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 چکیده

ی گانهدر کنار انواع سه. ها و نبردهای پهلوانان و قهرمانان با دشمنان و دیوان استحماسه شرح دالوری         

رزم و های عرفانی در حماسه .نام برده میشود نیزی عرفانی ای، دینی و تاریخی، از حماسهی اسطورهحماسه

ادب حماسی زبان ویژه  و قهرمان یا انسان کامل باید با دیو نفس و دیوان دگر نبرد کند.است درونی  دنبر

 اند،ها معنایی عرفانی بخشیدهعارفان همانگونه که واژگان ادب غنایی را وام گرفته اند و بدانو  خویش را دارد

اند و با این کار به به آنها معانی عرفانی بخشیده نیز به کار گرفته ورا حا  رزمی و حماسی واژگان و اصطال

که در واژگان حماسی هستند  سپر.... نیزه، شمشیر، واژگانی همچون جنگ، اند.توسع معانی واژگان یاری رسانده

ادب حماسی و چگونگی کاربرد و  این جستار به بررسی واژگان و اصطالحا  متون عرفانی بسامد باالیی دارند.

و این نکته تبیین خواهد شد که اطالق نام حماسه عرفانی از این زاویه نیز  میپردازد معانی آنها در غزلیا  شمس

 .در خور درنگ و تامل است

 

 اصطالحا  حماسی، غزلیا  شمس واژگان وی عرفانی، : حماسهکلیدی واژه های

_______________________________ 

 استادیار زبان و ادبیا  فارسی دانشگاه شهید بهشتی*

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیا  فارسی دانشگاه شهید بهشتی**

 



 حماسه عرفانی

، ستیز و پیکار با دیو درون و به تعبیر دیگر جهاد کرد شعرسنایی مضامین عرفانی را وارد که در آغاز قرن ششم 

های جنگ مبدل به پیکار درونی هرمانان و درگیری با اهریمن در میدانو نبرد ق ی غزلیا  شدمایهاکبر درون

نشینی گرفت. براین انسان با نفس اماره شد و جای تیغ و نیزه و شمشیر را صبر و بردباری، ریاضت و چله

گیری غزل عارفانه، غزل حماسی همزمان با شکل هاستمایه تمامی حماسهستیز  و نبرد درونکه اساس موضوع 

(. این 287، 2731.)کزازی: "آید ستیز ناسازهاستی آن پدید میکه حماسه بر پایه"ا به وجود آورد. آنچه ر

اند و گاه بیرون از وجود او. شاهنامه فردوسی را بهترین نمونه توصیف ستیز ناسازها گاه در درون پهلوان

اگر فردوسی در شکل "شمارند. برمی ناسازهای بیرونی و دیوان شمس را بهترین نمونه توصیف نبردهای درونی

ظاهری شعرش و در انتخاب مضامین شاعری حماسی است مولوی از نظر معنوی و شکل باطنی و برداشت 

 (.271، 2738: 2)براهنی:ج ."ذهنی شاعری حماسی است

ست که ی عرفانی به خود گرفته و یا عرفانی اای است که از نظر موضوع و محتوا صبغهحماسه عرفانی حماسه

حماسه عرفانی نموداری "به تعبیر دیگر از لحاظ زبان و بیان و تصاویر شعری، صور  حماسی پذیرفته است. 

ترین ها و کارهای عظیمی که پویندگان وادی کمال در پیکار با نفس اماره خود که دشمناست از شجاعت

ها را با شوند و آنتی بزرگ مواجه میو طی مراحل متعدد و دشوار ...با مخاطرادهندهاست انجام میدشمن آن

در این نوع از "(. 191، 2782) رزمجو:  "گردنددارند تا به مقام کمال نائل میقدر  ایمان از پیش پای برمی

حماسه درون عارف صحنه و عرصه ستیز روح با نفس، عقل با عشق، و نیروهای اهورایی با نیروهای اهریمنی 

توان سراغ کرد که از امتزاج در متون فارسی شواهد فراوانی می(. 73، 2782پور: )حسین "و شیطانی است

 بینیم:ی آن را در شعر سنایی مینخستین نمونه کنند.حماسه و عرفان حکایت می

 مرد عشق آمد بیا تا گرد او جوالن کنیم   نیمزم زی میدان کــــگاه رزم آمد بیا تا ع

 رسان کنیمــبس لگام نیستی را بر سر ف             کش زنیمچنگ در فتراک آن معشوق عاشق

 ما همه نسبت به زور رستم دستان کنیم  ر بگیرد لشکر دیو سپیدـــــملک دین را گ



 (117، 2782)سنایی:

الطیر را ، منطقادب فارسیعرفانی ـ  های حماسیاز بزرگترین مثنوییکی  عطار نام برد کهپس از سنایی باید از 

با »کوب در کتاب دکتر زرین .و سر چشمه الهام او دانست موالناپیشرو مثنوی  آن رایتوان م است وسروده 

الطیر را با هفت خوان خواند و به صورتی گذرا هفت وادی منطقرا حماسه عرفانی می الطیرمنطق «کاروان حله

مثنوی مولوی و کمدی  «یسرّ ن»( و در کتاب 122، 2731کوب: زرینر.ک. ) .کندرستم و اسفندیار مقایسه می

به هر روی حماسه عرفانی به تدریج از اواخر قرن پنجم به بعد در شعر شمارد. الهی دانته را حماسه روحانی می

تر در غزلیا  قلندرانه عطار و برخی از شاعران عارف قرن فارسی آشکار شد و پس از آن در سطحی وسیع

در غزلیا  موالنا به اوج خود رسید. منوچهر مرتضوی در م ششم روی به گسترش نهاد وسرانجام در قرن هفت

 (11، 2719خواند. )مرتضوی: غزلیا  موالنا را بزرگترین حماسه عرفانی جهان می «فردوسی و شاهنامه»کتاب 

توان سراغ کرد که به مثابه امواجی از دریای همسانی با این حال شواهدی فراوان در ابیا  متون ادب فارسی می

آیند. نمادهایی چون رستم، فریدون، جم، سیمرغ، قاف، دیو و... به حدی است که و عرفان به شمار می حماسه

 توان یافت که خالی از این نمادها باشند:کمتر متون طراز اول را می

 هرچند بدانی که تو همراه رستمی   ایمن برو به راه ز کس بدرقه مجوی

 (139)ناصرخسرو:

 پناه، اتسز مهدی شعاررو امتــــخس    ر سکندربناریدون لوا، خضـــشاه ف

 (239)خاقانی:

 رّ همایی نداردـــــــس فــــسایه ک    س بوی وفایی نداردـــــصحبت ک

 ی عرش مجید استــــــــز ذراتت یک    ون نور آفتابت بر مزید استـــــچ

 (18)عطار:

  مــــج ریدون وعز  از من یافت اف    وار دارم الجرمــــنفس سگ را خ

 (3)عطار:داستان همای:



 (211)عطار: واهی گشت در فردا فرشتهـــــنخ    دیو گشته بینمروز ـــــــامتو را 

 نمود حماسه عرفانی در غزلیات موالنا

-سراست و سرایش غزل نیازمند تخیل تغزلی و ذهنیت غنایی است، اما تصویرپردازیاگرچه موالنا شاعری غزل

گیرد. ساخت و صورتی حماسی و رزمی به خود میـ در بسیاری از موارد ـ  های غزلیا  ویدیبنها و خیال

و انتخاب  استخدام صنایع ادبی که بیشتر در حماسه کاربرد دارند )نظیر غلو و تشخیص(، عالوه بر لحن حماسی

تر از موارد دیگر چه که بیشآنکند. اما ر اوزان ضربی و ایقاعی و تند، زبان و بیان موالنا را حماسی میاختیا و

تصاویر حماسی غزلیا  موالنا را ساخته است، بسامد باالی واژگان حماسی است که در غزلیا  وی به چشم 

 پردازیم:در شعر موالنا می هاها و کاربرد آنیان بعضی از این واژهخورد و در اینجا به بمی

 قهرمانان حماسی در غزلیات شمس -1

ای و تاریخی عرصه جوالن یالن و پهلوانان است حماسه عرفانی نیز پهلوانان خاص خود را اگر حماسه اسطوره

های مختلف معانی ی فردوسی اند که در غزلقهرمانان غزلیا  موالنا، شاهان و پهلوانان شاهنامهطلبد. می

، کیقباد و بیش از همه از مختلف دارند. موالنا در غزلیا  از زال، سام، بهمن، نریمان، فریدون، سیاوش، کیخسرو

 .2رستم در ادبیا  عرفانی کنایه از نفس مطمئنه و شجاعت روحی و معنوی است همه از رستم نام برده است.

ی و در واقع خود را قهرمان حماسهموالنا نیز گاهی با معرفی خود به عنوان رستم همین معنا را اراده کرده است 

 :داندعرفانی خویش می

 1(21812) ام، انجم هر انجمنمقو  هر گرسنه   امام، رستم هــــــر میمنهصیقل هر آینه

 داند:میرستم قهرمان دل خود را  ی همگاه

 (9111) رودســوی خیال خطا بهر غزا می  گفتی که دل آن ماست رستم دستان ماست

 :نامیده شده استرستم و اسفندیار  موالنامعشوق در برخی ابیا  

                                         
 ، ذیل مدخل(2789)سجادی:  - 1

 شماره بیت در کلیا  شمس - 1



 اشکن بخندیدیبحق بر رستم دستان صف   رستم بیابیدی نظر یکدموگر زالی ازان 

(11381) 

 (71213) رکن که علی مــرتضاییدر خیبرست بـــ   به صف اندر آی تنها که سفندیار وقـتی

 :رستم نام دارد و قهرمان حماسه است موالناست که باز هم خودو گاه عاشق 

 ب بـــــرهان او را از ننگ چنین زالکیار   ترسیتـــو رستم دستانی از زال چه می

(27971) 

رستم و هزاران چون او بازیچه دستان  معتقد استداند و خود را برتر از رستم میو حتی در برخی ابیا  موالنا 

 :و باید از او دستان بیاموزند وی هستند

 (3718) بنده و بازیچه دستان ماست    رستم دستان و هزاران چو او

 (2737) از رخش و ز تازیانـــــه ما    تا نـــــگویی با رستـم زال

 (881) کو یوسف تا بیند خوبی و فر ما را   کو رستم دستان تا دستان بنماییمش

 بمیرد پیش من رستم چو از دستان من باشد   نبیند روی من زردی به اقبال لب لعلش

(1223) 

قهرمانان دیگر غزلیا   کناردر رستم،  همینچرا که شود ا ختم نمیرستم دستان در دیوان شمس به اینجحدیث 

 :کندها تشبیه میآنعشق را به شاه  ای هستند که موالنابهنظیر: فریدون، کیقباد مشبهموالنا 

 (9133) ی این کیقباداز ســر ما کم مباد سایه  پی است خطبه به نام وی استعشق همایون

 (77313) مـــن غالمم چــــــو کیقباد تــویی  ـــیمـــن مـــــرید توام مـــــــراد تویــ

 (1131) خامش که شاه عشق عجب تهمتنیست  آهــن شکافتن بـــــــر داوود عشق چیست



 د:رسانفریدون میبه پادشاهی ی معشوق اگر بر سر عاشق افتد، او را معتقد است سایه موالنا

 تا که افـــــــــریدون و سلطانت کنم   من همایــــــــم سایه کردم بــــر سر           

(23133) 

 تا که افریدون و سلطانت کنم نیکو شنو  من همایم سایه کردم بر سر  از فضل خود           

(17781) 

 :کندحتی بنده عشق بودن، انسان را پادشاه می و

 (21191) کیخسرو و کیقباد باشیم     چون بنده بندگان عشقیم            

 :است ی استاد طوسشاهنامه ایاسطورهی شاهان وق غزلیا  موالنا در زمرهمعش

 (12332) شـــــرم ندارد کسی یاد کنــــد از مهان   پیش چو من کیقباد چشم بدم دور باد

 ور چه ز چشم دوری در جان و سینه یادی   گر چه به زیر دلقی شاهی و کیقبادی

(72217) 

رسند که در برابر عظمت عشق ای میدر غزلیا  موالنا به درجهلوانان قدرتمند همین شاهان و په یو حتی گاه

 :شوندمیرکابدار اسب عشق معشوق اندازند و لنگ می

 جز قباد و سنجر و کاووس یا بهرام کو؟   در رکاب اسب عشقش از قبیل روحیان       

(17172) 

 اصطالحات خاص حماسی در غزلیات شمس -2

 :انکشان و گردنپهلوان -2-1



، داند و معتقد است برای عاشق بودن باید اول پهلوان بودان میموالنا در غزلیا ، عشق و عاشقی را کار پهلوان

. از نظر موالنا حضور در عرصه عشق کار خفتگان و نازکان نرم نیست بلکه کاری عاشقان پهلوانان عشق اند

 :است که محتاج مردانی است پردل و پهلوان

 (22789) عشق کار پردالن و پهلوان است ای پسر   نازکان نرم نیست عشق کار خفتگان و

 (22391) رـــهلوان است ای پســــق کار پـــعش   ـرم نیستان نـــــــق کار نازکـــعش

 (23731) ریختمـــــهلوان نگــــصاف پـــــوز م   ــگریختمان نــــم از عاشقــــــعاشق

 ریختیـــــهلوان بگــــصاف پـــــوز م   ـــتیـگریخــاشقان بـبت از عـــــعاق

(71838) 

 پهلوان عشق باید از بال نگریزد:

 (19711) و پهلوانیـــدر عشق و وال چ    ــو کاه مگریـزاز سیل بال چ

 :روداستقبال مرگ  هبو حتی باید پهلوانانه 

 (21121) رزن که پهلوان آمدــبانگ ب    رو به پیش تیغ اجلگرم خوش

 پهلوان زمین است: ،غزل موالنا معشوقدر 

 (12981) که تازی است نه پاالنی است و نه کودن   ورد اسب تازی غازیــبسی خدنگ خ

 (12982) نـــجا و پهلوان زمــای شه هینشسته   خصوص مرکب تازی که تو بر او باشی

 بخشد:و این معشوق است که به عشق نیرو قدر  می

 (19117) ری و پهلوانیـــردی و نــــم   ا به قدر ـــــــو عشق رای داده ت

 اند و گرفتار:کشان در برابرش ناتوانی معشوق چنان زیاد است که پهلوانان و گردنو این نیرو عشق و جذبه



 (11311) کشانبشکند از طوق عشقش گردن گردن   عشق او هم الیق این گردن است طوق زرّ 

 ر یک یک ببسته گردنــــــآورد بار دیگ   وه کردنجلز روز سرکشان را عشقت ــــام

(12113) 

 (17131) اختیار اوود بیــــــوی خـــــکشیده س   دل رارـــــــکشان شیهمه گـــــــردن

 که به مبارزه با وجود و هستیداند های موالنا شاهد آن هستیم که شاعر خود را پهلوانی میدر بسیاری از غزل

 دهد:و صفا  پهلوانانه به خود می پردازدخویش می

 کشان در پیش سلطان بشکنمتا گردن گردن  امروز همچون عاصفم شمشیر و فرمان در کفم

(21378) 

 مـــــــدیـشق و یار احمـــهلوان عــــپ  ـــــــــوختیمق آمــردی ز حـــــــپیشه م

(23199) 

 (21333) ر نیستی ما پهلوان برخاستیمر کاندــشک  آن زنان و کار مردان نیستی است هستی است

 دهد:موالنا اعتقاد دارد بریدن ازحرص و طمع، انسان را در ردیف پهلوانان جای می

 (18117) که تا پهلو زنی با پهلوانی    ز حرص این شکم پهلو تهی کن

 :ان استناوها به درگاه خداوند، کار پهلانجام احکام شرع و قبولی آنو 

 (12713) پهلوانی پهلوانی پهلوان    ول شدا  مقبچون نماز و روزه

 

 

 



 جنگ -2-2

جنگ در فرهنگ اصطالحا  عرفانی به معنای  گفتیم دیوان شمس واالترین گونه تبیین نبرد درونی است.

 ها را با که و چرا شروع کرده است.نبرد ببینیم موالنا این جنگ واما  7امتحان الهی به انواع بالهاست

 داند:ی جنگ و نبرد میزندگی و حیا  آدمی را صحنه موالنا صحنه

 جنگ تو خوش چون نبا  صلح تو خود زینهار  جنگ تو است این حیا  زان که ندارد ثبا 

(22182) 

 داند:کند و لوامه و اماره را شب و روز در جنگ میدر غزلیا  خویش تشویق به جنگ با نفس میگاهی 

 (9838) ها مدد باشدکه صلح را ز چنین جنگ   یشبکن مجاهده با نفس و جنگ ریشار

 (17118) وامه و اماره ما کو؟ـــــافکن لجنگ   امه و اماره به جنگند شب و روزوـــــل

 د:جنگا جان خویش میب گاهی

 (23192) گفتم طالق بستان، گفتا بده، بدادم   با من به جنگ شد جان گفتا مرا مرنجان

 ان است:ها، همه جو عامل این جنگ

 ای هماز دکان هم از غلهآزاد و فارغ گشته  چون دل ز جان برداشتی رستی ز جنگ و آشتی

(11119) 

 :آغازدگاهی موالنا با وجود خود نبردی می

 (77313) هین صلحشان ده تا چند پایی    گرـــــجنگ است نیمم با نیم دی

 از معشوق خود بگیرد:جنگد تا نشان افتخار بهترین سرباز را گاه با دل خود می

                                         
3
 ، ذیل مدخل(1331)سجادی:  - 



 (11737) تا تو بگویی سره سرهنگ من    وانـجنگ کنم با دل خود چون ع

 تواند باشد جز عشق:های موالنا چه میاما علت این جنگیدن

 (23778) با جنگ تو یکتایم با صلح تو همدستم   رفتم سودای تو پذرفتمــــــتا عشق تو بگ

 (21812) رآرمــــزره جنگ بپوشم صف پیکار ب  هله این لحظه خموشم چو می عشق بنوشم

 :که فحش از دهان او طیبا  است و جنگ در دست او یکسره خوشیست و خطاب به معشوق

 ز جهت توست همه جنگ منــــک    ــــــــرارا و مـــصلح بده جان م

(11738) 

 1گر کنگ کنی بکن در آن جنگ خوشم   در چنگ توام بتا در آن چنگ خوشم

   تا جنگ کند بشنوم آن جنگ خوشش   یشه زنم بر آن دل سنگ خوششمن ش

 رزم -2-3

شود اما موالنا برای رزم در کنار معنای همیشگی رزم را در ادبیا  فارسی به معنای جنگ و نبرد به کار برده می

 داند:ای در نظر گرفته است؛ بدین گونه که معشوق را عامل رونق رزم میآن، کاربرد تازه

 (19113) ی خانه و دکانیـــشیرین     رونق رزم و جان بازار ای

 گوید:میخطاب به معشوق و 

 (77722) لواییتو خورشید رزمی و صاحب    اگر لشکر غم سیاهی درآرد
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 سیمرغ -2-4

عرفانی سیمرغ  بخش خاندان رستم است. در متونای دارد و نجا متون حماسی ما جایگاه ویژهسیمرغ در 

از . غزلیا  موالنا اندباالیی دارد و معانی مختلفی دارد ولی عمدتا معنای انسان کامل را از آن اراده کردهبسامد 

آن دسته آثاری است که موالنا در ابیا  گوناگون، سیمرغ را با چند معنا به کار برده است. مثال در ابیا  زیر 

 سیمرغ نمادی از جان و روح است:

 (1112) آشیان باشدمعاذاهلل که سیمرغی در تنگ   را آهنین خواهد معاذاهلل که مرغ جان قفس

 که با ما خو کنیآن را نیندیش ای فالن باشد   جان مانند تیری از کمان بجهد ز تن سیمرغ

(13188) 

 عشق است:در این بیت منظور از سیمرغ 

 (27871) که نیست موضع سیمرغ عشق کز که قاف   گنجمبه جز به عشق تو جایی دگر نمی

 :است معشوقو در این ابیا  سیمرغ 

 (27721) بازگرد و جکله مرغان را مکش    چون تو سیمرغی به قاف ذوالجالل

 (22817) بیند هزار روضه و یابد هزار پر   سیمرغ جان و مفخر تبریز شمس دین

 از تو پرسیدن چه حاجت کز کدامین مسکنی   مه رخا سیمرغ جانی منزل تو کوه قاف

(19331) 

 :است عاشقسیمرغ هم گاهی 

 (1117) پرواز چنین مرغی از کون برون باشد   سیمرغ دل عاشق در دام کجا گنجد

 :گرددکه در واقع همان عاشق است و گرد معشوق می خود شاعر گاهی و



 (23117) گردمدانی که بو بردم که بر گلزار مینمی   پرمدانی که سیمرغم که گرد قاف مینمی

 گ در غزلیات موالناآالت جن -3

موالنا با بسیاری از آال  جنگ همچون شمشیر، سپر، گرز، نیزه، کمند و ... تصاویر حماسی شگرفی آفریده 

 :کنیمبیان میدر غزلیا  موالنا را ها کاربرد آن هر کدام  شواهدی ازبا بیان است که در ادامه 

 شمشیر -3-1

 :استعاشق فقط برای کشتن  کهشمشیر در غزلیا  موالنا شمشیر معمولی نیست بلکه نام دیگر عشق است 

 مــــده ناتمامـــن که زنـــــــتمامم ک    و بر جانم زدی شمشیر عشقتــچ

(21111) 

 خوار منخون سگان کی خورد ضیغم خون    نبود هر گردنی الیق شمشیر عشق

(12323) 

 است: شراب است که همچون شمشیر، تیز و برندهشمس این شمشیر،  گاهی در غزلیا 

 (11327) تویی حیدر ببر زوتر سر بیگانه ای ساقی  زهی شمشیر پر گوهر که نامش باده و ساغر

 (7131) به شمشیری که آن یک قطره آب است  ــــیرها ربوده چشم ساقـــــــــــبسی س

 تیغ -3-2

-جنگ را با جان و دل میرود و عاشق این ت که با تیغ عشق به جنگ عاشق میدر غزل موالنا این معشوق اس

 :پذیرد

 (22881) رم نی مگرــیک سخنم چون قضا نی اگ   از تو زدن تیغ تیز وز دل و جان صد رضا

 (22881) از جهت زخم تیغ ساخت حقم چون سپر   غـــان بسپارم به تیغ هیچ نگویم دریـج



 (127) ر کباب ماـو از جگــــجمله کو گرفته ب   ر تیغ عشق اوجمله ره چکیده خون از س

 بخشد:حتی این تیغ عشق به جای ستاندن جان، جانی تازه می

 (827) بوسید دستش رافروآمد از اسب اقبال و می   انگیز زد مر مرگ را گردنچو از تیغ حیا 

 وق است که چون تیغ تیز در حجاب و غالف است:خود معش ی همگاه

 (71239) ز کمین کان برون آ که تو نقد بس روایی   غالف خود برون آ که تو تیغ آبداری ز

 تیر -3-3

 سازد:جان خویش را سپر آن می ،یا خود معشوق است که عاشقجهد، در غزلیا  موالنا تیری که از کمان می

 م همین ساعتکه وقت آمد که من جان را سپر ساز   که تیر قاب قوسینی کمان زه کن خدایا نه

(7311) 

 آید:ی معشوق است که به شکار دل عاشق مییا تیر غمزه و کرشمه

 ا  همه قدها کمان شودچو رسد تیر غمزه   ردون خلل کند چو مه تو نهان شودــدل گ

(21289) 

 ر و کمان برگوــــــاسرار سلحشوری با تی  گیرشی چون تیرش وابروی کمانزان غمزه

(17111) 

 است چون کمان صد قامت چو تیر خمیده   زنیی خشمین که میهای غمزهرزان تیـــ

(12121) 

 (11111) رم من از کشش آن زهـرم چو کمان پـــپ  ـــی دولتر نظر  دیدم جان گفت زهـــتی

 :گذاردی عاشق داغ و نشان برجای میکه بر سینه ی معشوق استیا تیر جذبه



 ی او صد نشان است ای پسربر جبین و چهره   ه شدی او خستای کز زخم تیر جذبهسینه

(22787) 

 تیر غم و درد است که آدمی در آماج اوست:گاهی هم 

 (17121) هایی که دارد موی توجز زره    ری مانع نبودــر غم را اسپـــتی

 (12739) سپرانر سوی بیــچه زنی تی    ر مزنــــز غمم همچو کمان تی

 (12898) ندارد او جز مستی و بیخودی جوشن    ر را ماندچو آدمی به غم آماج تی

 (23393) مانمــکان تیر رنج نجهد اال که از ک   ور درد و رنج داری در من نظر کن از وی

 :دهدی خود را هدف آن قرار میو باز هم عاشق سینه و یا تیر قضا و حکم الهی است

 حکم او اندر کمان است ای پسر هین که تیر   سینه خود را هدف کن پیش تیر حکم او

(22391) 

 ها این معشوق است که مانند سپر دافع تیر است:این یهمه با

 به زیر دامن او رو که دفع تیر و تیغ است او  به سوی خرمن او رو که سرسبز  کند ای جان

(11917) 

 (17291) چه گفتم آن طرف تیر و کمان کو    همو تیرست همو اسپر همو قوس

 خنجر -3-4

 کند:زرد میشود و او را رویکه به رو ی عاشق کشیده میخنجر در غزل موالنا یا خنجر عشق است 

 (3837) گر بخواهم ور نخواهم او مرا اندر کشد   هر زمان کز غیب عشق یار ما خنجر کشد

 (21197) مــــزردیجر عشق رویـــز خنــــک   ـــــرخ مفریبو به زرد و ســـــــما را ت

 :است به شکار عاشق آمده ی معشوق است که به مانند خنجریا غمزه



 (3811) بو که میان کشمکش هدیه با آشنا رسد   چشم کشید خنجری لعل نمود شکری

 داند:می به مانند خنجری برای قطع گردن امل و آرزوشراب نیز چنان سوزان و برنده است که موالنا آن را 

 (1912) توان کردز آن هر قطره خنجر میــــک   به باده ها راــــردن املزن گـــــب

ی ماه رمضان سروده، روزه را به خنجری تشبیه کرده که با دلخوشی و خندانی در غزلیاتی که موالنا درباره

 اند:پذیرایش شده

 (13221) حاق خلیلی خوشی از خنجر روزهمگر اس  ای دلخوش و خندانی خونی ز چهتو گال غرقه

 سپر: -3-5

 ی معشوق، جان عاشق است که موالنا در غزلیا  خویش آن را به تصویر کشیده است:سپر تیرهای غمزه

 رودجان به سوی ناوکش همچو سپر می   ـــــخ اوو مریخ او مست ز تاریــــچشم چ

(9711) 

 (22117) جان سپر کردم ولیکن تیر کم زن بر سپر  سر بر آور ای حریف و روی من بین همچو زر

 (7311) که وقت آمد که من جان را سپر سازم همین ساعت ـــر قاب قوسینیکمان زه کن خدایا نه که تی

 دارد:و او را در امان نگه می گاه خود عشق سپر و مانعی برای عاشق است

 (3339) داردـــــــــر سپر نــــز عشق ســــک   ـــــزهر غمـــد شود به تیــــاو صی

 (22921) چون سپرش مه بود کی رسدش زخم تیر  عشق کی شود او صید مرگهر که شود صید 

 کند:گرمی موالنا در حوادث و بالها وجود معشوق است که مانند سپری از او محافظت میپشت

 (13911) تیر بال از تو رسد هم تو بال را سپری   هم تو جنون را مددی هم تو جمال خردی

 (17121) هایی که دارد موی توز زرهـــــــج   ـــــــــودری مانع نبـم را اسپـر غــــتی



 (17291) رف تیر و کمان کوــچه گفتم آن ط   ـو قوسو اسپر همــو تیر است همــــهم

 (1112) وز طعنه چرا ترسم چون او سپرم آمد   و آب حیا  آمدـــــاز مرگ چرا ترسم ک

 زنیام چون روای شمع من بس روشنی بس روشنی در خانه

 تیر بال چون دررسد هم اسپری هم جوشنی هم جوشنی      

(28138) 

چنان که در موارد باال ذکر شد، موالنا به رعایت شرع بسیار پایبند است. او معتقد است در برابر احکام شرعی و 

 ها نیز باید مثل سپری بود تا از تیراجل در امان ماند:قبول آن

 (21913) زان پیش که تیر اجل آید به سپر بر   حکامخود را تو سپر کن به قبول همه ا

 کمند -3-6

 ای است که در غزلیا  موالنا معانی متفاوتی به خود گرفته است.کمند از اصطالحا  حماسی

سازد داند. کمندی که انسان را ابزار دست معبود ازلی میها را گرفتار کمند الهی میموالنا انساندر بعضی ابیا  

 گریزی نیست: و از آن را

 (1117) رندیدـــــمپیچید مپیچید بر استیزه م   گرفتار کمندید کزو هیچ امان نیست

 (1111) چه امکان گریز است که در دام کمندید   ــریزیدچنان برمستیزید ز دولت مگ

 (23311) دیمـــه دست صانع انگاز آمـــــــما ب   ـــرکشیدند انداخت و ما را بـاو کم

  (13172) روزی که به جد گیرد گردن ز که پیچانی   ردنت اندازدـــــمندی نو در گهر لحظه ک

 (8133) چه ره است آن ره پنهان که از آن راه کشید   ها راکشد این جانچه کمندست که پر می

 دــــرا دویـــــوسفم از چاه به صحـــــی   ــــــم را کشیدون که کمند تو دلـــــچ

(21333) 



 (1813) مندی دل آواره راــــــــوب کــــــــخ   ـــــــــربسته راوب کلیدی در بــــــخ

 :ذکر و یاد اوست شود ندی که باعث اتصال به معشوق میکموی معتقد است 

 (2111) خاموش که جوش کرد سودا    ذکرست کمند وصل محبوب

 کند: متصل می و معتقد است غصه و رنج و بال مانند کمند، انسان را به خداوند

 (9191) کشان آرد  رنج به درگاه جودگوش   غصه و ترس و بال هست کمند خدا

 سازد:زلف معشوق نیز در ابیا  او مانند کمندی است که عاشق را گرفتار می

 کن آن زلف کمند ای جانوز ناز چنین می    از بهر دل ما را در رقص درآ یارا

(29183) 

 م را کمند کنــــــهای زلف دلزان حلقه    د کنــلنجانا بیار باده و بختم ب

(12331) 

 کشد:به این سو و آن سو میگرفتار کرده و کند که او را تشبیه میکمندی  بهرا شراب موالنا در جایی دیگر 

 کشدم ز پیش و پسزان که کمند سکر می می   ی شرم بردرممن پس و پیش ننگرم پرده

(21871) 

-را کمندی الهی میها برد و آننیز از اصطالحا  حماسی بهرم میابیا  شعر خویش صیف در توموالنا حتی 

 :ها نگاه کردنکه نباید با سستی به آ داند

 منگر سست به نخو  تو در این بیت و ترانه  نه سماع است نه بازی که کمندی است الهی

(21871) 

 جوشن -3-7

برای محافظت از تیر و شمشیر معشوق، جوشن عشق بر تن  گری تشبیه کرده کهموالنا عشق را به جوشنی

 کند:عاشق می



 (111137) گر عشق ساخت جوشنجوشن    ترسی ز تیر و شمشیرور می

 داند:ها در برابر غم میوی مستی و بیخودی حاصل از شراب را نیز مانند جوشنی محافظ انسان

 (12898) ی و بیخودی جوشنندارد او جز مست    چو آدمی به غم آماج تیر را ماند

 زره -3-8

ی معشوق را به تیر و زلف او را به کمند و جان را به سپر تشبیه کرد چنان که در شاید بتوان کرشمه و غمزه

و تشبیه آن به   زلف و موی معشوقشود اما تصویر شگرفی که موالنا از ب فارسی و شعر شاعران دیده میدا

 :ست که کاربرد آن در غزل تازگی داردسازد از تصاویر بدیعی امیزره 

 (21118) هادـــــذار نـــــگرهای زرهــــتی   ــــــــوی در کمان ز کمینآن زره م

 زانکه جز زلف خوشت را زره و خوود نکرد   ی تیرافکن تو خسته نشدزهــــجانم از غم

(8217) 

 موی مکنقمرروی زره وــــــنامشان را ت  دانویی که بتان راست دروغین میروی و م

(12113) 

 سنان -3-9

-خود را در سبقت و پیش در بعضی ابیا  او ند معنی به کار برده است.موالنا سنان را در غزلیا  خویش در چ

 :است روی به سنان تشبیه کرده

 (23918) و سابق چون سنانمــــــــگه رزم ت    زم تو گردان چو خمرمــــمیان ب

 (13231) روی تیر و سنانیم همهزآنک در پیش    پیکار طلب جان ما را به صف اول

 :است او نظر و نگاه را به سنان تشبیه کرده و سرودهدر جایی دیگر 

 (9911) ذار بودـــسنان دیده احمد چه دلگ   و یک سواره مه را سپر دو نیم شودـچ



 (8113) یدچون سنان نظر از دولت او تیز کن   بس زبان کز صفت آن لب او کند شود

 معنای دیگری که موالنا برای سنان به کار برده تشبیه زبان به سنان است:

 ها چون سنانستیکه اندر شهر تبدیلت زبان  خداوندا توکن تبدیل که خود کار تو تبدیل است

(11313) 

ن خوردن از سنا دنیا را دارد و عقوبت تعلق بهبرحذر میانسان را از دلبستگی به جهان  در چند غزل موالنا

 داند:دست آن می

 (27119) و آخر ز بهر سه نان تا کی خوری سنانش   آخر از بهر دو نان تا کی دوی چو دونان

 (8111) آیدرای دو سه نان زخم سنان میـــــز ب   ن عالم قحطی که در اوــبرهیدیت از ای

 (13711) و سنان بینیوز بهر سه نان تا کی شمشیر    نـــز بهر عجوزی را تا چند کشی کابی

 م رماحیــخور پی سه نان ز سنان زخمی   ورنه به دو نان بنده دونان و خسان باش

(13989) 

 کند:اما معنای دیگری که موالنا برای سنان به کار برده این است که سنان را تعبیر به غزل خویش می

 درازی در سنانبیشتر شد عیب نیست این   چون سنان است این غزل در دل و جان دغل

(11179) 

 گرز-3-11

 :سر عقل را بکوبدبا آن دهد تا را به دست عشق میدر غزلیا  خویش گرز موالنا 

 دوششد ز بلندی عشق چرخ فلک پست    گرز برآورد عشق کوفت سر عقل را

(27191) 

 

 



 

 

 گیری نتیجه

 عرفانی ادبیا  ماست.نامه موالنا بزرگترین حماسی عرفان اساسا زیرساختی حماسی دارد و شمس

بینیم چه در ادبیا  غنایی میسازد با آنتصاویری که موالنا از عشق و عاشق و معشوق در غزلیا  خویش می

ی ادب غنایی باشد تصاویری که در حوزهسازد بیش از اینگیری دارد. تصاویری که موالنا میتفاو  چشم

پهلوان عرصه ای لطافت و ظرافت است در غزلیا  موالنا حماسی است. عشق که در تمام ادبیا  غنایی ما دار

ی عشق پادشاه و پهلوان از نظر موالنا عشق از همه چیز و همه کس نیرومندتر است. .ی عرفانی استحماسه

ها و نباید از دیگر مهتران یاد کرد و مهمترین رقیب او عقل است که در مصاف بین آناست که با وجود ا

 پیروزی با عشق است.

برای شکار و خونریزی عاشق آمده  که داندی میشمشیر، تیغ و خنجر برنده و تیزهمچنین موالنا عشق را  

 باشد و دل عاشق را شکار کند.ی معشوق ی عشق کرشمه و غمزهاست. چه بسا که این شمشیر برنده

کاری ندارد از نظر  ناله و زاری در فراق معشوقعاشق که نزد بسیاری از شعرا کسی است که جز گریستن و 

شکند. و گاه کش را میگردن نفس گردنرود و میبا وجود و هستی خویش پهلوانی است که به مصاف  موالنا

حقیقت این است که صفاتی که موالنا  .ممیمنه سپاه جای اوست و شودمی رستم دستانیابد که چنان قدرتی می

ی رزم و نبرد با او جمع است و او، خود پهلوان عرصه برای عاشق در غزلیا  خویش نام برده، تمام در خود

 هستی خویش است.

معشوق موالنا نیز با معشوق ادب غنایی تفاو  بارزی دارد. معشوق او معشوقی است که با نگاهش و غمزه و 

اندازد و دل عاشق را کند و با موی و گیسوی خود، کمندی میاش تیر و خنجر به سوی عاشق پرتاب میکرشمه

 شود برای حفظ جان عاشق و با موی خویش را زرهیکند. اما همین معشوق خونریز گاه سپری میاسیر می

 سازد.میجان عاشق  برای محافظت



ی او از عالوه بر تصاویری که موالنا ـ با استفاده از اصطالحا  حماسی ـ از عاشق و معشوق ساخته؛ استفاده

که راهی است برای بیخودی و کنار گذاشتن وجود و هستی،  همین اصطالحا  برای توصیف شراب و مستی

شود. موالنا تیزی و نفوذکنندگی و بیخودکنندگی شراب را تیزی شمشیر، برندگی و در غزلیا  شمس دیده می

 داند.کند و مستی حاصل از آن را مانند جوشنی محافظ وجود میقاطعی خنجر، گرفتارکنندگی خنجر تشبیه می

ی حماسی دربارهبا استفاده از اصطالحا   و تصاویر حماسی او کهذکر شده تاکید موالنا بر شرع  در کنار موارد

شود. موالنا معتقد است کسی که نماز و روزه اش نماز و روزه درست کرده است در شواهد ذکر شده دیده می

تشبیه کرده که با شادی و  ی پهلوان است و در جای دیگر روزه را به خنجریمقبول درگاه الهی شود به مثابه

 اند.خوشی پذیرای آن شده

ی موالنا است برای تبیین حماسی بودن اندیشه و شواهدی که در این گفتار ذکر شدند جوی از خرمن اندیشه

و توسع معانیی که او برای واژگان غنایی در نظر گرفته های موالنا گونه تصویرسازیایناحساس مالی روم. 

و ی باشند حماسادب ی در زمره گیرند،که در حوزه ادب غنایی جای غزلیا  او بیش از آن باعث شده کهاست 

های ی سرودهی عرفانی بر غزلیا  شمس از این جهت، نامی درخور و شایستهاطالق نام بزرگترین حماسه

 موالناست.

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  منابع

 . تهران: کتاب زمان7(. طال در مس. چ2738براهنی، رضا. )

نامه پژوهش زبان و نامه موالنا. فصل(. حماسه عرفانی و تجلی آن در شمس2782، علی. )چافی پورنحسی

 .31-73ادبیا  فارسی. دوره جدید. شماره اول. صص 

 . تهران: سمت1(. بررسی و تحلیل سبک شخصی موالنا در غزلیا  شمس. چ2781ــــــــــــــــــ. )

 . تهران: زوار7(. دیوان. با مقابله و تصحیح ضیاءالدین سجادی. چ2718الدین بدیل. )افضخاقانی شروانی، 

 تهران: امیرکبیر.. 2چ(. انسان آرمانی و کامل در ادبیا  حماسی و عرفانی فارسی. 2718رزمجو، حسین. )

 .2ج(. قلمرو ادبیا  حماسی ایران. تهران: پژوهشگاه علوم انسای و مطالعا  فرهنگی. 2782ـــــــــــــ . )

 . تهران: علمی. 1چ(. سر نی )نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی(. 2731کوب، عبدالحسین. )زرین

 . تهران: علمی9چ(. با کاروان حله. 2731ـــــــــــــــــــ . )

 . تهران: طهوری9(. فرهنگ اصطالحا  و تعبیرا  عرفانی. چ2789سجادی، سیدجعفر. )

 . تهران: امیرکبیر7چ (. دیوان اشعار. به اهتمام مدرس رضوی.2711) سنایی، ابوالمجد مجدود بن آدم.

 . تهران: مرکز2(. رویا، حماسه، اسطوره. چ2731الدین. )کزازی، میرجالل

 . تهران: توس1نامه. تصحیح و مقدمه هلمو  ریتر. چ(الهی2718عطار نیشابوری، شیخ فریدالدین. )

. 2نیا. چالطیر. توضیح و تلخیص کامل احمدنژاد و فاطمه صنعتینطق(. م2731ـــــــــــــــــــــــــــــ. )

 تهران: زوار



 موسسه مطالعا  و تحقیقا  فرهنگیتهران: . 2چ(. فردوسی و شاهنامه. 2719مرتضوی، منوچهر. )

نامه (. بازتاب عناصر حماسی در غزلیا  شمس. فصل2781مهر، رحمان و حسین ادبی فیروزجایی. )مشتاق

 .سوم ادبیا  و علوم انسانی. سال اول. شماره دانشکده

 . تهران: طالیه1چ. الزمان فروزانفربدیعتبریزی. تصحیح  (. کلیا  شمس2781الدین. )مولوی، جالل


