
 
 شیر شناسی نماد حیوانینشانه

 غزلیات شمسدر 
  سنگری علی صفایی

  رقیه آلیانی

های گوناکون فکری جهت دریافت الیه هامطالعة نظامند نشانهشناسی نشانه :چکیده

ترین وظیفة آن یعنی توان به اصلیشناسی میشاعر یا نویسنده است. با علم نشانه

شناسی های معنایی دست یافت. این نوشتار با رویکرد علم نشانهبررسی انواع داللت

در این مقاله سعی نویسندگان بر  کند.تبیین می غزلیات شمسنماد حیوانی شیر را در 

دال، کنش،  این است که نماد شیر را از مناظر رمزگان فرهنگی، هنجارشکنی، بازی

دهد که های تقابلی و دگردیسی مورد بررسی قرار دهند. نتایج پژوهش نشان میجفت

های فرهنگی دو آیین میترا و مسیحیت به جهت فضای دینی رمزگاندر مقولة 

یسم در قونیه و ارتباط مولوی با کشیشان مسیحی، بر فضای اندیشگانی شاعر و ئمیترا

واسطة تغییر  در بخش روابط تقابلی و دگردیسی مولوی به است.اشعارِ او تأثیر گذاشته

هی برای القای الگوی فنا و های تقابلی، راها و برخورد دینامیکی با جفتمداوم کنش

گرایی خود ایجاد کرده که این مسئله گویای روح پرتالطم مولوی در وحدت اندیشة

کنش مکانی و  ها دو مقولةحیطة عشق او به شمس تبریزی است. در بخش کنش

دادن بیشة دل آدمی به کنش طبیعیِ رمیدن شیر از آتش برای پردازش مفهوم ریاضت

بستری همچنین موالنا برای مهیاکردن واسطة آتش عشق بهره گرفته شده است. 

نشانة شیر را از حیطة رمزپرداختگی مناسب در جهت القای مفاهیم عرفانی و عاشقانه 

 کند.هنجارشکنی باز میرصة خارج و راهی برای ورود به ع

های تقابل هنجارشکنی، فرهنگی، شناسی، نماد شیر، رمزگاننشانه :هاواژهکلید

 دوگانه

                                                 
 نویسنده مسئول( دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن(           e-mail: safayi.ali@gmail.com 

یلیدانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردب            e-mail: aliani. roghaye@gmail.com 

 14/4/1395 پذیرش مقاله: 26/1/1395 دریافت مقاله:

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             1 / 25

https://erfanmag.ir/article-1-857-fa.html


هشنامه عرفان / دو فصلنامه/ سال نهم/ شماره نوزدهمژوپ                                                                          90

 مقدمه:
های موجود دریافت معانی نهفته در متن است. با بررسی نشانه ها جهتشناسی علم مطالعة نشانهشانهن

اساس  نویسنده دست یافت. براینساخت فضای اندیشگانی شاعر یا توان به ژرفدر متن می

شاعرانِ عارف های فکری نویسندگان است. راهی برای دریافت الگوها و روش ،شناسیِ نماد نشانه

ترین تفکرات خود به ناچار باید از زبان بهره گیرند به برای بیان عرفان عملی و مطرح کردن ناب

هیم فراحسی خود را القا ، تا بتوانند مفاازندپردمی به نام نماد به استفاده از زبان خاصیهمین دلیل 

 د. ر انتقالِ مفاهیم تجربی خود دارنبا باال بردن ظرفیتِ زبانی، سعی د کنند و

هایش به دلیل شور و هیجانی که در سرایش غزل خصوص غزل در اشعار خود به مولوی نیز

به  و فرازبانی خود های حسیدارد چه در حالت خودآگاه و چه ناخودآگاه برای بیان تجربه

شور و هیجانِ  و کندزند و از زبان سمبولیک و رمزی استفاده میشکنی در زبان دست میساختار

که اندیشه و معنا بر زبان طوریبه گردد،زبان می ةبه تحولِ چشمگیر در حیطها منجر موجود در غزل

ود. شمیمعنایی خارج  حالت تک دهد و ازرسانی خود را از دست میمقدم، و زبان کارکردِ پیام

تقدم حضور زبان بر معنی ناشی از هیجانات شدید روحی است که سکون و آرامش الزم برای »

 (.155 :1380)پورنامداریان،  «بردرا از میان می آن منطقی و بعد بیانِ آگاهانة اندیشةتعقل و 

مورد  غزلیات شمسر را در نماد حیوانی شی ،شناسیاین مقاله درصدد است با رویکرد نشانه

در  درخور تأملو نقشی نوس بوده مأها حیوانات از ابتدای زندگی بشر با انسانبررسی قرار دهد. 

برای ملموس کردن  غزلیات شمسروست که مولوی نیز در از این ؛اندها ایفا کردهزندگی انسان

برخالف بسیاری از افراد که تنها  گیرد. موالنامفاهیم پیچیده عرفانی از نمادهای حیوانی بهره می

حیوانات تشبیه  به (7اعراف: ) « ...بَلْ هُمْ أَضَلُُّ کَالْأَنْعامِ أُولئِکَ» :های گمراه را با توجه به آیهانسان

درتوصیف روابط عشق و عاشقی، بازگشت به موطن، فنا، خاموشی و... بهره  کنند؛ معموالًمی

به نماد شخصی تبدیل  ای خارج وآن نمادها را از سطح کلیشهگیرد و با بازتولیدهای معنایی  می

  کند.می

نماد شیر تحقیقاتی صورت  ةدر مقول -به عنوان پیشینة پژوهش - موضوع تحقیقدر رابطه با 

 تجلی»، (1389 ،)مهدی مشهوری «معنویتمثل عرفانی شیر در مثنوی »توان به که می ،گرفته است

 شیر در»، (1387 بهادری،نازنین ) «عشق شیر»، (1391ایرج جمشیدی،  کریمی، احمد) «مثنوی در شیر نمادین
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هایی همچنین به کتاب  (،1389 اول، رضایی مریم ساروکالئی، امیاناکبر ) «ایران حماسی هایمنظومه

پردازی در هرمونتیک و نماد، (1388)علی تاجدینی،  موالنا ها در اندیشةفرهنگ نمادها و نشانهازجمله 
لو،  )علیرضا نبی «های حیواناتتأویالت مولوی از داستان»، (1387محمدی آسیابادی،  )علی غزلیات شمس

نمادپردازی حیوانات  ةتنها به حیط های مذکور پژوهشطورکلی در تمام اشاره کرد. به، (1386

شناسی نماد نشانهبا رویکرد بسنده شده است. اما این مقاله  مثنوی پرداخته شده و در اغلب موارد به

جایگاه رفیع موالنا در جایی که ازآن .دهدمورد بررسی قرار می غزلیات شمسحیوانی شیر را در 

کس پوشیده نیست. با شناخت هرچه بیشتر اشعارش درواقع به شناخت بیشتر   ادب فارسی بر هیچ

صورت  مثنوی پایةهای مربوط به اشعار مولوی، برر پژوهش، اما بیشتشویمشعر فارسی نزدیک می

شود که باید است؛ به همین جهت این نیاز احساس می کمتر توجه شده غزلیات شمسگرفته و به 

تری از شخصیت موالنا  کامل درکغزلیات شمس مورد تفحص بیشتری قرار گیرد تا بتوان به 

ازجمله بررسی شناسی، به تحلیل نماد حیوانی شیر رسید. این پژوهش درصدد است با رویکرد نشانه

های موجود در نماد، خاستگاه نماد حیوانی، هنجارشکنی، ها و الگوهای گوناگون فکری مولویالیه

های ذهنی مولوی در ، زیرساختگزینش و فرم برخورد با روابط نحوةبررسی روابط تقابلی، 

 بپردازد.  غزلیات شمسهای فرهنگی در کارگیری نمادها و بررسی رمزگان به

 مباحث نظری. 1

 شناسی. نشانه1. 1

و مفاهیم  کردندمیهای اولیه از طریق اشارات و اصوات و تصاویر با یکدیگر ارتباط برقرار انسان

ای از اصوات، اشارات اساس، هر یک یا مجموعه . برایندادندظر خود را به یکدیگر انتقال میموردن

نشانه نام  ،شناسیدر علم نشانهها این محملشدند. میو تصاویر تبدیل به محملی برای خلق معنی 

  .گرفت

اندیشیم، با  می هاشویم، به آنگذرد واقف میها به آنچه در اطرافمان میها از طریق نشانهما انسان

که کنیم. درواقع انسان از زمانیرسیم و با یکدیگر ارتباط برقرار میها به شناخت میفهم و تفسیر آن

رو شد، چرا که هر چیزی در اطراف او بهها روخاکی گذاشت، با دنیایی پر از نشانه قدم به کرة

توان رو می کرد؛ ازایننشانه میویل و او را وادار به تأ ای را در او ایجادای بود که ایده و اندیشهنشانه
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از »بود.  «نشانه» کرد برانگیز با آن برخورد می ای تأویلگونه اظهار داشت هر آن چیزی که انسان به

-نشانه تاریخِها سال و دهپیش از تاریخ همین روست که تزوتان تودوروف از بیش از دو هزار سال 

 (.9: 1380)گیرو،  «دگویشناسی سخن می

حسی بودن  دهد تنها به مقولةنشانه ارائه می، تعریفی که از شناسیمبانی نشانهچندلر در کتاب 

 دهد. ها را نیز در طیف نشانه قرار میبلکه صداها و بو ،کندها اشاره نمینشانه

ظاهر  ها، حرکات و اشیاها معموال به شکل کلمات، تصاویر، اصوات، بوها، طعمنشانه
وب ها منسدار نیستند و فقط وقتی که معنایی به آنشوند، اما این چیزها ذاتا معنیمی

چیز نشانه نیست مگر اینکه به عنوان  هیچ شوند. به قول پیرس:کنیم تبدیل به نشانه می
دهنده، یا ، ارجاع«گر داللت» نشانه تفسیرش کنیم. درواقع هرچیزی که به عنوان

 (. 41: 1387)چندلر،  تواند نشانه باشدگر به چیزی غیر از خودش تلقی شود می اشاره

تنها در قالب  نه های وابسته به نمادهابراساس تعریف چندلر در آثار موالنا نشانه ،روازاین

یابند و در اغلب موارد، ... نمود می های رنگ، مکان، حرکت، صدا وواژگان، بلکه در کنش

 گیرند.های مذکور در یک راستا قرار میهای ضمنی حیوان با کنشداللت

توان  آن می واسطة شناسی علمی است که بهشود. نشانهشناسی توصیف مینشانه توسط علم نشانه

  ها پی برد.های ضمنی نشانهداللتبه 

جهان دانست که از های  شناسی را نوعی دانش و درک و دریافت پدیدهتوان نشانهمی
توان جهان را ها حاصل آمده، و در این چارچوب میم و نشانهطریق خوانش عالئ

)ضیمران، دهد ای از مناسبات تلقی نمود که واحد اصلی آن را نشانه تشکیل میمنظومه

1382 :7.) 

هایی برای نشانه در نظر گرفت: اول اینکه نشانه آن چیزی است که توان ویژگیطورکلی میبه

ای از وجودِ بخش غایب و ارجاع باشد. مثالً دود که نشانهدهنده به یک موضوع می غایب و ارجاع

  ؛است متناسب با فرهنگ و باورهای یک جامعه تغییرپذیر . دوم آنکه نشانهاستآتش  ةدهند

 شناسی ادبینشانه. 2. 1

هایی صریح )غیرضمنی( هر دالی مدلولی دارد. درواقع هر واژه معنایی دارد اما این معنا، گاه داللت

و گاه ضمنی یا غیرمستقیم را دارا هستند. داللت صریح، درواقع معنای مستقیم و عامه فهم واژه یا 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             4 / 25

https://erfanmag.ir/article-1-857-fa.html


 93                                                                                           غزلیات شمسدر  شیر شناسی نماد حیوانینشانه
 

 

های لغت اشاره کرد، اما داللت ضمنی به نوعی به های فرهنگتوان به معناعبارت است. ازجمله می

 معنایی بیرونی اشاره دارد. 

سطوح بازنمایی یا سطوح معنا توصیف  ةمثاب داللت مستقیم و داللت ضمنی اغلب به
اول، داللت مستقیم است: در این سطح، نشانه شامل یک دال و مدلول  ةشود. مرتبمی

های( های )دال و مدلولست که نشانهاست. داللت ضمنی دومین مرتبه داللتی ا
-ها الصاق میگیرد و یک مدلول اضافی به آنبه عنوان دالِ خود در نظر می مستقیم را

 .(213: 1387)چندلر،  کند

و  تند. داللت صریح متعلق به علوم استالقاگر دو پیام متضاد از هم هس و ضمنی داللت صریح

 روند.کار می ههنر و ادبیات ب های ضمنی در حیطةداللت
دیگر،  ازسوی یک یونیفورم از یک سو، داللت صریح به درجه و کار یک شخص، و

ها دارد. داللت صریح و ضمنی دو شکل داللت ضمنی بر اعتبار و اقتدار همراه با آن
ها این دو حالتی آمیخته دارند، چه در اغلب پیامبنیادین متضاد داللت هستند و اگر

را از  ها نقش مسلط در پیام دارد، دو دسته پیاماینکه کدام یک از آنتوان بر اساس می
توان گفت که علوم به آن دسته از کرد. در این راستا می هم متمایز هم متمایز کرد

های صریح نقشی مسلط دارند و هنرها به آن ها داللتها تعلق دارند که در آنپیام
 کنندهای ضمنی ایفا میقش مسلط را داللتها ناند که در آن ها متعلقدسته از پیام

  (.55: 1380)گیرو، 

بعد ضمنی، غیرمستقیم و استنباطی است. واژه  مرتبة هر واژه در ابتدا دارای معنایی صریح و در

های فرهنگی، اجتماعی، و تاریخی، یک مدلول تکیه  داللت ضمنی یا معنای التزامی بیشتر بر جنبه

سال مخاطب، طبقه، جنسیت و پایگاه فرهنگی او در فهم و افاده و غنای دارد. بدیهی است که سن و 

تر ها بیشتوان گفت که نشانهرو میکند. ازاینهای هنری نقشی انکارناپذیر ایفا میضمنی پدیده

گاوکشی که زیرساخت آیین میترایی  توان به مقولة آن می جملة. ازدارای ماهیت چندمعنایی هستند

 دارد، نظر داشت. 

ت یافت، اما این آیین به هم از ایران نشئ زمین، آن پرستی از مشرقخاستگاه آیین مهر
های های میان ایران و روم از حدود سدة یکم پیش از میالد به سرزمیندلیل جنگ

های دوم و سوم پس از میالد در تمام نواحی روم برپا امپراطوری روم رفت. و در سده
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: 1381)رضی،  حیت به روند گسترش خود ادامه دادام مسیبود و پس از سدة پنجم، با ن

44-40 .) 

عارفان بزرگ و موالنا، در قدیم همان مرکزِ آیین  زکه قونیه مرک»درضمن باید توجه داشت: 

 (.581 :1381رضی، )«استمیترایی در آسیای صغیر بوده

بسا این تأثیرپذیری چهشود و دیگر در اشعار مولوی نفوذِ باور و آداب مسیحیت دیده می ازسوی

به دلیل فضای دینی مسیحیت در قونیه و وجود کلیساها و ارتباط مولوی با کشیشان باشد که در 

تأثیر نبود، چراکه آدمی با خواندن اشعار مولوی تأثیرپذیری او را از فضای فکری و ذهنی او بی

 کند. آیین مسیحیت به صراحت مشاهده می

های هتّـیان، یونانیان، رومیان، و مسیحیان را که در خراسان و هایی از سنتمولوی رگه
-هایی از میراث روحانی خود بر جا گذارده بودند، روشن میآناطولی زیسته و نشانه

گوی کشیشان واست، مولوی یقیناً از گفت قونیه صحنه زندگی مسیحیت بوده ... سازد
 کرددند، با خود مضایقه نمیکرشماری، که در آن منطقه زندگی میو راهبان بی

 (.59و  256: 1382)شیمل، 

ها از رمزپرداختگی و کدگذاری های ادبی به هر میزان این نشانهشایان ذکر است در داللت

 . گردندمعنایی خارج می شوند و از حالت تکتر میفاصله بگیرند، رمزگشوده
تر و تر، اجتماعیبستهدارتر،  هرچه میزان حشو پیام بیشتر باشد، ارتباط معنی

تر است، و هر چه میزان حشو آن کمتر باشد، ارتباط اطالع بیشتری دربر رمزپرداخته
 . (28: 1380)گیرو،  تر استدارد و بازتر، فردتر و رمز گشوده

های ضمنی، خود را از قید کدگذاری و بسا مولوی نیز در سطح داللتچه ،اساس براین

 سازد.مبدل میبه نمادهای شخصی را  هانشانه و کندها رها میقراردادی نشانه

های فکری شاعر و نویسنده دست توان به الیهشناسی بر روی متون، میبا بررسی دانش نشانه

ادبیات »توان به مدلول ضمنی حتمی در این حوزه دست یافت. چرا که طور قطع نمیاما به ،یافت

چند متناقض، اما ویژگی ای که هرلهئعدم قطعیت معنا روبررو شویم؛ مس ةلئکند با مسوادارمان می

 (.82: 1390)کالر،  «ای استهای نشانه اصلی نظام
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 های دوگانهتقابل. 3. 1

. سوسور نظام های اساسی تفکر ساختارگرایان ازجمله سوسور استهای دوگانه از مقولهتقابل

ها در روابط درون هر نظام سخن بلکه از ارزش نشانهکند ی را منفرد و مجزا مطرح نمیانشانه

یابد. گوید و معتقد است ارزش هر نشانه وابسته به تقابل او با سایر اجزای درون متن نمود می می

کند که در این ای از مثال بازی شطرنج استفاده میسوسور خود برای نشان دادن مفهوم ارزش نشانه

گیرد. تصور سوسور های دیگر، شکل مین آن و در تقابل با مهرهبازی ارزش هر مهره بسته به مکا

مفاهیم »ها بود نه ایجابی. از دید سوسور افتراقی و سلبی بودن نشانه ةبر جنب ها مبنیاز ارزش نشانه

ای سلبی و از طریق تقابل با گونه شوند، بلکه بهی اثباتی و به موجب محتوایشان تعریف نمیاگونه به

هر نشانه است، به بیان دقیق بودن آن چیزی  ةکنند یابند. آنچه مشخصی همان ارزش میدیگر اجزا

ها را در ارتباط با . سجودی هویت اصلی نشانه(115: 1387)سوسور،  «های دیگر نیستنداست که نشانه

 داند:یکدیگر در درون نظام می

خصوص از  هلحظه بکید بر روابط ساختاری است که در هر گرایانه تأتحلیل ساخت
مند هستند. تکیه گر، جنبه کارکردی دارند و نقشتاریخ در درون یک نظام داللت

خصوص بر تمایزهای تقابلی  هسوسور بر روابط تقابلی در درون نظامی کلی است. او ب
 زندگی، روبنا/ فرهنگ، مرگ/ /کند. تمایزهایی مثل: طبیعتکید میها تأبین نشانه

 (.27: 1390)سجودی،  زیربنا

 . نماد2
و برای ابراز معانی به  هایِ ذهنیِ خود داردرسانیِ درگیریاز دیرباز انسان سعی در انتقال و پیام

 ةواسط و بهزبان عادی که جزئی از دانش است  آورد. اما همیشه اینگفتار و نوشتارِ هنجار روی می

 انسان به دنبال رو ازاین ؛ندارد نی راد، قابلیت القای معانی ذهآیدست می عقل استداللی و حواس به

و آن  زندباشد و دست به هنجارگریزی ب که بتواند ظرفیت پذیرش معانی ژرف را داشته زبانی است

به عنوان یک اصطالح در قلمرو علوم مختلف ازجمله  «سمبل»یا « نماد»کارگیری نماد است.  نیز به

های ن دانشهمین امر باعث گردیده متخصصااست؛ ... متداول  وشناسی منطق، ریاضی، روان

تعریفی  ةهمین فراگیری، ارائ و گوناگون، تعاریفی براساس نگرش خود از این اصطالح ارائه دهند.

ها وجود به دلیل محدودیت مقاله امکان گنجاندن نظریهکه کند جامع و مانع را از نماد دشوار می
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نماد ازجمله مفاهیمی است که تعریف قطعی برای آن توان چنین تبیین کرد؛ طورکلی میندارد. به

برخی نماد را عنصری سرکش  است.ذکر نشده و هر فرد براساس دانش خود به تعریف نماد پرداخته

مل و تالش هرچه ری سرکش و غیرقابل تعریف است و تأنماد عنص»اند. و غیرقابل تعریف دانسته

)قبادی،  «رساند کرانگی و عروج بیشترش مدد مییبیشتر برای تعریف نماد، فقط به ناگشودگی، ب

 م.یادبی ناگریز ة. اما برای مشخص کردن چارچوب کار، از تعریف آن به عنوان یک مقول(58: 1386

ی از بیان است که بدون ا: نماد گونهگونه تعریف کردرا این« نماد ادبی»توان هرحال می به

ای ماورایی، غیرمحسوس ِتجربه ةکنندمفهومی ظاهری، بیانبر  ی، )حداقل لفظی( عالوهاداشتن قرینه

باشد و ها میهای معنایی گسترده و عدم حتمی بودن مدلولو ناشناخته به شکلی مبهم، با قابلیت

ساخت به به معنای تقریبی نماد باید از رودارد و برای رسیدن  روست که نماد مصادیق متعددازاین

 گرفتن ساختار و بافت متن، گذرکرد. ها با در نظرساخت نماد ژرف
باشند، زاییده ذهن خالق  های دیگر تقلید شدههای ادبی بیش از آنکه از حوزهنماد

باشد، بنا به  نویسنده و شاعر است. حتی چنانچه نماد از جای دیگر وام گرفته شده
  (.500: 1371)داد،  گیردای به خود میکند و نقش تازهشرایط اثر تغییر می

 شیرحیوانی شناسی نماد نشانه. 3
اندازه، قدرت و »ده است. خود اختصاص دا جایگاه خاصی را به مختلف شیر در باورها و اساطیر ملل

ن و نتیجتاً پادشاهان پیوند شکوه شیر باعث شده است که از روزگاران باستان او را با ایزداظاهر با

در فضای ذهنی و اندیشگانی مولوی نقش دینامیکی و . این نماد حیوانی (521: 1386)وارنر،  «دهند

 ها و همچنین تغییر مداوم کنش های ضمنی گوناگون و متضادداللت خود گرفته است، که پویایی به

 گردد.نمادِ شیر از پنج منظر بررسی می ،در بخشِ بحث و بررسی مؤید این مطلب است.

 های فرهنگی. رمزگان1. 3

توان های فرهنگی میبا استفاده از رمزگان و ناخودآگاه فکری هر فرد مؤثر استمحیط زندگی در 

بافت اجتماعی و  ،شناختیدر رویکرد نشانه .به فضای اندیشگانی یک شاعر یا نویسنده دست یافت

توانند عمل ای جداگانه نمیهای نشانهکند، و بدون آن نظاممرزهای فرهنگ را پر می»فرهنگی 

پذیری محیط زندگی قونیه عار مولوی تأثیراش ةبا مطالع .(196: 1389)ساسانی،  «وجود آیندکنند یا به 
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پذیرفته های تأثیرتوان نادیده گرفت. از مقولهدر فضای فکری، اندیشگانی و ناخودآگاه او را نمی

 یت است.در نماد حیوانی شیر، ادیان میترا و مسیح

 یسمئ. میترا1. 1. 3

بی به این مرحله، یاگانة مهری است، که برای دستمرحلة چهارم از مراحلِ هفتدر آیین میترا شیر 

که از دیدگاه  در مرحلة سوم این آیین سرکوب کندبایست فرد انانیت و هواهای نفسانی خود را می

 شیری تعبیر کرد. دو تصویر شیر و ةتوان به کشتن گاو نفسانیات جهت دستیابی به مرحلعرفانی می

های موجود از برجسته که در تمام نقش ازمانده از آیین مهرپرستی استترین نقوش بممه گاو از

های  نقوشی که از نقش برجسته. »را برعهده دارد قربانی کردن گاو لیتمسئو آیین میترا، مهر

درد. و این شود، درآن شیری پشتِ گاوی جسته و گاو را مییسم مشاهده میئبرگرفته از آیین میترا

جایی ازآن. (400-401: 1381)رضی،  «را هستندد در زبان رمزی نقوش میترایی، نقش مهمی را دادو نما

توان وجود داشته پس تأثیر این آداب بر شعرِ او را نمیکه در ناخودآگاه مولوی آیین کهن میترایی 

نمایان  این تأثیرپذیرینادیده گرفت. با استناد به ابیات گاوکشی و درندگی مکرر گاو توسط شیر 

 :گرددمی

شود یا مالک و میترا با دستگیر کردن گاو و کشتن حیوان، در امر آفرینش سهیم می
شود گردد. با قربانی کردن گاو، خون او بر روی زمین جاری میصاحب آفرینش می

  (.395 :1381رضی، ) و این نعمت و برکت و زایش است

و  کرده مستأصل را انیاتگاو نفسریشة دهنده، تشود که میترایِ نجازیر دیده می نمونة شعری در

 .رساندمی )عاشق و عارف کامل( شیر نری فرد را به مرتبةکه کند درحالیبه آسمان عروج می

ذهن را به سمت آیین  «ر، گاو، عروج به آسمان، سبز و ترشی»ای نشانه وجودِ شبکةهمچنین 

بتوان در نظر گرفت؛  «روح»و  «یا عارف عاشق»اگر شیر را در دو تعبیر  دهد.یسم سوق میئمیترا

: در آیین مهر، شیر مرحلة چهارم گرددیین میترا در مقولة عاشق یا عارف چنین تأویل میبراساس آ

به  دد، تا بتوانله باید نفسانیات خود را منهدم کناز آیین تشرف است که برای دستیابی به این مرح

به عاشقان و عارفانی  شود که گویندهمشاهده می زیر غزلدر رو  . ازاینة شیرمردی دست یابدمرحل

 دهد که شما، ای عاشقاناند، ولی هنوز خود را باور ندارند، هشدار میشیرمردی رسیده که به مرحلة

سر  شیری به ةدر مرحل اید وسوم از آیین تشرف را گذرانده )شیر( گاو نفس خود را کشته و مرحلة
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 :گرددا بُعد روحانی چنین تأویل میبه روح ی اما درتعبیر شیرو خوار باشید. برید پس نباید زبون می

رو با کُشتن و تسلط بر گاوِ نفس، شیر مانند میترا به آسمان عروج  تازد؛ ازاینبر گاوِ نفس میکه شیر 

 روح بر گاوِ نفس، سرسبزی و طراوتِ درختِ وجودِ آدمی را به ثمر پیروزی شیرِرو  ازاین ؛کندمی

 گردد. عروج می ةآماد نشاند، و روح نیز مانند میترا می

 ســوی آسمـان روان شمــا    پــرد بههمـی

 درخت مایه از آن یـافت، سبز و تر زان شـد 

 کَاذبَحُـوا بَقَـرَه مه حیـات در ایـن است ه

                                                          

            1پریدمیلحــافیـد و هـیـچ ناگرچـه زیـر  

 زبـون مـایه چـرایید چون که شیر نریـد

 چـو عـاشقـان حیاتید، چون پس بقـرید؟ 
                                                (818)                  

 :شودمی وفور دیده نیز به مثنویاین مفهوم کشتن گاو توسط شیر و تقابل شیر و گاو در 

 بگو تـــن گـاو تَـرک بـکاوی ور

 کُنَد بیـرون سـرت از گاوی طبع
 

 گر شود پر شاخ همچون خارپشت

                                                                                                                                                                                                

 شیــرخو آن را گاو بدرد گــر 

 برکَـند حیوان زِ حیوانی خوی
 (928-929،  ابیات 5 ، دثنوی)م                            

 شیر خواهد گاو را ناچار کشت
 (3339: بیت 1مثنوی، د )                                     

اگر روح خفی را به شیر  است. در ساختار غزل زیر نیز بر کُشتن گاو نفس اشاره شده مثنویدر 

گیرد  ی میارو شیرِ روح یا همان میترا با کشتنِ گاو نفس، حیات دوبارهروح بتوان تأویل کرد، ازاین

فرینش ابیات آقابل توجه در این  کند البته نکتةو مسِ جسمانیت خود را به کیمیایِ روح تبدیل می

دُم گاو مرکزِ نیرومندی و »است که در آیین میترا «دُم گاو»از « شیرِ روح»مجدد و حیات دوباره 

 (.395: 1381رضی، رک ) «رویدهای گندم میبرکت است که از آن خوشه

 زنده شد کشـته زِ زخــم دُم گاو

 گاو کشـتن هست از شرط طریق

 گاو نفس خویـش را زودتر بکش  

                                                                                                                                                                                        

 همــچو مس از کیمیا شد زرِ سـاو  

 جان مضیق دُمشتا شـود از زخم  

 زنـده بهــش روح خفـیتا شـود   
 (784 -/786ابیات: 2د، مثنوی)                             

 یسمئمیتراگر آیین های خورشید، زمستان، شیر و گاو تداعیر زیرساخت غزل زیر شبکة نشانهد

یابی به کند که برای دستآموزد و به او توصیه میاست. آموزگار، آیین تشرف را به سالک می
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صورت مانند برگ زمستان شیرمردی باید از پاچة گاو دنیا و مادیات کناره بگیرد، در غیر این مرحلة

رسد پس برای دستیابی به جرگة شیرمردی و رستگاری باید از زمستان و گاو که به فسردگی می

حیات بهار و تجدید  خورشید که نشانة بدین وسیله بتواند ازنشانة فسردگی است، رهایی یابد تا 

برتری شیر بر گاو نشان داده شده است، که رهایی از گاو  ساختار غزل زیر در. مند شوداست، بهره

شیر، مظهر مهر و روشنایی و »شود. و زمستان سبب دست یافتن به گرمی خورشید و شیری می

دست مهر در دین مهرپرستی  بهشدن گاو تابستان و گاو مظهر ماه و زمستان است، و دریده

 (. 530: 1386)یاحقی، «تاس

 گر تو ز خـورشـید حَـمـَل سرکشی

 شیروار روی به جنگ آر و به صـف

 ای مَلَک ،گـاوکم خور از این پاچه 

                                                                                                                                                                      

 شوی زمستانبفـسـری و بـرگ  

 ورنه چـو گـربه تو در انبـان شوی

 ، خر شیـطان شویچـریدی سیـر
                                                    (2711) 

 است که این انتقال بروجمولوی از اصطالحات نجومی برج ثور و اسد بهره گرفته در مورد زیر

کُمیت عربی ممکن است جان و روح عارف و مأمن  قابل تحلیل است. بر این پایهاز دیدگاه عرفانی 

از رحلت خود را آمادة  پیشا باید باشد که برای رهایی از زندان دنی زار عالم غیب و المکانآن بیشه

تنها راه رهایی و رستگاری جانِ عارف در این است که با شجاعتِ خود و پاسبانیِ  اما ،عروج کند

)دنیایی  از آخور ثور -شیر پاسبان معابد مهری - کنندکه از کُمیتِ روح حمایت می یشیران سیاه

سوی شیرانِ بیشة حقایق و غیب )عارفان و عاشقان واقعی( در  به آن هستند( پرستان درکه نفس

وصال معشوق دست توان به می ه این محرمان )شیران بیشه(با توسل جستن بتنها د و نحرکت باش

همانی دانست که مِهر بعد از کُشتن گاو و تصفیه و توان با خود میترا اینمیرا شیر  یافت. بر این پایه

غش میترا که به نهایت پاکی و بی. »کندمیبه سمت فلک عروج  )کمیت( نفس، با اسبانتزکیه 

را  چهار اسب مینوی آن )=سُل، که با گردونة خورشید -گذراندهرسیده و تزکیه و تهذیب نهایی را 

  (.407: 1381)رضی،  «کندکشند، به آسمان عروج میمی
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 آن کُمـیت عــربـی را که فـلک پیمای است 

 خــوش بـرانیـم سـوی بیشه شـیران سیــاه

 زِ آخـُر ثــور برانـیــم ســوی بــــرج اسـد 
    

 من به برج ثور دیدم منکرِ آن آفتاب
    

  گفت زحل زهره را زخمه آهسته زن
     

   اسد بر ثور بـرتازد به جمله
 

 وقت زین است و لگام است، چرا ننگیزیم؟ 

 ــیه نگریـزیمشیــرگیـرانـه ز شیــرانِ س

 چو اسـد هسـت چه با گلـّه گـاو آمیزیم؟ 
                                                                    (1518) 

 گاو جستم من زِ ثور و خود خری را یافتم
                                                                    (1272 ) 

 را شـاخ بگـیر و بـدوش وی اسـد آن ثور
                                                                    (1121) 

 عطـار برنهـد دسـتـار امشب
                                                                     (263) 

 یسمئمیتراگر آیین خانه، نور، دیرمغانه، شیر و آتش تداعی اینشانه ةشبکدر ساختار غزل زیر 

های میترا در نظر توان مهرابهاست. براساس آیین میترا، خانه یا در محور جایگزینی بیشه را می

آید و شیر نیز در کنار آتش، که از آن خانه همواره صدای بانگ چغانه، پایکوبی و سماع می گرفت

شد ها برگزار میمراسم سماع در مهرابه یسمئمیتراکند. در آیین را ایفا می )بیشه( نقش محافظِ مهرابه

 کردندمیسوم، هوا و هوس نفسانی خود را منهدم  مرحلة و تنها شیرمردان و محرمان اسراری که در

 خواسته. لذا از رهروان راه حق د، حق ورود به این مراسم را داشتندنهادنمیو مُهر خاموشی برخود 

 به بیشة مستان خدا راه یابند و از مشکالت آن راه بیمی نداشته باشند. رضی معتقد است:شود که می
آباد یا خانه و معبد خورشید بر پا سماع از مراسمی بود که در خور یسمئمیترادر آیین 

و  .یرون آمدن از من نفسانی است ..ها نماد بها و پای کوبیشد و این چرخ زدنمی
  (.580: 1381) اندنواختهدر هنگام سماع چنگ می شیرمردان

 ستاین صـورت بـت چیست اگـر خانه کعـبه

 رو وز زخــم مینــدیش شـیراندر بیــشه

 هرستـت و مـود زخم همه رحمــا نبـنجآ

 

 کن ای دل خـاموشمـزن آتــش و  بیشهدر 

                                                                                                         

 ســتوین نور خدا چیسـت اگر دیــر مغانه 

 ســتکـاندیشه ترســیدن اشکال زنــــانه

 ست ده فانهـنـو مانــم تـس در وهـکن پـلی

 

 زیــــانستدرکـش زبـــان زانـکه زبان تو 
                                                                   (385) 
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 . مسیحیت 2. 1. 3

شاید یکی از دالیل عنایت آن باشد  ،داردای به داستان مسیح عنایت ویژه هاموالنا در میان داستان

ای تبریزی( جان تازه دمی )شمس ای پس از دیدار با معشوق عیسیکه موالنا خود همچون مرده

موالنا با همچنین ارتباط  با توجه به زندگی مولوی در محیط و فضای مسیحیت وهمچنین  .یافت

مسیحیت  ترین جلوةتوان نادیده گرفت. مهمرا نمی این دینپذیری ایشان از تأثیر کشیشان مسیحی

یوانی شیر، این حیوان در اشعار مولوی مربوط به دم مسیحایی آن حضرت است که در بخش نماد ح

مردگان  ةکنند یابد و با دَم مسیحایی خود مانند حضرت عیسی زندهدر نقشِ حضرت عیسی نمود می

بخشد. گردد؛ زیرا که شیر مانند حضرت عیسی، با دمیدن بر نقش آهو، به آن جانی دوباره می می

زی نور بر ظلمات و غلبه در مسیحیت، صورت مثالی شیر با بعثت رابطه دارد، شیر را مظهر پیرو»

. از (76: 1372)ستاری، «شیر نماد رستاخیز استکه رو است کنند و ازاینزندگی بر مرگ تعبیر می

 )شمس تبریزی( تعبیر کرد توان خود مولوی و شیر را هم، به شیرِ وجودِ معشوقرو آهو را میاین

بخشد، با ورود به زندگی مولوی و با دم مسیحایی خود جانی دوباره به زندگی او می شمس که شیرِ

یابد و این امر سبب نشینی به مجنونی تغییر جهت میدوم حیات مولوی از مکتب زیرا که دورة

گردد. پس شیر همان شمس تبریزی است، که با دم مسیحایی خود قالب عروج و تعالی روح او می

 بخشد. کند و جانی دوباره به او میمولوی را بارور می روحسرد و بی

 دراند شیر ما بس نادر استشیر آهو می


 نقش آهو را بگیرد در دمد آهو کند
(721) 

، که دربرابر معشوق  جان دوباره در محور جانشینی شیر همان حضرت عیسی زمان است

 گیرد. می

 عِـذار آمــد  آن یوســف خـوش

 صیـد شیر گیردشـیری کـه بـه 
 

 وان عیســی روزگار آمد 

 سـرمست به مرغزار آمد
                                                     (638) 

هایِ در آیین مسیحیت به گریز آهویِ جان از شیرِ نفسانیات اشاره شده است؛که در بازتولید

کند، اما نکتة حائز اهمیت توصیه میجای گریز، مجاهده با شهوات نفسانی را  همعنایی، مولوی ب

این مفهوم در  است که به نفس اماره تأویل و به نماد حیوانی شیر داللتِ ضمنیِ منفی مولوی
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در مسیحیت وقتی آهویی در حال فرار از حیوانی مثل شیر یا پلنگ »مسیحیت نیز ذکر شده است. 

 (. 67: 1388فورد،  )میت «است)شهوت(  کنند، نماد فرار روح از شور و شعف مادیتصویر می

 بکن مجاهده با نفس و جنگ ریشاریش

 وگر گریز کنی همچو آهو از کـف شیر 

                                          

 ها مدد باشدکه صلح را ز چنین جنگ 

 ز تــو گـریـزد آن مـاه بر اسـد باشـد
                                                         (595) 

 داده  رویهای متفاوت  دو آیینِ میترا و مسیح هدفِ یکسان )عروج( با کنش در هر، طورکلیبه

کند، ولی در آیین مسیحیت شیر  نفسانیات عروج می «ذبح گاو»با )جان(،  است. در آیین میترا شیر

بخشد. لذا شایان ذکر است که خود به آهوی عاشق حیاتی دوباره می «مسیحاییدم »)معشوق( با 

گذارد، اما هدف در بخشی از خود به نمایش می شیر در دو آیین دو نوع کنش متضادِ کشتن و جان

 هر دو آیین عروج و تعالی است. 

ارتباط میان شیر و بیشه بنابر موقعیت و  .ستهازاربیشه و زاردر چمن مکان زندگی شیر اغلب

 در نمونة 2کند.جان و دل داللت می ةها بر دو محورِ عالم غیب و بیشهای گوناگون غزلبافت

جایی که شعری ذیل شیرِ حق، مأموریتِ عروج آهویِ جان، به بیشة المکان را برعهده دارد، اما ازآن

آهو نمایان  دارد، لذا در نمودتجلی خود آگاهی شیرِ معشوق از مدهوش شدن آهوی جان دربرابر 

بیشه به الوهیت اختصاص »شود تا با فریب دادن آهو )آهوی جان( او را به بیشه هدایت کند.  می

رو جان واسط میان زمین و این. از(152: 2، ج1384شوالیه، )«آمیز خدا بود دارد و نماد جایگاه رمز

حق یا آهوی جان و زمینی که مقر جسمانیت است، پس آسمان است، آسمانی که جایگاه شیرانِ 

شیر و بیشه  کردناست، توانایی بازگو مند شدهالمکان بهره ةصورت غیرمستقیم از بیشجسمی که به

زمانی  ؛کندبخشاید و گاهی دریغ میکند که گاهی میرا ندارد زیرا در آن بیشه شیری زندگی می

کند و در مواقعی دیگر صفات جاللیه خود را نمایان می از صفات جمالیه خود بر افراد عنایت

رو این جسم خاکی و به مراتب باالتر از آن آهویِ جان نیز، توانایی تجلی حق به کند. ازاین می

و خداوند را ندا  «یاهو»که پلنگان و آهوان )روح و جانی( صورت شیر حق را ندارد؛ با وجود این

های واژگانی آهو اصلی هستند. شایان ذکر است که مولوی از بازیزنند و مشتاق رفتن به موطن می

 گیرد.بهره می «یاهو»و 

 جهاند؟ای ها تا نکتــهکو خاک را زبـــان  هاها تابان شده چــو کانخاک ار نثار جان
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 یــا هو »زنـان که:  اینجا پلنگ و آهو نعره

 ما جـلوه کنـد چـو آهـو آن شیر، خویش بر 
            

 «کشــاند؟را که می ای آه را پنـــاه او مـا

 دواندمـا را به این فریـب او تا بیشـه مـی
                                                                 (669) 

دل و جانِ آدمی برای نابودی  ةذیل دل و جان آدمی است. در بیششعری  ةاما بیشه در نمون

ماند روح است لذا در این غربال آنچه می ،استجسمانیت و انانیت آتشی از عشق الهی رسوخ کرده

 کند.سمت بیشه و اصل خود سیر می که به

 در بیشه در افتاده در نیمشبی آتش
 

 در پخـتن این شیـران، تا مغــز، پـزان گشـته 
                                                                  (1993) 

 که نباید به زنجیر تن وابسته باشد. داندمی «بیشه»در مولوی جایگاه شیر روح را 

 ستزنجـیــربیشه میــان  شیر
 

 را هاچو شیر اُسکُست جان زنجیر
 

 شـیــر در مــــرغزار بایســــتی 
                                                                      (2236) 

 قراری راسو چو مجنون بی رمـید آن
                                                                      (2390) 

 :است البته بسته بودن شیر به زنجیر چنین تعبیر شده

 محنت او شود شررعزت زر بود اگر 
 

 هیبت و بیمِ شیر دان بستنِ او به سلسله 
                                                                  (2074) 

  اند:نشینی قرار گرفتهدر مواردی دیگر شیر و زنجیر در محور هم

 پندارد.گوید و بیشه را همان جان و روح آدمی مینیز اینچنین سخن می مثنویدر 

 هااحتما کن، احتما ز اندیشه
 

 دل من شیر بیشه را ماند
 

 ها   ها بیشهفکر شیر و گور و دل 
 (2924: 1مثنوی، د)                                                 

 شیر در مرغزار بایستی
                                                                  (2236) 

 )رمیدن از آتش( . کنش: کنش طبیعی حیوان2. 3

تنها  های مولوی نههای بارز شیر ترسیدن و رمیدن او از آتش است، که در هنجارشکنیاز خصلت

ی شیر، آتش و نرمیدن این انشانه سپارد. با شبکههراسد، بلکه خود را به آتش میشیر از آتش نمی

ازسویی جان عارف یا عاشق از آتشِ عشق بیمی ندارد زیرا او  :شودمقوله به سه صورت تأویل می
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توان خواهد انانیت و نفسانیات خود را در آتش بسوزاند، البته ارتباط میان آتش و عشق را نمیمی

کنندة هم نادیده گرفت، چرا که هر دو به دلیل تعالی و سرزندگی و برانگیختگی دو مفهومِ کامل

سوزاند و از هستی خود برای وصالِ معشوق، خود را در آتش میدیگر عاشق  ازسویی هستند.

 «موتوا قبل ان تموتوا»عارفان با گذر ازمرحله  ،صورت سوم اما کند تا به فنا برسد.پوشی می چشم

در آیین البته شود. ها میاز آتش بیمی ندارند، چرا که این آتش سبب تجدید حیات و نوزایی آن

 ةپیکار با نفس اماره است، به مرحل مرحلة سوم آیین تشرف که مرحلة هایی که ازآن یسمئمیترا

 شود. رسند در این مرحله شیر قرین آتش میچهارم شیرمردی می

  ..ع آتش دارند و شیر نماد آتش است.اند، طبشیرمردی رسیده شیرمردانی که به مرحلة
آخرت است که سوزی جهان در روز غرض از آتش در دین میترا کنایه زدن به آتش

ان در آن آتش از ای آتشین جهان را به سوختن خواهد کشانید و نادُرستدر آن چشمه
 (.286و  570: 1381)رضی،  بین خواهند رفت

 نرمد شیـــر من از آتشت می

 جانم بسوخت شمع تو پروانة
 

 زند آتش در این بیشه که بگریزند نخجیران
                                       

 نرمـد پـیل من از گرگدنمـی 

 سـر پـی شـکرانه نهم بر لگن
                                                                  (1601) 

 ز آتش هر که نگریزد چو ابراهیم ما باشد
                                                                    (573) 

 از نرمیدن آتش بدین صورت تبیین شده است. رمزگشایی مولوی

 پیش آتش رو تو از نقصان مترس
 

 چونک از آتش چنین کامل شدی 
                                                                      (2291) 

 ها. بازی دال3. 3

علم  کند، که شیرِ معشوق، شیرِمی تبیینمولوی با استفاده از بازی واژگانی شیر تقابل آن را با یوز 

 دارد. حضوری را بدون واسطه به شیرانِ عاشقان حقیقی خود ارزانی می

 خوردیم شیر شیریم شیرچو ما 
 

 چرا چون یوز مفـتـون پنیـریم 
                                                                      (1514) 

شیر شده است. شیر نوزاده را  ب ایجاد سه معنای متفاوت از نشانةشیر سب ةواژگانی با کلم بازی

توان به انسان زاده حق تعبیر کرد که روزگاری دربرابر گربه نفس خود، خوار و خفیف بود، اما می
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شود و از می )عاشق( که از شیرِ معشوق، شیرِ الطاف و فضل و عنایت را نوشید تبدیل به شیرزمانی

 کند. ی نفس به شیری دگردیسی پیدا میمرحله گربگ

 ، ز یک گربه زبون باشدشیر نوزادهباشد چه 

قح انداز کردت یک قطره مـنی بـودی منی

 

  شیرافکن شـیر شـیر آشـامد، شـود او شـیر چـو 

 تن سیمابی بدی و حق شدستی شاه سیمینچو 
                                                                     (1587) 

 . هنجارشکنی4. 3

کند و معتقد ها برای پرداخت دیدگاه عرفانی خود استفاده میمولوی از نقشِ شیرِ بر روی پرچم

چشم سر  یتِ فاعل با، اگرچه قابلیتِ رؤاست در هر امری باید به دنبال اصل و حقیقت آن بود

برای  مولوی رو ازاین .دریابندتوانند فاعل اصلی را دالن از طریق واسطه میممکن نباشد، اما روشن

کند چرا که باد، عامل اصلی دربرابر باد استفاده می« شیر علم»بیان مفهوم عرفانی خود از تمثیل 

. بیند نه بادرچم را میجنبش و حرکت شیر عَلَم است، اما چشم ظاهر تنها جنبش نقش شیر بر روی پ

هنجارشکنی در  واسطة شیرِ روی پرچم را که نمود سلطه و اقتدار بود، به ةاساس مولوی نشان براین

وران روم، چند تن از امپرات»کند. مقابل حقیقت وجودی خداوند به ضعف و ناتوانی آن تأویل می

های خود شیر ها و سکهت و بر درفشبه معنی شیر اس اند که اصالًنام داشته )لوون( ( یاleo)«لئو»

هر بوده و در اجتماعات آریایی، شیر مظهر ایزدم» نینچ. هم(533: 1386)یاحقی،  «بودندنقش کرده

است ملل آن روزی جهان هم شیر را شاخص و نشان  یان کهن بودهچون مهر خود سمبل آریائ

 (.116: 1345مقامی،  )قائم «شدها عالمت پادشاهان ایران اند که بعددانستهها میآریایی

 گر رقص کند آن شیر عَلَم

 دورم ز نــظر فعــلم بنگـر    

                                                                                                                                                          

 هوارقصش نبود جز رقص  

 تـا بــوی بود بر عـود گوا
                                                        (53) 

 است. کار رفته در چند مورد بهمثنوی م در غزلیات یک مورد، اما در لَشیر عَ
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 این بدن مانند آن شیر علم
 

 ما همه شیران ولی شیر علم  

                                                                    

به دم  جنباند او را دمفکر می   
(3054: 4د وی،مثن)                    

 شان از باد باشد دم به دمحمله
 (607: 1دی، مثنو)                                   

 های دوگانه. تقابل5. 3

توان به سبک فکری، ذهنیت پنهان دوگانه مربوط به نماد حیوانی شیر، می هایجفت با بررسی تقابل

به دلیل حجم باالی مطالب تقابلی، نتایج  برد کهها پیددارمولوی و همچنین مقید نبودن به قرا

  .گرددصورت جدول ذکر میبه غزلیات شمسها در بررسی
 ریش یتقابل هایجفت

وجهتقابلی تقابل

 آهو≠شیر

 شیر≠آهو

 معشوق،  عاشق/

 عاشق معشوق/

 عاشق/نفس و عقل روباه≠شیر

 نفس اماره بنده عاشق/

 خبران وادی عشقمحرمان، بی کفتار≠شیر

 نفس اماره /اصل وجودی آدمی  گربه≠شیر

 گر پنیر شهوتدهننااهالن بس خواره عاشق/خون یوز≠شیر

                       وابستگان جیفه دنیا عاشقان/ سگ≠شیر

 نفس اماره /عاشق خرگوش≠شیر

مولوی در بخش نمادِ حیوانی شیر از هفت مورد، روباه، کفتار، گربه، یوز، سگ، خرگوش و 

ها بلکه در نحوه و ز اهمیت و چشمگیر نه در انتخاب نوع تقابلحائ است. اما نکتة آهو سود جسته

آهو  جفتِ تقابلیِ به جدول فوق کارکرد خاص و متفاوتها است. با توجه برخورد با تقابل شکل
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چرا مولوی  امااست. خود اختصاص داده بسا ایجابی را بهکه حالتی میانه و چه گردد، زیرانمایان می

های و دلیل تغییر کنش است؟شیر از دریچة متفاوت به تقابل آهو نگریستهنماد  در بخش تقابلیِ

 پذیراست؟ها امکانآیا از دیدگاه مولوی گذر از دوگانگیدر این دو نماد چیست؟  مداوم

 
 روابط تقابلی نماد شیر                                                       

شود روابط تقابلی در دو مقولة سلبی و میانه نمود پیدا کرده است. طور که مشاهده میهمان

های دوگانة بسا بتوان به زیرساختضای ذهنی مولوی را چههای منفی در ناخودآگاه فبخش تقابل

اندیشگانی موالنا یعنی تمایز میان شر و خیر مرتبط دانست. اما نکتة مهم در روابط تقابلی فرم میانه با 

های مداوم در برخورد با این نماد ها و تغییر کنشجفت تقابلی نماد آهو است، که هنجارشکنی

قراردادها و نقش دینامیکی و پویای این روابط تقابلی است، چرا که نماد شیر بیانگر گریز مولوی از 

بنابر ساختار و بافت و ذهنیت مولوی،  روگیرند. ازاینخود می معشوق( به میانه )عاشق/ شکلیو آهو 

های ضمنی به صورت عاشق و در بستر و فضایی دیگر در نقش معشوق نمود نماد شیر در الیه

د. در عشق و عرفان تحلیل کر ةتوان در دو حوزشیر و آهو را میهای نماد ساختارشکنییابد.  می

نمادین به صورت شیر عاشق و آهوی معشوق نمود  عشقِ مولوی به شمس تبریزی رابطة مقولة

ان موالنا نسبت به شمس های رفتاری اطرافیتوجه به فضای زندگی مولوی و کنش که با یابد می

معادله را )گربه طرف دیگر  به خود مولوی و توانمی بت معادله یعنی شیر عاشق رامث سویةتبریزی، 

براساس ویل کرد. ، تأبه حاسدان و نامحرمانی که وابسته به نفسانیات هستند سگ خرگوش کفتار(
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در مرکز و محور دایره، توسط  )مولوی( توان چنین تبیین کرد که حضور شیر عاشقفوق می نمودار

کند و به آهوی شمس است، اما در این میان شیر راه گریزی پیدا می اصره گردیدهحاسدانی مح

 برد.تبریزی پناه می

 یابد، البته نکتةنمادین از شیر معشوق به آهوی عاشق تطور می اما در بخش عرفانی رابطة

از که چشمگیر در این میان تغییر کنش رمندگی، به تسلیم شدن آهو دربرابر شیر معشوق است، 

ست که در هااما آنچه در این روابط مهم است تغییر کنش ،شودعرفانی به بحث فنا تعبیر می مقولة

 شود.ذیل به آن پرداخته می

 تغییر کنش روابط عاشق و معشوقی. 1. 5. 3

 دو نیا انیمی کنش یهارابطه چشمگیر تغییر ،است تیاهم زئحاشیر و آهو  یتقابل بخش در هچنآ

شعری ذیل به  ةکه در مصراعِ اولِ نمونوری آن است رفتاریِ طبیعیِ شیر حمله است. کنشِ نماد

 «شیرِ معشوق»است، در این مورد  به میان آمدهکنش طبیعی پنجه نهادن شیر برای شکار آهو سخن 

شود، که قدرت سلطه و حالت تهاجمی شیر ور میحمله «آهوی عاشق»های قدرتمند خود بر با پنجه

همانی دانست، که نماد جاودانگی است این «خدای زمان»قدرت سایر حیوانات را شاید بتوان با  بر

 گردد. ناپذیر میبا کشتن آهو، همواره سرمدی و فنا )معشوق، حق( شیرزیرا که 
...  کندتهاجمی داشته مفهوم نمادین مرگ را بیان می ةدر نقوشی که در آن شیر جنب

ان را نیز به صورت و)خدای زمان( ارتباط داد و سر زرروان ز توان بااین مسئله را می
پایان آور زمان، نماد جاودانگی در زمان بیاند که نمادی از قدرت مرگشیر کشیده

 (.183و198: 1386)بهار،  دانست

تنها در این شرایط از  نه آهوست که بودن زانیگر وچشمگیر در تغییر کنشِ رمندگی  اما نکتة 

دهد کند، بلکه خود را تمام و کمال در اختیار شیرِ معشوق قرار میخود استفاده نمی کنش رمندگی

 را رابطه نیای عرفانالبته از دیدگاه  .خواری شیر، احساس رضایت و خرسندی داردو از خون

 . کرد ریتعب فنا بحث به توان یم

 خویش آهوینهد بر شکسته  شیر پنجهچو 
 

 کـند گردنشچون بزنـد گـردنـم ســجده 
 

 که ای عزیز شـکارم چه خوش بـود بـخدا 
                                                                      (98) 

 شیر خورد خون من ذوق من از خوردنـش
                                                                 (1112) 
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 قدرت شکارگری شیر است دهندة ی شیر، حمله، شکار نشاناانهنش در ساختار غزل زیر شبکة

های است، البته با توجه به رگه که در مواردِ بسیاری در غزلیات به شکارگری شیر اشاره شده

در یونان  -آرتمیس-بسا شیر را بتوان با ایزد بانوی شکاراساطیری یونانی در آثار موالنا چه

کار  عنوان ایزدبانوی شکار، آرتمیس، در تظاهرات آیینی خود بهشیر را به»همانی دانست که  این

هنجارشکنی مولوی از کنشِ منفی شکارگریِ شیر به  اما در مقولة(. 521: 1386)وارنر،  «گرفتندمی

 گردد. وری شیر سبب پراکنده شدن مشک معرفت میکند، زیرا که حملههای خوش یاد میحمله

 خوشش؟ هایحملهشکاری و  شیرکجاست 
 

 را صحــرا مُشکزآهوی که پُر کننــد  
                                                                  (108) 

وری این های اصلی شیر یعنی درندگی و حملهاز موارد دیگر هنجارشکنی مربوط به کنش

در ساختار غزل ذیل که رو گردد؛ ازاینحیوان است، که در بخش هنجارشکنی به آهو منتقل می

 میان شیر و آهو عوض جهانی تطابق ندارد، رابطة ایط اینکامال فضای سورئالیستی دارد و با شر

های ویژة شیر است، به آهو منتقل تاز و شکارگری که از خصیصهوشود و کنش تاخت می 

 گردد. ور میسوی شیر شمس حمله رو آهوی عارف یا عاشق بهگردد؛ ازاین می

 تاخـــت آنـجا بر مـثال اژدهاآهویــی مـی

 ایایی روحانیدیدم آنــجا پیــرمردی طرفه

 دیدم آن آهـــو، ناگـاه جانب آن پـیر تاخت
 

 بــر شـمارِ خـاک شیـران پیـشِ او نخـجـیر بود 

 موی او چون شیر بودو چشـم او چون طشت خون

 ودها از هــم جـدا شــد، گویـیا تـزویـر بچــرخ
                                                         ) 763( 

تنها از شیر  شود؛ که آهو نهالبته سلطه و هراسِ شیرِ نر از آهو، در غزلی دیگر دیده می

 گردد:آهو تسلیم می برابرراثر بیم و هراس، درگریزد بلکه شیرِ نر ب نمی

 پرور برآمد از بیابانی یکی آهوی جان
 

 که شیر نر ز بیم او زند بر ریگ سوزان دُم 
                                                                     (1206) 

 «نمادین»ةبیت زیر رابط ، اما درمیان شیر و آهو عوض شده است «کنشی» ةدر موارد فوق رابط

های است که مولوی از سطح داللت کند و این مسئله بیانگر آنمیان این دو نیز تغییر پیدا می

و آهو را نماد معشوق و شیر را به عارفان و عاشقان   قراردادیِ شیر معشوق و آهوی عاشق فراتر رفته

 است. واقعی تعبیر کرده
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 ترس از آن آهـواگرچه شیرگیری دال می
 

 که شیرانند بیچاره مر آن آهوی مستش را 
                                                                        (135) 

 . تغییر کنش نگهبانی2. 5. 3

ها مربوط به عنصر نگهبانی است که نقش ویژة شیر به عنوان پاسبان و از موارد دیگر تغییر کنش

 ها و همچنین در غزلیات نیز به آن اشاره شده است:ها و آییننگهبان در اغلب فرهنگ

 عالم چو تو بهاری چون سبز و خوش نباشد
 

 چون ایمنی نباشد چون شیر پاسبانست 
                                                           (324) 

کند و در اینجاست که آهوی عاشق از شیرِ اما مولوی خود را از این داللت قراردادی خارج می

 کند.عشقِ به شمس تبریزی نگهبانی و پاسداری می
 گویم که او شیر و من آهویمعشق میسخن با 

 ز عشـق شمس تبـریزی ز بیداری و شبخیزی
 

 چه آهویم که شیران را نگهبانم، به جان تو 

  مــثال ذره گــردان پـریـشـانم بـه جــان تو
                                                          (1920) 

 . دگردیسی6. 3

رو در کند، ازاینموجودات مشاهده می ةو کمال را در هم مولوی روح تعالی ،در روابط تقابلی

های عالم را مظهر شود، چراکه او تمام پدیدهله کثرت به وحدت دیده میئبینی موالنا مسجهان

تفرقه به  ةاز مرحلگذر توان به تبدیل شدن گربه به شیر را میاساس  داند. براینحقیقت واحد می

 خیزند.ها تنها با عنایت و لطف معشوق از میان بر می، که البته این دو گانگیردوحدت تبیین ک

 دی مرا پرسید لطفـش کیســتی

 گفت: ای گربه، بشــــارت مر ترا
 

 گفتـــــم ای جان گربه در انبان تو 

 که تو را شیری کند سلطان تو

                                              (1897 ) 

 شود.در مواردی دگردیسی سگ به شیر نیز دیده میاما 
 در کهف تو در خوابی ای سگ که ز اصحابی

 

 چون شیر خدا گشتی، اول سگکی بودی 
                                                         (2038) 

 اساس نمادهایی که متضمن کاستی هستند پسندد براینسوی کمال را می مولوی حرکت به

واسطة عنایت حق و عنصر عشق  های گربه و سگ بهکنند و درنهایت تفرقهسوی تعالی حرکت می به

 شوند.به وحدت شیر حق تبدیل می
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 :نتیجه
العاده او به محیط طبیعی بستری برای پردازش نا شاعری عارف و معناگراست که توجه فوقموال

در  شیر حیوانی شناسی نمادبر نشانه را خود این نوشتار توجهاو شده است. مورد عالقة مفاهیم 

های موجود در متن، که با کشف نشانه شناسی علمی استنشانه مبذول داشته است. غزلیات شمس

توان دریافت که با بررسی این علم بر روی نماد حیوانی شیر، می .درصدد دست یافتن به معناست

ماد شیر های ضمنی ناست، که الیهسوی چند معنایی سوق یافته  قاموسی به این نشانه از سطح داللت

 ید این مطلب است.های مرتبط به این نماد مؤینکهمچنین هنجارش و در وجوه گوناگون و متضاد

های متفاوت و حتی گردد، موالنا براساس موقعیت و فضای ذهنی از مدلولطورکه مشاهده میهمان

فکری باید به  گوناگونهای های الیهرو برای دریافت زاینا ؛جویدهای متضاد سود میرابطه

بر این پایه در این مقاله به  .وی در این نماد حیوانی دست یافتمول اندیشگانیهای زیرساخت

متقابل و دگردیسیِ نماد  هایجفت ها،کنش ها،دال بازی هنجارشکنی، فرهنگی، هایرمزگان

و آیین میترا و مسیحیت در القای د رمزگان فرهنگی ةدر مقولشیر پرداخته شده است.  حیوانی

آیین مهر یعنی قربانی  ترین مشخصةمهممفاهیم عرفانی او تاثیرگذار بوده است. در آیین میترا به 

عروج روح  یابی به مرحلةاز لحاظ عرفانی برای دست شده است کهاشاره )شیر(  گاو توسط مهر

از سوی دیگر باور مسیحیت در اشعار موالنا به دلیل  .کردنهدم باید گاوِ نفسانیات را م)میترا=مهر( 

به ترین جلوة مسیحیت در اشعار مولوی مهمشود که  ارتباط مولوی با کشیشان مسیحی دیده می

 بخشی نقش آهو نمود یافته است.شکل دم مسیحایی شیر در جان

نیز مکان شیر و کنش طبیعی آن بستری برای انعکاس مفاهیم عرفانی مولوی شده ها کنش مقولة در .

سبب تزکیة وجود او گردد،  که در بیشة دلآتشی از انانیت  شیر جهت سرکوبیِنماد  رو ازایناست، 

 هاتقابل بخش تقابلیدر سپارد. و درنتیجه خود را به آتش عشق و وصالِ بیشه می و هراسی ندارد بیم

های سلبی شیرِ عاشق در محاصره در بخش تقابل اند،مقوله نمادهای منفی و میانه تقسیم شدهدر دو 

گیرد، اما با متوسل شدن به آهو از این حصار حاسدان و نامحرمان وادی عشق و عاشقی قرار می

حالتی  ست، کهمتفاوت با جفت تقابلی نماد آهو برخورد نکتة حایز اهمیت طریقة .یابدرهایی می

-خود می رو شیر در این مقوله نقش دینامیکی و پویایی بهدهد و ازاینخود اختصاص می میانه را به

های شیر نسبت به آهو در فضایی به صورت عاشق و در بستری چرا که براساس تغییر کنشگیرد؛ 
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یسی راهی دگرد اما درنهایت مولوی با پرداختن به مقولة یابند؛دیگر به صورت معشوق نمود می

هنجارشکنی در حیطة  .کندها مطرح میها و تقابلگرایی روح آدمی و کنار رفتن تفرقه برای کمال

ویژگی و چراکه در مقوله تغییر کنش،  پردازد،می مفهوم عرفانی فنابا بیان تغییر کنش به بیان  مولوی

به نماد حیوانی آهو و نگهبانی  توانایی خاص شکارگریوری، شیر یعنی حمله صفات غالب حیوان

سپاری و تسلیم شدنِ با ذوق و میل، کُنِش رمندگیِ آهوی عاشق به جان همچنین گردد. منتقل می

گردد که دربرابر مربوط به شیر علم میشکنی و نوع دیگر هنجار یابددربرابر شیرِ معشوق تبدیل می

 گردد. وجود حق تعالی ضعف آن آشکار می

 ها: نوشتپی
ها  . شواهد شعری در بقیة موارد به شمارة غزل526، غزل شمارهکلیات شمسالدین،  مولوی، جالل .1

 اکتفا شده است.

، 975، 860، 654، 633، 544،633، 423، 293، 174) های: برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به غزل .2

999 ،1247 ،1374 ،1705،1941 ،2184).  

 نامه:کتاب
 ( .1386بهار، مهرداد،)  پور، تهران: چشمه.، گردآورنده ابوالقاسم اسماعیلتاریخاز اسطوره تا 

 ( .1380پورنامداریان، تقی،) تهران: شکنی در شعر مولوی فارسی ساخت در سایه آفتاب: شعر ،

 سخن.

 سوره مهر :، ترجمه مهدی پارسا، تهرانشناسیمبانی نشانه، (1387. )چندلر، دانیل. 

 ،مروارید. تهران: ،ادبی اصطالحات فرهنگ ،(1371. )سیما داد 

 ( .1381رضی، هاشم،) آمیز میترایی در شرق و غرب از آغاز و تا آیین مهر: تاریخ آیین راز
 تهران: بهجت. امروز،

 تهران: علم.شناسی اجتماعی سوی نشانه معناکاوی: به (،1389. )ساسانی، فرهاد ، 

 ( .1372ستاری، جالل ،)تهران: مرکز.مدخلی بر رمزشناسی عرفانی ، 

 ( .1390سجودی، فرزان،) تهران: قصه.شناسی کاربردینشانه ، 

 ترجمه کوروش صفوی، تهران: هرمس.شناسی عمومیدوره زبان، (1387. )سوسور، فردینان ، 

  ،جمه سودابه فضائلی، تهران: جیحون.، ترهافرهنگ نماد، (1384. )گرین، آلنشوالیه 
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 علمی و فرهنگیانتشارات ، ترجمه حسن الهوتی، تهران: شکوه شمس (،1382ماری. ) شیمل، آنه. 

 ( .1382ضیمران، محمد،) قصه تهران: ،شناسی هنردرآمدی بر نشانه. 
 های تاریخیبررسی مجلهها، شیر و نقش آن در معتقدات آریایی (،1345مقامی، جهانگیر. ) قائم ،

 .141 -91، 3 ، شماره1سال 

 ( .1386قبادی، حسینعلی،)  تهران: تربیت مدرس.هاآیینهآیین ، 

 .قران کریم 

 صادقی، تینا  لیال، شناسی، ادبیات، واسازیها: نشانهنشانهدر جستجوی  (،1390. )جاناتان، کالر

 ، تهران: علم.امراللهی

 ،ترجمه محمد نبوی، تهران: آگاه.شناسینشانه (،1380یر. )پی گیرو ، 

 الدین خورشید کاله، تهران:  شمس، به اهتمام معنوی مثنوی(، 1385)الدین محمد.  مولوی، جالل

  .صدای معاصر

  .تصحیح بدیع الزمان فروزانفر،تهران: هرمسشمس کلیاتمولوی، جالل الدین محمد ، 

 ترجمه ابوالقاسم ها در جهانفرهنگ مصور نمادها و نشانه (،1388بروس. ) ، میراندافورد میت ،

 الزهرا. را تاران، تهران: دانشگاهزهدادور و 

 ( .1386وارنر، رکس،) پور، تهران: اسطوره.ترجمه ابوالقاسم اسماعیل 

 ( .1386یاحقی، جعفر،) تهران: فرهنگ معاصر.ها در ادبیات فارسیواره فرهنگ اساطیر و داستان ، 
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