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تحلیل شناختی تصویر «آهو» در دیوان شمس
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چكیده

قلمرو معنایی تصویر «آهو» در غزلهای مولوی قلمرو گستردهای است .این تصویر ،تصوویر هموا
آهوی سنت ادبی نیست که به واژههایی چو نافه و مُشک و تتوار توتش دوود بلدوه در اون ایون
استعاره ،الیههای معنایی عمیق و ساحتهای جدید عرفانی نهفته است .در این مقاله بوا اسوتفاده ا
نظریه دناتتی استعاره معاصر و بر اساس دیدگاه های لیدوا

و جانسوو  ،دو نظریوه اوردا معنوی

دناسی ساتت گرا ،کارکردهای استعاری آهو و تودههای تصویری مرتبط با آ یعنی صحرا ،دیر،
ددار ،ابراهیش ادهش و جز آ در غزلهای مولوی تبیین میدود .تصویر آهو در ادعار مولووی دو
و منزلتی یافته که ایش ا آ ندادته است؛ آهو در غزلهای مولوی عروج معنایی موییابود و هموا
نقشی را به عهده میگیرد که هدهد در منطقالطیر دارد ،بل بیشتر و فراتر ا آ  .ا رهگورر بررسوی
استعاره آهو در دیوا دمن در مییابیش آهو کال استعارهای ا تداوند و ان ا آ  ،اسوتعارههوایی
ا تود مولوی ،دمن ،صالحالدین ،ایر ،سالک ،معشوق ،عادق ،ابدال ،روح و جا و معانی است.
واژههای کلیدی
آهو ،استعاره مفهومی ،صحرا ،دیر ،مولوی ،دیوا دمن.
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مقدمه
با دناسی دناتتی ا علوم نواایی است که سابقهاش کش و بیش به چهل سال میرسد؛ این دانوش
توانسته است بر نوع نگرش اژوهشگرا در حو ههای مختلف علووم بوهویوژه علووم انسوانی تو یر
دگرفی بر جای گرارد .یدی ا ویژگیهای با دناسی دناتتی توجه تاص آ به اسوتعاره اسوت.
نخستین کسانی که استعاره را ا دیدگاه با دناسی دناتتی اژوهش کردهانود ،لیدوا

و جانسوو

( ،)3291النگاکر ( )3291و تالمی ( )3290بودند .مبنای نظری ایون تحقیوق نیوز برگرفتوه ا کتواب
استعارههایی که با آ ها ندگی میکنیش ( )3291نودته جرج لیدا
جرج لیدا

و مارک جانسو است.

بر این باور است که استعاره ،عنصری بنیادین در مقولهبندی و درک انسا ا جهوا

تارج و نیز در فرآیند اندیشید است؛ بنابراین ،در این رویدرد ،استعاره مفهومی نو موییابود و بوه
هرگونه فهش و بیا یک مفهوم انتزاعی در قالب تصورات ملموستر گفته میدود ( Lakoff, 1993:

 .)28در هر استعاره ،دو قلمرو مبدأ ( )sourceو مقصد ( )targetوجود دارد .مثالً وقتوی مویگووییش
«مولوی آهو است» آهو ،قلمرو مبدأ و مولوی ،قلمرو مقصد است .قلمرو مبدأ غالباً مفهومی ملموس
است که با تجارب فیزیدی انسا ارتباط دارد و در نتیجه به راحتی درک مویدوود .قلمورو مقصود،
غالباً مفهومی انتزاعی و درک آ ددوارتر است .در فرآیند تفدر اسوتعاری ،مفهووم ملمووس قلمورو
مبدأ به ما کمک میکند تا به درک بهتر و رودنتر مفهوم انتزاعی قلمورو مقصود دسوت ایودا کنویش.
ارتباطی که میا ایون دو حوو ه بوه صوورت یوک گوزاره برقورار مویدوود« ،نگادوت» و دوباهتهوا و
مطابقتهایی که میا دو حو ه وجود دارد« ،تناظر» ( )correspondenceنامیده میدود .مهشتورین رکنوی
که درباره ساتتار استعاره معاصر وجود دارد« ،نگادت» ( )mappingاست .این واژه در هما معنایی کوه
در علش ریاضیات دارد ،به کار میرود؛ با این تفاوت کوه در اسوتعاره معاصور ،نگادوت دوامل اوارهای ا
مفاهیش است که ا حو ه مبدأ به حو ه مقصد منتقل میدود.
عالش غیب ا اصلیترین اندیشههای مولوی است .او در آ ار تویش برای با نموایی ایون عوالش و
تجربه آ ا مجموع استعارههای تُرد و کال استفاده کرده اسوت یورا اسوتعاره در بافوت بوا ا
بهترین واسطههای میا امر قدسی و عالش دنیوی است .یدی ا ایون اسوتعارههوا در دیووا دومن،
«آهو» است.
آهو یدی ا کهنترین تصویرهایی است که در آ ار اسال

مولوی آمده است و بیشترین مضمو

تحلیل دناتتی تصویر «آهو» در دیوا دمن 21 /
دناتتهدده آ «آهو و مُشوک» اسوت .ا ور غنوایی ویون و راموین بویش ا دیگور آ وار ،ا آهوو و
تودههای تصویری آ بهره گرفته است و این واژه در این مثنووی یدوی ا اربسوامدترین کلموات
است .با وجود این ،در هیچ یک ا آ ار ایش ا مولوی -چه عرفانی و چه غیر عرفانی -آهو تصویر
کانونی نیست که مجموع کاملی ا تودههای تصویری ( )cluster imageرا دامل دوود .تصوویرها
غالباً در سطح افقی و قراردادی است اما در دیوا دمن ،آهو یدی ا استعارههوای تدراردوونده و
کانونی است .در واقع ،این واژه یدی ا تصویرهای محوری در دیوا دمن به دمار میآیود کوه بوا
تودهای ا تصاویر فرعی و جزئی در ایوند است .این تصویر در دعر مولوی به دودل عموودی درآموده،
در کل غزل بسط یافته ،در دستگاه فدری و جها بینی داعر در قالب یک دبده منسوجش و موادی جلووه
کرده است .این تودههای تصویری عبارت است ا  :صحرا ،ددت ،صید ،صیاد ،ددار ،دودارگاه ،نافوه،
مشک ،چشش ،دیر ،ابراهیش ادهش و جز آ  .در حقیقت ،مولوی مجموع تصویرهای دوناتتهدوده اویش ا
تود را بردادته ،به آ ها در منظومه فدری توویش ،متناسوب بوا اندیشوههوای توود ،جایگواه و معنوایی
دیگرگو داده است 3 .بر ایون اسواس ،آهوو در دیووا دومن واژهای اسوت کوه داللوتهوای معنوایی
گستردهای ،ا سطحیترین و نا لترین معنا تا عالیترین وجوه یافته است.
پیشینه پژوهش
در تحلیل استعارههای مفهومی در متو عرفانی ادب فارسی ،مطالعات توا های در سوالهوای اتیور
صورت گرفته است .در رسالهای با عنوا «بررسی نظامهای استعاری عشق در انج متن عرفوانی بور
اساس نظریه استعاره دناتتی» (هادمی )3122 ،در دانشگاه مشهد ،به تحلیل و بررسی دیدگاههوای
هستیدناسانه صوفیه درباره مفهوم محبت و استعارههای مفهومی عشق ا قر دوم تا دشش هجوری
ارداتته دده است .ا این رساله ،مقالهای نیز با عنوا « نجیرههای استعاری محبت در تصوو » در
سال  3122در مجله نقد ادبی به چاپ رسیده است .هادمی در مقالهای دیگور هموراه بوا ابوالقاسوش
قوام ( )3122با عنوا «بررسی دخصیت و اندیشههوای عرفوانی بایزیود بور اسواس روش اسوتعاره
دناتتی» به دخصیت و اندیشههای عرفانی بایزید ارداتته است.
درباره استعارههای مفهومی در غزلیات دمن نیز دو مقاله با عنوا «بررسی استعاره مفهومی نور
در دیوا دمن» (بهنام )3192 ،و «استعارههای مفهومی در دیوا دومن بور مبنوای کونش حسوی
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و

تورد » (کریمی و عالمی )3122 ،نودته دده است که هر دو ا رویدردهوای اسوتعاری لیدوا
جانسو بهره گرفتهاند .بهنام ،کال استعاره «معرفوت بصوری اسوت» را اسوتعاره موجوود در دیووا

دمن با قلمرو مبدأ نور معرفی کرده است و کریمی و عالموی انگواره «عرفوا تووراک اسوت» را
گزاره بنیادین متن مطرح نموده اند که یک ذهنیت استعاری توراکانگار را در سراسر دیوا دمن
منتشر کرده است.
کانو اصلی اژوهشهای معاصر بیشتر حول استعارههای متعار

رو مره بوده است و جز موارد

فوق ،هنو به صورت گسترده به استعارههای مفهومی در متوو عرفوانی ارداتتوه نشوده اسوت ،در
حالی که متو عرفانی فارسی بیشترین بستر و مینه را برای استعارههای ادبی تولید کردهاند .در این
اژوهش تالش می دود بررسی جدیدتر و عمیقتری ا تصاویر تیال و تصویرهای ابداعی مولووی
ارائه دود.
 -1از عیب تا غیب
در با فارسی ،دو واژه آهو وجود دارد که نخستین واژه به معنوی عیوب واژه ای مرکوب در بوا
فارسی میانه است« :آ» ایشوند منفی سا و «هو» به معنی نیدوی و تووبی اسوت .ایون واژه در آ وار
تاقانی ،عطار و گرگانی به کار رفته است 2 .دومین آهو به معنای هما آهوی جوانور اسوت کوه در
با ایرانی میانه «آسو» توانده میدده است و به معنی دونده سریع است .مولوی بوا واژه آهوو بوه
معنای عیب و دتی ،ایهام تناسب ایجاد کرده است و آ را همراه با واژه «دیر» به کار برده است تا
واژه آهوی جانور نیز در ذهن تداعی دود:
ره رو مگو این چون بود زیرا ز چون بیرون بوود

کی شیر را همدم شوی تا در تو آهویی بوود
(مولوی)7535 /2 :1131 ،

1

کاربرد دیگر آهو ،معنایی است که در با قاموسی دارد؛ یعنوی تصوویر بوانی ()verbal image
آهو مورد نظر است .تصویر بانی -برتال
کاربرد قاموسی و حقیقی واژگا

تصویر مجا ی -هما تصویری اسوت کوه ا رهگورر

با در ذهن حاصل میدود (فتوحی.)49 :3190 ،

بجه بجوه ز هاوان هم وو آهووان از شویر

گرفتمش همه کان است کان به کوین کشودا
(مولوی)2752 /1 :1131 ،

تحلیل دناتتی تصویر «آهو» در دیوا دمن 22 /
افزو بر این کاربرد ،مولوی در منظومه تویش دستور بوا جدیودی را آفریوده اسوت .در ایون
دستور با  ،اسوند «تر» به آسانی به ضمیر و اسش میایونودد و واژههوایی چوو آهووتر ،آهونتور،
سوسنتر ،گلشنتر ،بادهتر و منتر به عرصه هستی دعر میآید« .آهوتر» صوفت تفضویلی ا آهوو و
مجا اً به معنای ضعیفتر است:
عشوو  ،داود شووود آهوون از او دوورم شووود

شوویر آهووو شووود آنهووا و ازو آهوووتر
(مولوی)11412 /1 :1131 ،

مولوی یک نگاه ژر

موسیقایی نیز به واژه آهو دارد .او در دیوا دمن ایوندی موسیقایی بوین

«آهو» و «هو» آفریده است .در ادعار تاقانی بارها مضمو «گو » و «هو» در کنار هش به کار رفتوه
است  4اما مولوی بر ا ر موسیقی کالم ،به جای گو  ،واژه آهو را بر میگزیند .به نظر میرسود کوه
هیچ رابطه معنایی بین این دو واژه نبادد ،جز آ که آهو واژه «هو» را به ذهن مولوی توداعی کورده
است .با موسیقایی ایامی را گونه در تود نهفته دارد که هویتی جدید به سا ه اندیشه مویبخشود
و آ را در فرآیندی آمیخته با رمز در میایچد .گاهی مولوی بیش ا آ که بخواهد معنای جدیود را
به ذهن مخاطب القا کند ،با ت کید بر بُعد موسیقایی با  ،رو نه جدیودی در مجواری ارتبواطی بوین
تود و مخاطبانش ایجاد می کند و با با موسیقی ،حن و حال متعالیتری را کوه دواید الفواز ا
بیا آ قاصر بادند ،در مخاطب بر میانگیزد (هودنگی و همدارا  .)202 :3124 ،افوزو بور ایون،
چنا که میدانیش «هو» تاصترین عنوا حضرت حق نزد اهول تصوو

اسوت و ا هموین توداعی

است که در ادعار بعدی مولوی ،ایوند و یگانگی این دو واژه ددل میگیرد.
اینجووا پلنووآ و آهووو د وورهزدووان کووه یوواهو

ای آه را پنوواه او ،مووا را کووه موویکشووادد
(مولوی)5531 /2 :1131 ،

در دیده عوال دهوه عودلی دوو و عقلوی دوو

وان آهوووی یوواهو را بوور کلووب م لوو زن
(مولوی)15574 /4 :1131 ،

تصویر مجا ی ( )figurative imageآهو در غوزل هوای دومن توو در توو و چنود الیوه اسوت.
ظاهریترین الیه آ این است که آهو یدی ا سمبلهای نا و یبایی است .در ادبیاتی که حیوانات
چو سگ ،تر ،مار و اژدها استعارههایی ا نفن و تمایالت حیوانی است« ،آهوو» جوزو نوادرترین
حیوا هایی به دمار می آید که توانسته برا ندگی معشوق دد و نوع متعالی را بیابد؛ احمود غزالوی
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در سوانح حدایتی ا مجنو را آورده است که در مسیر تود با آهویی روبوهرو مویدوود« :مجنوو
چندین رو طعام نخورده بود؛ آهویی به دام افتاد؛ اکرامش نمود و رها کورد .ارسویدند :چورا چنوین
کردی؟ گفت :ا او چیزی به لیلی مانَد ،جفا درط نیست» (غزالی.)22 -21 :3102 ،
آهو در دیوا دمن بارها به عنوا استعارهای ا دمن و تود مولوی به کار رفته است 0 .افوزو بور
این ،آهو استعاره ا روح و جا است .لیدا و جانسو بر این ندته ت کید میکنند که سردوت اسوتعاره،
فهش تجربه چیزی در چهارچوب چیز دیگری است ( .)Lakoff &Johnson, 1980: 5بر ایون اسواس ،موا
روح و جا و یباییهای روحی و متعالی مولوی و دومن را ا طریوق یبواییهوا و ظرافوتهوا و
گریزندگی آهو دریافت میکنیش.
آهووووی مشوووم دوووا

مووون برهووود

داگووووووه از دام چوووووور مكوووووواری

رود

در هاووووادی کووووه دییووووت پیكوووواری

هوووان بووور هوووانهوووای پوووا

(مولوی)11551 -11552 /5 :1131 ،
خوووو

ددیاسوووت نوووید ایووون خاموووان

آهوووووی هووووان شووووكار باییووووتی
(مولوی)21522 /3 :1131 ،

در مثنوی نیز آهوی مشک ا استعاره ا انبیا و اولیای الهی است و آهووی معموولی اسوتعارهای ا
عوامالناس است (مولوی 2 .)222 /3 :3192 ،این استعاره در غزلهای مولووی ،ا معنوای بودیهی آ
گرر می کند و ایچیدهتر و دگفتتر میدود .یدی ا این نمونهها غزل یر است:
دی میان عاشقان ساقی و مطور

میور بوود

عقوول بووا توودبیر آموود در میووان هووو

م وا

در هوو افتووادی زیوورا روز گیراگیوور بووود
در چنان آتش چه های عقل یا تودبیر بوود

در شكار بیدالن نود دیوده هوان دام بوود

وز کمان عش پران نود هوزاران تیور بوود

آهویی مویتاخوت آنهوا بور ملواژ اژدهوا

بر شمار خا  ،شیران پویش او دججیور بوود

دیدم آنهوا پیرموردی ،طرفوهای روحوادیی

چش او چون طشت خون و موی او چوون شویر بوود

دیدم آن آهو به داگه هادوب آن پیور تاخوت

چر ها از ه هدا شود گوییوا تزویور بوود

کاسه خورشید و مه از عربده در ه شكیت

چون که ساغرهای میتان دیم با توفیر بوود

روح قدسی را بپرسیدم از آن احوواژ گتوت

بیخودم مون مویدوداد فتنوه آن پیور بوود

شمس تبریزی تو دادی حالت میتان خوویش

بی دژ و دست خداودودا اگور تقصویر بوود
(مولوی)5354 -5353 /2 :1131 ،

تحلیل دناتتی تصویر «آهو» در دیوا دمن 13 /
در این غزل تصویرها و توصیفها با همه تنوع چنا یدباره و ایوسوته ا اوی هوش آموده کوه بوه
روایتی داستا گونه نزدیک دده است و ا عناصر بسیار داستانی ،مانند دخصیت ،گفتوگو ،فضا و
حتی ایرنگی استوار بهره دارد .در این غزل ،روایت ا مر های واقعیت و منطق گرر مویکنود و بوه
قلمروی فرا واقعیت میرسد .این غزل حالتی رؤیاوار به تود گرفته ،گویی گزارش واقعهای غیبی و
بیانی ا تجربه واقعه و مدادفه ای است؛ واقعهای که در عالش غیب رخ داده است« .چنوین بوه نظور
میرسد که این غزل ،تصویر سوررئالیستی لحظهای ا لحظههای استغراق موالنا در اندیشوه دومن
تبریزی است و بیت اایانی غزل میتواند کلید این گفتار بادد ...بعضی ا ابیوات ایون غوزل (بیوت )1-4
انسا را به یاد سالوادور دالی ،نقاش بزرگ قر بیستش و نماینده برجسته سوررئالیسش در نقادوی معاصور
جها میاندا د .آ در هش ریختگی ابعاد ما و مدا و عناصر هسوتی ،آ گونوه کوه در تابلوهوای دالوی
دیده میدود در تصاویر این ابیات نیز احساس میدود» (دفیعی کدکنی 442 :3191 ،و .)91
بنابراین ،با توجه به تردهاستعارههای ایشگفته ،گزارههای منطقی مولوی چنین تواهد بود:
 -3انسا آهو است -2 .جا آهو است -1.مولوی آهو است –4 .دومن آهوو اسوت –0 .اولیوا
آهوی مشک ا هستند -2 .انبیا آهوی مشک ا هستند -1 .تداوند آهو است.
این موارد ،انگارههایی معرفتدناتتی هستند .در اینجا مبدأ یدی و مقصد دامل چندین مفهووم
متفاوت و مجزاست؛ یعنی قلمروهای مقصد (تدا ،انسا  ،جا  ،دمن و جوز آ ) بوه واسوطه یوک
قلمرو مبدأ (آهو) تعریف دده است .مولوی با کمک تردهاستعارههوای دوماره  3توا  2بوه کوال -
استعاره «تداوند آهو است» دست مییابد .او ا طریق با استعاری ،تمام تجارب عرفانی توود را
برای مخاطب ملموس و قابل فهش میکند.
برای تحلیل یباییدناسانه چنین تصاویری ال م است تمامی اجوزا و عناصور تصوویر کوانونی را
بررسی کنیش .چنا که گفته دد ،در دیوا دمن آهو استعارهای کانونی است که ایوندهای آ جزو
تودههای تصویری این کانو به دمار میآید.
 -2شبكه است اری آهو
در روند استعارهسا ی ،هرگاه موجود یا ادیدهای به استعاره (قلمرو مبدأ) تبودیل مویدوود ،اجوزا و
عناصری آ ا نیز به مثابه ااره ابژه استعاری در میآید .در دعر عارفانه اجزای ایدر آهو ،رفتارهوا و
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حتی مدا

ندگی او استعاری دده ،به معانی مجا ی ت ویلاریر دده است .کنشهای فرضوی آهوو

مانند تراما و گرا ا رفتن ،رمید  ،تاتتن ،نگاه کرد و کردمه دادتن بوه گسوترش داللوتهوای
معنایی کمک کرده اند .در آ ار ادبی به یبایی اندام آهو مانند چشش ،گرد  ،اوست ،داخ ،سرین ،را
و او ه توجه دده است .در دیوا دمن دو عضو آهو بیش ا دیگر عضوها معنای اسوتعاری یافتوه
است :چشش و نافه.
 -1-2چش
چشش آهو در آ ار ایش ا مولوی به ویژه در آ ار نظوامی هموواره مظهور جموال و چدیوده تموام
یبایی های این حیوا و به تبع آ معشوق است .این مضمو در با عرفانی مولوی به اسوتعارهای
ا تمام لطایف و معار

تبدیل میدود و نخستین مرکزی است که انوار الهی ا آ میتابد:

درآ ساقی دگر باره ،بكون عشوار را چواره

که آهو چش خودجواره چو شیر اددر شكار آمد
(مولوی)3115 /2 :1131 ،

درگیان میت شمسالدین تبریزی که هیت

چش آهوو توا شوكار شویر ،آن آهوو کنود
(مولوی)5555 /2 :1131 ،
ه پوست بر دریده هو اسوتجوان شكیوته

از آهوان چشمت ای بس کوه شویر عشوقت

(مولوی)27117 /7 :1131 ،

 -2-2دافه و مشم
نافه کیسه کوچدی است در یر ددش آهوا نر تتا و تتن که مواده معطور مشوک ا آ بیورو
میآید .در حقیقت ،نافه چیزی جز تو معطر نیست .این نافه ایی هنر همه آهووا نیسوت ،بیشوتر
هنر آهوی نر است و البته همه آهوا نر نیوز ایون هنور را ندارنود 1 .کونش حسوی بویوایی یدوی ا
وجههای غالب در ادعار مولوی است .در نظر مولوی ،نافه استعارهای ا عالش نامرئی و اول ارتبواط
میا عادق و معشوق یا حق و تلق است .اشتوانههای دینی این اندیشه در حوو ه هسوتیدناسوی،
«دم» است« 9 :فإذا سَویتُهُ و نَفَختُ فیه مِن روحی فَقَعووا لَوهَ سواجدین» (حجور :)22 ،و چوو او را
راستاندام کنش و ا روح تویش در او بدمش ،در برابر او سجده کنید .مولوی نیز در مثنوی ادارهای
مینی و جغرافیایی به آ دارد:
چووون دم رحمووان بووود ،کووان از یموون

مووویرسووود سووووی محمووود بووویدهووون
(مولوی)1221 /2 :1155 ،

تحلیل دناتتی تصویر «آهو» در دیوا دمن 11 /
دم رحما  ،ناظر به حدیثی ا رسول (ص) است که فرمود« :إنی ألجدُ نَفَون الرحموا مِون قِبَول
الیَمن» (عینالقضات )23 :3111 ،و این بو سر آغا تجلی است« :حوق تعوالی را توود بوویی اسوت
محسوس ،به مشام رسد چنا که بوی مشک و عنبر اما چه مانَود بوه مشوک و عنبور؟ چوو تجلوی
تواهد بود ،آ بوی مقدمه بیاید ،آدمی مستِ مست دود» (دمن تبریزی .)312/2 : 3194 ،مولووی
در جایی دیگر به این دم و بو ادارت دارد:
بیوووا ای آهوووو از دافوووت پدیووود اسوووت

کوووه از دیووورین و دیلووووفر چریووودی

همووه نووحرا گوول اسووت و ارغوووان اسووت

بوودان یووم دم کووه در نووحرا دمیوودی
(مولوی)25452 -25435 /3 :1131 ،

دمیش معموالً مخفی و نهانی و تیزطبع است و فاصلههای دور را سپری میکند .بوه بیوا دیگور،
موانع طبیعی و مسدونی هیچکدام مانع آ نیست؛ ا همین رو ،در مثنوی بارها به بوی اوین بورای
ایامبر اکرم (ص) ،بوی ایامبر برای گناهدارا دفاعتجو و به بوی یوسف برای یعقوب اداره دده
است .قصه دیگر در اینباره ،داستا بایزید است که سالها ایش ا تولد ابوالحسن ترقانی ،بووی او
را میدنود و مژدهگوی آمدنش می دود:
روزی آن سووولطان تقووووا مووویگذشوووت

بوووا مریووودان هادوووب نوووحرا و دشوووت

آمووود مووور او را داگاوووان

در سوووووواده ری ز سووووووی خارقوووووان

هو و بووودان هوووا دالوووه مشوووتار کووورد

بوووووی را از بوووواد استنشووووار کوووورد

را عاشوووقاده مووویکشوووید

هوووان او از بووواد ،بووواده مووویچشوووید

بووووی خوووو
بووووی خوووو

(مولوی)1521 -1523 /4 :1155 ،

مرکز قصه همین صحنه دنید بوی دیخ ترقا است .در این داستا  ،بو مر های تاریخی را نیز
طی میکند .افزو بر این ،بایزید در میانه قصه ،موقعیت تود را با موقعیت ایامبر (ص) مویسونجد،
هنگامی که بوی اوین قرنی را ا یمن میدنود (مولوی .)3922-3911/4 :3192 ،هر دو بو غیبی و
مربوط به عالش ماورای طبیعت است:
بینوووی آن باشووود کوووه او بوووویی بووورد

بوووووی او را هادووووب کووووویی بوووورد

هوور کووه بووویش دییووت بووی بینووی بووود

بوووی آن بوووی اسووت کووان دینووی بووود
(مولوی)415-441 :1155 ،
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هر عارفی ،بر ا ر تجربههای عرفانی تویش ،بخشی ا جها مواده یوا عوالش معنوی را بوه قلمورو
حسی تویش میکشاند که قلمرو طبیعی آ حن نیست .در دیوا دومن ،هنگوامی کوه سوخن ا
نافه آهو به میا آید ،منظور ا آهو ،حق تعالی است و نافه استعارهای ا تجلیات و ظهورات اوست.
گاهی نیز منظور ا آهو ،معانی و معار

است که باید صید دود .مولوی در یدی ا غزلها با اداره

به آیههای نخست سوره اعلی ،مرغزاری را متصور مویدوود کوه در آ  ،آنچوه آدودار اسوت ،گوام
آهوست و آنچه انها ا دیدههاست ،نا

مشودین آ اسوت .هنور نافوه ابهوام دایوی نیسوت بلدوه

ابهام آفرینی است .اصوالً یدی ا نمادهای نافه در دعر مولوی نماد ابهام است .چنا که در غزل یر
دیده میدود:
بادووووآ تیووووبیز بشوووونو از بوووواال

پوووس توووو هوو سهوووبز اسوومهه االعلوووی

گوول و سوونبل چوورد دلووت چووون یافووت

مرغووووزاری کووووه اخوووور المرعووووی

ی لووو الجاووور دقوووش ایووون آهوسوووت

دووووا

مشووووكین او و مووووا یجتووووی

دتووووس آهوووووان او چووووو رسووووید

روح را سووووووی مرغوووووزار هووووودی

تشوووونه را کووووی بووووود فراموشووووی

چوووووون سهوووونَقرََمه فوووو تنیوووووی
(مولوی)2553 -2552/1 :1131 ،

در مثنوی نیز بوی آهو (معرو

حقیقی) مهشتر ا گام آ (صوورت حقیقوت) اسوت  2و مشوک

استعارهای ا نام تداوند است و نگادت آ چنین است« :مشک نام تداوند است»:
مشووم را بوور توون مووزن ،بوور دژ بموواژ

مشووم چووه بووود دووام پووا

والجوو ژ

(مولوی)235 /2 :1155 ،

 -1تصاویر مرتبط با ه
 -1-1نحرا -آهو
صحرا ادیدهای طبیعی است که در متو صوفیه ا تاستگاه طبیعوی توود جودا دوده ،بوه مفهوومی
رمزی تبدیل دده ،تا مقام نمادی جاودانه فرا رفته است؛ این واژه در دعر عرفانی ،تصویری آرموانی
و استعالیی یافته است .به بیا دیگر ،این تصویر عینی ،نماینده جهانی آرمانی در فراسووی واقعیوت
است .در حقیقت ،صحرا استعارهای ا ناتودآگاه جمعی عارفا است .در ورای سوطح ایون ایمواژ،
مدادفاتی تصورنااریر و دبده اندیشگانی درهش تنیده و ایچیده رخ مویدهود .ایون تصوویر دریچوه

تحلیل دناتتی تصویر «آهو» در دیوا دمن 10 /
ورود به دنیای باطن و عالش ورای عقل است .استعارهای که مخاطب را به دنیای بیرو ا انج حون
و جها فراسوی تن میبرد .صحرا منش و سرچشمه معرفت و منبع و مصودر مفواهیش و تصوورات
متعالی است .این استعاره با عوالش انها جا ایوند دارد؛ ا اینرو ،به دلیول بیدرانگوی و ایچیودگی
معناییاش ،ت ویلهای مختلفی را بر میتابد :اسوتعارهای ا عوالش غیوب  31و عودم ،عوالش مواده ،دل،
جمال انسا کامل و جز آ .
رو بها بقلی در رساله کشفاالسرار که درح رؤیاهای عجیب و دگفت در دیودار بوا تداونود
است ،تداوند را در صحرا می بیند .در یدی ا رؤیاها ،تدا به صورت دیخی بر سور صوحرا بور او
متجلی میدود و رو بها چو بر میگردد هفتاد هزار دیخ و صحرا مشابه آ مویبینود (رو بهوا
بقلی ،بیتا .)1 :
در دظوووواره عاشووووقان بووووودی دو

بوووور شوووومار ریووووآ در نووووحرای او

ادوودر طنووا

پووویش شووواه عشووو و لشوووكرهای او

خیموووه هوووان را سوووتون از دوووور پوووا

از تووووابش سوووویمای او

خیمووه در خیمووه ،طنووا

دووووور پووووا

(مولوی)21322 -21755 /7 :1131 ،

در بیت یر که درباره صالحالدین رکوب است ،صحرا عالمی فراتر ا عالش مُلک است؛ عوالمی
که در آ معانی را ددار باید کرد:
آن آهوی شیرافكن پیداست در آن چشومش

کو از دو هاان بیرون نوحرای دگور باشود
(مولوی)3233 /2 :1131 ،

نمونههای دیگر:
ای مووورس آسووومادی ،آمووود گو وهه پریووودن

وی آهوووی م ووادی ،آموود گووهه چریوودن
(مولوی)21412 /4 :1131 ،

به دو ند بام برآی بوه دو نود دام درآیو

چه کن

آهوی هاد سر نوحرای توو دارد
(مولوی)5532 /2 :1131 ،

 -1-1شكار -شكارگاه
ددار یدی ا بنمایههای رمزی در مثنوی است  33و تمثیل صید و صیاد و دام و دانه به فراوانوی
در مثنوی مطرح دده است .در نخستین داستا مثنوی نیز داه به عزم ددار راهی ددارگاه میدوود
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و در داهراه کنیزک را میبیند و ناتواسته ددار او میدود .سراسر این داستا چیوزی نیسوت جوز
ددار کرد و ددار دد  .در دفتر سوم نیز حدایت دو ارنده و دام و دانه آمده که تمثیلی ا احوال
انسا هاست؛ در این حدایت ،وسوسه دانه بر عقل و اندیشه یدی ا این دو ارنده غالب مویدوود و
ارنده به دام اسارت میافتد اما ارنده دیگر ا دانه چشش میاودد و داما صحرا را بر مویگزینود

32

(مولوی.)2994 -2922 /1 :3192 ،
هد

ا کاربرد استعاره تلق فضایی تاص در ذهن مخاطوب اسوت؛ فضوایی کوه ا جنبوههوای

دناتتی و هیجانی بسیار قوی برتوردار بادد و بتوانود بوا نزدیوک کورد ذهون دونونده بوه ذهون
گوینده ،ادتراک نظر ادید آورد ()Lakoff &Johnson, 1980: 19-21؛ ا اینرو ،مولوی با نگادوت
«هستی ددارگاه است» ،قائل به دو ددار بزرگ و کوچک است -3 :ددار دوهوات و نفسوانیات
 -2ددار تداوند .ددار تداوند بزرگترین دداری است که عار
دو سویه است؛ عار
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به دست میآورد .ایون رابطوه

تا مانی که به مدادفه و وصال نرسیده ،ددارچی است اما به محض آ کوه

رو در روی تداوند قرار میگیرد ،حیرت ده و محو او میدود و ا این ان صید صیادی قهار می-
گردد .نگرگاه مولوی ت کید بر «صید بود و صید دد » است:
عشو مویگویود بووه گوشو پیوت پیووت

نووید بووودن خوشووتر از نوویادی اسووت
(مولوی)411 -425 /7 :1155 ،

ننما تو هم و شیری ،من اسیر تو چو آهوو

به هاان که دید نیدی که بترسد از رهایی
(مولوی)12172 /3 :1131 ،

دافوووهی آهوووو چوووو بوووزد بووور دمووواس

وام گووووورفتی و شوووووكار آمووووودی

دام بشوووور الیوو و آن نووووید دییووووت

پووس تووو بگووو مووا بووه چووه کووار آموودی
(مولوی)15753 -15755/4 :1131 ،

 -1-1ابراهی اده  -آهو
روایتهای توبه ابراهیش ادهش  34در منابع ایش ا مولوی گونهگوو اسوت و مشوهورترین آ هوا
حدایت ترک امارت است که تود روایتهای مختلفی دارد .در مجموع این روایات ،دونید نودای
غیبی ا راههای متفاوت صورت گرفته است :آهو ،ترگوش ،روباه ،کوهه یون و گریبوا ابوراهیش.

تحلیل دناتتی تصویر «آهو» در دیوا دمن 11 /
نوع صید در دو روایت مت تر ،کشفالمحجوب (هجویری )309 :3194 ،و تورکرهاالولیواء (عطوار،
 ،)314 -311 :3129آهو است .به نظر میرسد که منبع اصلی مولوی هما ترکرهاالولیاء بادود یورا
حدایت اسر ادهش در فیه ما فیه (مولوی )323 -322 :3190 ،نیز درست دبیه حدایت ترکرهاالولیاء
است .درح ساده این داستا در دیوا دمن در دو جا آمده است .جایی در سه بیت تالصه دوده
بیآ که معنایی استعاری دادته بادد و در جایی دیگر با درح مبسوط و به ددلی اسوتعاری مطورح
دده است .صورت نخستین چنین است:
روزی پیووور ادهووو ادووودر پوووی آهوووو

مادنوود فلووم مرکووب شووبدیز برافكنوود

دادیوش یكووی شوربت کووز لوذش و بووویش

میتیش به سور برشود و از اسور درافكنود

گتتنوود همووه کووس بووه سوور کوووی تحیوور

میووكین پیوور ادهوو تووا و کموور افكنوود
(مولوی)3352 -54 /2 :1131 ،

اما در غزل دوم 30 ،آفرینشی دیگرگو و رمزوار صورت گرفته است.
پدیوود گشووت یكووی آهووویی در ایوون وادی

بووه چشوو آتووش افكنوود در همووه دووادی

همووه سوووار و پیوواده طلووب درافتاددوود

به هد و هاد ده چون تو که سیت افتوادی

چو یم دو حملوه دویددود داپدیود شود او

که هوی بووی دبوردی کیوی بوه اسوتادی

لگووامهووا بكشوویددد تووا کووه واگرددوود

دمووود بوواز بدیشووان ،فزودشووان شووادی

چو باز حمله بكرددود ،بواز توم برداشوت

کووه بوواد در پووی او گ و کنوود همووه بووادی

بر این نتت چو ز حد رفت هر کیی ز هوو

ز هوو شووددد هوودا و بكوورد وحووادی

برگرفوت غلوط

یكووی پوووی بوووز کووووهی و راه ب ووودادی

یكی به توم دم خرگوو

گروه گمشوده بوا همودگر دو قیو شوددد

یكووی بووه طمووخ در آهووو یكووی بووه آزادی

هماعتی کوه بدیشوان اسوت میول آن آهوو

چووو گوو شوودددی بنمووودی آهووو آبووادی

تور بوددود

بووه چشو میووت بیاموختشووان ه و اورادی

چووو خووو و طبووخ ورا خووو توور بدادیووتند

ز طبووخ او دشوودددی بووه هووی رو عووادی

هماژ خویش چو بنمودشان ز رحمت خوود

که ادود

گیوتا کردشوان هوادی

بووه هوور دو روز یكووی شووكل دیگوور آوردی

بووه شووكلهووای عجایووب ملوواژ شوویادی

از آن کووه زهووره بوودرد دژ وو یتان را

چووه تووا

دارد خووود هووان آدمیووزادی

کووه آسوومان و زمووین بوور درد اگوور بینوود

یكی نتت ز نوتتهوای مبودَی بوادی

از این هماعت قومی که خوا

ادود

(مولوی)11253 -11252 /3 :1131 ،
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در این غزل تمثیلی ،این بار آهو برای آگاه کرد همگا آمده است .همه افرادی که اا بوه وادی-
تمثیلی ا دنیا و میدا گاه غفلت آدمی -گرادتهاند ،اسر ادهمی هستند که تحت انوار وجوودی آهوو
قرار میگیرند .ا سوی دیگر واژه وادی یادآور هفت وادی و هفت مرحله سولوک اسوت .نخسوتین
دعله معرفت ا چشما آهو فرو میریزد .دروع غزل با این جمله است« :ادید گشت یدی آهویی»
که گویی ایش ا این آهو نبوده است و اکنو به ناگها آددار دده است :حرکت ا عدم به سووی
هستی .مانی که همگا متوجه حضور او میدوند ،دوباره ا نظرها انها میدود .هموا گونوه کوه
ایشتر اداره دد ،آهو در با فارسی میانه به معنی دونده سریع است؛ مولووی در ایون ابیوات ،ایون
گریزندگی و دوندگی را تداعی می کند که به ویژه بر صفت جموال الهوی داللوت دارد .درسوت آ
هنگام که همه قطع امید میکنند ،آهو دوباره تود را نمایا میکند .سپن جمع اهل وادی به کثورت
و جدایی میانجامد و مولوی علت آ را در هوسور ی آ ها میدانود .ا یون اون ،آنوا بور تطوا
میافتند و دنبال چیزی جز ددار آهو میگردند .گمشده ،نخستین صفتی است که برای توصیف این
گروه به کار میرود .این گروه دو قسمت میدوند .گروه نخست میل بوه یوافتن آهوو دارد و گوروه
دوم دیفته آ ادی و گشت و گرار در وادی است .گروه نخست هر گاه که راه را گش مویکنود ،آهوو
مسیر درست آبادی را به آ ها نشا میدهد .آبادی رمزی ا مقصد و جایگاه نهایی اسوت .چشوما
آهو بار دیگر جلوه مینماید اما این بار به ددل و دیوهای متفاوتتر و برای گروهی تاصتر یورا
اگرچه دعوت عام است اما هدایت تنها نصیب تاصا حق میدود؛ هما طوور کوه در اللموع آموده
است« :قال سهل بن عبداهلل رحمه اهلل :الدعوه عامه و الهدایوه تاصوه» (سوراج طوسوی.)14 :3234 ،
مستی چشما آهو اذکار مخصوص سلوک را به گروه تاص میآمو د .این گروه ،دیگور بوه اشوت
تود نمینگرند و فقط به دنبال آهو هستند .ا این ان ،تا انتهای غزل توجه مولوی و یا توود آهوو
تنها به گروه تاصتر است .آهو آنا را ا یبایی چشش تود فراتر میبورد و جموال کامول توود را
نشا آ ها میدهد و با گردت ما  ،هر رو جلوه نویی را ا تود آددار مویسوا د .آهوو اون ا
جمال تود جاللش را رخ مینمایاند ،جاللی که جا تاب آ را ندارد .آهو در این غزل اسوتعارهای
ا جمال و جالل الهی است.
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چنا که ایشتر گفته دد ،در جها بینی مولوی سراسر هستی ،ددارگاهی است کوه صویدهای آ
آدمیا است و ا امیر ددار یک نشانه بیش نمانده است و بار یافتن به نزدش سهل و آسا نیست:

تحلیل دناتتی تصویر «آهو» در دیوا دمن 12 /
عووال شووكارگاه و خ یوو همووه شووكار

غیووور دشوووادهای ز امیووور شوووكار دییوووت

هر سوی کار و بوار کوه موا میور و ماتوری

وان سو که بارگوه امیور اسوت بوار دییوت
(مولوی)4355 -4353 /1 :1131 ،

 -4-1شیر -آهو
دیر مطلوبترین حیوا در نظر مولوی است .دیر استعاره ا حق تعوالی و اسوما و صوفات وی،
قضای الهی ،رسول اکورم (ص) ،امیرالمونمنین (ع) ،یوسوف (ع) ،دومن ،اولیوا ،انسوا هوای اهول
فضیلت ،دمن ،تود مولوی ،حسامالدین چلبوی ،صوالحالودین رکووب ،میدائیول ،بایزیود ،ایوا ،
عداده ،عقل ،عشق ،اندیشه ،نفن اماره و دهوت است .با دناسا دناتتی بیشتر به استعارههوای
رو مره که بین مردم عادی دده ،به ددل بخشی ا فرهنگ درآمده است توجه کردهانود .ایون نووع
استعارهها به سبب کثرت استعمال در با متعار  ،اسوتعارههوای مورده بوه دومار مویرونود .ایون
استعاره های مرده ممدن است در ادعار داعرا نیز نمود دادته بادد .بنابراین ،معیار هنری بوود و
تالقانه بود دعر در کاربرد استعارههای نو است؛ یعنی استعارههایی کوه توارج ا

بوا متعوار

است و به نوعی آفریده داعر به دمار میآید.
مولوی در قلمروهای مبدأ «دیر» و «آهو» و ارتباطهای این دو ا استعارههای نو (نه قوراردادی و
مرده) استفاده کرده است .در جها بینی او «دمن دیر است» و «مولوی آهویی است» کوه در انجوه
دیر گرفتار دده است« .عشق دیر است» و «همه عادقا آهوانی ضعیفند» کوه غایوت آر وی آ هوا
ترد دد در انجه دیر است .مقهور دد آهو در انجه دیر یدی ا تصویرهایی است کوه مولووی
بارها برای تفسیر و بیا فنای صوفیانه به آ متوسل میدود؛ ا اینرو ،مولووی در معنوی اسوتغراق،
چنین تمثیلی را به کار میبرد:
«دیری در ای آهوی کرد .ا وی میگریخت .دو هستی بود :یدی هستی دویر و دیگوری هسوتی
آهو اما چو دیر به او رسید و در یر انجه او قهر دد و ا هیبت دیر ،بیهووش و بیخوود دود ،در
ایش دیر افتاد؛ این ساعت هستی دیر ماند تنها ،هستی آهو محو دود و نمانود .اسوتغراق آ بادود»
(مولوی.)44 :3190 ،
چو شیر پنجه داد بر شكیته آهوی خوویش

که ای عزیز شكارم چه خو

بود بوه خودا

(مولوی)2452 /1 :1131 ،
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ای رفیقووووان راههووووا را بیووووت یووووار

آهوووووی لنگووووی و او شوووویر شووووكار

هووز کووه تیوولی و ر ووا کووو چووارهای

در کوووور شوووویر دوووور خودجوووووارهای
(مولوی)755 -753 /3 :1155 ،

هین هله ،شیر شكار پنجوه ز مون بور مودار

هین کوه هوزاران هوزار منوت آن بور مونش
(مولوی)11455 /1 :1131 ،

مضمو «دیر و آهو» ا ارتدرارترین مضمو ها در دیوا دمن است 31 .در این دیووا  ،دویر و
آهو دائش با یددیگر با ی عادق و معشوقی دارند .در یکجا «آهو عادقی است» که تووش دارد در
چنگالهای دیر (معشوق) اسیر دود و در جایی دیگر« ،آهو معشوقی است» که با یک نگاه غما ش
دل تمام دیرا عالش را مسخر میکند .افزو بر این ،گاه «آهو گاه ایر است و گاه سالک» .این ندتوه
یادآور این سخن مولوی است که:
گوواه موون بوور درش حلقووه در موویزدوو

گوواه تووویی در بوورم حلقووه دژ موویزدووی
(مولوی)11552 /3 :1131 ،

کاربرد «آهوی دیرارور» در ادعار مولوی ،ظاهراً بیانی نقیضی ( )Oxymoronاسوت اموا چنوا
که گفتهاند «تناقض در دیوا دمن مطلقاً وجود ندارد .او در غزلیات تویش همواره ا یوک نظوام
معین فدری و عاطفی سوخن مویگویود» (دوفیعی کودکنی)41 :3191 ،؛ ا ایونرو ،بحو

بور سور

وحدتمداری عالش غیب است؛ عالمی که در آ همه چیز یک ددل و یک رنگ است .در ایونجوا
کلید حل مسائل «اتحاد» است و ایده اتحاد عادق و معشوق و عشوق ا مرکوزیتورین آموو ههوای
عرفانی مولوی است:
ه شاده و ه مویی ،هو آینوه هو رویوی

ه شیر ه آهوویی ،هو اینوی و هو آدوی

هموی هوویی

ه شیر و ه آهویی ،هو باتور از ایشوادی

ه آبی و ه هویی ،ه آ

(مولوی25315 /7 :1131 ،و)25114

 -1-4-1تبدژ شیر و آهو
ایدرگردانووی ( )transformation/ metamorphosesدر ادب اارسووی ایشووینهای دیوورین دارد .در
اساطیر ،افسانهها و قصههای کهن اارسی و حتی ملل دیگر ،بوا موجووداتی روبوهرو مویدوویش کوه
ناگها دگرگو میدوند و ا جمادی به حیوانی ،ا حیوانی به انسانی و ا انسوانی بوه فردوتگی و
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جز آ ایدرگردانی میکنند  39و حتی به آنچه در وهش نمویگنجود مبودل مویدووند .ایدرگردانوی،
دگرگونی یا جابهجایی ( )transformation/ metamophosesبه معنای تغییر ددل ظاهری یوا
ماهیت و اساس هستی یک دخص یا یک چیز در عرصه داستا (اساطیری ،حماسی ،عامیانه و جوز
آ ) است که طبق آ انسا ها ،ایزدا  ،جانورا و گیاها با استفاده ا نیروی ماوراءالطبیعی به ایدور
یددیگر تبدیل می دوند و متناسب با محیط داستانی یا روایوی هور لحظوه بوه دودلی بور مویآینود
(رستگار فسایی.)41 -41 :3191 ،
او هیت از نورش بری ،کار
دادد دژ هور پوا

همه نوورتگری

ای دژ ز نورش دگذری زیرا دهای یم توی او

دژ ،آواز دژ ز آواز گول

غریدن شیر است این در نوورش آهووی او
(مولوی)22715 -22742 /7 :1131 ،

بیی خورشید اف کی داان در هی هر خواکی

بیی شیران غردوده داوان در نوورش آهوو
(مولوی)22535 /7 :1131 ،

آن شیر خویش بر ما هلووه کنود چوو آهوو

ما را به این فریوب او توا بیشوه مویدوادود
(مولوی)5534 /2 :1131 ،

هووووین ز خوهووووای او یكووووی بشوووونو

گوووواه شوووویری کنوووود گووووه آهووووویی
(مولوی)11345 /3 :1131 ،

مخاطب این غزلها کیست؟ دمن تبریزی ،صالحالدین ،حسامالدین یا تداوند؟ ا صورت این
غزلها ایدا نیست که منظور مولوی ا آهو یا دیر مبودل کودام دخصویت حقیقوی اسوت؛ ایون امور
میتواند گواهی بادد برای ارورد این نگادت که «دیر و آهو هما ابدال هستند یورا ایون ابودال
هستند که در بینام و نشانی مطلق به سر میبرند ،مردانی ا جونن دیگور .در واقوع ،ابودال مظواهر
مختلف یک حقیقت هستند که هر لحظه به ددل و رنگی در میآیند.
از تبوودیل یووزدان خوول شووود

کییووت ابووداژ آن کووه او مبوودهژ شووود

خموور

چووون مبوودژ گشووتهادوود ابووداژ حوو

دییووووتند از خلوووو  ،برگووووردان ورر

(مولوی)4222 /1 :1155 ،
(مولوی)1152 /3 :1155 ،

صحنه تبدل آهو به دیر (یا عدن آ ) کامالً دبیه رؤیاست ،تجربهای ا گونه آنچه صووفیه آ را
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واقعه مینامند و معموالً آ را با تواب میسنجند و در واقع ،آ را گونهای توواب در بیوداری بوه
دمار میآورند .در قصه دقوقی نیز هفت دمع به ددل هفت دعله میدووند و لحظوهای دیگور بوه
هفت مرد مبدل میگردند .سپن مردا در هی ت هفت درتت چهره دیگر میکننود .هفوت درتوت
ای در ای یگانه و هفتگانه میدوند .ا آ ان درتتا به نما میایستند و در میانه نموا بوا بوه
هفت ابدال مبدل میگردند (مولوی)2104 -3290 /1 :3192 ،

32

ایدرگردانی این جلوه تالق فراواقعگرا داید در مجموعه میراث تصو

ما همتایی ندادته بادد.

به نظر میرسد که تبدل کیمیاکارانه آهو تنها ا آ تود مولوی است.
دتیجه
استعاره ا مهشترین ادیدههای بانی است که در چهارچوب علوم دناتتی معنا و مفهووم جدیودی
ایدا کرده است .استعاره در با دناسی سنتی صرفاً ابزارهایی برای یبایی تعابیر بانی بودند اموا در
چششاندا جدید این علوم ،استعاره جزو اساسی تفدر بشر و بلده وجوه و بُعود بنیوادی آ هسوتند.
این ندته ت یر فراوانی در تحلیل استعارههای متو عرفانی دارد و نقوش آ هوا را در تفدور عرفوانی
نشا میدهد .در استعاره معاصر« ،فهش و تجربه چیزی به مثابه چیز دیگر» مبنوای دوناتت اسوتعاره
است .در جها بینی مولوی ،برتی ا مهشترین مفاهیش دناتتی یعنی تداوند ،انسا کامل ،اولیا ،ایور
و دمن در تصویر آهو و مال مات آ تبیین دده است.
مهشترین دستاورد تحلیل دناتتی استعارههای غزلیات دمن را باید این ندتوه دانسوت کوه ایون
استعارهها را نباید صرفاً در سطح استعارههای بانی کوه تشوبیههوای تاصوی را بوه مخاطوب ارائوه
میدهند ،محدود دانست .استعارههای مولوی فراتر ا استعارههای بانی است؛ این استعارههوا عوالش
جدیدی ا اندیشهها را ادید میآورند و جهت نگاه انسا را به سوی عالش غیب میکشانند.
آهو ا ارتدرارترین استعارههای کانونی در دیوا دمن است .ایون اسوتعاره نوه تنهوا قوراردادی
نیست بلده ا بنمایههای اصلی کالم مولوی و جزو استعارههای نوی داعر بوه دومار مویآیود .در
فرآیند استعاریسا ی آهو ،اجزا و عناصر ایدر او و همچنین رفتارهای طبیعی و فرضی بوه صوورت
مضمو های تدراردونده در ادعار مولوی نمود یافته است .حرکت آهو در غزلیات دومن ا حود
یک حیوا الدعور است تا کال استعارهای ا الوهیت .در این دیووا ا معشووق مینوی گرفتوه توا
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انسا کامل و سرانجام تدا ،همه آهو هستند .آهو در غزلهای مولوی گاه اسوتعاره ا عادوق اسوت
گاه استعاره ا معشوق یا عادق و معشوقی توأما  .آهو اویش ا مولووی چنودا کوارکرد تصوویری
تالقانه ندادته است و استعاره دناتتی آهو بیشتر حاصل عوالش روحی و تجربیوات ذهنوی تواص
تود مولوی است .و جزو تصویرهای دخصوی او بوه دومار مویآیود .در دیووا دومن مصوادیق
استعاری نافه و مشک بسط یافته است؛ بو و نافه آهو به مثابه تجلیات و ظهورات تداونود و حتوی
نام باری تعالی نگادت دده است .مولوی چنا دبدهای منسجش ا استعارههای دناتتی آهوو را در
دعر تویش آفریده است و تمام قلمروهای معنایی آ را بسط داده است کوه اگور اون ا وی هور
داعری آ را به مثابه استعاره به کار برده اسوت ،ا توا گی و ابوداع فورو مانوده ،دچوار اسوتعارهای
قراردادی دده است.
تداوند آهو است

ک ناست اره

دمن

صالحالدین مولوی

ایر

سالک

ابدال

روح و جا

معانی

قلمرو
چشش

دیر و آهو

معنایی

(چدیده معار )
ایوندها

آهو

تصاویر

(بوی غیب)

صحرا

تبدلها

مرتبط

ددت

صید

صیاد

ددار ددارگاه

عادق و معشوق

نافه و مشک ایر و سالک

دیر ابراهیش ادهش

شكل  -1خوشه تصویری است اره آهو در دیوان شمس
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پیدوشتها
 -3مولوی حتی ا آمو ه ای درعی درباره آهو نیز سودی عارفانه برده است« :مسئلهای است در دریعت که
گرگ با آهو جفت دد .میا ایشا بچهای اییده دد .این بچه را حدش آهو گیریش یا حدش گرگ؟ در اینجا
اتتال

علماست .درح آ قولها در مدرسه توا بح

کرد  .اال آنچه قول درست است آ است که ایش

او بند گیاه بیندا یش و مشتی استخوا بیندا یش .اگر سر به گیاه فرود آورد ،آهوست و اگر سر به استخوا
فرود آورد ،حدش گرگ دارد .در هر آبی که او دندا اندر کند ،الید دود یرا گرگ هش ،سگ است اال
صحرایی است» (مولوی .)322 -321 :3112 ،مولوی در مثنوی ،معنای دیگری را ا آ میگیرد:
قلوووب را مووون کوووی سووویهرو کوووردهام

نهووووویرفیام قیموووووت او کوووووردهام

دیكوووووان را رهنمووووایی موووویکوووون

شووا هوووای خشوووم را بوور مووویکووون

ایوون علوورهووا موویداوو از باوور چییووت

تووا پدیوود آیوود کووه حیوووان هوونس کییووت

گووورز از آهوووو چوووو زایووود کوووودکی

هیوووت در گووورگیش و آهوووویی شوووكی

توووو گیووواه و اسو وتجوان پیشوووش بریوووز

توووا کووودامین سوووو کنووود او گوووام تیوووز

گر بوه سووی اسوتجوان آیود سوآ اسوت

ور گیوواه خواهوود یقووین آهووو رز اسووت
(مولوی)2355 -2354 /2 :1155 ،

 -2در وین و رامین آهو بیش ا بیست بار به معنای دتی و عیب به کار رفته است؛ برای مثال:
اگووور چوووه نوووورتی باشووود بووویآهوووو

بووه چشوو هوور کووه بینوود سووجت دیكووو

سووجنهووا هرچووه گتتووی راسووت گتتووی

دكوووو کوووردی کوووه آهوووو دووواداتتی
(فجرالدین اس د 124 :1155 ،و )12

و در دیوا تاقانی نیز ایهام تناسب بین دو آهو به کار رفته است:
دیووودی آن هوووادور کوووه زایووود مشوووم

دوووامش آهوووو و او هموووه هنووور اسوووت
(خاقادی)35 :1155 ،

 -1در ارجاع به کلیات دمن و مثنوی عدد سمت راست ،نشا دهنده دماره دفتر و عدد سمت چپ،
نشا دهنده دماره بیت است.
 -4شیرمردان چون گوزدان ،هوی هوی اددر دهان

از هووو اب بوور خووددآ آه پیكووان دیوودهادوود

گووزن اوفتود بوه نوبز

هووویی گوووزنوار بووه نووحرا بوورآورم

بر کوه چون ل ا

هر لحظه چون گوزدان ،هویی برآرم از هوان

سگجاد ارده چندین هجران چگودوه باشود
(خاقادی)52 ،241 ،322 :1155 ،
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اداره به گو  ،تریاق چشش گو  ،ادک گو  ،لعاب و هوهوی گو

ا مضامین مدرر تاقانی است

(معد کن.)209 :3112 ،
 -0استعاره «دمن آهو است» در ابیات یر آمده است:
داگاه یم آهو بود و نود ردوآ عیوان شود

کز تابش حینش مه و خورشید ف وان کورد

به تبریوز روان گشوت

ب داد هاوان را بوه بصویرش همودان کورد

آن آهوی خو

دا

(مولوی)3525 -11 /2 :1131 ،
نگادتِ «مولوی آهو است»:
آهووووان تَبتوووی باووور چووورا آمووودهادووود

زان که امروز همه مشوم و عبور مویبیوزم
(مولوی)15225 /4 :1131 ،

آهو است آن قوم [عارفوان را

از بوورون خووون و درودشووان مشوومهووا

 -3طبخ دا

تووو مگووو کووین مایووه بیوورون خووون بووود

مشووكی چووون شووود

چووون رود در دووا

(مولوی)1451 -1452 /1 :1155 ،
 - 1مسعودی درح مبسوطی درباره نافه و چگونگی تدوین مشک ارائه کرده است (مسعودی:3119 ،
 302-301و نیز :نصیرالدین طوسی.)421-429 :3121 ،
 -9این ندته ا افادات دفاهی دکتر محمدعلی دهقانی ،استاد ایشین دانشگاه تهرا است.
 - 5هم ووو نوویادی سوووی اشووكار شوود

گوووام آهوووو دیووود بووور آ وووار شووود

چنوودگاهش گووام آهووو درخووور اسووت

ب وود از آن خووود دووا

آهووو رهبوور اسووت

چووون کووه شووكر گووام کوورد و ره بریوود

الهووورم ز آن گوووام در کوووامی رسوووید

رفوووتن یوووم منزلوووی بووور بووووی دوووا

باتووور از نووود منوووزژ گوووام و طووووا
(مولوی)134 -131 /2 :1155 ،

در دفتر سوم ،این تصویر دوباره تدرار میدود:
گووووام آهووووو را بگیوووور و رو م ووووا

تووا رسووی از گووام آهووو تووا بووه دووا
(مولوی)452 /1 :1155 ،

 -31در دفتر نخست مثنوی:
این هاان خود حبس هوان هوای شماسوت

هین روید آن سوو کوه نوحرای شماسوت

این هاان محودود و آن خوود بیحود اسوت

دقش و نورش پویش آن م نوی سود اسوت
(مولوی)723 -727 /1 :1155 ،
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 -33این بنمایه رمزی ایشینهای گسترده در آ ار عرفانی ایش ا موالنا دادته است .احمد غزالی در سوانح
بیا میکند که« :او مرغ تود است و آدیا تود است و صفات تود است ،هوا تود است و اروا تود
است ،صیاد تود است و ددار تود است» (غزالی.)24 :3102 ،
 -32برای آگاهی ا موارد دیگر بنگرید به :دفتر چهارم ،تمثیل نابینا و سگ (مولوی-3140 /4 :3192 ،
 ،)3121صفت طاووس در قصه ابراهیش (ع) (مولوی ،)433 -411 /0 :3192 ،سلسلهواری جریا صید و
صیاد (مولوی.)100 -132 /0 :3192 ،
« -31بر طبق تفسیر یست دناتتی -اتالقی ال ویل ،ددار روحانی که ددار تداوند است ،دداری
دیطانی وجود دارد که متعلق به دیونوسوس اگروس ،ددارگر بزرگ است که نشا دهنده میل سیرینااریر
انسا به لرتهای ظاهری و عینی است .در این حالت ددار نماد جستجوی رضایتهای موقت و نماد
عادت به تدرار دایمی هما رفتارها و هما لرتهاست» (دووالیه)10/4 : 3192 ،
« -34ابراهیش ادهش ا

هاد مشهور سده دوم هجری و ا مردم بلخ بود .بر طبق افسانه ها ،وی اادداه و

اادداه اده بود و بر ا ر تحولی که در روح او ایدا دد ،سلطنت را رها کرد و ا سر مین تود گریخت و در
دام و حجا به کارگری و حمتکشی گررا کرد .افسانههای او دباهتی به سرگردت بودا دارد» (عطار
نیشابوری.)222 :3199 ،
 -30نگارندگا در انتساب این غزل به موالنا مرددند .در گفتوگویی که در بهمنماه  3191با دکتر دفیعی
کدکنی در باره این غزل ایش آمد ،ایشا بر آ بودند که این غزل -داستا میبایست ا آ تودِ موالنا
بادد .با وجود این ،این غزل ا غزلهای انتخابی تود ایشا در کتاب غزلیات دمن تبریز نیست .ضمن
آ که این غزل تنها در دو نسخه ا دش نسخهای که فرو انفر برای تصحیح کلیات دمن در دست دادته،
آمده است.
 -32در دعر عرفانی ،محور عمودی تیال دارای سا واری و سنجیدگی ویژهای است .ا این رو ،دفیعی
کدکنی در تحلیل صور تیال ایشنهاد میکند که باید« :حو ه مفهومی نقد تیال را ا نقد و بررسی تیالهای
دعری اراکنده و جدا جدا که به صورت کلیشه در مواردی ا نقد میآید ،گسترش بیشتری داد و تحقیق
کرد که تیال یک داعر در طول یک داستا یا یک قصیده یا غزل در چه حدی است و چگونه ایوندی
میا آ تیال با اجزای آ دعر وجود دارد و در حقیقت جهت عمودی و جهت افقی تیال ،هر دو مورد
بح

قرار گیرد» (دفیعی کدکنی.)42 :3191 ،

 -31دواهدی فراوانی در این باره گردآوری دده که در اینجا تنها به چند نمونه اداره دده است:
اگرچه شیرگیری تو ،دال میتر

از آن آهوو

که شیرادند بی اره مور آن آهووی میوتش را
(مولوی)512 /1 :1131 ،

تحلیل دناتتی تصویر «آهو» در دیوا دمن 41 /
آهوی شیرگیر من سویر خوورد ز شویر مون

آن که من شكار او ،گشته بوود شوكار مون
(مولوی)15115 /4 :1131 ،

ای قوووووم کووووه شوووویرگیر بودیووووت

آن آهووووووو را کنووووووون شووووووكارید

زان دووووورگس میوووووت شووووویرگیر

بووووی خموووور ونوووواژ ،در خماریوووود
(مولوی)5713 -15 /2 :1131 ،

 -39موالنا در ابیات معرو

مثنوی به آ اداره دارد:

از همووووادی مووووردم و دووووامی شوووودم

وز دموووا موووردم بوووه حیووووان سووور زدم

موووووردم از حیووووووادی و آدم شووووودم

پس چوه ترسو  ،کوی ز موردن کو شودم

حملووووگ دیگوووور بمیوووورم از بشوووور

توووا بووور آرم از م َوووم پووور و سووور

وز ملوووم هو و بایووودم هیوووتن ز هوووو

کووولء شووووی ا هالهووووم الووو وههاووووه

بوووار دیگووور از ملوووم قربوووان شووووم

آنچوووه ادووودر وهووو دایووود آن شووووم

پووس عوودم گووردم عوودم چووون ارغنووون

گویوووودم کادووووا جلیووووهه راه وووووون
(مولوی)1523 -1522 /1 :1155 ،

 -32تبادر چنین اندیشهای را مدیو تحلیل دکتر توکلی بر قصه دقوقی هستیش .درباره قصه دقوقی و
ماجراهای آ بنگرید به :فصل سوم ا کتاب بوطیقای روایت در مثنوی ،حمیدرضا توکلی ،3192 ،مروارید،
 .314 -321البته ایشا بر این اندارند که چنین تبدلهایی تاص و یگانه موالناست اما هما طور که در این
مقاله اداره دد ،ایدرگردانی در ادب ما ایشینهای دیرین دارد.
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