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چکیده
زبان عرفانی موالنا ،زبانی ویژه و متمایز است که بخش عمدة این تمایز ناشی از نشانههای
زبانی وی است .دالهایی که با شیوه داللت خاص خود ،آنها را به مدلول مورد نظر ارتباط
میدهد ،بیانگر اندیشه و تجربة عرفانی او است .یکی از مهمترین و پرکاربردترین نشانهها در
زبان موالنا واژة آفتاب است که آن را به عنوان دالی برای مدلولهای متفاوت و نیز برای
ویژگیهای مختلف یک مدلول به کار برده است .اگرچه آفتاب از نشانههای زبانی رایج در
متون عرفانی است ،شیوة کاربرد موالنا نشان میدهد که وی این نشانه را تحت تأثیر تجربیات
عرفانی خویش به کار میبرد و به تقلید از شاعران پیش از خود نپرداخته است .به همین سبب
این واژه حوزة داللتی وسیعی را در بر میگیرد و مقاصد گوناگونی را به مخاطب القا میکند.
در این پژوهش کوشش شده است شیوه کاربرد واژه آفتاب و چگونگی معنادهی این کلیدواژه
در زبان مولوی و نیز ایجاد داللتهای گوناگون از طریق این واژه تبیین و با این روش تفسیر
دقیق پارهای از ابیات وی میسر گردد.
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مقدمه
زبان عرفانی موالنا ،زبانی برجسته و متمایز از دیگران است که بخش عمدة این
تمایز ناشی از نشانههای زبانی است که وی بر میگزیند .دالهایی که با شیوة
داللت خاص خود ،آنها را به مدلول مورد نظر ارتباط میدهد ،بیانگر اندیشه و
تجربة عرفانی او است .اگر به بررسی پارهای از نشانههای کلیدی زبان وی
پرداخته شود ،میتوان شیوهای را که او در تولید نشانهها دارد ،شناسایی کرد و از
این طریق ویژگیهای زبان وی و چگونگی تحلیل و تفسیر دقیق آن را شناخت.
جهانی که موالنا آن را به تصویر میکشد ،از سه بخش تشکیل شده است:
بخش اول دنیای نیکیها است که در رأس آن خداوند و نور جمال او قرار دارد
و اساس هستی این دنیا است؛ پس از او هرچه روح انسان را میپاالید و نیز
کسانی که به معشوق پیوستهاند ،جای میگیرد؛ بخش دیگر ،دنیایی است که مانع
دیدن و رسیدن به عالم باال است .در این بخش تاریکیها ،پلیدیها و هر آنچه
انسان باید از آن حذر کند ،جای گرفته است .بین این دو عالم ،رابطه و واسطهای
است؛ آنچه در این برزخ قرار میگیرد ،گاهی صعود میکند و به عالم علوی
میپیوندد و زمانی به تاریکیها تنزل مییابد .همچنین چیزهایی در این بخش
قرار میگیرند که ممکن است راه رسیدن از عالم سفلی به عالم علوی باشند .در
اندیشههای عرفانی ،همانند تفکر اسطورهای شهود و فضا عاملی بنیادی است؛
زیرا در این شیوه تمام تمایزاتی که درک میشود به تمایزات و اختالفات مکانی
تبدیل میگردد و بدین صورت فعلیت مییابد( .کاسیرر  )166 :1111تحول احساس
اسطورهای از فضا همیشه با درک تقابل روز /شب و روشنایی /تاریکی شروع
میشود .این تقابل در تمامی ادیان مشاهده میشود .بعضی از ادیان مانند آیین
زرتشت دستهبندی دقیق همین تقابل روشنایی /تاریکی است .در میان دینهای
ابتدایی نیز همین تقابل مشاهده میشود .در همة افسانههای اقوام و ادیان آفرینش
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با سر زدن روشنایی همراه است .برای ساکنان این کرة خاکی که از خود نوری
ندارد و با پرتو خورشید روشن میشود ،تناوب روشنایی و تاریکی نخستین
نیروی محرک برای برانگیختن تفکرشان بوده است( .کاسیرر )110 :1111

در آیینهای باستانی ایران ،آسمان و آنچه در آن است از اهمیت ویژهای
برخوردار بوده است .به گفتة هرودوت ایرانیان برافراشتن پرستشگاه و محراب را
ناروا میدانستند و کسانی را که چنین میکردند ،ابله میشمردند؛ زیرا ایرانیان خدا
را به سرشت انسان نمیانگاشتند .رسم آنها چنان بوده که بر فراز بلندترین قله
کوهها باال روند و برای زئوس قربانی کنند .آنها برای خورشید ،ماه ،آب و بادها
که از دیر باز آنها را میستودهاند ،قربانی میبردند( .به نقل از صمدی  )21 :1161این
شیوه تفکر که همواره در ناخودآگاه انسانها وجود داشته است ،در زبان آنان نیز
تأثیر گذاشته است .در زبان موالنا نیز نشانههای آسمانی بیشترین ارزش را دارند.
یکی از این نشانهها و شاید مهمترین آنها آفتاب است.

آفتاب
خورشید یا آفتاب یکی از اصلیترین نشانههای زبان موالنا است .منبع اصلی نور
این جهان خورشید است؛ از طرفی خداوند خود را نور آسمانها و زمین
میخواند« :اهللُنورُالسَّمواتِوَاالَرضِمَثَلُنُورِهِکَمِشکوةٍفِیهَا مِصبَاحٌاَلمِصباحُفِی
زُجَاجَةٍالزُّجَاجَةُکَاَنَّهَاکَوکَبٌدُرِیٌّیُوقَدُمِنشَجَرَةٍمُبَارَکَةٍزَیتُونَةٍلَاشَرقِیَّةٍوَلَاغَربِیَّةٍ
یَکَادُ زَیتُهَا یُضِیءُ وَلَولَمتَمسَسهُنَارٌنُورٌعَلَی نُورِیَهدِی اهللُلِنُورِهِمَنیَّشَاءُ» (نور:

 )11و هدایت را در برابر گمراهی مانند نور در برابر تاریکی می خواند« :اهللُ وَلِیُّ
الَّذِینَ آمَنُوا یُخرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَی النُّورِ» (بقره )211 :این سخنان بر زبان موالنا
اثر میگذارد و سبب میگردد که برترین نشانة زبانی وی خورشید باشد.
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از طرفی خورشید همواره در اندیشة انسانها از اهمیت واالیی برخوردار بوده
است .در تاریخ کهن خورشید به دلیل گرمابخشی نشانة حیات و سرچشمة
نیروی انسانی و کیهانی و از سوی دیگر مظهر مجسم نیروهای آسمان و زمین و
پدر بشریت است و از ژرفای دریا سر بر میکشد( .یاحقی  )10 :1116در تمام
صورتهای جهان چیزی ارزشمندتر از خورشید به عنوان نماد خداوند وجود
ندارد؛ زیرا که خورشید با زندگی مرئیاش نخست خود و سپس همة اجرام
آسمانی را روشن میگرداند( .کوپر  )112 :1114بارها در اساطیر از ایزد خورشید
سخن به میان آمده است .در اوستا به صورت هور و هورخشت به کار رفته است
و یشتی از کتاب یشتها به نام خورشید در ستایش این ایزد است( .اساطیر و
فرهنگ ایرانی  102 :1111و )101

در آیین میترائیسم صفات خداگونهای از جمله هیبت ،شکستناپذیری به میترا
(مهر) نسبت داده شدهاند و کمکم این صفات به خورشید انتقال یافته است .بنا بر
گفته بهار ،میترا در ادبیات ودایی به معنی عهد و پیمان است و مهر که حافظ عهد
و پیمان مقدس قبایل بود ،خدایی میشود و چون مصداق بیرونی ندارد ،تبدیل
به خورشید یا نور پیش از خورشید میشود( .بهار  )90 :1111بهار در جایی دیگر
خورشید را میانجی بین هرمزد و اهریمن و نگاهبان پیمان آن دو میداند و به
اسطورهای در این باب اشاره میکند( .همان )91 :شاید کاربرد درفش با شکل
خورشید در میان ایرانیان و شاهان هم اشاره به همین مفهوم داشته باشد« .در آیین
زرتشتی و گاهشماری ایران باستان نیز خورشید یکی از ایزدان موکل به روز
یازدهم هر ماه خورشیدی است( ».کیاجوری )41 :1111

در وداها ،کتاب هندوان باستان ،از خورشید با زیبایی شاعرانهای یاد شده است
و آن را فروغ بلندترین جهان زبرین خواندهاند( .اساطیر و فرهنگ ایرانی )101 :1111
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در زبان موالنا آفتاب با چند داللت متفاوت به کار میرود .آفتاب عالم حس،
شمس تبریزی ،جان ،روح ،عشق و خداوند .یکسان بودن اسم شمس با آفتاب
سبب شده است که این داللتها به زیبایی در هم تنیده و ذهن از یکی به دیگری
هدایت شود؛ نمونة این شیوه را میتوان در ابیات زیر مشاهده کرد:
آفتاب

گر دلیلت باید از وی رو متاب

آفتاب

میدهد

شمس هر دم نور جانی میدهد

سایه خواب آرد تو را همچون سمر

چون

القمر

خود غریبی در جهان چون شمس نیست

شمس جان باقیی کش امس نیست

شمس در خارج اگر چه هست فرد

میتوان هم مثل او تصویر کرد

شمس جان کاو خارج آمد از اثیر

نبودش در ذهن و در خارج نظیر

چون حدیث روی شمسالدین رسید

شمس چارم آسمان سر در کشید

از

وی

آمد
ار

دلیل
سایه

نشانی

برآید

شمس

انشق

(مولوی )116 -126 /1 /1111

در بیت اول آفتاب هم می تواند یک دال تهی از مفاهیم عرفانی و هم نشانة ذات
حق باشد .در هر صورت مفهوم مورد نظر یکسان است و تغییر مدلول معنا را
تغییر نمیدهد؛ ولی در بیت دوم شمس به صورتی آورده شده است که هم بر
آفتاب حسی داللت میکند و هم بر ذات حق یا معشوق حقیقی .هر کدام از این
دو مدلول معنای تازهای خلق میکند .اگر شمس همان خورشید در نظر گرفته
شود ،تمثیلی برای مقایسة استدالل با کشف و شهود است .دلیل به منزلة سایه و
شهود به منزلة آفتاب است .همانگونه که دلیل نشانة وجود مدلول است ،سایه
هم عالمت ظهور آفتاب است( .فروزانفر  )14 :1119اگر شمس نشانة ذات حق
باشد با تفاوت مدلول ،معنا تغییر مییابد و چنین تفسیر میگردد که «آفتاب را با
شمس من چه نسبت؟ به سبب آنکه آفتاب سایه و پرتو دارد و پرتو او غیر
اوست و نیز او را به سایة او توان شناخت به خالف شمس من که سایهاش هم
نیست و نور جان است و بس( ».اکبرآبادی  )10 :1111توجه به نشانة دیگری که در
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بیت است ،یعنی سایه ،میتواند معنای دیگری را به ذهن متبادر سازد .سایه در
اصلیترین داللت خود ،نشانهای از آفتاب است .اگر آفتاب نباشد ،سایهای هم
نخواهد بود که این مفهوم برگرفته از معنای قرآنی سایه است« :اَلَم تَرَ اِلَی رَبِّکَ
کَیفَ مَدَّ الظِلَّ وَ لَو شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاکِناً ثُمَّ جَعَلنَا الشَّمسَ عَلَیهِ دَلِیالً ثُمَّ قَبَضنَاهُ اِلَینَا
قَبضاً یَسِیراً» (فرقان 91 :و )96

بنابراین هر آنچه در این جهان مادی دیده میشود ،سایهای از عالم باال است که
اصل همه چیز را در آن جا باید جست:
عین

آتش

در

اثیر

آمد

یقین

پرتو و سایة وی است اندر زمین
(مولوی )9222 /1 /1111

نور مسبب بود و هر چه سبب سایة او

بی سببی قد جعل اهلل لکل سببا
(مولوی )21 :1116

آنچه سبب میشود انسان به جای اصل معانی عالم باال ،سایة آن را دریابد،
وجود مادی انسان است .اگر انسان این حیات مادی را رها سازد و وجود مادی
خود را خراب و نابود کند ،آن گاه پرتو نور عالم معنا بر وجود او میتابد و
سایهای نخواهد داشت؛ مانند خانهای که اگر در و دیوار داشته باشد ،هنگام تابش
آفتاب ،سایه بر آن میافتد ،ولی در خرابهای که دیوارهای آن فرو ریخته است،
پرتو آفتاب ،خود به درون میافتد:
هست صورت سایه معنی آفتاب

نور بی سایه بود اندر خراب

چون که آن جا خشت بر خشتی نماند

نور مه را سایة زشتی نماند
(مولوی )9191-9191 /6 /1111

از آنجا که سایه نشانهای از وجود آفتاب است ،پیر و انسان کامل نیز سایة
خداوند بر روی زمین است .در داستان فرستادة قیصر در دفتر اول مثنوی ،از عمر
با عنوان سایة خدا یاد میکند:
دید اعرابی زنی او را دخیل

گفت عمر نک به زیر آن نخیل
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زیر خرمابن ز خلقان او جدا

زیر

کَیفَ مُدَّ الظلّ نقش اولیاست

کو

سایه

خفته

بین

سایة

خدا

(مولوی )1919-1911 /1 /1111
دلیل

نور

خورشید

خداست

(همان)921 /1 /

در بیت چهارم نمونه مذکور دو ضبط متفاوت مطرحاند و بر اساس آن ،تفسیر
بیت متفاوت شده است .مصراع دوم این بیت به صورت:
خود غریبی در جهان چون شمس نیست

شمس جان باقیست او را امس نیست

نیز ضبط شده است .نیکلسون این ضبط را شرح میدهد و میگوید شمس در
مصراع اول نشانة خورشید طبیعی و در مصراع دوم شمس معنوی است( .نیکلسون

 )90 :1116فروزانفر همین ضبط را برگزیده است و هر دو مصرع را بر اساس
شمس معنوی تفسیر میکند( .فروزانفر  )40 :1119خود موالنا در بیت بعد ،مدلول
این شمس را آشکار میکند که هر دو یکسان است .وی میگوید اگر چه
خورشید طبیعی بر حسب ظاهر یکی است ،میتوان برای آن نظیری تصور کرد
(همان )42 :در بیت بعد به لحاظ شباهت واژة شمس با نام شمس تبریزی ،ترکیب
معنایی تازه میآفریند که این روش ،بخشی از مهمترین صناعات و شگردهای
بیانی مولوی در سرودن اشعار است .داللتهای واژة شمس یکسویه نیست و
گسترة معنایی آن همواره در نوسان است و به ندرت میتوان مواردی را یافت که
این کلمه صرفا بر یک معنی واحد یا یک حوزة معنایی واحد تخصیص یابد.
(محمدی آسیابادی  )21 :1111نکتة دیگر اینکه آن چند بیت را در وصف ناتوانی
شرح عشق و پس از بیت زیر میآورد:
عقل در شرحش چوخر در گل بخفت

شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت
(مولوی )111 /1 /1111

این موضوع سبب شده است که شارحان آفتاب را هم نشانة عشق و هم نشانة
ذات حق و در نتیجه عشق را با ذات حق یکی بدانند« .در این بیت تشبیه عشق
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است که ذات حق و وجود مطلق باشد به آفتاب» و نیز در تفسیر بیت بعد« :در
بیت اول عشق را که ذات حق و آفتاب حقیقت است ،تشبیه به شمس ظاهر
دادند( ».اکبرآبادی  )10 :1111نیکلسون هم در تفسیر بیت میگوید« :شمس ،مراد
خدا یا عشق الهی است( ».نیکلسون  )14 :1116همچنین در پژوهشهای دیگر نیز
این موضوع به چشم میخورد( .ر.ک .قیومی 6 :1111؛ فاطمی  )119 :1169در واقع
بیان موالنا به شکلی است که مدلول کامالً مشخصی برای آفتاب در نظر ندارد.
وی وجه شبههای متفاوتی را در نظر میگیرد و با هر وجه شبه مدلول تغییر
میکند .این شیوه از ویژگیهای زبان موالنا است:
تا چه شوند عاشقان روز وصال ای خدا

چون که زهم بشد جهان از بت ما نقاب ما

از تبریز شمس دین روی نمود عاشقان

ای که هـزار آفرین بر مه و آفتاب ما
(مولوی )21 :1116

وجه دیگر داللت که در برابر این روش قرار میگیرد ،داللت یک سویه و
آشکار بر مدلول مشخصی است .آفتاب به عنوان نمادی برای مصادیق گوناگون
به کار میرود؛ مانند:

نماد عقل
آفتاب

عقل

را

در

سوز

دار

هست عقلی همچو قرص آفتاب

چشم را چون ابر اشکافروز دار
(مولوی )192 /1 /1111
هست عقلی کمتر از زهره و شهاب
(همان)960 /1 /

نماد عشق
میان ابرویت ای عشق این زمان گرهیست
چو آفتاب جمالت برآید از مشرق
حالوتیست در آن آب بحر زخّارت

که نیست الیق آن روی خوب از آن بازآ
ز ذره ذره شنیدم که نعم موالنا
که شد از او جگر آب هم استسقا
(مولوی )41 :1116
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ذره ذره آفتاب عشق دردی خوار باد

موی موی ما بدان سر جعفر طیار باد
(مولوی )219 :1116

نماد ذات حق
آفتابی
جملة

خویش
ذرات

را
در

وی

ذره

نمود

اندک اندک روی خود را برگشود

شد

عالم از وی مست گشت و صحو شد

محو

(مولوی  1146 /2 /1111و)1141
جمالش آفتاب آمد جهان او را نقاب آمد

و لیکن نقش کی بیند به جز نقش نگاری را
(مولوی )21 :1116

در چنین کاربردهایی که مدلول آشکار و ثابت است ،نشانه دالی برای ویژگیها
و صفات مدلول است .در ترکیب «آفتاب عشق» آفتاب نشانة ویژگیها و تأثیر
عشق بر وجود انسان است .تشبیه عشق به آفتاب و تقابل آن با ذره ،نشانهای از
میل و کشش روح انسانی به سوی عشق و جذبات آن است .عشق را مانند آفتابی
توصیف میکند که وجود انسانها همانند حرکت ذرهها به سوی آفتاب ،با رفتن
به سوی عشق صعود میکنند و به سوی باال میروند .در ترکیب «آفتاب عقل»،
آفتاب نشانة روشن کنندگی عقل است .مانند آفتاب که جهان را روشن میگرداند
و در پرتو نور آن تشخیص اشیاء ممکن میگردد ،در پرتو عقل نیز پلیدی از پاکی
متمایز میگردد .با تشبیه ذات الهی به آفتاب نیز در ابیات مختلف ،ویژگیهای
متفاوتی را در نظر دارد .بر خالف تشبیههای رایج که در آن همواره یک مشبهبه
با یک وجه شبه مشخص به کار میرود ،این نشانهها در هر داللت وجه شبه
متفاوتی را نشان میدهند .آفتاب به عنوان نشانة ذات خداوند یا عشق یا زیبایی
معشوق یکی از پرکاربردترین نشانهها در زبان عرفانی است.
امشب چه بود که حاضر آیی

تا

من

به

شب

آفتاب

بینم

(سنایی غزنوی )161 :1111
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عشق تو هر شبی به روزن من
(سنایی غزنوی )110 :1111

ای

کمال

آفتاب

روی

تو

تا ابد فارغ ز هر نقصان که هست
(عطار نیشابوری )19 :1110

آفتاب

آسمان

غیب

را

در فروغش کفر با ایمان چه کار
(همان)114 :

«حسین گفت :هر که حق را به نور ایمان طلب کند ،همچنان است که آفتاب را
به نور کواکب طلب کند( ».روزبهان بقلی )911 :1111

«چون آفتاب ازل از روزنة بقا به دریچة دل بیرون جست ،دیوار عدم پر آفتاب
قدم شد .در آیینه غلط مکن که آن درخشیدن خورشید است( ».همان)110 :

در این کاربردها ،نشانهها شمایلی هستند که به نشانة نمادین تبدیل شدهاند .در
واقع رابطة میان متون عرفانی یا همان بینامتنیت ،این نشانهها را به نماد نزدیک
گردانده است ،ولی اندیشهها و تجربیات عرفانی شاعران که در شیوة بهکارگیری
این نشانهها مؤثر است ،سبب گردیده است ویژگیهای مدلول در نظر هر شاعر با
شاعر دیگر متفاوت باشد .رابطهای که شاعر میان دال و مدلول برقرار میکند،
ناشی از دیدگاه عرفانی وی است .در واقع نشانه به معنای رابطة میان دال و
مدلول در زبان عرفانی بسیار مهم است .اینکه چه ویژگیهایی در دال سبب ایجاد
رابطهای ذهنی میان آن با مفهوم ذهنی مورد نظر شاعر گردیده است ،نشان دهندة
اندیشة عرفانی و دیدگاه شاعر است .هر عارف در هر کاربرد ویژگیهای متفاوتی
را در نظر دارد .آفتاب با صفاتی مانند منفرد بودن ،نورانی بودن ،گرمابخشی ،تأثیر
بر سنگها و تبدیل آنها ،ایجاد سایه ،نوربخشیدن به ماه و ستارهها و امثال آن
مورد نظر است .توصیفی که عارف از دال خاصی در نظر دارد ،بستگی به تجربة
عرفانی وی دارد .تجربة عرفانی شاعر بر استفادة وی از نشانه تأثیر میگذارد و آن
را از قراردادهای زبانی آزاد میکند .هر چه تأثیر تجربه بیشتر باشد ،نشانه از
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نمادین بودن دور میگردد .تا جایی که نشانهها تنها در صورت دال مشترک
میگردند ،ولی مدلولها بسیار متفاوت میشود .این شیوههای گوناگون داللتی
وجه نمادین و نشانهای را آشکار میگرداند .امر نشانهای شیوهای است که در اثر
عوامل برون زبانی ،انرژی و عواطف گوینده بروز مییابد .در واقع میتوان آن را
به عنوان وجهی از بیان در نظر گرفت که از ناخودآگاه گوینده سرچشمه میگیرد،
در صورتی که امر نمادین تالش خودآگاهانة شخص برای استفاده از یک نظام
نشانهای ثابت است .با این حال این دو وجه کامال از یکدیگر جدا نیست ،یک
وجه نمادین میتواند برای وضعیتی به کار رود که تأثیرات نشانهای آن را بیثبات
میگردانند( .مک آفی  )11 :1119در واقع بینامتنیت تنها بررسی سادة سرچشمة یک
نشانه نیست ،بلکه تببین جدیدی از وضعیت بیان است که در گذر از یک نظام
داللتی به نظام داللتی دیگر ایجاد میشود .به عبارت دیگر کردار داللتی گوینده،
حاصل خاستگاههای متعدد است و معنایی ثابت و یکسان در تمام متون ندارد .از
این رو آشکار میگردد که بر خالف نظر برخی زبانشناسان ،نمیتوان زبان را به
عنوان یک واحد مجزا و منفرد ،بدون توجه به کاربران آن بررسی کرد .زبان را
باید یک فرآیند داللتی دانست که مطالعة آن ،بررسی گوینده و عواطف و
اندیشههایش را میطلبد( ،همان )10 :بنابراین همان طور که بسیاری از صاحب
نظران بیان میکنند ،جز از دیدگاه خاص گوینده نمیتوان در زوایای اندیشة او
راه یافت( .زرینکوب  )1 :1111توجه به وجه نشانهای داللت در زبان عرفانی از
اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا هم میتواند بسیاری از آرای عرفانی گوینده
را آشکار گرداند و تبیین و تفسیر درست سخنان وی را ممکن سازد.
در زبان موالنا وجه نشانهای و وجه نمادین هر دو آشکار است ،ولی هر بار
یکی از این دو وجه داللتی پررنگتر میشود .هنگامی که وجه نمادین ،نمایانتر
باشد ،سخن وی صریح و بدون ابهام دریافت میشود و شباهت زیادی در کاربرد
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نمادها به شاعران دیگر پیدا میکند .همچنین تقابلهایی که به کار میگیرد نیز
تابع سنت شعر عرفانی پیش از او است .آفتاب حسی ،ماه ،سایه و ابر مواردی
هستند که معموال در وجه نمادین آفتاب در تقابل با آن قرار میگیرند.
بیعقل چو سایه پیت ای دوست دویدیم

کان روی چو خورشید تو نبود دگری را
(مولوی )92 :1116

همین وجه داللت و تقابل را عطار نیز به کار میبرد:
ز

تا
سایه

پیشم
هرگز

چو
در

آفتاب

برفت

همچو سایه ز پس دوانم کرد

آفتاب

رسد؟

کرد

آه

کاین

کار

چون

توانم

(عطار نیشابوری )116 :1111

در این بیت موالنا ،وجه شبه خورشید و روی معشوق عالوه بر درخشندگی،
وجود عاشقانی است که مانند سایه به دنبال خورشید هستند .وقتی شاعر وجه
داللتی تازهای را مطرح میکند ،سبب انگیختگی نشانه میشود و به این شکل
سخن وی از ابتذال دور میشود .نشانههای انگیخته نشانههایی هستند که کمتر
تحت تأثیر قراردادهای زبانی قرار دارند و ذهن گوینده معنایی خاص برای آنها
میآفریند .گاهی هم شاعر ،نمادهای به کاررفته در متون دیگر را به کار میبرد،
ولی وجوه داللتی تازهای برای آن مطرح میکند .در بعضی موارد ،این شیوه شبیه
نوکردن استعاره است؛ با این تفاوت که گستردگی داللت و وجوه متعدد آن در
این نشانهها بسیار زیاد است .داللتهای گوناگونی که موالنا برای آفتاب به عنوان
نماد ذات حق به کار میبرد ،متعدد است:
با
با

حضور
حضور

لیک

اغلب

آفتاب
آفتاب
هوشها

کمال

رهنمایی جستن از شمع و ذُبال

با
خوش

مساغ

روشنایی جستن از شمع و چراغ...

در

افتکار

دوستدار

همچو

ظلمت

خفاشند

در شب ار خفاش کرمی میخورد

کرم را خورشید جان میپرورد

میزهد

میدهد

آفتابی

که

ضیا

زو

دشمن

خود

را

نواله

(مولوی )1141 -1114 /6 /1111
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در این ابیات ذات حق مانند آفتابی است که انسان در نور آن میتواند راه خود
را تشخیص دهد .همانطور که آفتاب همگان را از نور خود بهرهمند میسازد،
خداوند نیز به تمامی انسانها از نور هدایت خویش نصیبی میرساند .همة
لذتهایی که عامة مردم در این دنیا از آن کام میگیرند ،خداوند آفریده است،
ولی غفلت و ناسپاسی دیدة آنها را فرو پوشانده است( .نیکلسون )2210 :1116

زمانی آفتاب از این لحاظ داللت برذات حق دارد که وجود انسانها را مبدل
میسازد؛ همانگونه که آفتاب سنگ را به گوهر قیمتی تبدیل میکند:
آفتاب رخش امروز زهی خوش که بتافت

که هزاران دل از او لعل بدخشان شده است
(مولوی )160 :1116

ای

بیا

آفتاب

جمله

خـوبـان

که در لطف تو خندد لعل کانها
(همان)91 :

آفتاب ممکن است از این دیدگاه که تمامی اجرام نورانی نور خود را از آن
میگیرند ،نماد ذات حق باشد:
کار

تو

این

باشد

ای

آفتاب

نور فرستی

مه

و استاره را
(همان)101 :

موالنا ،با این گونه نمادپردازی عالوه بر اینکه اندیشة خویش را به شکل ادبی
بر زبان میآورد و مفاهیم گوناگون را در قالب یک نماد بیان میکند ،اجازه
نمیدهد زبانش تکرار و تقلید زبان شاعران دیگر باشد .اینکه شاعر آفتاب را
نمادی از ذات الهی بداند ،تصویری تازه و بدیع نیست؛ ولی موالنا با ذکر
ویژگیهای آفتاب و مقایسة آن با صفات خداوند ،اندیشهای را که در ذهن دارد،
به خواننده منتقل میکند .راه دیگر بیان ویژگیهای آفتاب به عنوان نماد ذات
خداوند ،بیان تقابلهایی است که با واژههای دیگر دارد.
شیوهای که موالنا برای سخن گفتن از خدا برمیگزیند ،سلبی و ایجابی است.
سخن گفتن از خدا از دشوارترین شیوههای بیانی است که انسانها همواره با آن
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روبهرو بودهاند .خداوند دارای صفاتی مشترک با انسان است؛ مانند مهربانی،
دیدن ،شنیدن و غیره .این اوصاف در زبان متعارف ،معانی روشن و مشخصی
دارند ،ولی هنگامی که به موجودی متعالی نسبت داده میشوند ،مشکل آفرین
میگردند؛ زیرا اطالق این اوصاف بر انسان داللتهای ضمنی خاصی را ایجاد
میکند که اطالق آن به خداوند ممکن نیست( .علیزمانی  )20-22 :1119از طرفی
برای بیان اوصاف خداوند ،زبانی جز همین زبان و واژگان متعارف در اختیار
انسان نیست .بنابراین به روشهای مختلف میکوشد زبان را با ویژگیهای
خداوند تطبیق دهد .این موضوع سبب میشود در زبان فلسفه و دین ،عبارات و
ترکیبات دشواری به کار گرفته شود که فهم آن برای مخاطب عام دشوار است؛
ولی در زبان عرفانی با ایجاد نظامهای داللتی جدید بر اساس نشانههای شناخته
شده ،این دشواری تا اندازة زیادی برطرف میگردد .زبان عرفانیِ شاعرانی که
خود از تجربیات عمیق عرفانی بهره بردهاند ،به شکلی است که حتی کسانی که
آشنایی زیادی با آداب و رسوم عرفان و اصطالحات آن ندارند ،میتوانند آن را
دریابند و این بدان سبب است که عارف به جای توصیف مستقیم صفات الهی،
آن را برای مخاطب به تصویر میکشد و احساسات و عواطف شنونده ،این
تصاویر را تفسیر میکند.
موالنا با استفاده از نشانههایی که آنها را برای ذات حق در نظر گرفته است و
ویژگیهای این نشانهها ،صفات خدا را بازگو میکند .وقتی از وجه نمادین داللت
استفاده میکند ،معموال دالهای یکسان را برای مدلولهای متفاوت به کار
میگیرد تا مخاطب وجه تمایز نشانة مورد نظر را دریابد .این دالهای یکسان که
در کنار هم و در یک بیت مدلول متفاوت دارد ،سبب توجه مخاطب به دنیایی
ماورای این دنیا میشود که موالنا آن را در نظر دارد و به توصیف آن میپردازد.
ای آفتاب جان و دل ،ای آفتاب از تو خجل

آخر ببین کاین آب و گل چون بست گرد جان ما
(مولوی )16 :1116
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قرار دادن واژة آفتاب در معنای حسی در کنار معنای نمادین آن در بیت فوق،
سبب میشود ویژگیهای آفتاب حسی به آفتاب معنوی منتقل شود .این انتقال
ویژگیها ،در ذهن شنونده انجام میگیرد؛ بدون این که شاعر مجبور باشد برای
بیان آن ،زبان را به کار گیرد و با مشکالت کارکردی زبان مواجه گردد.
موالنا با ذکر تفاوت آفتاب حسی و معنوی صفات آفتاب نمادین را بارز
میگرداند:
آن آفتاب کز دل در سینهها بتافت

بر عرش و فرش و گنبد خضرا مبارکست
(مولوی )111 :1116

تابیدن آفتاب از درون سینه در متون عرفانی پیش از موالنا نیز به کار رفته است.
سینة مردان خدا مانند آسمان است که آفتاب رخ جانان در آن میتابد:
آنچه

نقد

سینه

مردان

بود

زآرزوی

 ...آن فلک کان در درون عاشق است

آفتاب

 ...نور این خورشید اگر زایل شود

نور

آن
آن

آن

فلک

گردان

بود

رخ

جانان

بود

جاویدان

بود

خورشید

(عطار نیشابوری )260 :1111

این روش معناسازی برای بیان مفاهیم عرفانی مؤثر است .مولوی نمادها را در
مثنوی با قرار دادن در تمثیلهای گوناگون برای مخاطب کامال تشریح میکند،
بدون اینکه برای ذکر مفاهیم عرفانی زبان دین یا فلسفه را به کار گیرد؛ تنها
تعبیری را از اندیشة خود به اندیشة خواننده منتقل میکند .برای موالنا آفتاب،
نمادی کامل برای تبیین اوصاف خداوند است و در توصیفهای نمادین خویش
با بیان خصوصیات آفتاب به انتقال اندیشههای عرفانی خویش میپردازد .ولی
گاهی آفتاب وجه نشانهای به خود میگیرد ،در این حال شاعر ،ناخودآگاه و
تحت تأثیر تجربة عرفانی خویش سخن میگوید .در این هنگام مدلولها در هم
میآمیزند؛ آفتاب هم بر خداوند داللت میکند ،هم بر شمس و هم بر خود شاعر.
در چنین مواقعی «فرامن» سخن میگوید .تجربة دیدار با «فرامن» که موالنا بنابر
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عقاید عرفانی خویش او را با جبرئیل ،حق ،انسان کامل و معشوق یکی میگیرد،
سبب میشود که سخنانی بگوید که داللت مشخصی در آن نباشد( .پورنامداریان

 )116 :1119اینکه موالنا گاهی در ناخودآگاه ،یک نشانه را همزمان برای خداوند و
معشوقش یعنی شمس به کار میبرد ،ناشی از تجربهای است که به نوعی
بیخویشتنی میانجامد و به موجب آن ،شخصیت بشری شمس در وحدت
الیتناهی الهی منحل میگردد و از این رهگذر همة اصل و اساس همدمی از میان
برمیخیزد .این دوگانگی توصیف خداوند به واسطة تأثیری است که اسماء الهی
بر وجود عارف دارد و متناسب با کشف عارف آشکار میشود( .کربن )211 :1119

موالنا خود از تأثیر چنین لحظاتی بر زبان خود ،آگاه است و آن را سبب پریشانی
گفتار خود میداند:
امروز مستان را بجو غیبم ببین عیبم مگو

زیرا ز مستیهای او حرفم پریشان میرسد
(مولوی )201 :1116

زمانی که آفتاب در سخن موالنا به امر نشانهای تبدیل میشود ،زبان وی زیباتر
و پربارتر میگردد؛ زیرا در این حال ،شاعر اندیشههای عرفانی فراوانی را در
جمالتی کوتاه میگنجاند.
دشمن خویشیم و یار آن که ما را میکشد

غرق دریاییم و ما را موج دریا میکشد

 ...آن بلیس بدتبش مهلت همیخواهد از او

مهلتی دادش که او را بعد فردا میکشد

 ...شمس تبریزی برآمد بر افق چون آفتاب

شمعهای اختران را بیمحابا میکشد
(همان)121 :

بیت دوم به مهلت خواستن ابلیس از خداوند برای گمراهی بنی آدم اشاره میکند:
«قالَ اَنظِرنی الی یومِ یُبعثونَ* قالَ اِنَّک مِنَ المُنظَرینَ» (اعراف 19 :و )11و به این
صورت به صراحت دربارة خداوند سخن میگوید؛ ولی در بیت آخر ناگهان
مدلول ،شمس تبریزی میگردد .میتوان گفت موالنا در این مواقع خداوند را در
شمس رؤیت میکند .این اندیشه را عزیز نسفی نیز در باب ولی بیان میدارد که
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نور خداوند از دریچة جان ولی میتابد و این همان نور است که به سبب تقسیم
شدن میان بندگان خداوند شدت کمتری یافته است( .نسفی  )212 :1114رؤیت
شمس که خاموشی و سکوت را به موالنا میآموزد (استاجی  )21 :1114باعث پایان
یافتن سخن وی میشود.
همچنین تقابلهایی که موالنا برای تبیین ویژگیهای آفتاب معنوی به کار
میگیرد ،صفات دیگری را درباره مدلول آن آشکار میسازد .گاهی آفتاب در
تقابل با ماه ،ستاره ،شمع و چراغی قرار میگیرد که خود دارای داللتهای
تضمنی هستند:
خدای خصم شما گر به پیش آن خورشید

زماه و شمع و ستاره و چراغ نام برید
(مولوی )191 :1116

شمع

افروزان

بنه

در

آفتاب

بنگرش چون محو آن انوار شد
(همان)101 :

زمانی هم آفتاب در تقابل با ماه و ستارهای است که داللت قاموسی دارد .در
چنین حالتی نیز وجه نشانهای کامالً غایب نیست:
چگونه چرخ نگردد به گرد بام و درش

که آفتاب و مه از نور او کنند سخا
(همان)11 :

کاربرد چنین نشانههایی برای آن جهان ،ویژة زبان موالنا نیست و عالوه بر زبان
عرفانی شاعران دیگر ،در زبان نمادینِ دینی ادیان دیگر هم میتوان این نشانهها را
یافت .دربارة نمادهایی که به خداوند اشاره میکنند ،عقاید متفاوتی بیان شده
است .همانطور که گفته شد ،توصیف خداوند به زبان متعارف مشکالتی ایجاد
میکند و برای رفع چنین مشکالتی در زبان ،از دو نوع شیوة توصیف استفاده
میشود:
 -1سلبی :در این روش صفاتی را که خداوند از آن بری است ،بیان میدارند؛
مانند :بیمکان بودن ،بیزمان بودن و...؛
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 -2ایجابی :صفاتی را به طور محض به خداوند نسبت میدهند؛ مانند خیر
محض بودن ،عالم بودن و. ...
به کار بردن شیوة سلبی معرفت تازهای در انسان ایجاد نمیکند و در شیوة
ایجابی نیز از واژههایی استفاده میشود که دربارة انسانها نیز به کار میرود.
موالنا ترکیب این دو زبان را به کار میگیرد:
گهری لطیف کانی به مکان المکانی

به وی است اشارت دل چو دو دیده اشک بیزد
(مولوی )216 :1116

از این رو بیشتر عارفان به زبان نمادین روی آوردهاند .این نمادها دارای دو
وجه نمادین و نشانهای هستند .تمام نشانههایی که موالنا آنها را در زبان خویش
به کار گرفته ،وجه نمادین دارند و در زبان عارفان پیش از وی و همچنین ادیان و
مذاهب دیگر نیز رایج است .این موضوع را میتوان تأکیدی بر این عقیده دانست
که اشکال و مفاهیم زیباییشناختی در خارج ،در فرآیندهای متحول و نوظهور
عالم هستی وجود دارد .کار آدمی ،تنها کشف و ضبط و بازنمود این مفاهیم با
جلوههای جدید است و برای این کار ،سطح آگاه و نیمهآگاه ذهن (به بیان
سهروردی تخیل فعال) هر یک تحت قوانین پویای خویش عمل میکند و
زبانهای متفاوت رمزگونه را به وجود میآورد .بنابراین در مرحلة اول به این
نتیجه میرسیم که هر چه در زبان ،به شکل زیباییشناسانه بیان میشود ،از دل
پیوندها و ارتباطات درونی ذهن ،روح و طبیعت است( .طالئی مینایی )120 :1111
این موضوع باعث میشود نشانههایی که بر خداوند داللت میکنند در صورت
یکسان باشند .در زبان عرفانی سنایی و عطار نیز ماه و آفتاب به عنوان نمادهایی
از ذات خداوند آمدهاند .ولی آنچه زبان عارفان را از یکدیگر متمایز میسازد و
ویژگیهای منحصر به فردی را در هریک آشکار میسازد ،شیوة داللتی این
نمادها یا وجه نشانهای است .میتوان گفت شاعرانی که برای هر یک از این
نمادها داللتهای تازهای میآفرینند ،دارای زبان عرفانی خاص هستند.
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عرفا بر این باورند که ذات خداوند از صفات جدا نیست؛ بنابراین در هر اشاره
به خداوند به یکی از اوصاف او اشاره میشود .این اشاره بدون درک و دریافت
آن از طرف عارف ممکن نیست .در واقع همانطور که آلستون میگوید ،باید
بتوان میان نماد و زبان نمادین تفاوت قائل شد( .آلستون )19 :1461 1نمادهای دینی
را امری عینی یا جنبهای از امر عینی میدانند که قرار داده شده است تا متعلق
نهایی عبادت یا بعضی از جنبههای آن را نشان بدهد؛ (علیزمانی  )211 :1110مثالً
آفتاب معموالً نمادی برای نورانیت خداوند است ،ولی باید توجه داشت که واژة
آفتاب ،نماد نیست ،بلکه مصداق و مدلول این واژه که همان وجود خارجی آن
است ،نماد ذات الهی قرار میگیرد .واژة آفتاب دالی است که تنها یک مدلول دارد
و آن جرم سماوی است .این جرم آسمانی میتواند خود ،دالی برای یک یا چند
صفت الهی باشد .در این نوع کاربرد ،تفاوت زبان عرفانی عارفان آشکار میشود.
در بسیاری از متون عرفانی که زبان قابل توجه و برجستهای ندارند ،واژهها به
نماد مبدل گردیدهاند .در سخن این گویندگان آفتاب دو مدلول دارد :جرم
سماوی و ذات خداوند .و گاهی معنای قاموسی واژه کامالً نادیده گرفته میشود
و تنها مفهوم نمادین در نظر گوینده است .این شیوه کاربرد سبب میشود زبان
آنها تقریبا به یک زبان علمی تبدیل گردد که اصطالحات خاص خود را دارد؛
همانگونه که اصطالحات در متون علمی مختلف معانی متفاوت دارند .آن دسته
از متون عرفانی هم که واژههای نمادین در آنها به کار میرود ،زبان آنها زبان
علمی است و واژهها اصطالحات این علم هستند .ولی در زبان عارفانی که سخن
آنها همیشه ماندگار است ،مانند عطار و موالنا ،زبان نمادین گردیده است.
هنگامی که موالنا میگوید:
ما

همه

تاریکی

و

اهلل

نور

ز آفتاب آمد شعاع این سرای
(مولوی )1042 :1116
1. Alston
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با

حضور

کمال

رهنمایی جستن از شمع و ذُبال

با حضور آفتاب خوش مساغ

روشنایی جستن از شمع و چراغ...

میزهد

میدهد

آفتابی

که

آفتاب
ضیا

با

زهره نجفی

زو

دشمن

خود

را

نواله

(مولوی )1141 -40 /6 /1111

اگرچه آفتاب ،نمادی از ذات الهی است ،این مفهوم در واژة آفتاب نیست ،بلکه
در جرم آفتاب است .آفتاب تنها یک مدلول دارد و آن همان خورشید است .ولی
جرم خورشید گاهی از لحاظ نورانی بودن بر نور خداوند داللت دارد؛ مانند بیت
اول و گاهی از لحاظ راهنما بودن و اینکه همة موجودات از الطاف او بهرهمند
هستند.
وقتی که زبان به این صورت نمادین گردد ،نشانه در هر کاربرد تازگی خود را
حفظ میکند و زبان از تقلید و تکرار رها میشود .اگر چنین مفهومی از نماد،
نادیده گرفته شود ،بسیاری از اندیشههای شاعر دریافت نمیشود .خواننده میداند
که آفتاب مفهوم خداوند را میرساند ،ولی اندیشة او به آفتاب به عنوان یک نماد
که مبین ورای خویش است ،راه نمییابد .با توجه به این ویژگی نماد ،میتوان
دریافت واژة نماد قابل جایگزینی است؛ ولی خود نماد قابل جایگزینی نیست .به
جای واژة آفتاب میتوان شمس یا خورشید را قرار داد ،بدون اینکه در انتقال معنا
اختالل ایجاد شود و این همان ویژگی است که موالنا آن را به کار گرفته است و
واژة شمس را به جای آفتاب قرار داده است و دو داللت قاموسی شمس را در
هم ادغام کرده است:
خود غریبی در جهان چون شمس نیست

شمس جان باقیی کش امس نیست

شمس در خارج اگر چه هست فرد

میتوان هم مثل او تصویر کرد

شمس جان کاو خارج آمد از اثیر

نبودش در ذهن و در خارج نظیر
(همان)121-114 /1 /
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ولی نماد که در این ابیات آفتاب است ،نمیتواند جایگزین شود .همانطور که
در ابیاتی که ماه ،نماد خداوند است ،نمیتواند با خورشید جابهجا شود؛ مانند:
جالل

تو

بدریده

ضاللت

را

ای ماه که در گردش هرگز نشوی الغر

انوار

شب قدر است جسم تو کزو یابند دولتها

مه بدر است روح تو کزو بشکافت ظلمتها

و یا آن روح بیچونی کز اینها جمله بیرونی

که در وی سر نگون آمد تأملها و فکرتها

(مولوی )11 :1116

(همان)26 :

شاعر در هر یک از این ابیات ،صفاتی را در نظر دارد که ماه میتواند نشان دهندة
آن باشد و آفتاب اگر چه خود نماد ذات حق قرار میگیرد ،نمیتواند جایگزین
آن شود.

نتیجه
نشانههای زبان موالنا از یک طرف برگرفته از اندیشههای عارفان و متون عرفانی
پیش از او است و از سوی دیگر ،تحت تأثیر مستقیم اندیشهها و تجربههای
عرفانی خود وی است .این موضوع سبب میشود خواننده بتواند اندیشهها و
دیدگاههای شاعر را به خوبی دریابد .در مثنوی که متنی تعلیمی است ،شاعر،
خود میکوشد سخنش از ابهام به دور باشد و با استفاده از نمادها در بطن
داستانهای تمثیلی مقصود خود را به درستی القا کند .نمادها در چنین متنی سبب
تقریب معانی به ذهن مخاطب میگردد .اگر موالنا به جای این نمادها
اصطالحات دینی و فلسفی را به کار میگرفت ،سخنانش به این وضوح برای
خواننده قابل درک نبود .وجوه نمادین و نشانهای سبب شده است حتی دیوان
شمس هم که به زبان اشارت سروده شده است ،ابهام معنایی نداشته باشد .در
صورتی که از تجربههایی سخن میگوید که بیشتر مخاطبان آن را احساس
نکردهاند .علیرغم نبود تجربة مشترک میان مخاطب و گوینده ،سخن شاعر
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آشکار است و این موضوع به واسطة داللتهای زیبا و دقیقی است که شاعر
میآفریند .این داللتها در پارهای از نشانهها از جمله آفتاب بسیار وسیع و
پیچیده است و برای فهم معنای مورد نظر باید نشانه مورد نظر در تمامی ابیات
بررسی شود تا بتوان به تفسیری دقیق از آن دست یافت.
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