة حماسة عرفان حماسي دانستهاند.
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