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چکیده
غزلیات شمس ،اﺛﺮ ﺟاودانهی ﻣﻮالنـا ﺟﻼلالﺪیﻦ ﻣﺤمﺪ ﺑﻠﺨﻲ در زﻣینهی ﺑیان ﻣضاﻣیﻦ عارفانه و عشق آسمانﻲ است .ﻣﻮالنـا در
خﻼل ایﻦ غزلیات ناب ،از نمادهای اسطﻮرهای نیز ﺑﺮای تبییﻦ ﻣضاﻣیﻦ عﺮفانﻲ و سایﺮ ﻣفاهیم شـرﺮی اسـتفاده دـﺮده اسـت .در
ایﻦ ﻣقاله ﺑه ﺑﺮرسﻲ عناصﺮ اسطﻮره اعم از شﺨصیتها ،ﻣﻮﺟﻮدات و نمادهایﻲ ده صبغه و نمﻮدی عﺮفـانﻲ در غزلیـات شـمس
داشتهانﺪ ،پﺮداختهایم .البته عﻼوه ﺑﺮ شﺨصیتها و نمادهای اسطﻮرهای ﻣﻠﻲ ،شﺨصیتهای اسطﻮرهای دینـﻲ و عﺮفـانﻲ نیـز دـه
ﻣﻮالنا آنها را در ﺟهت ﺑیان ﻣفاهیم عﺮفانﻲ آورده ،ﻣﻮرد ﺑﺮرسﻲ قﺮار گﺮفتهانﺪ .عناصـﺮ و ﻣﻮﺟـﻮدات و شﺨصـیتهـای ﻣـﻮرد
ﺑﺮرسﻲ در ایﻦ ﻣقاله عبارتنﺪ از رستم ،زال ،دیقباد ،سهﺮاب ،اسـفنﺪیار ،ضـﺤا ،،دیاـاوو  ،ﻣـانﻲ ،دیﺨ.ـﺮو .شﺨصـیتهـای
اسطﻮرهای دینﻲ:اﻣام عﻠﻲ (ع) و حمزه و ﻣﻮﺟﻮدات اف.انهای همچﻮن دﻮه قاف ،هما ،عنقا و سیمﺮغ .نتیجـهی حاصـ شـﺪه از
پژوهش ایﻦ است ده ﻣﻮالنا در غزلیات شمس نیز ﻣاننﺪ سایﺮ آﺛارش ،ﺑﺮای ﺑیان هـﺮ هـه ﺑهتـﺮ ﻣضـاﻣیﻦ و ﻣفـاهیم عﺮفـانﻲ ،از
عناصﺮ اسطﻮره و حماسه استفاده دﺮده است؛ تا ﺟایﻲده پژوهشگﺮان ادﺑیات عﺮفانﻲ ،غزلیات شمس را نمﻮنهی ﺑارز و ارزشمنﺪ
حماسهی عﺮفانﻲ دان.تهانﺪ.

واژگان کلیدی :ﻣﻮالنا،غزلیات شمس،عناصﺮاسطﻮره و حماسه،ﻣضاﻣیﻦ عﺮفانﻲ.

 .1مقدمه
ﺑه رغم ناسازگاریهایﻲ ده ظاهﺮاً و در نگاهﻲ دﻠﻲ ﻣیان ﻣﻮضﻮع حماسه و عﺮفان ﺑه هشم ﻣﻲخﻮرد ،ﻣتﻮن حماسﻲ و
عﺮفانﻲ در زﻣینه های ﻣﺨتﻠف ﺑا هم سازگار و هم.اننﺪ .از آنﺟا ده ﻣتﻮن حماسﻲ و عﺮفانﻲ هـﺮ دو زاییـﺪهی تﺨیـ ،
قﺪرت هنﺮی ،خﻼقیت و ذوق ادیبان ه.تنﺪ ،پیش و ﺑیش از آناه ﻣﺮﺑﻮط ﺑـه حـﻮزههـای انﺪیشـه و تفاـﺮ گﻮنـاگﻮن
ﺑاشنﺪ ،فﻦ ادﺑﻲ و زاییﺪهای زیبا از تﻮان هنﺮی خالقان ذوقﻣنﺪ ﺑه شـمار ﻣـﻲآینـﺪ .ایـﻦ هم.ـانیها ـ الاقـ در عﺮصـه
ادﺑیات فارسﻲ ـ ﺑه ویژه در آﺑشﺨﻮرهای اسطﻮرهای ،نماد سازیها و تصﻮیﺮ آفﺮینﻲها از آرﻣانهای ﺑﻠنﺪ ان.انﻲ ،پیاﻣها
و ﺑﻦﻣایههای ﻣتنﻮّع خﻮد را نشان دادهانﺪ .اگﺮهه شاعﺮ حماسهسﺮا و شاعﺮ عارف از لﺤاظ ایـﺪوﻮلﻮیی و تفاـﺮ قاﺑـ
ﻣقای.ه نی.تنﺪ اﻣا از لﺤاظ آرﻣانها و اهﺪاف ﻣﻲتﻮان آنها را دارای افااری ﻣنجﻲوار دان.ت ده یاﻲ ﻣاننﺪ فﺮدوسـﻲ
ده حماسهسﺮاست ،ﺑﺮای آزادی ﻣیهﻦ از دست ﺑیگانگان قﻠم ﻣﻲزنﺪ و دیگﺮی همچﻮن ﻣﻮالنا ده عارف است ،آزادگـﻲ
ﺟان از دست شیطانِ نفس را آرزو ﻣﻲدنﺪ .در تطبیق آﺛار حماسﻲ -اسطﻮرهای و عﺮفانﻲ نیز ﺑایﺪ گفت ده شﺨصـیت-
های حماسﻲ و اسطﻮرهای ،ﺟهاد ﺑا دشمنان و عبﻮر از هفتخان را آرﻣان ﺑزرگ ﻣﺤ.ﻮب ﻣﻲدننـﺪ و شﺨصـیتهـای
نﻮعﻲ در ﻣتﻮن عﺮفانﻲ ،ﺟهاد ﺑا نفس و عبﻮر از هفت وادی را هﺪف ﻣقﺪ خﻮد ﻣﻲداننﺪ؛ زیﺮا «اگﺮ حماسه و عﺮفـان
قاﺑ ﻣقای.ه ﺑاشﺪ ده ه.ت ،ﻣﻲتﻮان هفتخان را ﺑﺮ هفت وادی (طﻠب ،عشق ،ﻣرﺮفت ،استغنا ،تﻮحیﺪ ،حیﺮت و فنـا)
ده عﺮفا در سیﺮ و سﻠﻮ ،خﻮیش ﺑایﺪ پشت سﺮ ﺑگذارنﺪ ،تطبیق نمﻮد(».یاحقﻲ )54:1:54،شاعﺮ حماسهسـﺮا و شـاعﺮ
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عارف ،یک وﺟه اشتﺮا ،دیگﺮی نیز دارنﺪ و آن ایﻦ است ده گﻮیﻲ آرﻣانهای ﺑزرگ و حیاتﻲ ﻣﻠتها را ﺑﺮ زﺑان ﻣﻲ-
آورنﺪ و ایﻦ اﻣﺮ نشان از ایﻦ دارد ده «هنﺮ و ادﺑیات نیز ﻣاننﺪ خﻮاب ،ﻣﺤـ تجﻠـﻲ صـﻮر ﻣيـالﻲ و ظهـﻮر ناخﻮدآگـاه
ﺟمرﻲ است»( .شایگانفﺮ .)1:1 :1:31،تﻮضیح ایﻦده از دیﺪگاه یﻮنگ» ،هنﺮﻣنﺪ ،ان.ان است اﻣا در ﻣرنایﻲ واالتـﺮ ،او
یک ان.ان نﻮعﻲ است»(.شمی.ا )62 :1:3: ،ﺑناﺑﺮایﻦ شاعﺮان عارفﻲ همچﻮن ﻣﻮلﻮی ده عناصﺮ اسطﻮره را دستﻣایـه-
ی خﻠق ﻣضاﻣیﻦ عﺮفانﻲ قﺮار ﻣﻲدهنﺪ ،ﺑا استفاده از شﺨصیتها ،ﻣﻮﺟﻮدات و عناصﺮ اسطﻮرهای و حماسـﻲ ،از زﺑـان
همه سﺨﻦ ﻣﻲگﻮینﺪ.
از وﺟﻮه تشاﺑه دیگﺮ ﻣیان حماسه و عﺮفان« ،ﺑهﺮه گیﺮی ﻣشتﺮ ،از نمادهای ﻣهم و اساسﻲ همچﻮن سیمﺮغ ،عنقا ،همـا
و سایﺮ ﻣﻮﺟﻮدات و شﺨصیتهای نمادیﻦ دیگﺮ است(».قبادی )2:1:31 ،شاعﺮان و نﻮی.نﺪگانﻲ دـه تمـایﻼت عﺮفـانﻲ
دارنﺪ از نمادهای ﻣهمتﺮیﻦ اﺛﺮ حماسﻲ فارسﻲ ،یرنﻲ شاهناﻣه ﺑه وفﻮر استفاده نمﻮده و گاه خـﻮد تصـاویﺮ و نمادهـای
ﺟﺪیﺪی خﻠق دﺮدهانﺪ .ﻣﻮالنا در غزلیات شمس ﺑارها از شﺨصیتها و نمادهـای اسـطﻮرهای و حماسـﻲ ﺑـﺮای تبیـیﻦ
ﻣضاﻣیﻦ عﺮفانﻲ استفاده دﺮده است .ددتﺮ ﻣنﻮههﺮ ﻣﺮتضﻮی ﻣرتقﺪ است ده «شمسناﻣهی ﻣﻮالنا در حقیقت ،ﺑزرگتﺮیﻦ
حماسهی عﺮفانﻲ در تمام تاریخ شرﺮ و ادب پارسﻲ اسـت(».ﻣﺮتضـﻮی ):5:1:56 ،و سـیﺮو شمی.ـا نیـز «ﻣينـﻮی
ﻣﻮلﻮی و غزلیات شمس را نمﻮنهی اعﻼی حماسهی عﺮفانﻲ ﻣﻲدانﺪ(».شمی.ا)1:1-1:6 :1:51،
هﺪف ﻣا در ایﻦ ﻣقاله ،ﺑﺮرسﻲ و تﺤﻠی نمادهای اسطﻮرهای در غزلیات شمس و ﻣﺨصﻮصاً شﺨصیتهـا و نمادهـایﻲ
است ده ﻣﻮالنا ﺑه آنها صبغهای عﺮفانﻲ ﺑﺨشیﺪه است .یاﻲ از ﻣهمتﺮیﻦ وظایف شﺨصیتهای اسطﻮرهای در غزلیات
شمس ،ایفای نقش آنها در نقش سالاان یا پیﺮان طﺮیقت است؛ ﺑﺪیﻦ تﻮضیح ده ﻣﻮالنـا ﺑـﺮای ﺑیـان ع مـت سـیﺮ و
سﻠﻮ ،و ﺑﺮای تبییﻦ ﺟانسﻮز ﺑﻮدن تازیانههای سﻠﻮ ،و دشﻮاری آن ،از شﺨصیتهای اسطﻮرهای -ده نماد ﻣبـارزهای
ﺑا تﻮان فﺮاﺑشﺮی ه.تنﺪ -استفاده دﺮده است .ﻣﻮلﻮی اولیﻦ د.ﻲ نی.ت دـه ﺑـه شﺨصـیتهـای اسـطﻮرهای صـبغهی
عﺮفانﻲ ﺑﺨشیﺪه ﺑاشﺪ ﺑﻠاه شاعﺮان و عارفان قب از او همچﻮن سهﺮوردی و سنایﻲ نیز در ایﻦ زﻣینه قﻠم زدهانﺪ؛ حتـﻲ
ﺑه ﺑاور ﺑﺮخﻲ« ،ان.انهای اسطﻮرهای و دهﻦ ،نﺨ.تیﻦ عارفان گیتﻲ ﺑﻮدهانـﺪ(».آتـﻮنﻲ )6:1:31 ،ﻣقصـﻮد دیگـﺮی دـه
ﻣﻮالنا از دارﺑﺮد شﺨصیتهای اسطﻮرهای در غزلیات پﺮ شﻮر خﻮد دارد ،ﺑیان نهایت آرزوها و آرﻣانهای خﻮد اوست؛
او گاه ﺑا تﻠفیق شﺨصیتهای اسطﻮرهای و واقرﻲ ،شﺨصیتﻲ همهﺟانبه خﻠق ﻣﻲدنﺪ تا ﺑه ﺟنگ دیﻮ نفس و وسﻮسـه-
های او ﺑﺮود .ﻣﻮلﻮی «ﺑﺮای ﺑازنمﻮدن شﻮر و حالهای عاشقانه و عارفانهی خﻮد ،صﻮر خیالﻲ اسطﻮرهای و ههﺮههایﻲ
اف.انهای-حماسﻲ ایﺮانﻲ ﺑه دار ﻣﻲگیﺮد(».داشانﻲ ،افﺮوغ ،احمﺪی ،اﻣینﻲ )6::1:31،البته او ﺑه ﻣﻮﺟـﻮدات و داسـتان-
های اسطﻮرهای نیز در غزلیات خﻮد اشاره دﺮده است .ﺑا ایﻦ ﻣقﺪﻣه ﺑه ﺑﺮرسﻲ و تﺤﻠی تکتـک اﺑیـاتﻲ دـه ﻣﻮالنـا از
شﺨصیتها ،ﻣﻮﺟﻮدات و همچنیﻦ داستانها و وقایع اسطﻮرهای در آنها ناﻣﻲ ﺑه ﻣیان آورده است ﻣـﻲپـﺮدازیم .البتـه
عناصﺮ اسطﻮره را در غزلیات شمس ،ﺑه تفایک نام و همچنیﻦ ﻣﻠﻲ یا دینﻲ ﺑﻮدن آن ﻣﻮرد تﺤﻠی قﺮار ﻣـﻲدهـیم و در
ایﻦ ﻣیان ،تأدیﺪ ﻣا ﺑﺮ اﺑیاتﻲ خﻮاهﺪ ﺑﻮد ده ﻣﻮالنا از عناصﺮ اسطﻮره در زﻣینهی ﺑیـان ﻣضـاﻣیﻦ عﺮفـانﻲ سـﻮد ﺟ.ـته و
شﺨصیتها و نمادهای اسطﻮره را دستﻣایهی خﻠق ﻣضاﻣیﻦ عﺮفانﻲ قﺮار داده است.
بحث و بررسی
 -1شخصیتهای اسطورهای ملی
1-1رستم دستان
در ﺑیان اهمیت شﺨصیت رستم ﺑﺮای ﻣﻮالنا همیﻦ ﺑس ده ﻣهمتﺮیﻦ و دﻠیﺪیتﺮیﻦ قهﺮﻣـان حماسـهی عﺮفـانﻲ ﻣﻮالنـا
تﺮدیب و تﻠفیقﻲ است از شﺨصیت رستم دستان ،پهﻠﻮان حماسههای اسطﻮرهای و ﻣﻠﻲ و شیﺮ خﺪا و حیﺪر دﺮّار ،عﻠﻲ
(ع) ،قهﺮﻣان حماسههای دینﻲ و ﻣذهبﻲ:
شیﺮ خﺪا و رستم دستانم آرزوست
زیﻦ همﺮهان س.ت عناصﺮ دلم گﺮفت
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(غزلیات شمس):5:
در دیﻮان غزلیات ﻣﻮالنا  51ﺑار نام رستم تاﺮار شﺪه اسـت .البتـه اسـتفاده ﻣﻮالنـا از نـام رسـتم در اﺑیـات ﻣﺨتﻠـف،
صﻮرتها و تﻮﺟیههای ﻣﺨتﻠفﻲ دارد .او گاه خﻮد را رستم ﻣرﺮفﻲ ﻣﻲدنﺪ:
قﻮت هﺮ گﺮسنهام ،انجم هﺮ انجمنم
صیق هﺮآینهام ،رستم هﺮ ﻣیمنهام
(همان):1:
گاه رستم را همآورد و رقیب خﻮد ﻣﻲخﻮانﺪ:
زخم ﺑﺮ رستم زنیم و زخم از رستم خﻮریم
نفس ﻣاده دی.ت تا ﻣا تیغ خﻮد ﺑﺮ وی زنیم
(همان)14:
گاه نیز آن را ﺑه ﻣنزلهی صفت شای.تهای در ن ﺮ ﻣﻲگیﺮد ﺑﺮای تمام د.انﻲ ده ﺑا نفس خﻮد ﺑه ﻣبارزه ﺑﺮﻣﻲخیزنﺪ:
اگﺮ ﺑـه نفـس لمیمـت غـزا
تﻮ رستم دل و ﺟانﻲ و سﺮور ﻣﺮدان
تﻮانﻲ دﺮد
(همان)45:
در ﺑیت زیﺮ ناﻣﻲ از رخش ،اسب اف.انهای رستم نیز آورده شﺪه است؛ «در ادﺑیات عﺮفانﻲ رخش ﺑه دار خﻠـق ﻣرـانﻲ
و انﺪیشه های عارفانه آﻣﺪه است و همﻮاره اسب ﻣمﺪوح در ﻣقام اغﺮاق هماننﺪ رخش تﻮصیف شـﺪه اسـت(».سـیف،
)23:1:3:
از رخـش و ز
ﺑا رستم زال تـا نگـﻮیﻲ
تازیانه ﻣا
(همان)2::
اﺑیات زیﺮ در ﺟهت تأدیﺪ ﺑﺮ اهمیت ذوق و شﻮر و شﻮق آورده شﺪه است و رستم در ایﻦ اﺑیات نمـاد ان.ـانﻲ داﻣـ
است ده او نیز ﺑﺪون ذوق و شﻮر و شﻮق ،نمﻲتﻮانﺪ شاداﺑﻲ و نیﺮوی دلﺨﻮاه خﻮد را داشته ﺑاشﺪ.
دایﻦ ذوق زور رستمان ﺟفت تﻦ ﻣ.ایﻦ دنﺪ
ذوق.ت دانﺪر نیک و ﺑﺪ در دست و پا قﻮتدهﺪ
گﺮ ذوق نبﻮد یار ﺟان ﺟان را هه ﺑاتمایﻦ دنﺪ
ﺑـا ذوق ﻣ.ـایﻦ رستمﻲ ﺑﻲ ذوق رستم پﺮغمﻲ
(غزلیات شمس)51:
در اﺑیات زیﺮ تﻮانایﻲ و قﺪرت رستم در گﺮو عنایت و تﻮﺟه خﺪا دان.ته شﺪه است و ﻣﻮالنا ﻣرتقـﺪ اسـت دـه ﺑـﺪون
عنایت خﺪا حتﻲ رستم نیز دارای هیچ اﻣتیازی نی.ت و پیﺮوزی او در گﺮو ارادهی الهﻲ است.
زاالن هـمه رستـم ﺟهادنﺪ
هﻮن ﺑﻮی عنایت تﻮ ﺑاشﺪ
گﺮ حمزه و رستم انﺪ ﺑادنﺪ
هـﻮن از ﺑﺮ تﻮ ﻣﺪد نباشﺪ
(همان)51:
ه.ت اﺛﺮ حمایتت گﺮ زره است وگﺮفﺮ
نصﺮت رستمان تﻮیﻲ فتح و ظفﺮرسان تﻮیﻲ
(همان)112:
در ﺑیت زیﺮ رستم نماد شﺨصیت اسطﻮره های عﺮفانﻲ است و ﻣﻮالنا ﺑا تشبیه دل ﺑه رستم دستان ،شﺨصیتﻲ اسـطﻮره-
ای در زﻣینهی عﺮفان خﻠق دﺮده ده ﻣﻲتﻮانﺪ ﺑه راحتﻲ هفتوادی را پشت سﺮ ﺑگـذارد .تشـبیه دل ﺑـه رسـتم دسـتان
تشبیهﻲ ﺑﺪیع و دلنشیﻦ و دارای ﺑار عاطفﻲ-حماسﻲ است ده فقط از ﻣﻮالنا ﺑﺮﻣﻲآیﺪ:
سـﻮی خیـال خـطا ﺑـهـﺮ غزا ﻣﻲرود
گفت ده دل آن ﻣاست رستم دستان ﻣاست
(همان)115:

 .1تماﻣﻲ اﺑیات از دﻠیات شمس ،ﺑا تصﺤیﺤیات و حﻮاشﻲ ﺑﺪیعالزﻣان فﺮوزانفﺮ آورده شﺪه است.
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اﺑیات زیﺮ از ﺟمﻠه اﺑیات غزلیات شمس است ده ﻣﻮالنا در آن ،رستم را ﺑه نفس تشبیه دﺮده است؛ البته یـک ﺑـار نیـز
ﻣﻮلﻮی دل را ﺑه رستم تشبیه دﺮده ﺑﻮد اﻣا تشبیه نفس ﺑه رستم از تشبیهات نادر در آﺛار ﻣﻮالناست زیﺮا اديﺮاً شﺨصیت
حماسﻲ-اسطﻮرهای رستم در آﺛار ﻣﻮالنا و سایﺮ آﺛار عﺮفانﻲ در ﺟایگاه دفع دننﺪهی وساو نفس تﺮسیم شـﺪه اسـت
نه در ﺟایگاه خﻮدِ نفس ده البته ایﻦ اﻣﺮ نشاندهنﺪهی سﺮسﺨتﻲ نفس و وسﻮسههای آن از ن ﺮ ﻣﻮالناست:
زخم ﺑﺮ رستم زنیم و زخم از رستم خﻮریم
نفس ﻣاده دی.ت تا ﻣا تیغ خﻮد ﺑﺮ وی زنیم
(همان)621:
در ﺑیت زیﺮ ﺟان ﺑه رستم تشبیه شﺪه است ده تقﺮیباً هم.ﻮ ﺑا ﺑیت ﺑاالست:
احﻮال تﻮ دان.تم تﻮ عشﻮه ﻣﺨﻮان ای ﺟان
پنهان ﻣاﻦ ای رستم پنهان تﻮ را ﺟ.تم
(همان)124:
اگﺮهه اديﺮ ﻣﻮاقع شﺨصیت اسطﻮرهای رستم ﻣﻮرد ستایش ﻣﻮالناست ،اﻣا ﺑﺮخﻲ اوقات شـاعﺮ ﺑـه رسـتم در ﺑﺮاﺑـﺮ
عاشقان و عارفان شهﻮدگﺮا ،وقرﻲ نمﻲنهﺪ و قﺪرت دنیﻮی رستم را ﺑه سﺨﺮه گﺮفته و از ﺟانفشانﻲهـای عاشـقان در
طﺮیق وصﻮل ﺑه ﻣرشﻮق حقیقﻲ سﺨﻦ ﺑه ﻣیان ﻣﻲآورد؛ ﺑیت زیﺮ نمﻮنهای در ایﻦ زﻣینه است:
شبﺪیز ﻣﻲراننﺪ خﻮش هﺮ روز در دریای خﻮن
رستم ده ﺑاشﺪ در ﺟهان در پیش صف عاشقان
(همان)135:
ﻣﻮالنا در ﺑیت زیﺮ نیز هماننﺪ ﺑیت ﺑاال از ضرف و ناتﻮانﻲ رستم در طﻲ طﺮیـق عشـق و سـیﺮ و سـﻠﻮ ،،دـه ﻣایـهی
هزاران رنج است ،سﺨﻦ ﻣﻲگﻮیﺪ:
دـﻮه احـﺪ پاره شـﻮد آه هـه ﺟـای دل ﻣﻦ
عشق هﻮ خﻮن خﻮاره شﻮد رستم ﺑیچاره شﻮد
(همان)131 :
در ﺑیت زیﺮ رستم در حیطهی طﺮیقت عﺮفان ترﺮیف شﺪه است و نماد اسطﻮرهای-عﺮفانﻲ از عارفﻲ ﻣنتهـﻲ و واصـ
است ده ﺑه نهایت طﺮیقت رسیﺪه و سﺮاسﺮ روح است و ﺟ.م خﻮد را ﺑه دناری زده است:
سﺮﻣ.ت آن صبﻮحم تﻮ فتنه را ﻣشﻮران
ﻣﻦ رستمم و روحم طﻮفان قﻮم نﻮحم
(همان)61::
اگﺮ هه در ﺑیت زیﺮ رستم و حمزه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣمﺪوح شاعﺮ ناتﻮان ﺟﻠﻮه داده شﺪهانﺪ اﻣا همانگﻮنه ده در اﺑتـﺪای ﺑﺤـ
اشاره شﺪ ،شﺨصیت آرﻣانﻲ اسـطﻮرهای ﻣﻮالنـا در زﻣینـهی عﺮفـان و در طﺮیـق سـﻠﻮ ،،شﺨصـیتﻲ اﻣتـزات یافتـه از
اسطﻮرههای ﻣﻠﻲ و ﻣذهبﻲ است و در ﺑیت زیﺮ نیز آوردن رستم در دنار حمزه ﻣؤیﺪ ایﻦ ادعاست:
رستم و حمزه دﻲ ﺑﻮد دشته و افانﺪه او
هﺮخ ﻣرﻠق هه ﺑﻮد دهنه تﺮیﻦ خیمه او
(همان)66: :
«ان.ــان آرﻣــانﻲ و داﻣ ـ در عﺮفــان و حماســه ،دارای ویژگــﻲهــای آرﻣــانﻲ ان.ــان در ﻣتــﻮن عﺮفــانﻲ و حماســﻲ
است(».رزﻣجﻮ )6::1:23 ،در ﺑیت زیﺮ نیز تﻠفیقﻲ از شﺨصیتهای اسطﻮرهای و ﻣذهبﻲ یرنﻲ رستم و حمـزه ،ان.ـان
آرﻣانﻲ و آرﻣانﺑشﺮ ﻣﻮالنا را در ﻣیﺪان ﺟنگ عﻠیه نفس تشای داده است:
گﺮ تیغ و سپﺮ خﻮاهﻲ نک تیغ و سپﺮ ﺑاری
ای حمزه آهنگﻲ وی رستم هﺮ ﺟنگﻲ
(همان)6:5:
در ﺑیت زیﺮ تشبیه ﻣضمﺮ وﺟﻮد دارد ده در آن« ،رخش» ﺑه ﺟ.م وﺟﻮد ﻣجازی ان.ان تشبیه شﺪه است و «رستمزاده»
نماد سالاﻲ حقیقﻲ و دارای ارادهای قﻮی است ده ﺑایﺪ ﺑه رام دﺮدن وﺟﻮد و نفس خﻮد همت گمارد؛
گﺮ تﻮ رستم زاده ای ایﻦ رخشت آخﺮ رام دﻮ
گﺮ شﻮی تﻮ رام خﻮد راﻣت شﻮد ﺟمﻠه ﺟهان
(همان)613:
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در ﺑیت زیﺮ رستم اسطﻮرهای عﺮفانﻲ تﺮسیم شﺪه ده تنها از او ﺑﺮﻣﻲآیﺪ تا از ﻣ.یﺮ دشـﻮار خـﻮاهشهـای دل و نفـس
عبﻮر دﺮده و ﺑه سﺮﻣنزل ﻣقصﻮد ﺑﺮسﺪ:
ﺟـز ده دل پـﺮدلﻲ رسـتم ﻣـﺮدانهای
ﺑادیهای هایﻠ.ت راه دل و دﻲ رسﺪ
(همان)65::
 2-1زال
در غزلیات شمس از زال نیز ﺑارها نام ﺑﺮده شﺪه است ده اديﺮاً همﺮاه رستم ﺑه دار رفتـه اسـت؛ البتـه در تمـاﻣﻲ
اﺑیات زال ﺑه ﻣرنای شﺨصیتﻲ اسطﻮرهای ﺑه دار نﺮفته است و ﻣرانﻲ ﻣﺨتﻠفﻲ هﻮن ﻣرنای ایهاﻣﻲ پیﺮزن ،زن و  ...از آن
افاده شﺪه است .ﺑﺮای پﺮهیز از اطالهی دﻼم ،صﺮفاً ﺑه تﺤﻠی اﺑیاتﻲ ﻣﻲپﺮدازیم ده زال در آنها ﻣرنای حقیقﻲ خـﻮد را
ﺑرنﻮان شﺨصیتﻲ حماسﻲ واسطﻮرهای -ﺑا صبغهی عﺮفانﻲ دارد:ﺑیت زیﺮ در ﻣبﺤ رستم تﻮضیح داده شﺪ و ﻣرنای ﻣﻮرد افاده از ایﻦ ﺑیت ایـﻦ اسـت دـه ﺟایگـاه رسـتم در ادﺑیـات
عﺮفانﻲ ﺑاالتﺮ از زال یا هﺮ شﺨصیت اسطﻮرهای دیگﺮ است:
زاالن همه رستم ﺟهادنﺪ
هﻮن ﺑﻮی عنایت تﻮ ﺑاشﺪ
(همان)13:
 9-1کیقباد
دﻲقباد اولیﻦ شاه از سﻠ.ﻠه ی دیانیان است ده در آﺛار ﻣﻮالنا ﻣاﺮر ًا از او نـام ﺑـﺮده شـﺪه اسـت .البتـه گـاه ﺑنـاﺑﺮ
ضﺮورت وزنﻲ ﺑا عنﻮان قباد نیز از او نام ﺑﺮده شﺪه است .دیقباد تقﺮیباً در اديﺮ اﺑیات ﺑرنﻮان شﺨصـیتﻲ اسـطﻮرهای در
حیطه ی عﺮفان ﺑه دار رفته است .ﻣﻮالنا گاه دیقباد را ﺑنﺪه و فﺮﻣانبﺮدار خﻮد و اطﺮافیانش و از ﺟمﻠـه شـمس تبﺮیـزی
ﻣﻲدانﺪ:
ﺑنﺪه ست هﻮ دیقبـاد
ﺑا ﻣا دل دیقباد ﺑنﺪه ست
ﺑﻲ ﻣا
(همان)21 :
آن قباد و سنجﺮ و اسانﺪر و خاقان ﻣا
تا ﺑشایﺪ خﺪﻣت ﻣﺨﺪوم ﺟانها شمس دیﻦ
(همان)52:
در ﺑیت زیﺮ شمس تبﺮیزی ﺑه قباد ﺟانها تشبیه شﺪه است:
صﺪ هزاران ﺟان قﺪسﻲ هﺮ دﻣش ﻣنقاد هی.ت
گﺮ نه شمسالﺪیﻦ تبﺮیزی قباد ﺟانها است
(همان)115:
ﻣﻮالنا در ﺑیت زیﺮ شمس تبﺮیزی را ﻣﻮرد خطاب قﺮار داده و ﻣرتقﺪ است ده او اگﺮهه در ظاهﺮ درویش و صﻮفﻲ ﺑـه
ن ﺮ ﻣﻲرسﺪ اﻣا ارزش وﺟﻮدی او فﺮاتﺮ از ﺑﺮخﻲ شﺨصیتهای اسطﻮرهای همچﻮن دیقباد است:
ور هه ز هشم دوری در ﺟان و سینه یادی
گﺮ هه ﺑه زیﺮ دلقﻲ شاهﻲ و دیقبادی
(همان)65::
ﻣﻮالنا ،شمس تبﺮیزی را ده از ن ﺮ او اسطﻮرهای عﺮفانﻲ است ،در دنار دیقباد ده اسطﻮرهای ﻣﻠﻲ است قـﺮار داده
و آن دو را دارای اشتﺮاداتﻲ دان.ته است؛ البته ایﻦ اﻣﺮ در تﻠفیق دو شﺨصیت رستم و اﻣام عﻠـﻲ(ع) نیـز دیـﺪه شـﺪ و
نشاندهنﺪهی ایﻦ است ده ﻣﻮالنا هم ﺑه اسطﻮرههای ﻣﻠﻲ ایﺮان و نیز اسـطﻮرههـای ﻣـذهبﻲ و عﺮفـانﻲ ﺑـﺮای آفﺮیـﺪن
ﺑشﺮی فﺮاﺑشﺮی تﻮﺟهﻲ همﺮاه ﺑا احتﺮام داشته است.
ای ده نﺪیﺪه هﻮ تﻮ عشق دگﺮ دیقباد
شمس حق دیﻦ تﻮیﻲ ﻣالک ﻣﻠک وﺟﻮد
(همان)13:
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در ﺑیت زیﺮ ﻣﻮلﻮی در تشبیهﻲ ﺑا زیﺮساخت عﺮفانﻲ ،عشق را ﺑه دیقباد تشبیه دـﺮده اسـت دـه تشـبیهﻲ دلنشـیﻦ و
سﺮشار از ﻣفهﻮم است و ﺑا تﻮﺟه ﺑه صفات و ویژگﻲهای شﺨصیتﻲ دیقباد ،تشبیهﻲ زیبا و ﺑجاست:
از سﺮ ﻣا دم ﻣباد سایه ایﻦ دیقباد
عشق همایﻮن پی.ت خطبه ﺑه نام وی.ت
(همان)115:
«ﻣﻮلﻮی در ﻣينﻮی ﺑا تميیـ هـای ﻣترـﺪد تجﺮﺑـههـای شﺨصـﻲ و صـﻮفیانهاش را تﻮضـیح ﻣـﻲدهـﺪ»(ﺟـمنـژاد،
ﺑهﺮاﻣیان )5::1:35،در ﺑیت زیﺮ نیز هﺪف از ذدﺮ اسم دیقباد ،تميی ﺑﻮده است و در واقع شاعﺮ قصﺪ آفﺮینش ضـﺮب-
المي ﺑا استفاده از شﺨصیت اسطﻮرهای دیقباد داشته است ده در ایﻦ زﻣینه ﻣﻮفق عم دﺮده است:
ﺑﻲ تـﺨـت و دـﻼه دیقبادم
ﺑﻲ ساقﻲ و ﺑﻲ شﺮاب ﻣ.تم
(همان)115:
راﺑطهای ده ﻣیان «قباد» و «ﺟان» در اشرار ﻣﻮلﻮی دیﺪه ﻣﻲشﻮد ،راﺑطهای تﻠفیقﻲ از اسـطﻮره و عﺮفـان اسـت و ﺑارهـا
دیﺪیم ده ﻣﻮالنا ﺟان را در دنار دیقباد آورده و حتﻲ ﺑه دیقباد تشبیه دﺮده است و ایﻦ اﻣﺮ یاﻲ از ﺟﻠﻮههای اسطﻮرهی
دیقباد در عﺮفان ﻣﻮالناست ده در ﺑیت زیﺮ نیز ﻣشهﻮد است:
دـان قـبـاد صــف شـاﻦ
ﺟانها ﺑﺮ ﺑام تﻦ صف صف زدنﺪ
ﻣﻲآیﺪم
(همان)615:
در ﺑیت زیﺮ پﻮشیﺪن قبا از ویژگﻲهای قباد ﺑیان شﺪه است و ایﻦ اﻣﺮ اگﺮهه در ﺟهان واقع درست ﺑه ن ـﺮ نمـﻲرسـﺪ
اﻣا ﻣﻮلﻮی ﺑا تﺨیّ عﺮفانﻲ خﻮد شﺨصیت اسطﻮرهای قباد را درویشﻲ قباپﻮش و اسطﻮرهای عﺮفانﻲ تﺮسیم دﺮده است.
هﻮ قبای تﻮ ﺑپﻮشم ﻣﻠام شاه قبادم
هﻮ شﺮاب تﻮ ﺑنﻮشم هﻮ شﺮاب تﻮ ﺑجﻮشم
(همان)625:
در ﺑیت زیﺮ ﻣﻮالنا ﺑﺮخﻲ از شﺨصیتهـای اسـطﻮرهای ایـﺮان را در «قبیـ روحانیـان» آورده اسـت و در ﺑﺮداشـتﻲ
تﻠفیقﻲ ،ﺑه ایﻦ شﺨصیتها ﺟﻠﻮهای روحانﻲ و ﻣرنﻮی ﺑﺨشیﺪه و اسطﻮرهی ﻣﻠﻲ را ﺑـا اسـطﻮرهی عﺮفـانﻲ پیﻮنـﺪ داده
است:
ﺟز قباد و سنجﺮ و داوو یا ﺑهﺮام دﻮ
در رداب اسپ عشقش از قبی روحیان
(همان)612:
ﻣﺨاطب ایﻦ ﺑیت خﺪاست و ﻣﻮالنا ﻣرتقﺪ است ده ارادهی خﺪا ﺑاع قﺪرتمنﺪی اشـﺨا اسـطﻮرهای همچـﻮن قبـاد
است و اگﺮ اراده و خﻮاست او نباشﺪ ،ایﻦ شﺨصیتها ﺑنﺪهی طمع خﻮاهنﺪ ﺑﻮد:
گاه قباد و شاه را ﺑنﺪه آز ﻣﻲدنﻲ
گاه گﺪای راه را همت شاه ﻣﻲدهﻲ
(همان):66:
ﻣﻮالنا در ﺑیت زیﺮ ﺑه شﺨصیت اسطﻮرهای دیقباد ﻣقاﻣﻲ ﺑزرگ و عالﻲ ﺑﺨشیﺪه و او را تا ﻣﺮتبـهی ﻣﺮشـﺪ خـﻮد و پیـﺮ
طﺮیقت ارتقا داده است:
ﻣﻦ غﻼﻣم هﻮ دیقباد تﻮیﻲ
ﻣﻦ ﻣﺮیﺪ تﻮام ﻣﺮاد تﻮیﻲ
(همان)634:
 4-1سهراب
نام سهﺮاب در آﺛار ﻣﻮالنا فقط دو ﺑار آورده شﺪه است ده ﻣن ﻮر ﻣﻮالنا از آن ،شﺨصـیتﻲ ارﺟمنـﺪ و دارای قـﺪرت
است ده البته در ایﻦ ﺑیت ﻣﻮالنا تات و تﺨت ﻣمﺪوح خﻮد را فﺮاتﺮ از گمان شﺨصیتﻲ همچﻮن سـهﺮاب فـﺮک دـﺮده
است و شاعﺮ هیچگﻮنه ﺟﻠﻮهی عﺮفانﻲ و ﻣرنﻮی ﺑه شﺨصیت اسطﻮرهای سهﺮاب نﺪاده است:
در گمان دیقباد و سنجﺮ و سهﺮاب دﻮ
تات و تﺨتﻲ دانﺪرون داری نهان ای نیابﺨت
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(غزلیات شمس):11:
 5-1اسفندیار
نام اسفنﺪیار تنها یک ﺑار در غزلیات ﻣﻮلﻮی آﻣﺪه است و در ایﻦ ﺑیت اسفنﺪیار ﻣ هﺮ شجاعت و ﺟنگاوری و در سﻠک
اﻣام عﻠﻲ (ع) آورده شﺪه است:
در خیبﺮ است ﺑﺮدﻦ ده عﻠﻲ ﻣﺮتضایﻲ
ﺑه صف انﺪر آی تنها ،ده سفنﺪیار وقتﻲ
(همان)::6:
 1-1ضحاک
ضﺤا ،یاﻲ از ههﺮههای اسطﻮرهای – حماسـﻲ اسـت دـه شﺨصـیتﻲ ﻣنفـﻲ و اهﺮیمنـﻲ ﻣﺤ.ـﻮب ﻣـﻲشـﻮد و ﺑـه
«ﻣاردوش» نیز ﻣشهﻮر است .در آﺛار ﻣﻮلﻮی نیز ایﻦ شﺨصیت ﺑا همان ویژگﻲ خا خﻮد آﻣﺪه است و ﻣ هـﺮ وﺟـﻮد
اهﺮیمنﻲ و دیﻮ است:
ایﻦ ز اعتماد خنﺪان وز خﻮف آن ﻣربس
ضﺤا ،ﺑﻮد عی.ﻲ عبا ﺑﻮد یﺤیﻲ
(همان)613:
گﺮخﻮشﻲ ﺑا ایﻦ دو ﻣارت خﻮد ﺑﺮو ضﺤا ،شﻮ
هﺮ دجا تﻮ خشم دیﺪی دبﺮ را در خشم ﺟﻮ
(همان):51:
 7-1کیکاووس
دیااوو از پادشاهان ﺑزرگ دیانﻲ است و ﻣﻮالنا ایﻦ شﺨصیت اسطﻮرهای را ﺑیشتﺮ ﺑا همان ههﺮهی اسطﻮرهای نمـاد
حشمت و ﺑزرگﻲ ﺑه دار ﺑﺮده است؛ ﻣيﻼً در ﺑیت زیﺮ ده ﺑه دیااوو سﺮشتﻲ عﺮفانﻲ ﺑﺨشیﺪه و در دنار نام صـﻼح-
الﺪیﻦ زردﻮب ،از او نیز نام ﺑﺮده است و ایﻦ اﻣﺮ نشان از احتﺮام و عﻼقهی ﻣﻮلﻮی ﺑه شﺨصیتهای اسـطﻮرهای ایـﺮان
ﺑاستان است:
ﺟز صﻼح الﺪیﻦ ز دلها هﻮشیاری ه.ت نی.ت
ای دل ﺟاسﻮ ﻣﻦ در پیش دیااوو ﻣﻦ
(همان)35:
 8-1مانی
اسم ﻣانﻲ یکﺑار در آﺛار ﻣﻮالنا تاﺮار شﺪه است .در ادﺑیات فارسﻲ آذر ﻣ هﺮ پیاﺮتﺮاشـﻲ و ﺑـتسـازی و ﻣـانﻲ نمـاد
نقّاشﻲ و نگارگﺮی است .در ﺑیت زیﺮ ﻣﻮالنا ﺑه ایﻦ دو شﺨصیت اسطﻮرهای اشاره دﺮده است:
ای دشته ﺑه پیش تﻮ صﺪ ﻣانﻲ و صﺪ آزر
اح.نت زهﻲ نقشﻲ دز عط.ه او ﺟان شﺪ
(همان)1:5:
 3-1کیخسرو
در شاهناﻣه و همهنیﻦ ﻣتﻮن پهﻠﻮی ،دیﺨ.ﺮو نمادی از یک شاهنشاه آرﻣانﻲ است .او تمام ویژگـﻲهـای یـک پادشـاه
قﺪرتمنﺪ را داراست .در آﺛار ﻣﻮلﻮی نیز دیﺨ.ﺮو ﺑیشتﺮ نماد و اسطﻮرهی پادشاهﻲ و سﻠطنت است:
ده خا ،اوت دیﺨ.ﺮو ﺑمیﺮد پیش او سنجﺮ
ز ﺑاﺑـا ﺑشنﻮ و ﺑﺮﺟه ده سﻠطانیت ﻣﻲخﻮانﺪ
(همان)153:
دیﺨ.ﺮو و دیقباد ﺑاشیم
هﻮن ﺑنﺪه ﺑنﺪگان عشقیم
(همان)63::
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ﺑﻲ هتﺮ و سنجق هﺮ یاﻲ دیﺨ.ﺮو و سﻠطان شﺪه

آن عق و دل گم دﺮدگان ﺟان سﻮی دیﻮان ﺑﺮدگان
(همان)::5:
در اﺑیات زیﺮ ﻣﻮالنا ﻣیان ﻣاه و دیﺨ.ﺮو ارتباطﻲ خﻠق دﺮده است و ایﻦ اﻣـﺮ نشـان از نیمـهعﺮفـانﻲ ﺑـﻮدن شﺨصـیت
دیﺨ.ﺮو در ﻣتﻮن اساطیﺮی ایﺮان ﺑاستان دارد؛ تا ﺟایﻲده «در روایات ﻣذهبﻲ زرتشتیان و دتاب اوستا از او ﺑـه عنـﻮان
د.ﻲ ده سﻮار ﺑﺮ سﺮوش آسمانﻲ ده در آخﺮالزﻣـان رﺟرـت ﻣیانـﺪ و ﺑـه یـاری سﻮشـیانت ﺑﺮﻣـﻲخیـزد ،یـاد شـﺪه
است(».دوستﺨﻮاه)211:1:51: ،
همه هﻮن یﻮسف هـاهﻲ ز تـﻮ انـﺪر
همه ﻣاهنﺪ نه ﻣاهﻲ همه دیﺨ.ﺮو و شاهﻲ
هه تاری
(همان):14:
ﺑىسفﺮها ﻣاه دى خ.ﺮو شﻮد
دز سفﺮها ﻣاه دیﺨ.ﺮو شﻮد
(همان)1:5:
 -2شخصیتهای اسطورهای مذهبی و عرفانی
 1-2امام علی (ع) و القاب ایشان
اﻣام عﻠﻲ (ع) از شﺨصیتهای ﺑزرگ ﻣذهبﻲ است ده همﻮاره ﺑرنﻮان اسطﻮرهای ﻣذهبﻲ در زﻣینهی فضای اخﻼقـﻲ
همچﻮن عﺪالت و ﺟﻮانمﺮدی ﻣطﺮح ﻣﻲ شﻮد .نام اﻣام عﻠﻲ (ع) در ﻣينـﻮی ﻣاـﺮر ًا آﻣـﺪه اسـت اﻣـا ﻣﻮلـﻮی در دیـﻮان
غزلیات هفﺪه ﺑار نام عﻠﻲ (ع) ،نه ﺑار صفت حیﺪر ،ههار ﺑار لقب ﻣﺮتضﻲ و نه ﺑار وصـف شـیﺮ خـﺪا و شـیﺮ حـق را
آورده است .هنﺪیﻦ ﺑار نیز از ذوالفقار او سﺨﻦ ﻣﻲگﻮیﺪ .در همهی ایﻦ ﻣﻮارد دﻼم او تﻮأم ﺑـا تﺤ.ـیﻦ و اعجـاب و
احتﺮام است .ناته ﺟالب تﻮﺟه ایﻦ است ده تقﺮیبا در تمام ایﻦ ﻣﻮارد ،آنچه تﻮﺟه ﻣﻮالنا را ﺑـه خـﻮد ﺟﻠـب ﻣـﻲدنـﺪ
صفت دﺮّاری و صاحب ذوالفقاری و شیﺮﻣﺮدی و شجاعت عﻠﻲ (ع) است و ایﻦ حـادﻲ از نگـاه حماسـﻲ ﻣﻮالنـا ﺑـه
ﺑزرگتﺮیﻦ پهﻠﻮان و قهﺮﻣان حماسههای دینﻲ و ﻣذهبﻲ است .پارهای از ایﻦ اﺑیات هنیﻦ است:
در ﺑیت زیﺮ صفت ﻣناعت طبع عﻠﻲ(ع) ذدﺮ شﺪه است ده ایشان اسطﻮرهی قناعت و ﻣناعت طبع ﺑﻮدنﺪ:
تا سنانت هﻮ عﻠﻲ در صف هیجا ﺑزنﺪ
عارفا ﺑهﺮ سه نان دعﻮت ﺟان را ﻣگذار
(همان)3::
رو پﻲ شیﺮ و شیﺮ گیﺮ ده عﻠیﻲ وﻣﺮتضﻲ
گﺮهه نﻲ را تهﻲ دننﺪ ،نگذارنﺪ ﺑﻲ نﻮا
(همان)611:
همانگﻮنه ده در ﻣبﺤ اسفنﺪیار ایﻦ ﺑیت ﻣﻮرد تﺤﻠی قﺮار گﺮفت؛ ﻣﻮلﻮی ﺑﺮای پﺮداختﻦ شﺨصیتﻲ ده عﻼوه ﺑـﺮ دارا
ﺑﻮدن نهایت قﺪرت تقﻮا و ایمان دارای ﺑُرﺪی فﺮاان.انﻲ نیز ﺑاشﺪ ،دست ﺑـه داﻣـﻦ شﺨصـیتهـای اسـطﻮرهای ایـﺮان
ﺑاستان ﻣﻲشﻮد و ﺑا تﻠفیق ایﻦ دو نیﺮوی ﺑزرگ ،شﺨصیتﻲ خﻠق ﻣﻲدنﺪ ده در عـیﻦ حماسـﻲ ﺑـﻮدن ،دارای شﺨصـیتﻲ
عﺮفانﻲ نیز ه.ت:
در خیبﺮ است ﺑﺮدﻦ ده عﻠﻲ ﻣﺮتضایﻲ
ﺑه صف انﺪر آی تنها ،ده سفنﺪیار وقتﻲ
(همان)::6:
داقبال تﻮ هﻮن حیﺪر دﺮار درآﻣﺪ
ادنﻮن ﺑزنﺪ گﺮدن غمهای ﺟهان را
(همان)13:
شیﺮ خﺪا و رستم دستانم آرزوست
زیﻦ همﺮهان س.ت عناصﺮ دلم گﺮفت
(همان):5:
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قﺮار دادن اسم دو شﺨصیت حمزه و رستم در دنار یاﺪیگﺮ در ﺑیت زیﺮ ﻣؤیﺪ ایـﻦ ناتـه اسـت دـه ﻣﻮلـﻮی عﻼقـهی
وافﺮی ﺑه تﻠفیق شﺨصیتهای اسطﻮرهای و حماسﻲ ﺑا شﺨصیتهای ﺑزرگ ﻣذهبﻲ و عﺮفانﻲ دارد:
او هﻮ حیﺪر گﺮدن هشام و ارﺑق ﻣﻲزنﺪ
رستم و حمزه فانﺪه تیغ و اسپﺮ پیش او
(همان)25:
ﻣﻮالنا در ﺑیت زیﺮ ﺑا استمﺪاد از صنرت غﻠﻮ خﻮد را در سﻠک شیﺮ خﺪا قﺮار داده و ﻣﺪعﻲ اسـت دـه تنهـا شـیﺮ خـﺪا
ﺟایگاه او را در ،ﻣﻲدنﺪ:
هﺮ شیﺮ قفار ﻣا نﺪارد
از شیﺮ خﺪای پﺮ ﻣا را
(همان)51:
ﻣﻮالنا در ﺑیت زیﺮ دل سالک را ﺑه شیﺮ خﺪا تشبیه دﺮده است و نفس را ﺑمنزلهی اسب و ﻣﺮدبﻲ ﻣﻲدانﺪ ده دل ﺑـﺮ آن
سﻮار است؛ ﻣﻮلﻮی در ایﻦ ﺑیت ﺑﺮداشتﻲ عﺮفانﻲ از شﺨصیت شیﺮ خﺪا داشته است:
هنان ده ﻣﺮدب شیﺮ خﺪای شﺪ دلﺪل
دل تﻮ شیﺮ خﺪای.ت و نفس تﻮ فﺮ است
(همان)653:
 2-2حمزه
حمزهﺑﻦعبﺪالمطﻠب ده ﺑه لقب «اسﺪاهلل» (شیﺮ خﺪا) و «سیﺪالشهﺪاا» (پیش از دشتهشﺪن ح.یﻦ ﺑـﻦ عﻠـﻲ ،اﻣـام سـﻮم
شیریان) نیز ﻣرﺮوف ﺑﻮد ،عمﻮی ﻣﺤمﺪ (پیاﻣبﺮ اسﻼم) از اهالﻲ ﺑا احتﺮام در ﺑیﻦ قبیﻠه قـﺮیش ﺑـه قﺪرتمنـﺪی و شـاار
شیﺮ ﻣشهﻮر ﺑﻮد .حمزه اولیﻦ فﺮﻣانﺪه ن اﻣﻲ اسﻼم ﺑﻮد و در نبﺮدهای اولیه و ﻣﻦ ﺟمﻠه نبﺮد ﻣشهﻮر «غزوه ﺑـﺪر» سـپاه
ﻣ.ﻠمانان را رهبﺮی ﻣﻲ دﺮد و ﺑﺨاطﺮ ﺟایگاه واالیﻲ ده در سپاه اسﻼم داشت ،همﻮاره شﺨصیتﻲ ﻣذهبﻲ -حماسﻲ یـاد
شﺪه است .نام حمزه در آﺛار ﻣﻮالنا ﺑارها تاﺮار شﺪه است و شﺨصیت او نماد شجاعت و ﺟنگاوری است ده گـاه در
دنار رستم ﺑه دار رفته است:
او هﻮ حیﺪر گﺮدن هشام و ارﺑق ﻣﻲزنﺪ
رستم و حمزه فانﺪه تیغ و اسپﺮ پیش او
(همان)25:
در اﺑیات زیﺮ شﺨصیت حمزه نماد و اسطﻮرهی ﺟنگاوری و شجاعت ﺑه دار رفته است:
در گﻠفشان نپﻮشﺪ دس خﻮیش را ﺑه ﺟﻮشﻦ
تیﺮ و سنان ﺑه حمزه هﻮن گﻠفشان نمایﺪ
(همان)642:
دز هـزاران حصـﻦ و ﺟﻮشـﻦ روح را
زان ﺑﺮون انﺪاخت ﺟﻮشﻦ حمزه وقت دارزار
ﺟﻮشﻦتﺮی
(همان)::5:
ع ﻼوه ﺑﺮ اﺑیات فﻮق ،ﻣﻮلﻮی در ﺟاهای دیگﺮی نیز از شﺨصیت حمزه ﺑرنﻮان نمادی ﺑﺮای شجاعت یاد دﺮده است.
 9موجودات افسانهای
 1-9کوه قاف
دﻮه قاف دﻮهﻲ اف.انهای است ده ﻣاﺮراً در آﺛار ﻣﻮلﻮی ﻣﺨصﻮصاً غزلیات شمس تاﺮار شﺪه است و در هـﺮ ﺑیـت
ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﻣﻮضﻮع و تناسب آن ﺑیت در ﻣرانﻲ ﻣﺨتﻠفﻲ همچﻮن ﻣاان هشمهی آب حیات ،دنایه از دورتﺮیﻦ نقطـهی
ﺟهان ،ﻣﺤ زنﺪگﻲ سیمﺮغ و ﻣرانﻲ دیگﺮ و از همه ﻣهمتﺮ در ﻣرانﻲ عﺮفانﻲ ﺑه دار رفته است ده در اداﻣه ﺑه تﻮضـیح
آنها ﻣﻲپﺮدازیم:
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در اﺑیات زیﺮ دﻮه قاف ﺑار ﻣرنایﻲ عﺮفانﻲ ﺑه خﻮد گﺮفته است و ﻣﻮلﻮی آن را ﺑرنﻮان نمادی ﺑﺮای ﻣقاﻣات و حاالت
صربالﻮصﻮل در ﻣ.یﺮ سیﺮو سﻠﻮ ،و گاهﻲ نیز در یک اضافهی تشبیهﻲ دﻮه قاف را ﺑه ﻣﺮحﻠهی قﺮب و نزدیاﻲ ﺑـه
خﺪا تربیﺮ دﺮده است:
ﺑه دﻮه قاف دﻲ یاﺑﺪ ﻣقام و ﺟای ﺟز عنقا
زهﻲ دلشاد ﻣﺮغﻲ دﻮ ﻣقاﻣﻲ یافت انﺪر عشق
(همان)45:
ز آفتاب ﺟﺪایﻲ هﻮ ﺑﺮف گشت فنا
هه ﺟای صبﺮ ده گﺮ دﻮه قاف ﺑﻮد ایﻦ صبﺮ
(همان)51:
ز قاف و الم ﻣا ق ﻣﻲتﻮان دﺮد
تﻮ قاف قنﺪی و ﻣﻦ الم لب تﻠخ
(همان)11:
ﺑه دﻮه قاف ﺑپﺮیﺪ خﻮش هﻮ عنقاییﺪ
هﻮ قاف قﺮﺑت ﻣا زاد و ﺑﻮد اص شماست
ﺑاز ﺑﺮآﻣﺪ ز ﺟان نرﺮه و هیهای عشق
ﺑاز از آن دﻮه قاف آﻣﺪ عنقای عشق
(همان)12::
زان ز ﻣا ﺟﻮش ﺑﺮآورد ده ﻣا داریزیم
ﻣﻮت دریای حقایق ده زنﺪ ﺑﺮ ده قاف
(همان)6:5:
ﺑﺮ ده قاف است دنﻮن در پﻲ عنقا دل ﻣﻦ
زار و ﻣراف است دنﻮن غﺮق ﻣصاف است دنﻮن
(همان)635:
دﻮه قاف نادر است و نادره عنقاست ایﻦ
ایﻦ عجب خضﺮی است ساقﻲ گشته از آب حیات
(همان)651:
در هﻮای قاف قﺮﺑت پﺮ عنقا دﻮفته
از شاار تﻮ ﺑه ﺑیشه ﺟان شیﺮان خﻮن شﺪه
(همان)611:
همایﻲ و همایﻲ و همایﻲ
ﺑه دﻮه قاف شمس الﺪیﻦ تبﺮیز
(همان):61:
ﺑﺮ قاف پﺮیﺪن هما دیﺪی
وآنگه ز هﻮا ﺑه سﻮی هﻮ رفتﻲ
(همان):12:
تﻮ ﺑپﺮ ﺑه قاف قﺮﺑت ده شﺮیفتﺮ همایﻲ
تﻮ ز خا ،سﺮ ﺑﺮآور ده درخت سﺮﺑﻠنﺪی
(همان):13:
وی عزلتﻲ گﺮفته هﻮ عنقا هگﻮنهای
ای دﻮه قاف صبﺮ و ساینه هه صاﺑﺮی
(همان)615:
ده ﺑه گﻮیﺪ حﺪی قاف عنقا
ﺑگﻮ ﺑاقﻲ تﻮ شمس الﺪیﻦ تبﺮیز
(همان)42:
هما را ﺟز همایﻲ ﻣصﻠﺤت نی.ت
همای قاف قﺮﺑﻲ ای ﺑﺮادر
(همان)116:
در اﺑیات زیﺮ ﻣرشﻮق ﺑه قاف و عنقای دل تشبیه شﺪه است .در ﻣﻮرد ﺑیت اول ﺑایـﺪ گفـت ،از آنﺟـا دـه «ﻣـاه ،نمـاد
زنانگﻲ و اص تأنی است( ».پﻮرخالقﻲ هتﺮودی ،)151 :1:31 ،ﻣرشﻮق ﻣﻮلﻮی ﻣﻮرد رشک و ح.ادت اوست:
آﻣﺪی تا دل ﺑﺮی ای قاف و ای عنقای دل
گﺮد ﻣا در ﻣﻲپﺮی ای رشک ﻣاه و ﻣشتﺮی
(همان)131:
نماد ﻣرشﻮق ده عاشقان از طﺮیق آن ﻣﻮرد اﻣتﺤان قﺮار ﻣﻲگیﺮنﺪ:
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در دفﻦ پیچیﺪ ﺑینیﺪ ای عزیزان دﻮه قاف
(همان)625:

هشم ﺑنﺪ است ایﻦ عجب یا اﻣتﺤان عاشقان

 2-9هما
پﺮنﺪهی هما در اسطﻮره های ایﺮانﻲ ﺟایگاه ﻣهمﻲ دارد و ﻣرﺮوف است ده سایهاش ﺑﺮ سﺮ هﺮ دس ﺑیافتﺪ ﺑه سرادت و
داﻣﺮانﻲ خﻮاهﺪ رسیﺪ ﺑه همیﻦ دلی ﺑه ﻣﺮغ سرادت ﻣرﺮوف شﺪه است .هما ﺟایگاه ﺑﺮﺟ.تهای در ادﺑیات ایﺮان زﻣـیﻦ
داشته است .در سﺮودههای ﺑ.یاری از شاعﺮان از هما ﺑه عنﻮان پﺮنﺪه خﻮشبﺨتﻲ و سرادت یاد شﺪه است« .در ادﺑیات
فارسﻲ او را نماد فﺮّ و شاﻮه داننﺪ و ﺑه شگﻮن نیک گیﺮنﺪ(».فﺮهنگ ﻣریﻦ) در آﺛار ﻣﻮلﻮی نیز نام همای ﺑارهـا تاـﺮار
شﺪه است و در همان ﻣرنای اصﻠﻲ خﻮد یرنﻲ ﻣﺮغ سرادت و نیابﺨتﻲ آورده شﺪه است .ﻣيﻼً در اﺑیات زیﺮ:
در ﺑیت زیﺮ نماد حجاب و پﻮشش و ﻣﺮﻣﻮز ﺑﻮدن است:
او ﺑـﻲ وفـاتـﺮ یـا ﺟهان او ﻣﺤتجبتﺮ یا هما
تیﺮش عجبتﺮ یا دمان هشمش تهﻲتﺮ یا دهان
(همان)111:
در اﺑیات زیﺮ نیز پﺮنﺪهی اسطﻮرهای همای ﺑناﺑﺮ ﻣقصﻮد و ﻣن ﻮر ﻣﻮلﻮی آورده شﺪه اسـت و نشـان از عﻼقـهی او ﺑـه
ﻣفاهیم و ﻣﻮﺟﻮدات اسطﻮرهای ایﺮان دارد و ﻣﻮالنا ﺑا ﺑهﺮهگیﺮی از ایﻦ عناصﺮ اسطﻮرهساز ،تﻮان.ته است ﺑه آرﻣانهـای
خﻮد در زﻣینهی آفﺮینش شﺨصیتها و ﻣفاهیم اسطﻮرهای ﺟاﻣهی عم ﺑپﻮشانﺪ.
در اﺑیات زیﺮ ﻣﻮلﻮی اﺑتﺪا دل را ﺑه همای و در ﺑیت ﺑرﺪی ﺑه ﺟان تشبیه دﺮده است:
در ﺑیت زیﺮ همای ﺟیﺮهخﻮار ﻣﺮغ ﻣرنا دان.ته شﺪه ده نشان از اهمیت عق و خﺮد و ﻣرنا در ن ﺮ ﻣﻮالنا دارد:
تـا هـما از سایه آن ﻣﺮغ گیﺮد فالها
ناگهان ﺑیضه شاافﺪ ﻣﺮغ ﻣرنﻲ ﺑﺮپﺮد
(همان)112:
در ﺑیت زیﺮ ضمیﺮ و ﺑاطﻦ عارف ﺑه همای تشبیه شﺪه است ده صفیﺮ رباالعﻠﻲ را شنیﺪه و ﺑﻠنﺪپﺮوازانه سیﺮ ﻣﻲدنﺪ:
شنیﺪ ﺑانگ صفیﺮی ز رﺑﻲ االعﻠﻲ
هنیﻦ ﺑﻠنﺪ هﺮا ﻣﻲپﺮد همای ضمیﺮ
(همان)111:
در ﺑیت زیﺮ همای اف.انهای در ن ﺮ عاشقان حقیقﻲ ﺑﻲاعتبار ﻣرﺮفﻲ شﺪه و همای حقیقﻲ ،همان ﻣرشﻮق الیزال ،یرنﻲ
خﺪا دان.ته شﺪه است:
ده او سﺮﻣ.ت عشق آن همای نام ور ﺑاشﺪ
اگﺮ عالم هما گیﺮد نجﻮیﺪ سایهاش عاشق
(همان)151:
در ﺑیت زیﺮ ﻣﻮالنا یاﻲ از پیﺮان و ﻣﺮشﺪان ﺑزرگ خﻮد ،یرنﻲ صﻼحالﺪیﻦ را ﺑه همای سرادت تشبیه دﺮده است:
گ.تﺮد سایه دولت هﻮ همایﻲ ﺑﺮسﺪ
دوش در خﻮاب ﺑﺪیﺪم صﻼح الﺪیﻦ را
(همان)151:
در اﺑیات زیﺮ اراده و همت و دل پا ،ﺑهتﺮیﻦ اﺑزار سیﺮ و سﻠﻮ ،دان.ته شﺪه و شاعﺮ ﻣرتقﺪ است ده در هنیﻦ حـالتﻲ
عارف و عاشق نیازی ﺑه سایهی سرادت همای نﺪارد و ﺑه خﻮدی خﻮد ﻣﻲتﻮانﺪ سرادت حقیقـﻲ را ﺑـﺮای خـﻮد رقـم
ﺑزنﺪ:
هزار سایه و ظ هما هه سﻮد دنﺪ
در آن فﻠک ده شراعات آفتاب دل.ت
ز نﻮر ظﻠمت غیﺮ فنا هه سﻮد دنﺪ
هما و سایهاش آن ﺟا هﻮ ظﻠمتﻲ ﺑاشﺪ
(همان)131:
ز ﺟان تﻮ ﻣی ﺑه سﻮی هما تﻮانﻲ دﺮد
اگﺮ تﻮ ﺟنس همایﻲ و ﺟنس زاغ نه ای
نگـﺮ ده در دل آن شاه ﺟـا تﻮانﻲ دﺮد
همای سایه دولت هﻮ شمس تبﺮیزی.ت
(همان)151:
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در ﺑیت زیﺮ عشق النه و آشیانهی همای دان.ته شﺪه و ﻣﻮالنا خﻮاسته است تا تربیﺮی عﺮفـانﻲ از آشـیانهی همـای ﺑـه
دست دهﺪ:
عشق را ﻣﺤام ﺑگیﺮ و سادﻦ ایﻦ النه ﺑاش
النه تﻮ عشـق ﺑﻮدسـت ای هـمـای الیزال
(همان)115:
در اﺑیات زیﺮ شمس تبﺮیزی طﻲ تﻠفیق اسطﻮره و عﺮفان تﻮسط ﻣﻮلﻮی ،ﺑه همای عﺮشﻲ و آسمانﻲ تشبیه شﺪه است:
هﺮ لﺤ ه ﺑاز ﺟانها تا عﺮش ﺑﺮپﺮیﺪه
در سایههای عشقت ای خﻮش همای عﺮشﻲ
(همان):63:
ده هفت ﺑﺤﺮ ﺑﻮد پیش او یاﻲ قطﺮه
همای عﺮش خﺪاونﺪ شمس تبﺮیزی
(همان)::1:
در اﺑیات زیﺮ ﻣﻮلﻮی راه پیمﻮده شﺪه تﻮسط سالک راه حق را ﺑا استمﺪاد از ﻣفاهیم اسطﻮرهای تشﺮیح و تﻮصیف دـﺮده
است و عﺮفان را ﺑا اسطﻮره پیﻮنﺪ داده است:
ﺑـﺮقـاف پـﺮیـﺪن هـمـا دیﺪی
وآنگه ز هﻮا ﺑه سﻮی هﻮ رفتﻲ
از دیف و هگﻮنگﻲ ﺟﺪا دیﺪی
پـﺮواز هـمـای دـبـﺮیـایﻲ را
(همان)614:
در ﺑیت زیﺮ همای ﺑه یاﻲ از ﻣقاﻣات نهایﻲ سیﺮو سﻠﻮ ،یرنﻲ فنا و ﺑیﺨﻮدی تشبیه شﺪه استَ:
تا ﺑیفتﺪ ﺑﺮ همه سایه همایُ ﺑیﺨﻮدی
آفتاب لطف حق ﺑﺮ عاشقان تاﺑنﺪه ﺑاد
(همان)613:
در ﺑیت زیﺮ تأﺛیﺮ سایهی ﻣبار ،هما ﺑه طﻠرت خﻮرشیﺪ شمس تبﺮیزی ﻣنﻮط دان.ته شﺪه است:
یمﻦ نیایﺪ ز سایههای همایﻲ
طﻠرت خﻮرشیﺪ تﻮ اگﺮ ننمایﺪ
(همان):14:
در ﺑیت زیﺮ دل ﺑه همای تشبیه شﺪه و ﺑه یاﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات اساطیﺮی دیگﺮی ﺑه نام پـﺮی هـم اشـاره شـﺪه اسـت؛
وایهی پﺮی از ﺟمﻠه وایههای پﺮ ﺑ.اﻣﺪ ﻣجمﻮعه غزلیات ﻣﻮالنا ﺟﻼل الﺪیﻦ ﻣﻮلﻮی است« .ایﻦ وایه در لغـت فارسـﻲ
ﺑه ﻣرنای فﺮشته ،ﺟﻦ ،همزاد و زیبا رو ﺑاار ﻣﻲ رود .غیﺮ از آن در ادب فارسﻲ پﺮی رﻣز ﺟان و روح آدﻣﻲ است ،دـه
فﺮشته خﻮست و ویژگﻲ آن نیاﻮداری و خﻮﺑﻲ است .ﻣﻮالنا ﺑا تميی های ﻣترﺪد در ﻣينﻮی حـال شـﺨف فـانﻲ را ﺑـه
حال ﻣجنﻮن ﺑا پﺮی گﺮفتهای تشبیه ﻣﻲدنﺪ ده از خﻮد اختیاری نﺪارد و آنچه ﻣﻲدنﺪ و ﻣﻲگﻮیﺪ ﺑه ظاهﺮ فر و گفـت
اوست و در حقیقت فر و گفت آن پﺮی است ده ﺑﺮ وﺟﻮد او غﻠبه دﺮده است(».ح.ینﻲ)6:1:35،
تﻮ را د.ﻲ نشناسﺪ نه آدﻣﻲ نه پﺮی
دال همای وصالﻲ ﺑپﺮ هﺮا نپﺮی
(همان):65:
 9-9عنقا
«عنقا از ریشهی «عنق» و ﺑه ﻣرنای «دارنـﺪهی گـﺮدن دراز» اسـت .وﺟـه ﻣشـتﺮ ،سـیمﺮغ و عنقـا «ﻣـﺮغ ﺑـﻮدن» و
«اف.انهای ﺑﻮدن» است .در واقع عنقا یک اسطﻮرهی عﺮﺑﻲ است و سیمﺮغ یک اسطﻮرهی ایﺮانـﻲ .شـباهتهـای گفتـه
شﺪه ﺑاع شﺪه ده در ذهﻦ شاعﺮان و نﻮی.نﺪگان ایﻦ دو ﻣﺮغ اسطﻮرهای گاهﻲ ﺑـه هـم ﻣشـتبه شـﻮنﺪ ،حـال آن دـه
درحقیقت دو خاستگاه ﻣتفاوت دارنﺪ(».آﻣﻮزگار)25:1:32 ،
در زیﺮ اﺑیاتﻲ را ده ﻣﻮالنا در آنها ﺑه پﺮنﺪهی اسطﻮرهای عنقا اشاره داشته است ،ﻣﻲآوریم:
ﻣﻮالنا در ﺑیت زیﺮ ﺑه تﻮصیف همنﻲ ﻣﻲپﺮداز د ده عنقا در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻠب ایﻦ همﻦ ،غﻼم و ﺑنﺪهای ﺑیش نی.ـت و ناگفتـه
پیﺪاست ده ﻣن ﻮر از همﻦ در ایﻦ ﺑیت ،همنزار عشق الهﻲ است:
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ده ه.ت ﺑﻠب او را غﻼم عنقایﻲ

ﺑیاﻣﺪیم دگﺮﺑار سﻮی آن همنﻲ
(همان)632:
عنقا نیز هماننﺪ همای ،ﻣﺮغ سرادت و شاﻮه و فﺮّ است و ﺑه همیﻦ خاطﺮ در ﻣقاﺑ ﻣگس و پشه و صـرﻮه دـه نمـاد
ﺑﻲارزشﻲ و ﺑﻲاعتباری و دﻮهاﻲ است ،دارﺑﺮد دارد و شاعﺮان از ایﻦ ﻣضمﻮن در اشرار خﻮد سﻮد ﺟ.تهانـﺪ .ﻣﻮالنـا
نیز در اﺑیات زیﺮ عنقا را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣگس و پشه ﺑه دار ﺑﺮده است و گاه تربیﺮی عﺮفانﻲ از ایﻦ اﻣﺮ داشـته اسـت دـه در
زیﺮ ﺑه آنها اشاره ﻣﻲشﻮد:
ﺑﻲ رحمت او صرﻮه زیﻦ دام دجاخ.تﻲ
داﻣﻲ ده در او عنقا ﺑﻲ پﺮ شﻮد و ﺑﻲ پا
(همان)653:
ﺑنش.ته حس نفس خس نزدیک داسه هﻮن ﻣگس گﺮ داسه نگزیﺪی ﻣگس در حیﻦ ﻣگس عنقاستﻲ
(همان):11:
سایهی عنقا نیز ﻣضمﻮنﻲ ﺑﺮای تراﺑیﺮ عﺮفانﻲ و سایﺮ ﻣرانﻲ در اشرار ﻣﻮلﻮی شﺪه است:
دل ﺑه غﺮﺑت ﺑﺮگﺮفته عادترنقاییﻲ
در هﻮای سایهای عنقای آن خﻮرشیﺪ لطف
(همان)615:
پـنـاه سـایـه عـنـقـاشنـبـﻮد
وﺟﻮدی ده نﺮست از سایه خﻮش
(همان)111:
دان.تهای ده سایه عنقاﻣبارد.ت
یک لﺤ ه سایه از سﺮ ﻣا دورتﺮ ﻣاﻦ
(همان)11::
در ﺑیت زیﺮ ﻣﻮلﻮی از دو ﻣﺮغ اسطﻮرهای ﻣﻠﻲ و ﻣذهبﻲ ﺑﺮای ﻣضمﻮنسازی سﻮد ﺟ.ته است؛ یاﻲ هﺪهـﺪ و دیگـﺮی
عنقا:
هﻮن هﺪهﺪ پیغاﻣبﺮی از پیش عنقاآﻣﺪه
شاد آﻣﺪی شاد آﻣﺪی ﺟادو و استاد آﻣﺪی
(همان):11:
در ﺑیت زیﺮ ﻣﻮالنا ﺟ.م خﻮد را ﺑه دبﻮتﺮ و روح خﻮد را ﺑه عنقا تشبیه دﺮده است ده تشبیه در ﺟهت تﻠفیق عﺮفـان و
اسطﻮره است:
از آن سپس پﺮ عنقای روح ﺑگشایم
دبﻮتﺮم هﻮ شﻮد صیﺪ هنگ ﺑاز اﺟ
(همان):1::
ﻣﻮالنا ﺑارها شمس تبﺮیزی را ﺑه شﺨصیتهای اساطیﺮی و حماسﻲ تشبیه دﺮده است و از ایﻦ طﺮیـق ،واالتـﺮیﻦ ﻣقـام
عﺮفانﻲ در انﺪیشه و ﺟهانﺑینﻲ خﻮد را ﺑا عناصﺮ اسطﻮرهای پیﻮنﺪ داده است .در اﺑیات زیﺮ شمس تبﺮیزی ﺑـه عنقـایﻲ
ﺑﻲنشان تشبیه شﺪه است.
یک هنﺪ ﺑﻮد انﺪر ﺑشﺮ شﺪ همچﻮ عنقا ﺑﻲ نشان
شه شمس تبﺮیزی ﻣگﺮ هﻮن ﺑازآیﺪ از سفﺮ
(همان):63:
ده او شم.ی.ت نﻲ شﺮقﻲ و نﻲ غﺮﺑﻲ و نﻲ درﺟا
زهـﻲ عنـقـای رﺑـانـﻲ شـهنشـه شمس تبﺮیزی
(همان)15:
در ﺑیت زیﺮ ﻣﻮلﻮی اﺑتﺪا دلش را ﺑه دبﻮتﺮی تشبیه دﺮده و ﺑه آن ارزش ﻣرنﻮی و اسطﻮرهای قاو شﺪه اسـت و ﻣرتقـﺪ
است ده حتﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اساطیﺮی همچﻮن همای و عنقا نیز ﻣﻲتﻮاننﺪ حقیقت را در ،دننﺪ:
هه همای ﻣانﺪ و عنقا ده ﺑﺮاﺑﺮﻣنﻲ اﻣﺪ
هﻮ پﻲ دبﻮتﺮ دل ﺑه هﻮا شﺪم هﻮ ﺑازان
(همان)116:
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در ﺑیت زیﺮ ﻣﻮلﻮی ﺟبﺮوی را ده شﺨصیتﻲ روحانﻲ و ﻣذهبﻲ است ،در تشبیهﻲ ﻣضمﺮ ﺑه عنقای خـﻮشﻣنقـار تشـبیه
دﺮده است:
ایﻦ دام و دانه دﻲ دشﺪ عنقای خﻮش ﻣنقاررا
ﺟبﺮی ﺑا لطف و رشﺪ عج سمیﻦ را هﻮن هشﺪ
(همان)34:
در ﺑیت زیﺮ ﻣﻮلﻮی ﺑا تﻠفیق دو ﻣﺮغ اسطﻮرهای هﺪهﺪ و عنقا ،ﺑه تربیﺮی عﺮفانﻲ رسیﺪه و هﺪهﺪ را نماد ﺟ.م و عنقـا
را نماد ﺟان آورده است:
حس هﻮ دفى دیﺪ و دل دریاش دیﺪ
ﺟ.م هﺪهﺪ دیﺪ و ﺟان عنقاش دیﺪ
(همان)113:
در ﺑیت زیﺮ ﻣﺮغ اسطﻮره ای عنقا نماد پﻮشیﺪگﻲ و ﻣﺮﻣﻮزی و شهﺮت آورده شﺪه است و ﻣﻮالنـا در ایـﻦ ﺑیـت ﻣرتقـﺪ
است ده هﺮ دس از دنیا و اهالﻲ آن فاصﻠه ﺑگیﺮد ،ﻣاننﺪ عنقا ﻣشهﻮر ﻣﻲشﻮد:
همچﻮ عنقا در ﺟهان ﻣشهﻮرشﺪ
هﻮن ز هشم خﻮیش و خﻠقان دور شﺪ
(همان)1:5:
 4-9سیمرغ
سیمﺮغ هنان ده از شاهناﻣه ﺑﺮﻣﻲآیﺪ ،ﻣﺮغﻲ است ایزدی ده ﺑﺮدﻮه البﺮز آشیان دارد و زال را ﺑا ﺑچگـان خـﻮیش ﻣـﻲ-
پﺮورد .هنگاﻣﻲ هم ده زال ﺑه آغﻮش خانﻮاده ﺑﺮﻣﻲگﺮدد ،پﺮی از سیمﺮغ ﺑا خﻮد ﻣﻲآورد تا هنگام درﻣانﺪگﻲ وی را ﺑه
یاری طﻠبﺪ .دو ﺑار دیگﺮ در شاهناﻣه ،سیمﺮغ حاضﺮ ﻣﻲشﻮد و هﺮ ﺑار گﺮهﻲ از دار فﺮوﺑ.تهی زال ﻣﻲگشایﺪ :یک ﺑـار
هنگام زادن رستم از ﻣادر و ﺑار دیگﺮ در نبﺮد رستم ﺑا اسفنﺪیار.
سیمﺮغ در آﺛار ﻣﻮلﻮی نیز ﺟایگاه و ﻣقام واالیﻲ دارد و ﻣاﺮراً نام آن در آﺛار ﻣﻮلﻮی تاﺮار شﺪه است .اﺑیاتﻲ دـه در
آنها ناﻣﻲ از سیمﺮغ ﺑﺮده شﺪه یا شﺨصیت سیمﺮغ خمیﺮﻣایهی آفﺮینش ﻣضمﻮنﻲ عﺮفانﻲ -اسطﻮرهای شﺪه اسـت ،در
زیﺮ آورده ﻣﻲشﻮد.
در ﺑیت زیﺮ ﺑا دمﻲ دقت ﻣﻲتﻮان پﻲ ﺑﺮد ده شمع ﻣرادل قاف و ﺟان ﻣرادل سیمﺮغ آورده شﺪه و سـیمﺮغ دـه ﻣﺮغـﻲ
اف.انهای است ،صبغهی عﺮفانﻲ ﺑه خﻮد گﺮفته است:
شمع تﻮیﻲ ﺟان هﻮ پﺮوانه را
قاف تﻮیﻲ ﻣ.اﻦ سیمﺮغ را
(همان)1::
در ﺑیت زیﺮ دو ﻣﻮﺟﻮد و عنصﺮ اسطﻮرهای در دنار دو شﺨصیت ﻣرﺮوف و اسطﻮرهای عﺮفانﻲ آورده شﺪه است:
دام شبﻠﻲ و ﺑﻮالﺤ.ﻦ گﺮدد
سیمﺮغ هﻮای ﻣا ز قاف آیﺪ
(همان)142:
در ﺑیت زیﺮ ﻣﻮالنا ﻣرتقﺪ است ده حتﻲ ﻣﺮغ اسطﻮرهای و قﺪرتمنﺪ سـیمﺮغ نیـز نمـﻲتﻮانـﺪ در ﻣقاﺑـ عشـق عﺮفـانﻲ
ﻣقاوﻣت دنﺪ و در دام آن گﺮفتار شﺪنﻲ است:
هـﻮ دام عـشـق ﺑبـیـنﺪ فـتـﺪ دگـﺮنـپـﺮد
ﺑه دﻮه قاف اگﺮ هه ده خﻮش پﺮد سیمﺮغ
(همان)1:4:
در اﺑیات زیﺮ ﻣﻮالنا شمس تبﺮیزی را ﺑه سیمﺮغ تشبیه دﺮده است و ﺑـه شـمس شﺨصـیتﻲ اسـطﻮرهای در زﻣینـهی
عﺮفان ﺑﺨشیﺪه است:
ﺑینﺪ هزار روضه و یاﺑﺪ هزارپﺮ
سیمﺮغ ﺟان و ﻣفﺨﺮ تبﺮیز شمس دیﻦ
(همان)15::
آن را ﺑینﺪیش ای فﻼن ﺑاشﺪ ده ﺑا ﻣاخﻮدنﻲ
ﻣاننﺪ تیﺮی از دمان ﺑجهﺪ ز تﻦ سیمﺮغ ﺟان
(همان)651:
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ﻣﺮغ دلم ز سینه پﺮیﺪن گﺮفت ﺑاز

سیمﺮغ دﻮه قاف رسیﺪن گﺮفت ﺑاز
(همان)152:
آن پﺮ ه.ت ﺑﺮدﻦ وز عشق ﺑال و پﺮدﻦ
سیمﺮغ قاف خیزد در عشق شمس تبﺮیز
(همان)625:
ﺑازگﺮد و ﺟمﻠه ﻣﺮغان راﻣاش
هﻮن تﻮ سیمﺮغﻲ ﺑه قاف ذوالجﻼل
(همان)123:
از تﻮ پﺮسیﺪن هه حاﺟت دز دﺪاﻣیﻦ ﻣ.انﻲ
ﻣه رخا سیمﺮغ ﺟانﻲ ﻣنزل تﻮ دﻮه قاف
(همان):14:
ده نی.ت ﻣﻮضع سیمﺮغ عشق ﺟز ده قاف
ﺑجز ﺑه عشق تﻮ ﺟایﻲ دگﺮ نمﻲگنجم
(همان)141:
نمﻲدانﻲ ده ﺑﻮ ﺑﺮدم ده ﺑﺮ گﻠزار ﻣﻲگﺮدم
نمﻲدانﻲ ده سیمﺮغم ده گﺮد قاف ﻣﻲپﺮم
(همان)635:
ﺑیت زیﺮ یاﻲ از زیباتﺮیﻦ اﺑیاتﻲ است ده ﻣﻮالنا در آن ،شﺨصیت اسـطﻮرهای در عﺮفـان یرنـﻲ ﻣنصـﻮر حﻠّـات را ﺑـه
سیمﺮغ تشبیه دﺮده است و ﺟﻠﻮهای اسطﻮرهای ﺑه داستان زنﺪگﻲ حﻠّات داده است:
ﺑ.ﻮزد پﺮ و ﺑال او اگﺮ یک پﺮزنﺪ آن سﻮ
ﺑ.ﻲ سیمﺮغ رﺑانﻲ ده ت.بیﺤش اناالﺤق شﺪ
(همان):65:
ﻣﻮالنا در ﺑیت زیﺮ در یک تربیﺮ و تف.یﺮ عﺮفانﻲ از اسطﻮره ،سالک طﺮیق عشق را ﺑه ﻣﺮحﻠهی قﺮب الهﻲ ده تشبیه ﺑـه
قاف شﺪه ،فﺮاخﻮانﺪه و وﺟﻮد سالک را ﺑه سیمﺮغ و عنقا تشبیه دﺮده است:
ﺑه سﻮی قاف قﺮﺑت پﺮ ده سیمﺮغﻲ وعنقایﻲ
وگﺮ پﺮواز عشق تﻮ در ایﻦ عالم نمﻲگنجﺪ
(همان):12:
ﻣﻮالنا در ﺑیت زیﺮ ﺑه تﻮصیف ﻣقام قﻠنﺪران پﺮداخته و آنها را حتﻲ ﺑا سیمﺮغ و دیمیا قاﺑ تطبیق و تشبیه نمﻲدانﺪ:
وصف قﻠنﺪرست و قﻠنﺪر از ﺑﺮی
سیمﺮغ و دیمیا و ﻣقـام قـﻠنﺪری
(همان)635:
در ﺑیت زیﺮ ﻣﻮﺟﻮد اسطﻮرهای سیمﺮغ در دنار سﻠیمان (ع) ﺑه دار رفته است؛ در ادﺑیات فارسﻲ ﺑارها شﺨصیتهـای
عﺮفانﻲ و حماسﻲ دارای وﺟﻮه ﻣشتﺮ ،دان.ته شﺪهانﺪ و در دنار یاﺪیگﺮ ﺑه دار رفتهانﺪ و «تجﻠﻲ فﺮاوان داسـتانهـا و
ﻣفاهیم در پهنهی دتب عﺮفانﻲ ،زﻣینههای ﻣشتﺮ ،ﻣیان حماسه و عﺮفان پﺪیﺪ آورده است(».یاحقﻲ)111:1:21 ،
دـه آفـت نـ ﺮ ﺟـان صـﺪسـﻠـیمانﻲ
هه تﺮﺟمان ده دنﻮن ﺑس ﺑﻠنﺪ سیمﺮغﻲ
(همان):64:
نتیجهگیری
ﺑا تﺤﻠی و ﺑﺮرسﻲ ﺑﺮخﻲ از عناصﺮ اسطﻮرهساز در آﺛار ﻣﻮالنا ﺑه ایﻦ نتیجه ﻣﻲرسیم ده ﺑﺮخﻼف ادعای ﺑﺮخـﻲ از
ﻣنتقﺪان ،ﻣﻮالنا ﺑا اساطیﺮ و شﺨصیتها و ﻣﻮﺟﻮدات اساطیﺮی ایﺮان اغﻠب ﺑـا احتـﺮام ﺑﺮخـﻮرد دـﺮده و ﺑارهـا از ایـﻦ
عناصﺮ ﺑﺮای آفﺮیﺪن ﻣضاﻣیﻦ عﺮفانﻲ سﻮد ﺟ.ته است .همانگﻮنه ده در حیﻦ ﺑﺮرسﻲ اﺑیات ﺑارها اشـاره شـﺪ ،ان.ـان
داﻣ و آرﻣانﻲ ﻣﻮالنا تﻠفیقﻲ از شﺨصیتهای اسطﻮرهای و عﺮفانﻲ است و او در دنار شﺨصیتهای ﺑزرگ عﺮفـانﻲ و
ﻣذهبﻲ همچﻮن اﻣام (ع) ،حمزه ،شمس تبﺮیزی و صﻼحالـﺪیﻦ زردـﻮب ،از شﺨصـیتهـای ﺑـزرگ اسـاطیﺮی ایـﺮان
همچﻮن رستم و دیااوو و دیﺨ.ﺮو نام ﺑﺮده است و ایﻦ خﻮد نشانهای ﺑارز از عﻼقـه و احتـﺮام ﻣﻮالنـا ﺑـه عناصـﺮ
اسطﻮرهای ایﺮانﻲ دارد .از سﻮی دیگﺮ ،در دنار اساطیﺮ ﻣﻠﻲ ایﺮان ﺑاستان ،ﻣﻮالنا ﻣتناسب ﺑا ﻣقاصﺪ ﻣـﻮرد ن ـﺮ خـﻮد در
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اﺛارش ﺑه دﺮّات از اساطیﺮ ﻣﺨتﻠف دینﻲ و حماسﻲ نیز ﺑهﺮه ﺑﺮده است و ﺑه طﻮر دﻠﻲ ،اساطیﺮ ﻣﻠﻲ و عﺮفانﻲ و ﻣذهبﻲ
در آﺛار ﻣﻮالنا تجﻠﻲ ﺑارز و آشااری دارد .در دنار شﺨصیتهای اسطﻮرهای ،ﻣﻮالنـا ﻣاـﺮراً از ﻣﻮﺟـﻮدات اسـطﻮرهای
دیگﺮ همچﻮن همای ،سیمﺮغ ،عنقا و سایﺮ ﻣﻮﺟﻮدات اساطیﺮی دیگﺮ نیز استفاده دـﺮده اسـت .در ﻣیـان آﺛـار ﻣﻮلـﻮی،
غزلیات شمس ﺑیشتﺮیﻦ وﺟﻮه اشتﺮا ،را ﺑا ﻣتﻮن حماسﻲ -عﺮفـانﻲ دارد و ﺑﺮخـﻲ آن را ﺑهتـﺮیﻦ نمﻮنـهی حماسـهی
عﺮفان حماسﻲ دان.تهانﺪ.
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