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Abstract  
The mystical texts and fairy tales are often in the field of educational and allegorical 

literature, and the role of symbols is very significant in the study and analysis of the 

rhetorical function and contemplation of these works. Symbolism is not only an 

effective technique in making literary texts but also an accurate device in the 

evaluation of the contents of these works as well as the most important method to 

express coded texts. The main purpose of the present research is to examine the 

function of symbols in explicit concepts and hidden contents of Hediqah's tales, 

Masnavi's stories, and fairy tales. The quality of using symbolic methods to infer the 

meanings of these works can lead to a better understanding of the significance of 

symbolism for the interpretation and paraphrasing of the speech in Iranian mystical 

stories and fairy tales in western literature. This article first examines the significance 

of the symbol in interpreting and paraphrasing the concepts of these works using an 

analytical descriptive method. Then through comparing and contrasting some 

samples, it attempts to show to what extent knowing features and functions of the 

symbol is effective in discovering hidden layers of their themes. The conclusion is 

that the use of the function of the symbol in Islamic, mystical texts is to clarify the 

inner concepts in the reader's mind, while in fairy tales the ultimate goal in creating 

ambiguity in meaning is to mature the audience’s mind. With the reader's correct 

interpretations, these works retain their originality, and such quality turns them into 

an open-ended text with a variety of interpretative capabilities. 
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 و مثنوی هایداستان حديقه، هایحکايت در نماد کارکرد
 پريان هایقصه

 یرانا یه،رومنور، ا یامدانشگاه پ ی،فارس یاتگروه زبان و ادب یار،استاد    طاهر الوژه 

 چکيده

ارکرد بالغي ک اند و نلش نماد در تحليلو تمثيلي ادبيات تعليمي ۀهاي پریان غالباً در حوزو قصه عرفانيمتون 
شي به متون ادبي بخآ ار، برجسته است. نمادپردازي عالوه بر آنکه شگردي مؤ ر براي ادبيّت اینو اندیشگاني 

ین ترین و در عين حال مؤ رترشود و مهمیي این آ ار نيز محسوب مياست، ابزاري دقيق براي سنجش محتوا
شيوۀ بيان مباحث متون رمزي است. بررسي کارکرد نماد در تحليل مفاهيم صریح و محتواي پنهان 

پریان هدف اصلي این پژوهش است. کيفيت استفاده از  هايقصه و مثنوي هايداستان حدیله، هايحکایت
 در کالم تأویل براي نمادگرایي اهميت بهتر درک به آ ار این معانيِ ي در جهت استنباطهاي نمادپردازشيوه
ماد را در اهميت ن ،تحليلي -این ملاله، با رو  توصيفي .شودمنجر مي پریان هايقصه و عرفاني هايداستان

دهد که شناخت نشان ميها، کند. سپذ از طریق ملایسه برخي نمونهتفسير و تأویل مفاهيم این آ ار بررسي مي
وم هاي مکتتا چه اندازه براي کشب الیه در تحليل محتواي متون مورد اشارهها و کارکردهاي نماد ویژگي
 مفاهيم نِشدروشن اغلب براي عرفاني، متون در مؤ ر است. نتيجه این است که استفاده از نمادها آن مضامين
 مخاطب، ريِفک بلوغ قصد به معنا در آفرینيابهام پریان، هايهقص در آنکه حال و است خواننده رهن در باطني

هاي در خوانش را خود تازگي و اصالت خواننده، با تفسيرهاي صحيح این آ ار شود.هدف غایي محسوب مي
 . کندمي بدیلت هاي گوناگونتأویل قابليت با باز، متني به راها آن کيفيتي چنين و کنندمي مکرر حفظ

 .تأویل و تفسير پریان، هايقصه مثنوي، هايداستان حدیله، هايحکایت نماد، ها:کليدواژه
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 مقدمه
از زباني تمثيلي و بياني نمادین براي تبيين مفاهيم خردگریز عرفاني از شگردهاي  گيريبهره

هاي بياني يوهترین شاصلي عارفان ایراني است و گزافه نيست اگر بگویيم نماد، یکي از بارز
ي تشریح معاني باطني جهت تفهيم مضامين متون ادبي و عرفاني است که در عين حال، برا

دهد. این معني عالوه جهان صورت و معنا و یا عالم شهادت و غيب را به یکدیگر پيوند مي
بر نلش مؤ ر نماد به عنوان نوعي ابزار بالغي از ماهيت ویژۀ آن به مثابة موضوعاتي جزئي و 

هاي خود دارد ا نيز زمينهعميلي از مجموعه فرهنگ یک جامعه در پذ دقيق ا که معاني
ا دهد که نمادها براي نياکان ماي بسيار دور... نشان ميتاریخ ما از گاشته»پایرد. نشأت مي
ها در ( و کاربرد گستردۀ آن6837، 6)یونگ« اندآوردهها را به هيجان مياند و آنپرمعنا بوده

 ها بوده است. ي، در راستاي کارکردشناختيِ آنمتون ادبي ا عرفان
در متون تمثيلي که نلش سمبل در تشریح رمزهاي آن مهم است، کلمه با کالم فاصلة 
محتوایيِ ژرفي دارد؛ بدین معني که مفاهيم و مضامينِ اندیشة نامحدود، لزوماً در قالب الفاظ 

ن، معاني و مفاهيم هر ا ري در شود و به سبب محدودیت ابزار سخو کلمات محدود بيان مي
شود. شگردهاي بالغي و بدیعِ تمثيل و بخصوص هایي همراه مياین موضوع همواره با کاستي

و ها و نمادهاي جدیدي در خلق آ ار ناي مناسب براي آفرینش تمثيلتوانند زمينهنماد که مي
رنگ ه را کم(، تاحدودي این فاصل6831شوند )ر.ک: ملدمة شفيعي کدکني بر عطار، 

اي طهاندیشد، رابگوید و آنچه مخاطب ميتوان بين آنچه مؤلب ميکند و بر این مبنا ميمي
ت نمادگرایي، رویگرداني از ساح»دوسویه مبتني بر فهم متلابل برقرار کرد. در عين حال 

سازي ادراک و ميل به امور دور از دسترس بدیهيات و ادراک عاميانه و گرایش به خصوصي
هاي ( و هر پيامي از بطنِ متنِ نمادین، در الیه6831)فتوحي، « هاي دشواریاب استهدف و

ها مستلزم شناخت و استعمال شود که کشب آنمتعدد و تودرتوي مضموني واقع مي
 اي است.شگردهاي ماهرانه و ویژه

وسيلة  ا بههاي نلادانه، کارکرد ویژۀ نماد را باید در نظر آورد و نکات اساسي ردر بررسي
هاي تها و ظرافدانيم خألهاي کالمي با استفادۀ خالقانه از ظرفيتآن یادآور شد. حال که مي

ي تري براي فهم ملصود متون ادبي و عرفانشود و بدین شيوه، خواننده مسير روشننماد پر مي
ن با اسازي زمينه براي آشنایي مخاطبیابد باید نلش شگرفِ آن را در چگونگيِ فراهممي

                                                            
1- Jung, C. G. 
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 محتواي متون سمبليک، تجزیه و تحليل کرد.

 . بيان مسأله0
( تا عصر مولوي در 6826سنایي به مثابة ا ري تمثيلي و تعليمي )ر.ک: سنائي،  الحقيقةحدیقة
واي آن بودنِ محتشد و مثنوي نيز ا ري نمادین است که موضوع تعليميها تدریذ ميخانلاه

منطبق با  6(6/ 6)ر.ک: مولوي، « نامهني»در بيتِ اول « بشنو» با استناد به مفهوم واژۀ کليديِ
مشرب عرفاني مورد تأکيد موالنا، روشن است. در این آ ار نلش استعاره و تمثيل در ابتدا و 
سمبل یا نماد در مرحلة فراتر براي ایراد معاني از سوي نویسنده و فهم اغراض کالم عرفاني 

هاي پریان نيز معاني عميلي را در دستيابي د. از آنجا که قصهتوسط خواننده، هر دو اهميت دار
( 2868، 2دهند )زهتنربه فهم معناي زندگي به مخاطبان خود ا به ویژه کودکان ا آموز  مي

تواند بر آن اساس، بر مشکالت ها مطالب آموزندۀ بسياري هست که هر فردي ميو در آن
هاي دشوار در زندگي خویش بيابد براي موقعيتهاي مناسب حلدروني خود فایق آید و راه

توان بر مبناي اهداف (، مي6673، 8هاي خود را تسکين ببخشد )بتلهایموسيله نگرانيتا بدین
ها را در قالب ادبيات تعليمي لحاظ کرد. چنين آ اري از نظر احتوا بر ها، آنغایي این قصه

 دهد که معاني قصه را درخواننده امکان مياند و همين موضوع به مفاهيم نمادین بسيار غني
تر آن فهم کند. اصطالحات و واژگاني که در متون هنري و عرفاني در نلش هاي عميقالیه

اي براي تفسير و تأویلِ صحيح مفاهيم و معاني دور از رود، قابليت گستردهنماد به کار مي
 گاارد.دسترس در اختيار خواننده مي

حاضر، نبودِ پژوهشي مستلل در رابطه با تحليل کارکرد نماد در  هاي تحليقاز ضرورت
اساس  یان است و بر اینپر يهاو قصه يمثنو يهاداستانهاي حدیله، تبيين مضامين حکایت

توان پرسيد: ميزان توجه به مبحث نمادپردازي به عنوان شگردي بالغي، تا چه ميزان در مي
هان آ ار ماکور، خواننده را در نيل به درک ملاصد استنباط معاني صریح و فهم مفاهيم پن

دهد؟ و یافتن پاسخي صحيح به این پرسش، مبناي پژوهش حاضر را نشان سخن یاري مي
 دهد.مي

اي هترین مصادیق نمونهتوان در مسائلي از قبيل: آشنایي با مهمهدف پژوهش را مي

                                                            
 . تمام ابيات مثنوي بر اساس نسخة نيکلسون است. عدد سمت راست شمارۀ دفتر و اعداد سمت چپ، شمارۀ بيت است. 6

2 - Zehetner, A. 
3 - Bettelheim, B. 
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اي پریان به منظور آگاهي بر ههاي مثنوي و قصههاي حدیله، داستانحکایتنمادین در 
موضوعات اساسي سخن دانست و از طریق تفسير و تأویل معاني این آ ار، تطبيق و ملایسة 

هاي تاندر داس شود تا به درک بهتر اهميت نمادآفریني براي تأویل کالمها سبب مينمونه
 دست یافت. هاي پریان در ادب غربيعرفاني ایراني و قصه

 . پيشينۀ پژوهش5
هاي گيري از بيان سمبليک و زبان رمزي در متون عرفانيِ فارسي، پژوهشدر زمينة بهره

اصل از هاي حارجمندي انجام گرفته است که هر کدام از زوایاي مختلفي به تبيين اندیشه
و  6835هاي پورنامداریان )پورنامداریان، اند. عالوه بر کتابنماد در آ ار عرفاني پرداخته

هاي شيوه»( با عنوان 6831توان به ملالة خسروي )وص بيان رمزي موالنا، مي( در خص6839
اشاره کرد که در ضمن آن، نویسنده به یک نظام « نمادپردازي در داستاني از مثنوي
 یابد. سمبوليستيِ ویژه در مثنوي دست مي

ه د کگيرنتيجه مي«   نماد پرندگان در مثنوي»( در پژوهش خود با عنوان 6831صرفي )
رد و پایگيريِ مفاهيم نمادین پرندگان در مثنوي از نگر  خاص مولوي نشأت ميشکل

 متأ ر از استنباط شخصي و محصول قریحة تواناي اوست. 
نمادهاي جانوري نفذ در متون عرفاني با تکيه بر »( در ملالة 6868رحيمي و همکاران )
هاي نفذ ترشدنِ خصلتا براي روشنگيرند که عرفمي نتيجه« آ ار سنایي، عطار و مولوي

 اند. در متون عرفاني، از نماد جانوري استفاده کرده
سم شده با سمبوليعرفاني منعکذ -هاي حکمي بررسي اندیشه»( در ملالة 6865حيدري )

ترین شيوۀ بيان رمز و رازهاي عرفاني ، سمبوليسم را مهم«الفبایي در دیوان عارفان ایراني
ین بيان که در زمينة سمبوليسم الفبایي، بنيان اندیشگاني حکمت ایراني و اسالمي داند و با امي

 پردازد. گيري ميدر بسياري از موارد آبشخور یکساني دارد به نتيجه
« شناسي نماد حيوانيِ باز در غزليات شمذنشانه»( در پژوهشِ 6861صفایي و آلياني )

ررسي را مورد ب« باز»ها در نماد حيوانيِ تلابلها و دگردیسي ها، شبکه تناسبالگوها، کنش
 کنند. دهند و آن را در شواهد غزليات شمذ تحليل و تبيين ميقرار مي

اندیشمندان غربي کارکرد نماد را در تبيين مفاهيم آ ار ادبي و داستاني مطمح نظر 
 شناختي درانهاي روها را از راه تحليلاند که زبان سمبولاند و برخي تال  کردهداشته
هاي مشهور جهان آموز  دهند تا نشان دهند که بررسي سير و سفر دروني ها و افسانهاسطوره
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تواند انسان را به شناخت نفذ خود راهنمایي کند اي، ميانسان در قالب قهرمانان اسطوره
توان از (، مي6673) 2(. در این ميان، عالوه بر کتاب ارزشمندِ برونو بتلهایم6839، 6)کمپبل

هایي از کرد که نمونه یاد« هاي پریانسمبوليسمِ قصه»( با عنوانِ 2865، ) 8ملالة واز دا سيلوا
گيرد که نماد در کنار کند و نتيجه ميها بررسي ميواژگان نمادین را در این نوع قصه

ني ااي را براي تبيين و انتلال معهاي جوامع انساني، نلش اساسياستعاره، فرهنگ و سنت
توان بدون توجه به این ملوله از ها بر عهده دارد و اهميت آن تا بدانجاست که نميقصه

زوایاي تاریک و پنهان یک ا ر تمثيلي و سمبليک اطالع دقيلي حاصل کرد. همچنين 
، «الرنذ هوسمن؛ گل ماه و تخيل عرفاني ویکتوریایي»( در ملالة 2867) 5ویليچکو پاپرتا

هاي پریان را به مثابة یک نوع دگردیسي اشراقي فر آفاقيِ قهرمان قصهنمادهاي مربوط به س
ان هایي از نمادها نشدهد و تطابق معاني عيني و رهني این پدیده را در نمونهو باطني نشان مي

 دهد.مي
با وجود مطالعات و تحليلات اشاره شده در ارتباط با کارکرد نماد در موضوع این تحليق، 

 نجام نشده است. پژوهش مستللي ا

 . روش پژوهش2
هاي هاي مثنوي و قصههاي حدیله، داستاناین پژوهش درصدد است نماد را در حکایت

يزان موفليت اي بسنجد و ماي و به شيوۀ توصيفي، تحليلي و ملایسهپریان به رو  کتابخانه
و عرفاني  ا ر ادبيهر کدام از این آ ار را در گرایش به نمادگرایي براي تبيين فرم و محتواي 

مورد مداقه قرار دهد تا بدین شيوه، طریلي ارائه کند که خواننده بتواند معاني را در جزئيات 
ها و مفاهيم عرفاني و داستاني را در آ ار مورد بررسي آن فهم کند و نيز طریق یافتن مدلول

 وجو کند. نگري جستبا دقت و ژرف

 . مباحث نظری0
يزیکي هاي نویسنده براي کاربرد فاي خود، آخرین تال تنوع زمينه استعاره با گستردگي و

ه شيوۀ ک اندشود و آن را عاملي براي خلق معاني تازه دانستهواژگاني در دایرۀ زبان دانسته مي

                                                            
1- Campbell, J. 
2- Bettelheim, B. 
3- Vaz Da Silva, F. 
4- Wieliczko Paprota, E.  
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گاه ( و هر6837، 6هرفمکند )ایبرمز و گالتجدید و متفاوتي در درک و فهم ما ایجاد مي
انجامد؛ زیرا معني در کتمان مفاهيم انتزاعي و ماورایي لق نماد ميتفصيل و توسّع یابد به خ

شود و خواننده براي دستيابي بدان به کسب نوعي تجربه عرفاني و آگاهي ویژه بر واقع مي
شود ر ميتتر شود، شمول معنایي آن نيز گستردهمتن نياز دارد و هر اندازه منبع الهام آن فراخ

 (. 6861 )جابري اردکاني ا سليمي،
گيريِ هنري و ادبي از نمادها در ملایسه با نلش نلش باطني تفکر و اندیشه با بهره 
هاي پریان، دریافت ما را از جهان بيروني ایجاد شناختي آن در متون عرفاني و قصهزیبایي
بخشد تا تغييراتي بنيادي در آن به وجود آید و زمينه ارتلاي آن را کند و بدان معنا ميمي
ین آورد. بدسترده کند و به صورت مداوم، اسباب تغيير در تصورات رهني ما را فراهم گ

ترتيب، حوزۀ تفکر و اندیشة ما به وسيله نمادسازي و نمادگرایي، دستخو  فراز و فرودهایي 
شود که به عنوان مخاطبِ شود و این عامل سبب ميهاي ظاهري و باطني ميدر سطح دریافت
وص ارتباط یک عالم رهني با عالم رهني دیگر و در انطباق دو دیدگاه چنين متوني درخص

بخشيدن به تصویري متفاوت بکوشيم و یا همين انگيزه سبب  و یا دو تصویر براي شکل
شود تا سير فکري خود را اصالو کنيم و یا آن را بهبود بخشيم و یا خود را ملزم کنيم که مي

هاي خود بپایریم و این فرآیند به ما کمک ها و یافتهاندیشة دیگري را منطبق با دریافت
 اي در بافت کالم حاصل کنيم. کند تا به هر شکل ممکن، فهم دیگرگونهمي

اند، به کشآنچه سه عاملِ مؤلب، مخاطب و متن را به فرآیند پيچيدۀ استنباط معني مي
تون د. از همين رو، در مآیکمک نماد در زمينة تمثيلي و در حوزۀ تشبيه و استعاره حاصل مي

هاي پریان مجموعة تمثيل، نماد و استعاره کاربردي همسان، گسترده عرفاني فارسي و در قصه
 اند و از سوي دیگر سمبليک واند. آ ار عرفاني از یک طرف تعليميو قابل توجه یافته

د شومي الطبيعه بگویيم، رمزيهاي ماوراءاند بدین دليل که هرچه دربارۀ تجربهرمزي
ار زیرمجموعة آ ار سمبوليستي قر -هایيالبته در نمونه-هاي پریان نيز (. قصه6836)فوالدي، 

گيرند که با مفهوم نمادگرایي مدنظر ما در این پژوهش تفاوت دارد و موضوع سخن ما مي
 نيست.

راي تلب بهاي مخاز آنجا که ملصد نهایي نوع ادبي تعليمي، تلریر اندیشه و بيان دیدگاه
به  سخن»هایي براي اینکه خوانندگان و مخاطبان این نوع متون است و در چنين موقعيت

                                                            
1- Abrams, M. H. & Galt Harpham, G. 
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)شميسا، « ملتضاي حال مخاطب و مناسب با اوضاع و احوال و درخور موضوع بحث
شود. همچنين زبان ب( ایراد شود، مطالب و محتواي ا ر با تفصيل و اطناب همراه مي6831

اني گویي است. اگر دقت کنيم بيشتر مفاهيم عرفناچار از پوشيده هاعرفان برخالف سایر زبان
بينيم که غالباً در متون مشهور داستاني و یا در ميان طبلات عامه را در قالب حکایاتي باز مي

ه در شود؛ چنانکمردم رواج دارند که در آ ار عرفاني این موضوع به شکار معني تعبير مي
وچه وارِ کاي معرفتي صوفيه از رویدادها و رخدادهاي حکایتههمين متون بسياري از زمينه

( و بر همين 6836و  فوالدي،   6868و بازار اقتباس شده است )ر.ک: شفيعي کدکني، 
هاي مصداق، معنا از هر کجا و از هر طریلي حاصل شود، بسيار مغتنم است. بسياري از قصه

(؛ چنانکه 2865، 2( و )واز دا سيلوا2869، 6تياند )بارسوپریان نيز از ادب فولکلور گرفته شده
 توان در ارتباط با همين مفهوم بررسي کرد.هاي پریان را ميقصه

 . کارکرد نماد2
توجه در زمينة استعمال نمادهاي ابتکاري است و سنایي اولين ا ر عرفاني منظومِ قابل حدیقة

شد که آن را به عنوان ا ري  فهم و درک عميق موالنا از معاني گوناگون نمادهاي آن سبب
تأ يرگاار در بينش عرفاني خود توصيب کند؛ چنانکه در موارد بسياري از مثنوي بدین معني 

(. سنایي و مولوي براي تلریر مطلب در قالب اضافة 5223/ 8تصریح دارد )ر.ک: مولوي، 
را در  از آن دهند و بعضي از مفاهيم بلند حاصلهاي مهم را توضيح ميتشبيهي، برخي نماد

کنند. این موضوع غالباً در مواردي که احتمال برداشت بافتارِ کالم خویش رمزگشایي مي
هاي سست مخاطب وجود داشته باشد و یا عارف به طور آگاهانه اشتباه براساس خوانش

ه بسياري گيرد. البته ببخواهد در مسير روشن و هدفمندي خواننده را به پيش ببرد، شکل مي
 هاي آن راآورند، نمادکنند و حتي در مواردي که تمثيلي را هم مياني نماد اشاره نمياز مع

و اگر  پایر استدهند؛ زیرا در مواقعي از کالم فهم مفاهيم نماد امکانبالفاصله توضيح نمي
حال در  کنند. با ایننظر ميدر مواردي بسط مطلب بسيار گسترده بود از توضيح آن صرف

بسيار کالمي، دریافت مفاهيم را به خوانندگان عامي و یا اهل فن و کساني که هاي موقعيت
سپارند تا آنان نيز در روند درک و استنباط معني تأ يرگاار بر رموز عارفانه آگاهي دارند، مي

هاي خود را از آن ارائه کنند؛ همانند اعتلاد سنایي در این موضوع که جملة باشند و تحليل

                                                            
1- Barsotti, S. 
2- Vaz Da Silva, F. 
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تر بودنِ آدمي ( و یا دیدگاه موالنا در پنهان825است )ر.ک: سنائي،  «كلمة اهلل»علوم در زیر 
( که در چنين مواقعي تفسير، تعبير و تأویل آن را به 5299/ 8از پري )ر.ک: مولوي، 

هاي مختلب... معنایي متناسبِ رهنيتِ خوانندگان با رهنيت»گاارند تا خوانندگان وا مي
(. این خصيصة فکري منطبق با بينش تساهل و 6866)طاهري، « خویش از آن استنباط کنند

ر شود که استبداد معني و تحميل آن بتعامل عرفا با خوانندگان نيز حکایت دارد و باعث مي
هاي پریان نيز که برخي محللان به نگاهي به خواننده از اندیشة آنان دور شود. حتي در قصه

ماندنِ مفاهيم ( مکتوم2865نامند )واز دا سيلوا، مي اياي و افسانهساختار، آن را اسطوره
فکر در تأیيد این شيوه و اللاي این نوع ت کليديِ محتوایي، شایع است. کيفيت کاربرد نماد

 اي دارد.نلش برجسته
در عين حال، در متون تمثيلي گاهي ارادۀ معني در سطح ساختاريِ کالم و نظام اولية آن 

نماید که فضاي عمومي کالم در نظامي نمادین و سمبليک رس مياي دور از دستبه گونه
شود. هرچند عدم بينش راتي و دروني افراد، مانع از فهم ملصود در نظام اولية زباني واقع مي
/ 8و  مولوي،   6826شود چنانکه نویسندگان خود بدین معني ارعان دارند )ر.ک: سنائي، مي
اما به سبب خصوصيت ویژۀ این قبيل متون، الزم است (، 2868، 6( و )زهتنر6827تا  6822

هایي از گفتار تمام معني را در اختيار تأویل خواننده نهاد تا وي بتواند براساس در موقعيت
 در بيت ریل پنهان« ماه»شواهد و قراین معناي سمبليک را دریابد. براي نمونه، معناي واژۀ 

د و دهناي از اصل مفهوم آن به دست نمينشانه است و ابيات قبل و بعدِ بيتِ مورد اشاره،
 توضيحات شارحان مثنوي نيز کافي و وافي به ملصودِ سخن نيست: 

 رهي اسااتگوشااة دل، شااه گوشااة بي
 

 ساااتتاب الشااارقي و الغرب از مَهي ا 
  

  (6683/ 8)مولوي، 

فهم  انهاي معرفتي پيشين از سوي مخاطب نياز دارد تا جریدرک نماد مزبور به زمينه 
ملصود را بر اساس اختيار و ابتکار عملي که نویسنده در برابر او نهاده است به پيش ببرد. در 

کنند و جز آنکه رهن ما از معارف باطني ها به معناي مشخصي داللت نمياین حالت، نشانه
اي نيست. هرچند از بيني عارف آشنایي حاصل کند، چارهخویش مدد گيرد و یا با جهان

 دیقةحتوان به عنوان شاهد رکر کرد، اما در هاي زیادي را در مثنوي ميگونه سخنان نمونهاین
                                                            
1- Zehetner, A. 
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 نمادها هاي پریان، عمالًآید. در تفاسير مربوط به قصهسنایي عمق سخنان موالنا به چشم نمي
تي شود و این امر صورها دیده مياند و مفاهيم ناآشنا کمتر در آنبا دقت زیادي تفسير شده

مالً آگاهانه دارد؛ مگر آنکه بخواهند تفسير و تأویل نماد را کامالً به مخاطب واگاار کنند کا
آن از  هاي پریان روشن است و مفهومو در این شرایط، شيوۀ معمول براي تفسير و تبيين قصه

اابِ توان مفهومِ جشود و مثالً مياي، فرهنگي و دیني گرفته ميهاي اجتماعي، اسطورهزمينه
 شناسيِ آن درک کرد.را در زمينة اجتماعي و روان« دامادحيوان»
که معلول  شودها و تعابير گوناگوني از متن ميدر حين قرائت متون سمبليک، برداشت 

بودنِ کالم است و خواننده هنگام تفسير متن بارها در انتخاب معاني متعدد رمزي چندمعنایي 
انتخاب درست مضمون متن و فهم صحيح معناي  کند و بر ا رِ این حالت درتردید مي
لمة توان کشود. در این باره ميبخشِ آن دچار تناقض دروني و کشاکش باطني مياطمينان

را در مثنوي رکر کرد که به خداوند )جلّ جالله(، رسول اکرم)ص(، انسان « شير و یا شمذ»
ا، ایي و... داللت دارد )شميسکامل، شمذ تبریزي، پيران و مرشدان، دل و جان، حليلتي ماور

هاي آن را در کالم نشان داد. کدام از داللتتوان هيچالب(، اما به طور قطع و یلين نمي6831
هاي آن بر مضامين بسيار، محصول نوعي تجربة این ابهام راتي متون نمادین و احتواي واژه

 درآمدنِ تصوّراتعرفاني و سمبوليستي در حوزۀ ادراک فرد است که هنگام به نگار  
نيز در  شود و حتي عارفعيني، کشفي، شهودي و یا عاطفي با پارادوکسي فراگير همراه مي

هاي هاي معرفتي خود به طریق عادي و از قِبل واژهاین موارد قادر به تفسير دریافت
ستليم مفرسودِ معمولي نيست. زمينة متن نيز در ایجاد تعليد برخي معاني طبيعيِ ا ر، تأ ير دست

گرفتنِ خواننده از زمان دارد و بعدها ابهامات خواننده نيز در جهت فهم معني و حتي فاصله
ک شود بر پيچيدگي مضامين ا ر عرفانيِ متون سمبليمؤلب که سبب ابهام در فهم ملصود مي

هاي هاي نادرست وي از مفاهيم آن سبب غموض بيشتر نکتهافزاید و حتي گاهي برداشتمي
 شود. متن مي
شود و موالنا داستاني را در درونة هاي مثنوي ناتمام رها ميدر مواردي که قصه در داستان 

ز ادامة روایت ا -به وقت ملتضي-اي با تأسي از شيوۀ قرآني آورد و به گونهداستاني دیگر مي
غليان  و یا هنگامي که به عمد و یا در ا ر (6838 ي،توکلر.ک: )ایستد ظاهري داستان باز مي

عشق و غلبة معني، خواننده را به طور مکرّر به زوایاي روشن و تاریک فضاي داستان 
کشاند و در مواجه با اقسام معاني و مفاهيم صریح و یا رمزيِ برخاسته از مفهوم متن قصه مي
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دهد و یا هنگامي که در پایان ( قرار مي6866و چندالیه کردنِ معاني حکایات )طاهري، 
ختم  «آنان ساليان سال با خوشي و خرمي زندگي کردند و...»ریان به عباراتي نظيرِ: هاي پقصه
نده گيرد تا خوانسازي و نمادپردازي انجام ميشود، این عمل به قصد ورود به حوزۀ سمبلمي

 پایان را کشب کند. نيز با تال  خود بتواند دنياي ناشناخته مفاهيم بي
عکاس در عالم زميني را ندارد و وقتي عارف سعي در مفاهيم عوالم باطني قابليت ان

وي به سمت و س -ناخودآگاه–کند، زبان استعمال زبان براي تبيين امورات عالم باال مي
گيرد و سپذ به شکل ایهام رود و از زبان عادي فاصله ميهاي پنهان و معاني رمزي ميداللت
ماند و ابهام متن فزوني پوشيده مي( و معاني مکتوم و 6833 6آید )ر.ک: استيذ،در مي
یابد. در این حالت، بيگانگي لفظ و معني بر عدم کارآمدي زبان براي بيان اندیشة معنوي مي

( از 5957/ 1)مولوي، « خاموشيِ فصيح»کند و به اعتلاد عرفا، تنها ابزار بيان آن داللت مي
به لات استماع و سمعِ مفاهيم  شود و به همين جهت آنان هموارهنوع بيان پارادوکسي آن مي

يانه، توان گفت قابليتِ تفسيرپایري متن صوفاند و ميعرفاني از راه گو ِ باطني توجه داده
 حاصل نگر  به این دقيله است:

 گوشاااي در این دم برگشااااا گو ِ بي

 چون صاااالي وصااال بشااانيدن گرفت 
 

 بااهاار راز یااَفااعاالُ اهللُ مااَا یَشاااااَا       

 اناادک مارده جانبياادن گرفاات  اناادک
 

 (5131و  5139/ 8)مولوي، 

( 6826، برد )ر.ک: سنائيکار ميرا به« والیتِ گو »سنایي نيز در همين تعبير، ترکيبِ 
که بالغت حاصل از آن، انتلال ملصود آشکار و پنهان عارف را در ا ر توجه خاص مخاطب 

ه طور و ب اند و مخاطب به آهستگيهاي پریان جاابسازد، اما قصهبه این تعبير ميسر مي
کند و در ادامه مجاوب حوادث و ماجراهاي آن استمرار، سلسله حوادث آن را دنبال مي

 شود.مي
کند مند به پيگيري ماجراهاي قصه ميهاي پریان، مخاطب را عالقهنمادپردازي در قصه

اي، هاي گستردۀ فرهنگي، اسطورههاي ژرف و متعدد برخاسته از زمينهو نمادسازي
مله گيرد از جي، دیني و اجتماعي که مباحث و رویدادهاي داستان در آن شکل ميشناسروان

شگردهاي نویسندگان براي جاب مخاطبان است. نمادگرایي دانش و معلومات بشري را در 

                                                            
1- Stace, W. T. 
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کپارچة برد و ارتباط یزمينة کسب تجارب معرفتي و شهودي در مسير صحيحي به پيش مي
ها مصداق روشني دارد. ن دیدگاهي در این نوع قصهبخشد. چنيفرم و محتوا را تجسم مي

همين مسأله سبب تلویت قوۀ تعلل و خردگرایي در غرب شده است و بنابراین، همواره 
ترین مسأله در فلسفة غرب بحث مربوط به نمادگرایي در شاهکارهاي داستاني است محوري

، اي ممتاز و ابزاري کارآمدفهیابد و زبان نيز به عنوان مؤلهاي پریان تجلّي ميکه در قصه
رمزيِ قشنل»توان گرگ را در داستان کند. در این باره مياي در این نمود ایفا مينلش ویژه
هاي مثال زد که فلط نماد مرد اغواگر نيست، بلکه به همة تمایالت و گرایش« کوچک

 . :(6862 6غيراجتماعي و حيوانيِ درون ما نيز صراحت دارد )ر.ک: بتلهایم،
اطي دهد و ميان آن دو ارتبنمادپردازي در منظومة تمثيلي، زبان و اندیشه را به هم پيوند مي

رسانيِ سازد که عمل پيامها کيفيتي برقرار ميآورد و به نوعي در بين آندوسویه پدید مي
ظر ه نرساند. بعاطفي، احساسي و هنري را در قالب متن ادبي از مؤلب به خواننده به انجام مي

توان جزئيات و کليات ا ر را در هم تنيد و ا ري یکپارچه با ساختاري رسد از این طریق ميمي
منسجم آفرید. از همين رو، برخي محللان نماد را ابزاري مهم و ارزشمند براي تفکر 

(. 6697، 2دانند )لنگرشمارند و در عين حال نمادپردازي را عملي ضروري براي آن ميبرمي
ي با تفکر و اندیشة صاحب ا ر نيز به طور اساسي مرتبط است؛ بدین معني که هر نمادپرداز

تر باشد به همان اندازه محتواي ها در ا ري هنريچه ميزان حضور نمادها و کيفيت ابداع آن
تر و تري و در این حالت پيوند آن با زبان هم مستحکمهاي قويا ر متضمن افکار و اندیشه

(. این کيفيت در ميان فرم و محتواي ا ر 6837کدکني، ر.ک: شفيعيشود )تر ميمنسجم
 رسد.شود و به تبعِ آن، ا ر به تعادل ميهنري باعث ایجاد هماهنگي مي

عارفان در تصویربخشي به معارف رهني خود مهارت دارند و آنچه در مکاشفات دروني 
ن در هاي نمادیه وسيله واژهیابند؛ از طریق کلمه و اغلب بو مشهودات باطني بدان دست مي

کنند. البته نمادپردازي صرفاً ( منتلل مي6868، 8هاي خالقانه )ر.ک: مکاریکقالب بدخواني
نشاندن یک مضمون به جاي مضمون و یا مضاميني دیگر نيست و این عامل با تفسير اشتباه 

ارتباطي  چندان -با توجه به هيجانات ناشي از کسب معرفت-اي آنان عرفا از تجارب مکاشفه
ندارد، بلکه استفاده از تصاویر عيني از راه تشبيه و یا استعاره )جابري اردکاني و سليمي، 

                                                            
1- Bettelheim, B. 
2- Langer, Susanne Katherina 
3- Makaryk, I. R. 
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ها پایرد و مفهوم آن( براي بيان عواطب و افکاري است که غالباً آگاهانه صورت مي6861
بوط رانعکاسي از تمامي مسائل و موضوعات جامعة عصر است. براي مثال، اگر در مفاهيم م

هوم دقت کنيم، آن را به صورت ناخودآگاه در پيوند با مف« پيغامبر»به کلمة عيسي به عنوان نام 
تواند این مفهوم را در رهن مخاطب با یابيم و آنچه ميبخشي ميزندگي و زندگي

خصوصيات دیگر انساني بيان کند، کلمه دم، جان و یا روو است که بر همان اساس در 
 آید:هاي زیر به وجود ميرکيبحدیله و مثنوي ت

 فضاااال یاازداناات بااه کااه مناات حيز  

 عاايساااي جااان تااو گرسااانااه چو زاغ 

 

 دم عاايساااياات بااه کااه کااُحاال عاازیز  

 کاانااد ز کاانااجااد کاااغ  خاار او مااي

 (871و  268)سنائي،                   

( و یا رکرِ هر دو واژه در یک مصرع و به 6826)ر.ک: سنائي، « روو اهلل»همچنين کُنية  
هاي دیني نام عيسي را در رهن ( که بنا به آموزه6166/ 8ک کلمه )ر.ک: مولوي، فاصله ی

ر باید ددهد و تري ميشده از این کلمه، مفاهيم وسيعکند به نمادهاي ساخته تداعي مي
هاي هاي زیر به باید واژههاي مکرر خواننده از متن لحاظ شود؛ چنانکه در مثالبرداشت

 هاي واژگاني دقت کرد:تداعي مسيح، روو پاک و سایر

 باار فلااک زان مسااايح سااار بفراشاااات  

 چااه کاانااد روو پاااک خااانااه ریااح    

 

 توده خااانااه نااداشااات کااه درین خاااک 

 فاالااک پاانااجاام اساااات بااام مساااايااح   

 (567)سنائي،                               

 عيساااي روو تو بااا تو حاااضااار اساااات 

 لاايااک باايااگااار تاان پاار اسااااتااخااوان    

 ات... زناادگااي تاان مااجااو از عاايسااااي 

 

 ناصر استرت از وي خواه کاو خو نصا  

 باار دل عاايسااااي ماانااه تااو هاار زمااان   

 اتکااام فاارعااونااي مااخااواه از مااوساااي 

 (595و  592و  596/ 2)مولوي،         

بينش فکري و طرز گرایش عارفان به اعتلادات دیني و کالمي و به ویژه در حوزۀ  
شعري ایش به مکتب امطالعات ژرف قرآني نيز در نمادسازي مؤ ر است. اگر به سنایي و گر

گيرد بدان دليل است که زیربناي فکري وي بيندیشيم که عمالً در حوزۀ اهل حال قرار مي
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سازد که به نفي آزادي ارادۀ او را مجموعة آراي اشاعره با تمام تفاصيل و اجزاي آن مي
ز از چيهمهشود و در علم الهي بينيِ ویژه، علّيت انکار ميشود. در این جهانانساني منجر مي
(؛ از این رو، بسياري از مفاهيم نمادین در حدیلة 6872کدکني، شود )شفيعيقبل تعيين مي

 شود و به نوعي، قطعيت معانيِ اینها شرو ميسنایي با دیدگاه اشعري او نسبت به پدیده
هاي شود و همين ویژگي، آن را در ردیب یکي از کتابکتابِ عرفاني بر خواننده تحميل مي

عليمي در حوزۀ شرع و براساس ایدئولوژي خاص و گرایش فکري نویسندۀ آن معرفي ت
هاي کالميِ حدیله، شاعر هرگونه لحني را براي بيان غرض کند. در مواردي از موقعيتمي
 پسندد:مي

 تااوبااه زیاان طاااعاات تااو اي نااادان!   

 

 خااویشاااتاان را دگاار تو بنااده مخوان! 

 (652)سنائي،                           

شه پردازان متون صوفيانه براي اللاي مضامين باریک و دقيقِ اندیکيفيت بيان عارفان و قصه 
ها و نو رکر قرابت آ« دون و دنيا»متفاوت است. وقتي سنایي دربارۀ مفاهيم کلماتي همچون 

گوید براي انتلال ( سخن مي6826)ر.ک: سنائي، « المغرورین با دنيااصحاب »یا دلبستگيِ 
ها از نمادهایي با بار معنایي زننده استفاده سازيهيم موردنظر خویش به وسيلة این قرینهمفا
پایريِ خواننده در مواقعي از سخن، هر نوع بياني را در قالب کند و موالنا نيز براي عبرتمي

هاي پریان پسندد. هدف نویسندگان قصهبه بعد( مي 6888/ 9داستاني ویژه )ر.ک: مولوي، 
سان، پيرامون تصویرآفریني براي بيان احساسات و عواطب مخاطبان در راستاي ينبه هم

آگاهي و اشراف آنان بر ناخودآگاهيِ دروني خود بوده است و تحلير قهرمان قصه از سوي 
ت که از س«سيندرال»ضد قهرمان بر این اندیشه داللت دارد و بهترین شاهد مثال در این زمينه 

بيند )ر.ک: بتلهایم، شود و حلارت ميبه شدت سرکوب مي هاي خودطرف ناخواهري
6862.) 
پایر قرار شود تا این نوع آ ار جزء متون تأویلدرونمایة سمبليک آ ار عرفاني سبب مي 

 کند از طریق تأویلگيرند. آنچه رمزها را تا حدودي از طریق کلمات براي ما تفسير مي
رسيدن »و هم به معناي « رجوع به اصل»وان هم به معناي تپایرد. تأویل را ميصوفيانه انجام مي

کار برد و وجه اشتراک هر دو بر حرکت، تغيير و دگرگوني داللت دارد و منظور به« به غایت
(. در 6838هاست )ر.ک: ابوزید، از این نوع حرکت، حرکت رهني و عللي در فهم پدیده
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 رد و دربردارندۀ دو سطح ظاهر و باطنپای، تأویل غالباً به صورت مستليم صورت ميحدیقة
وي، دهد، اما در مثناست و سطح باطن، استنباطي است که مؤوّل از الیة ظاهري کالم ارائه مي

مين کشد و هترِ متن ميتر و درونيهاي عميقوسعت معنایيِ سطحِ ظاهري، تأویل را به الیه
دنِ مباحث ش مام بيشتري براي روشنگستراند. موالنا اهتهاي باطني تأویل را ميمسأله الیه

کند تا او بتواند در شرایط متفاوتِ دریافتِ تأویلي خود در رهن خواننده دارد و کمک مي
هایي باطني در فرآیند تأویل نيز دست یابد؛ همچون هاي سطحي به الیهخویش با درک الیه

یجاد تأ يرات متعدد به بعد(. همين مسأله باعث ا 6625/ 8داستان دقوقي )ر.ک: مولوي، 
خشِ آفرینش بشود. بدین ترتيب، مخاطبِ مثنوي در فعاليت نشاطمعنایيِ متن بر خواننده مي

ها به ه آنبخشيدن با ر نيز سهيم است؛ زیرا از طریق ارتباط با متن و با تأویل رمزها و معني 
ني باللوۀ کي از معاهاي رهني خود و آفرینش بافت خيالين و امکانات متن، یاقتضاي اندوخته

 کند )ر.ک:بخشد و در فرآیند تکميل و تتميم ا ر مشارکت ميمتن را فعليت مي
براي مثال، -ماند هاي پریان نيز در مواردي که قصه ناتمام مي(. قصه6868پورنامداریان، 
کند تا خواننده از همين الگو تبعيت مي -(6862)ر.ک: بتلهایم، « سه پر»قهرمان داستان 

اساس شواهد و قراین موجود، ادامة قصه را در رهن خود پي بگيرد که غرضِ اصليِ این بر
 پایرد.نوع تال  براي دستيابي به بلوغ کامل صورت مي

 آفريني هنری. ابهام6
واند با الفاظي تکنند و خواننده ميتر ميبسياري از نمادها، مسير دریافت معني را در لفظ کوتاه

را که نشانة آفرینش ابهام هنري در متن قصه است، فهم کند و در همين  اندک معاني متعددي
هاي خود اي دارد. خواننده بر مبناي دریافتراستا تفسير و تأویل صحيح معاني نلش ارزنده

هاي هنري براي کلمة سمبل در حکم از متون عرفاني و ادبي و بر پایة سنن ادبي و یا آموزه
آفریني یابد که این نکته در گسترۀ معاني متن مؤ ر است. ابهاممي هاي متعدديبه، مشبهمشبهٌ

در رات متن ادبي وجود دارد و البته در قلمرو هنر، هميشه نلطه ابهامي باید وجود داشته باشد 
 هاي پریان همين ویژگي( و خصيصة اصلي متون عرفاني و قصه6862)ر.ک: شفيعي کدکني، 

ت بسموجب بن»متون ادبي وجود دارد، اما هرگز این مسأله است. هرچند ابهام هنري در رات 
هاي تأویل را به سوي خواننده جدّي ها و افقشود، بلکه متن از رهگار آن، پنجرهمتن نمي
 دهد.( و در مسيري نو به آن ادامة حيات مي6837)فتوحي، « گشایدمي
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. معاني عالقة بسيار دارد موالنا به تمثيل و سمبل در ضمن حکایت، داستان و قصه توجه و 
/ 5)ر.ک: مولوي، « مغز جان»نامد و معاني باطني آن را مي« قشر قصه»ها را ظاهري داستان

ود هاي خگوید. حتي در پندنامهخواند و با مخاطب به زبان غير صریح سخن مي( مي2288
تار ود و گفشکند که خواننده راغب به پایر  کالم او مياي مطرو ميمباحث را به گونه

 -پيشتر  -ایي نيز سن حدیقةتأ ير نيست. غيرمستليم مثنوي در اللاي چنين حسي به خواننده بي
ادها و هاي پریان، اغلب با زبان نمتاحدودي از این الگوي موفق تأ ير پایرفته است. در قصه
ندگي ز گویند و نه با واقعياتي که دربه شيوۀ غيرصریح و غيرمستليم با مخاطبان سخن مي

ه تواند بشود. مخاطب ميها معاني به زباني نمادین بيان ميعادي جریان دارد. در این قصه
گوید، واکنش نشان دهد و او معاني پنهان در پذ نمادها ها در سطح به آنان ميآنچه این قصه

شانة همة لب نالیه و مرحله به مرحله کنار بزند. مثالً، عدد هفت اغبهتواند به مرور و الیهرا مي
: )ر.ک« سفيد برفي»روزهاي هفته و نيز نماد روزهاي زندگي ماست و هفت کوتوله در

-م بریکار مي( به هفت روز هفته اشاره دارند. عددهایي که براي محاسبه به6862بتلهایم، 
(. 6837معنا و مفهوم دارند )ر.ک: یونگ،  -اندیشيمدانيم و یا ميبيش از آنچه دربارۀ آن مي

اند و هفت دهچرخيگوید که هفت سياره به دور خورشيد )سفيد برفي( ميعليدۀ باستاني مي
 گيرند.کوتوله حيات و تو  و توان خود را از نيرو و روشني آن مي

سرشار از « نامهني»هاي مثنوي مشهود است و از همان ابيات آغازینِ رمز در خالل قصه 
تضمن شود، مشروع نمي« اهللبسم»بق مرسومِ عرفا با رمز و راز است. حتي اینکه مثنوي مطا

م.( است. این کيفيت، 6666زایي )هاشمي، و مفهومِ استعاريِ شگفتي معناي سمبليک پيچيده
 دهد و وجوه معنایي بسياري که محللانصورتي خالقانه و فرمي پویا به این ا ر عرفاني مي

، نوعي کند که پویایي فرم مثنويني را ا بات مياند، این معدر این زمينه به کرات یادآور شده
( و از نظر محتوایي، نمادها 6862شدن است )ر.ک: شفيعي کدکني، قيام عليه اتوماتيزه

تهاي داستان هاي پریان، ابتدا و اناند. در قصهبيشترین تأ ير را در زمينه اللاي این اندیشه داشته
ي نبود؛ روزي روزگاري؛ تا پایان عمر با هم به یکي بود یک»هایي از قبيل: اغلب با عبارت

انيِ مکزماني و بيیابد که نماد بيشود و یا پایان ميشروع مي«  خوشي زندگي کردند...
هاي اند و پایان خو  قصه، نویدبخش آسایش خاطر نهایي و تسکين نگرانيرویدادهاي قصه
در فرجامِ خو  آن، به  کرانة زندگي است کهگرفته از رازهاي بيدهشتناکِ نشأت

( منتهي 6862یکپارچگي شخصيت و برقراري یک رابطة هميشگي و جاودانه )ر.ک: بتلهایم، 
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ریزي ها را در پيوند با هنجارگشود. این کيفيت به نوعي ابتکار و خالقيت این نوع قصهمي
ع با موضو کشد. هرچند اینمرسوم در بُعد زمان و مکان و پایان در هيأت نماد به تصویر مي

هاي  مثنوي )ر.ک: مولوي، ( و داستان919هاي حدیله )ر.ک: سنائي، آغاز برخي حکایت
هاي پریان این عمل به طور آگاهانه و در جهت ( نيز مشابهت دارد، اما در قصه81/ 6

 پایرد.دادن به مسائل رشدِ درونيِ مخاطب و در بستر ملاصد فرهنگي دیگري انجام ميتوجه
کند؛ مانند: هي تفسير نمادهاي خصوصي را در عنوان داستانِ خود رکر ميموالنا گا 
خواهم بلکه پير در علل و مریدي درآمد به خدمت شيخ، و از این شيخ پير در سن نمي»

به بعد( و گاهي در آغاز و یا ميانه و یا حتي پایان داستان،  6276/ 9)مولوي، « معرفت...
دارد نظير داستان پارادوکسيکال مشهور که با این بيت ن ميملصود خود را از نمادهاي آن بيا

 شود:شروع مي

 باود شاااهاري باذ عاظيم و مااِه ولي    
 

 قاادر او قاادر سااااُکااره باايااش نااي...   
 (2185/ 8)مولوي،                                 

 اند. دليل هم آن است که مخاطبان مثنوي عامة مردم بوده
واص ا  این بود که خو زبانِ توانمندِ شاعرانه شگرد موالنا در دنياي گستردۀ رهن سرشار

عالوه بر فهم معناي مشترک، مفاهيم خاص و ویژۀ خود را از آن دریافت دارند و همين 
ه هاي مثنوي برویکرد خالقانة مؤلب به این شيوۀ خاص است که نمادپردازي را در داستان

 -و احوالي بنا به اوضاع-مان معنا که رساند. البته این معني منافاتي با مسأله کتاوج اعتال مي
یابد، ندارد؛ زیرا متون عرفاني به ویژه در آ ار عرفاني اي در عرفان مولوي مينمود برجسته
ها در قالب کلمات، عبارات و الفاظ به مفاهيم روشني ها و ایدهاند و اندیشهموالنا فرازباني

کشند )ر.ک: هاي نامشخصي ميداللت ندارند و حتي در برخي موارد نادر، به مسير
 -لزوماً  -( و اغراض حليلي عارف را در اللاي مطالب به مخاطب 6835پورنامداریان، 
 سازند.برآورده نمي

ترین واژۀ نمادین در مثنوي، شمذ )آفتاب، خورشيد( است. این نماد براي نمونه، کليدي 
 را با همين واژه« عشق»عنصر  در تمامي منظومة فکري، رهني و زباني مولوي جاي دارد و او

ي کند. تردیدي نيست که خلق بسياري از آ ار ادبهاي فارسي آن تبيين و تشریح ميو معادل
است؛ بدان دليل که این عنصر بسيار ویژه، « عشق»هاي موجود در عالم بر مدار واژۀ و قصه
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را در خلق ا ر سازد و ادیب عارف را مستعد دریافت معارف باطني و اشراق روحاني مي
رساند. باب پایر به شایستگي یاري ميهاي متعدد معنایي و البته تأویلهنري خالقانه و با الیه

سنایي در مضمون عشق است و تمامي دفترهاي مثنوي مراتب و درجات و  حدیقةپنجم 
ان بر این هاي پریکشد و بسياري از قصهمصادیق مختلب این مفهوم قدسي را به تصویر مي

يم تنيدگيِ مفاهحور و موضوع اصلي شکل گرفته است. ربطِ نمادهاي گوناگون و درهمم
 نظيرِ موالناست و رکر این معني ارتباطهاي بيبرخاسته از آن در چند بيت از جمله هنرنمایي

 گاارد:آفتاب، شرق، اسکندر و عشق را در ابيات زیر به نمایش مي

 آفااتاااب مااعاارفاات را ناالاال ناايساااات  

 کمالي کآن سري است خاصه خورشيد

 مااطاالع شااامذ آي اگر اساااکناادري 

 بعااد از آن هرجااا روي مشااارق شاااود 

 

 مشااارق او غير جااان و علاال نيساااات  

 روز و شااب کردار او روشاانگري است

 باعااد از آن هاارجااا روي نايااکاوفااري   

 هاا بر مشااارقات عاشاااق شاااود   شااارق

 (51ا  55/ 2)مولوي،                  

از قبيل عشق، مشرق، اسکندر، جان، علل، شمذ هایي صعود معنایي تمامي مفاهيم واژه 
و آن سري در این معني به آفرینندۀ معنا و خوانندۀ آن در جهت کشب معاني عالم باال مدد 

هاي آفتاب، انجم، چراغ و جان (، همراهي واژه6826رساند. و یا وقتي در حدیلة سنایي )مي
هومي هاي متعدد مفو آن را وارد حوزه گسترانددر ارتباط با توسع معنایي قلب، مفاهيم را مي

توان گفت که همراهي گيرد. ميکند در واقع از بينش اشراقي و هنري عارف مدد ميمي
هنرمندانة این کلمات، مصداق تناظرهاي مفهومي حوزۀ انتلال معنا از مبدأ به ملصدند که 

اي رد و مسير تفسيرهشود انتلال معني از ادیب و متنِ ا ر به خواننده انجام پایسبب مي
هاي ناصحيح مسدود شود و عالوه بر آن، باب دریافت معناهاي دیگر نيز ناصحيح و برداشت

 داماد -هاي حيوانهاي پریان و به ویژه در مجموعهبراي خواننده همچنان باز باشد. در قصه
ه ي را ب(، طلوع و غروب خورشيد، مفاهيم و مضامين متعدد و گوناگون6862)ر.ک: بتلهایم، 
ة آفریني و در قالب پيشرفتدهد و این موضوع با ابزار متوسط استعارهخواننده انتلال مي

 شود.نمادپردازي محلق مي
هاي پریان، معاني نمادین بسياري را حامل است. سفر روو نيز در متون عرفاني و قصه 

رورت و از روي روو کنشي رو به باال و عروجي فرارونده دارد و در این عالم بنا به ض
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يات کند و اسير جسمانمصلحت از موطن اصلي خویش جدا افتاده است، اما چه بسا غفلت مي
ار کوشد تا بشود و حال آنکه در وفاي خویش به عهد و پيمان الست ميو تعلّلات مادي مي

ن يدیگر به همان سامان رسد و به معشوق الهي خود در عالم برین بپيوندد. این معاني در مضام
هاي مثنوي نمودهاي آشکار و متعددي دارد، اما این هاي حدیلة سنایي و داستانحکایت

 گوید:شود. موالنا ميهاي پریان غالباً در هيأت تناسخ براي خواننده تشریح ميمعني در قصه

 مرغ کاااو اناادر قفذ زنااداني اساااات 

 اناادهااا رساااتااه هااایااي کز قفذروو

 

 نجویااد رساااتن از ناااداني اساااات مي 

 اناادياااي رهااباار شاااااایساااااتااه   انااباا 

 (6956ا  6958/ 6)مولوي،             

( را به پيروي خالصانه از قرآن، رازي 6826و هرچند حليلت روو قدسي )ر.ک: سنائي، 
ایي هاي خود رمزگشدانند، اما در مواردي و با تعابير خاصي از گفتهُمهر و ناگشوده ميسربه
، کوه قاف، روو، پادشاه و ... به عالم المکان تعبير هاي مرغ، باز، سيمرغکنند و از واژهمي

کنند و معتلدند که تجربة ناب باطني، ( مي6831)ر.ک: ملدمة شفيعي کدکني بر عطار، 
تواند انسان را به مرتبة تجرید روحاني برساند، اما واضح است که نفذ با عالم المکان مي

پایر است و تا وقتي شرایط روو امکاناي در عالم ارتباط ندارد و الزمة درک چنين معني
توان این مفهوم را در درون جاي داد و بدان اعتلاد بریدن روو از عالم ماده فراهم نشود، نمي

 راسخ و یليني داشت:

 جان شااو و از راه جان، جان را شااناس 

 

 یااار باياانااش شاااو نااه فاارزنااد قااياااس   

 (8666/ 8)مولوي،                       

ر ا رِ رویش، پویش و گستر  خود و به دليل خاصيت چندالیگي و حال که نماد د 
ا  بر مضامين و مفاهيم عميلي داللت دارد و قراین و شواهد و اوضاع و احوالِ چندمدلولي

ها و حتي فراتر از آن در بُعد تجربياتِ ناب شخصي کالم، مؤید تمامي آن تفسيرها و تأویل
اهيم و محتواهاي پراکندۀ آن، معناي/ معانيِ توان از البالي مفاست، پذ چگونه مي

 اي براي اقناع مخاطب ارائه کرد و حليلتاً راه چاره چيست؟کنندهقانع
عالوه بر این، مفاهيمِ رمزي و نمادین، قابليتِ تفسيري و تأویلي ماندگاري را به آ ار  

هاي ت نمادسازيپردازان و عارفان با استفاده از ظرفيبخشد و قصهعرفاني و داستاني مي
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ها کنند با عنایت به مکاشفات باطني و دستاوردهاي معرفتيِ خویش، یافتهگوناگون تال  مي
مندي از مزایاي متون باز هموار سازند و بدین ترتيب هاي دیگران را در راستاي بهرهو آموزه

يز اطب نهاي مؤلب، مخمتني خالق و پویا پدید آورند که عالوه بر احتواي آن بر اندیشه
هاي سطحي، مياني و دروني آن بکوشد و همواره بتواند در روند تکميل و تتميم معانيِ الیه

هاي تازۀ معرفتي براي دستيابي به اهداف مؤلب و متن تال  کند. همچنين در کشب جنبه
اي پریان ههاي مثنوي به عنوان آ ار ممتاز عرفاني و قصهسنایي و داستان حدیقةهاي حکایت
هاي مکرر به آ اري نو مبدّل مثابة ميراث ارزشمند ادبي در سطح جهاني در خوانشبه 
ط اي بسته به محيگيرند. هر جامعهشوند. این آ ار همواره در معرض نلد منتلدان قرار ميمي

مند اي آن بهرهفرهنگي، آداب و آیين خویش از محتواي تجربي، عرفاني، شهودي و آموزه
ها براي رشد و عوامل متأ ر از محتواي بلند و مرهون مضامين غني آن شود و تمامي اینمي

ها و تأویل صحيح نمادها فرادست بالندگي جوامع انساني است که از ممرّ کشب استعاره
 آید.مي

 گيریبحث و نتيجه
ب کلمه، هاي عرفاني و ادبي در قالگر متن عرفاني براي بيان افکار و اندیشهکوشش آفرینش

استعاره در مراحل آغازین و استفاده از نماد در مراتب واالتر است و به همين لحاظ،  کاربرد
هاي مولوي چگونگي، چرایي و کمّيت آن در این متون مورد توجه است. از آنجا که نماد

 دیقةحاند، دایرۀ معاني در آن فراگير است و در این باره با غالباً از نوع ابتکاري و خصوصي
اند. کارکرد نمادین -غالباً و به طور متعادل-هاي پریان هایي بنيادین دارد. قصهسنایي تفاوت

شدنِ مفهومي باطني در رهن خواننده و در راستاي نماد در متون عرفانيِ ایراني براي روشن
لوغ آفریني در معنا و در جهت بهاي پریان به قصد ابهامیابد، اما در قصهتفسير متن معنا مي

گيرد؛ از این رو، در این آ ار نماد در درون تمثيل بيان نشده و از طب انجام ميفکريِ مخا
 شود. سوي نویسنده نيز شرو نمي

ها ارتباط دارد؛ هر اندازه حضور نمادهاي فعال در آ ار عرفاني و ادبي با جاودانگي آن 
ه نظر تر بشمولتر و جهانهاي بيشتري اشاره کند، آن ا ر از لحاظ فکر، قوينماد به مدلول

 ینگرایيِ متن و نمادآید که مؤیّد جنبة ابتکاري آن است. ابهام هنريِ حاصل از تمثيلمي
حوي شود به نسازد و سبب حفظ و دوام بلاي آن در اعصار بعد ميبودنِ آن، متن را پویا مي
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 شود. هاي سمبليک آن واقع ميکه ميزان حيات هر ا ري در گرو فهم جنبه
کند. مسير مشارکت فعال خواننده را در جریان فهم متن و نيز خلق ا ر ادبي هموار مينماد،  
کاهد و کردنِ مخاطب در جریان تفسير و تأویلِ متن، از اقتدارگرایي و استبداد نویسنده مي سهيم

ا بتوان در نمادهاي حدیلة سنایي و مثنويِ موالنا دید. آ ار مورد بررسي نمودهاي این معني را مي
ت و ها، اصالهاي مکرر او در تحليل نمادها و بسط دایرۀ مفهومي آنتفسيرهاي خواننده و تأویل
 یابند.هاي متعدد ميکنند و در مسيري صحيح، قابليت تأویلتازگي خود را حفظ مي
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هاي پنهان نخستين داستان مثنوي. (. زندگي خصوصي موالنا در الیه6866اهلل. )طاهري، قدرت
 .663ا  36 ،(92) 61 ،پژوهي ادبيفصلنامة متن

. تصحيح و شرو محمدرضا شفيعي کدکني. چام نامهمصيبت(. 6831عطار، محمد بن ابراهيم. )
 سوم. تهران: سخن.

و  اتيمجله دانشکده ادب .معنا یگيتا چند ال یيارز  ادبي ابهام از دومعنا. (6837) .ودمحم ي،فتوح
 .81ا  67 ،(12) 61، دانشگاه خوارزمي يعلوم انسان
 . تهران: سخن.بالغت تصویر(. 6831اااااااااااااااااا . )



 519 | الوژه

 

 از ویرایش جدید. تهران: سخن. 8. چ زبان عرفان(. 6836فوالدي، عليرضا. )
 . برگردان شادي خسروپناه. مشهد: گل آفتاب.قهرمان هزار چهره(. 6839جوزف. ) کمپبل،

فلسفه در کليد جدید: بررسي نمادگرایي نمادگرایي، علل، مناسک (. 6697لنگر، سوزان کاترینا. )
 . چام هفتم. دانشگاه هاروارد: کمبریج.و هنر

 . تهران: آگه.5. ترجمة مهران مهاجر. چ معاصرهاي ادبي ي نظریهنامهدانش(. 6868مکاریک، ایرنا ریما. )
 . تهران: علمي و نشر علم.7. چ مثنوي معنوي(. 6875الدین. )مولوي، جالل

: . دانشگاه هارواردهاي پریان. ویراستة ماریا تاتارسمبوليسم قصه(. 2865واز دا سيلوا، فرانسيسکو. )
 کمبریج.

استودیوي ن، گل ماه و تخيل عرفاني ویکتوریایي. (. الرنذ هوسم2867ویليچکو پاپرتا، اميليا. )
 .862ا 877 ،(8)92 ،پوسنانينزیا انگليکا
 .ةمکتبة العصری. بيروت: جواهرالبالغه في المعاني والبيان والبدیع(. 6666هاشمي، سيد احمد. )

 .يتهران: جام .1 چ يه.ترجمه محمود سلطان .یشهاانسان و سمبول .(6837) .کارل گوستاو یونگ،
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