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Rumi’s Rhetorical Creativity in Using Quran Verses:
Focusing on metaphors, similes and paradoxes
Seyed Naser Jaberi Ardakani

Hossein Salimi

Abstract
While many studies have been done on the influence of Quran on Mathnavi, almost
no research has been done on the creative usage of Quran verses in Mathnavi. Quran
itself is a miracle of rhetoric, and an opportunity for creating exquisite and artistic
terms and expressions has predisposed in Mathnavi. Based on this, Rumi’s creativity
in using Quran verses is investigated in this research.
Accordingly, the aim of this research is to specify the forms of creative usage of
Quran verses in Mathnavi. The questions of this study are: What types of literary
devices has Rumi used? What are the reasons behind his rhetorical innovations?
What impact does this rhetorical style have on the understanding of Quran verses in
Persian language? Which literary device has a higher frequency? And what is the
influence of Quran on the selection of devices? The hypothesis of the research is that
Rumi has been innovative and creative in using verses, and he has not limited it to
quotation and mere mentioning. Therefore, all the lines that were influenced by
Quran are investigated. Besides, the valuable handbook, Quran and Mathnavi is used
in this research. The methodology of the study is comparative-analytical; based on
deriving innovative samples, a brief reference to the original verses, comparing lines
with verses, and explaining the difference between Rumi’s usage and the
opportunities in the context of verses for creative inventions.
This comparison indicates that Rumi has used implicit metaphor more than other
literary devices. The reason behind that is his belief in the awareness of existence and the
uncaused acts of God in addition to his particular approach to miracles. This same
attitude has its effects on the emerging of the paradoxes in Mathnavi which is a part of
the unparalleled artistic aspect of this book. Moreover, Rumi has been innovative in
combining Quranic terms with Persian words and has created exquisite and
deconstructive metaphorical expressions and similes. “Interpretive metaphor” and
“interpretive simile” are instances of such expressions. The common patterns of Persian
syntax are broken in deconstructive expressions and many of the Quranic sentences and
expressions are used as singular noun. Many of the new and exquisite expressions of
Mathnavi are articulated based on the “interpretive insight,” and from this point of view
a meaningful link between rhetoric and interpretation can be searched.
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چکیده
موالنا ،در کاربرد آیات در مثنوی خود ،نوآوریهای مهمی دارد که تا کنون دربارۀ آن پژوهش برجستهای انجام نشده است .رترآن
خود معجزۀ بالغ .اس .و زمینهای برای آفرینش واژگان و ترکیباتی بدیع و هنری در مثنوی ررار گرفته اس .بر ایتن استا  ،در
این پژوهش ،خالری .موالنا در کاربرد آیات بررسی شده اس .روش مطالعه ،تطبیقی-تحلیلی و مبتنی بر بررستی تمتامی شتواهد،
تطبیق آیات و ابیات مثنوی و تبیین تفاوت روش موالنا و در عین حال چگونگی برخورداری او از آبشخور ررآن اس .این تطبیتق
نشان میدهد که موالنا در کاربرد آیات از «استعارۀ مکنیه» بیش از دیگر آرایهها بهره برده است .علت .ایتن فراوانتی ،بتاور او بته
آگاهی هستی و بیسببی افعال خداوند و نیز رویکرد خاص او به معجزات اس .همین نگرش در پدید آمدن پارادکسهای مثنوی
که بخشی از هنر بی مانند این کتاب اس .تأثیر داشته اس .افزون بر این ،موالنا در ترکیب واژگان ررآنتی بتا کلمتات فارستی نیتز
نوآورانه عمل کرده و ترکیبات استعاری و تشبیهی بدیع و ساختارشکنانهای پدید آورده اس .ترکیب «استتعارۀ تتأویلی» و «تشتبیه
تأویلی» از این ربیل اس .در ترکیبات ساختارشکن ،الگوهای رایج نحو زبان فارسی شکسته شده است .و بستیاری از جمتالت و
ترکیبات ررآنی در نقش اسم مفرد به کار رفتهاند بسیاری از ترکیبهای نو و بدیع مثنوی نیز بر اسا

«بیتنش تأویتلگترا» شتکل

گرفته اس .و از این نظر میتوان پیوندی معنادار میان بالغ .و تأویل جس.وجو کرد
کلیدواژهها :ررآن ،مثنوی ،بالغ ،.استعاره ،تشبیه ،پارادکس
 .1مقدمه
مثنوی آبشخورهای گوناگونی چون کلیله و دمنه ،مرزباننامه ،هزارافسان و

داشته است ،.امتا رترآن کتریم را متیتتوان از دیگتر

سرچشمههای آن مهمتر دانس .مولوی تسلطی فراگیر بر ررآن دارد و آیات ،ترکیبتات و کلمتات شترین آن بتر وهتن و زبتان او
سیطرهای شگف .دارد؛ به گونهای که در هر موضعی به اشکال گوناگون از داشتههای ررآنی خود بهره میبرد او گاهی آیات را در
رالب ترجمه می آورد؛ مثالً در ترجمۀ آیات« :فَالْتَقَمَهُالحُوتُ وَهُوَ مُلِیمٌ فَلَوْال أَنَّهُ کَانَ مِنَالمُسَبِّحِینَ» (صافات142/و )143بی .زیر را
سروده اس:.
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خلیج فار  ،بوشهر ،ایران (مسؤول مکاتبات)
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خلیج فار  ،بوشهر ،ایران
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گتتر نبتتتودی او مسبِّتتتن ،بطتتتن نتتتتتون

حتتبس و زنتتدانش بتتدی تتتا یُبعَثتتتون
(مولوی)3141/2 :1373 ،

با وجود این مثالها و دهها کاربرد ارتباسی و تلمیحی ،بهحقیق .میتوان کاربرد ررآن در مثنوی را مبدعانه و همراه با خالریّت.
دانس .بخش مهمی از نوآوریهای مثنوی به جنبههای بالغی آن برمیگردد بر این مبنا ،هدف این پژوهش تبیین اشتکال خلِّارانتۀ
کاربرد آیات ررآنی در مثنوی اس .سؤاالت تحقیق این اس .که موالنا در کاربرد آیات از کدام آرایههای ادبتی بهتره بترده است.؛
دالیل ابداعات بالغی او چه بوده و این شیوۀ بالغی چه تأثیری در فهم آیات ررآن در زبان فارسی داشته اس.؛ بستامد کتدامیا از
آرایهها باالتر اس .و تأثیر ررآن در انتخاب آرایهها چگونه بوده اس.
فرضیۀ تحقیق این اس .که موالنا در کاربرد آیات ،مبدعانه و خالرانه عمل کرده و تنها بته ارتبتا

و درآ آیتات اکتفتا نکترده

اس .بر این اسا  ،کلیۀ ابیاتی که از ررآن متأثر بودهاند بررسی و از فرهنگوارۀ ارزشمند ررآن و مثنوی نیز بهره گرفته شده است.
روش کار مبتنی بوده بر مطالعه و بررسی کلیۀ شواهد ،استخراآ نمونههای نوآورانه ،اشارۀ مجمل به اصل آیات ،مقایستۀ ابیتات بتا
آیات و تبیین تفاوت کاربرد موالنا و زمینه هایی که در متن آیات برای ابداعات خلِّارانۀ او وجود داشته اس .کاربرد بالغتی آیتات
در اشکال گوناگونی ،از جمله جلوههای بدیعی ،بیانی و نیز شاخصههای مبتنی بر علم بیان بوده اس ،.امتا بتر استا

محتدودی.

فضای مقاله ،صرفاً سه عنوان استعاره ،تشبیه و پارادکس بررسی شده اس.

در زمینۀ تأثیر ررآن بر مثنوی تحقیقات گوناگونی صورت گرفته اس.؛ از جمله کتاب در سایۀ آفتاب اثتر پورنامتداریان و کتتاب تتأثیر
ررآن بر محتوا و ساختار مثنوی معنوی ،نوشته سید اسحاق شجاعی در این دو اثر اگرچه ساختارشکنی و جنبههای هنری رترآن و مثنتوی
بررسی شده اس ،.از دید بالغی و با تمرکز بر این موضوع نبوده اس .به طور کلی ،دربتارۀ بالغت .در مثنتوی ،تحقیقتات انتدکی انجتام
شده اس .و از این نظر باید گف .در پرتو معانی بلند این اثر ،به جلوههای بالغی آن کمتر توجه شده اس .یکتی از تحقیقتات ارزشتمند
دربارۀ بالغ .در مثنوی ،مقالۀ «جلوههای جادوی مجاورت در مثنوی» اثر شفیعی کدکنی و میترا گلچین اس .ایتن مقالته کته بتر استا
نگرش جس.وجوی موسیقی و تناسبهای لفظی در مثنوی شکل گرفته اس ،.مبتنی بر این سؤال بوده است .کته موالنتا بتا آن موستیقی
پرتحرک و غنی غزلیات ،در مثنوی از این توانایی بالغی چگونه بهره برده اس 1.گلچین پتس از ایتن تحقیتق ،در زمینتۀ استناد مجتازی،
تشبیه و کنایه در مثنوی نیز مقاالتی را به چاپ رسانده اس .که در این پژوهش از آنها استفاده شده اس .با این حال ،این پتژوهش جنبتۀ
بالغی و تطبیقی دارد و تا کنون با این شیوه و تح .این عنوان تحقیقی صورت نگرفته اس.
 .1 .1بالغت و نوآوری
هر سخنی که از گونهای دیگر باشد و نظر مخاطب را به خود جلب کند ،نتوآوری و خالریّت .در آن نهفتته است .شتاعران و
نویسندگان آفرینشگرانی هستند که با ترکیب جادوگرانۀ واژگتان ،دنیتای جدیتدی را در زبتان خلتق متیکننتد تشتبیه ،استتعاره و
پارادکس سه عنصر مهم در آفرینش هنری به شمار میآیند تعاریفی که ردما از بالغ ِ.تشبیه و استعاره داشتهاند ،بیانگر توجه آنهتا بته
جنبۀ خالرانۀ تشبیه و استعاره بوده اس .مالک نوآوری تشبیه نزد ایشان آن بوده اس .که رابطۀ میان مشبه و مشبهبته شتگف .و دلربتا
باشد و دریاف .آن رابطه ،دوریاب ،ناشناخته و با تخیل آمیخته باشد (هاشمی )176 :1362 ،نوآوری استعاره نیز چنان دانسته شده کته
شیوۀ بهکارگیری واژگان ،موجب فراموشی رابطۀ تشبیهی شود؛ یعنی یگانگی مشبه و مشبهبه به حتدی برستد کته صتورت تتازهای در
تخیل مخاطب شکل گیرد و از این رو ،استعاره را رلمروی گسترده برای شگفتیزایی و میدانی برای مسابقۀ بزرگان میدانستند (همتان:
 )198 -199اما سوای اینکه ساختار تشبیه هنری باید نوآورانه و هنجارشکنانه باشد؛ موضتوع زایتایی و آفرینشتگری واتتی دو عنصتر
تشبیه و استعاره در سالهای اخیر مورد توجه ررار گرفته اس« 3:.بزرگترین و نیرومندترین کارکرد استتعاره ،آفترینش زبتان جدیتدی
اس .که با هرچه پیچیدهتر شدن فرهنگ بشری برحسب نیاز از آن استفاده میشود» (جینز)73 :1380 ،
آی ای ریچاردز از نظریهپردازانی اس .که استعاره را عاملی برای آفترینش معتانی نتو دانستته است« :.وی در مقابتل نظریتۀ
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مشابه .عنوان کرد که استعاره ،با درهم آمیختن دریاف.های ما از مانسته و مانندۀ استعاری ،معنایی را میسازد که «حاصل تبتادل»
آن دو اس .و نمیتوان با گفتههای تح.اللفظی شباه .میان آن دو عنصر را بازآفرینی کترد» (ایبرمتز ،گالت.هترفم)239 :1387 ،
ماکس بلیا این دیدگاه ریچاردز را بسط داده اس« :.در هر یا از عناصر دوگانۀ استعاره ،نظامی از بتدیهیات مترتبط وجتود دارد
که از خصوصیات و روابطی شکل گرفتهاند که ما عموماً آنها را به شیء ،شخص یا حادثۀ مورد نظر ربط میدهتیم زمتانی کته متا
استعارهای را درک میکنیم ،نظام بدیهیاتِ مرتبط با شیء فرعی (یا مانستۀ مورد نظر ریچاردز) با نظام مرتبط با شیء اصلی (ماننتدۀ
مورد نظر ریچاردز) ارتباط متقابل برررار میکند تا آن نظام را از صافی خود عبور دهد یا محفوظ نگه دارد و به ایتن طریتق شتیوۀ
جدیدی برای درک و فهم موضوع اصلی ایجاد میکند» (همان )239 :استعاره و تشبیه گذشته از خلق معنتای جدیتد ،نقتش مهتم
دیگری نیز دارد و آن تبیین تجارب یدرک و ال یوصن اس .استعاره ،سویۀ آفرینندۀ زبان اس .و آن دسته از تجربههای ما را کته
بیانناپذیرند ،بیان میکند؛ یعنی آن تجربههایی که در منطق زبان هرروزه نمیگنجد کارکرد اصلی استعاره وارد کردن سویههایی از
شیوۀ زندگی ما به زبان اس( ».احمدی)619 :1382 ،
امروزه دیدگاههای جدیدی دربارۀ استعاره مطرح شده اس.؛ از آن جمله مبحث استعارۀ مفهومی اس .کته مبتنتی بتر شتناخ.
جهان به کما استعاره اس .و از این نظر به حس المسه شبیه اس.؛ یعنی عاملی برای شناخ .جهان؛ همچنانکه المسه نیز ابزاری
برای کسب آگاهی و شناخ .اس( .لیکاف و جانسون )350 :1395 ،بر این اسا

«استعاره در زندگی جاری اس .و نته تنهتا در

زبان ،بلکه در فکر و عمل نیز وجود دارد نظام تصور معمولی ما که بر حسب آن فکر و عمل میکنتیم؛ اساستاً طبیعتتی استتعاری
دارد» (شریفیپور )46 :1378 ،تشبیه و استعاره کما میکنند تا از درون واژهای مفترد معتانی متعتدد استتخراآ شتود و ایتن نیتز
بخشی از فهم و دریافتی اس .که ما از جهان داریم و به کما تشبیه و استعاره محقق میشود «نگاهی به ریشتهشناستی واژههتای
رایج زبان در فرهنگ لغ ،.تأکیدی بر این موضوع اس .به ریشۀ نامگذاری گلها و گیاهان در زبان التین یا حتی نامهتای زیبتای
آنها در زبان فارسی [انگلیسی] نگاه کنید :الله عباسی ،گل میمون ،زلن عرو  ،شتاه پستند یتا گتل استتکانی ،بیتد مجنتون و گتل
کاغذی» (جینز)73 :1380 ،
دربارۀ جنبۀ نوآورانه و آفرینندگی پارادکس کمتر سخن به میان آمده اس ،.اما پارادکس نیز نقشی مؤثر در آفرینش معنتانی نتو
دارد با پارادکس امور نقیض و ناساز آشتی داده میشود و امر محال که زیباترین و شگف.آورترین جلوههای خیال است .آفریتده
میشود (فتوحی )327 :1385 ،شاید بر اسا

همین خصل .پارداکس اس .که بروکس در توصتین آن گفتته است« :.پتارادکس

زبان روح و زبان شعر اس( ».کلین .بروکس ،به نقل از فتوحی)327 :1385 ،
معموالً سه مقولۀ تشبیه ،استعاره و تمثیل در کنار هم بررسی میشود؛ زیرا تشبیه زیربنای استعاره اس .و تمثیل دربرگیرنتدۀ تشتبیهات
مرکبی اس .که وجهشبه آنها عقلی اس( .ضین ،)262 :1383 ،اما در این پژوهش با این فرض که دربارۀ تمثیلهای مثنوی بستیار ستخن
گفته شده ،از مبحث تمثیل صرف نظر شد و در عوض از این نظر که بیان پارادکسیکال نیز روشی برای بیان مفاهیم دشتوار و نیتز بخشتی
از ردرت خالرۀ موالنا بوده اس ،.به جای تمثیل به پارادکس پرداخته شده اس .تشبیهات و استعارهها میتوانند بتدیع و شتگف .باشتند،
اما میتوانند زمینهای برای خلق تشبیهات و استعارات جدید دیگری شوند و این زمانی روی میدهد که در دنیتای وهتن و زبتان شتاعری
توانا ررار گیرند موالنا به یاری استعداد شاعرانۀ خود توانسته اس .بر اسا

برخی از آیات ررآن و فنون بالغی آنها ،استتعارات ،تشتبیهات

و پارادکسهای جدیدی را خلق کند و از این طریق ردرت زایای زبان را در بعدی هنری و خلِّارانته بته نمتایش بگتذارد و مهتمتتر از آن
برخی از مفاهیم ررآنی را از طریق زبان هنری خاص خود به زبان فارسی منتقل کند
 .2استعاره
استعاره در مثنوی گستردگی و تنوع دارد و دربارۀ کم و کین آن چندان تحقیق نشده اس .بخشی از استعارههای مثنوی در فضای
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اثرپذیری از ررآن ابداع شدهاند استعاره به دو نوع کلِّی مصرِّحه و مکنیه تقسیم میشود در مثنوی این دو نوع با بسامدی متفتاوت
به کار رفتهاند
 .1 .2استعاره مصرحه
در استعارۀ مصرِّحه تنها لفظ مشبهبه بیان میشود این نوع استعاره را تصریحیه و تحقیقیه نیز میگویند (هاشمی)142 :1391 ،؛
«یعنی استعارهای که صراح .دارد و همه آن را ربول دارند و این تلویحاً میرساند که نوع دیگری از استعاره هم هس .که بر ستر
آن منارشه اس( ».شمیسا )165 :1394 ،در کتب بالغی معموالً این نوع استعاره را اصلی یا نوع اول میدانند ،امتا در مثنتوی و در
ابیاتی که از ررآن متأثر بودهاند کاربرد کمتری داشته اس .برخی از اندک استعارههای این گروه عبارتاند از« :طوطی» ،استتعاره از
عارف ،در مصراع «طوطیای کآید ز وحی آواز او» و متأثر از آیۀ « إنْ هُوَ إلَِّا وَحْیٌ یُوحَى » (نجم)4-3/؛ «ماه» و «بدر» استتعارهای
از پیامبر در مصراعهای «ماه میگوید به خاک و ابر و فی » (مولوی )3665/1 :1373 ،و « از سفه وعوعکنان بر بدر تتو» (همتان:
 ،)1465/4بر اسا

سخن پیامبر مبنی بر همسانی او با دیگر بندگان (کهن110/؛ اعراف« )204/کیمیا» استعاره از ررآن در مصتراع

«کیمیا یُصلِن لَکُم اعمالُکُم» (مولوی )1851/5 :1373 ،و متأثر از آیۀ «یُصْلِنْ لَکُتمْ أَعْمتالَکُمْ وَ یَغْفِترْ لَکُتمْ وُنُتوبَکُمْ» (احتزاب)71 :
«خار» استعارۀ همراه با تحقیر برای راسطون و گناهکاران بر اسا
اسا

مصراع «که نباشد خار را زآتتش گزیتر» (همتان ،)1814/5 :بتر

کلمۀ ررآنی حطب (جن .)15/همانطور که دیده میشود ،استعارههای مصرحه غالباً برای کما به تبیین مفهوم آیات به کتار

رفتهاند «طوطی» بر اسا

کلمۀ وحی و «خار» بر اثر حطب ابداع شدهاند ،اما استعارههتای «متاه» و «بتدر» و «کیمیتا» بترای تبیتین

بهتری از آیات به کار رفتهاند و استعارههای غریبی نیستند در وارع ،باید گف .موالنا در بهکارگیری استعارۀ مصترِّحه –دست .کتم
در نمونههایی که از ررآن تأثیر پذیرفته اس -.سیمای متمایزی ندارد ،اما در استعارۀ مکنیه صاحب سبا و ممتاز اس.
 .2. 2استعارۀ مکنیه
فرمول استعارۀ مکنیه یا بالکنایه اینگونه اس :.مشبه  +مالئمات مشبهبه؛ به گونهای که مشبه مضمراً به جانداری که نامش وکتر
نمیشود تشبیه شود ،اما یکی از ویژگیهای آن جاندار (مستعار منه) بیان میشود رتدما ایتنگونته استتعاره را مکنیتۀ تخییلیته نیتز
گفتهاند در این نوع استعاره ،جانداری که مشبهبه اس .اغلب انسان و در مواردی حیوان اس ،.اما ممکن اس .مشتبهبته محتذوف
اساساً جاندار نباشد (شمیسا )174 :1394 ،آنچه در ادب فارسی تح .عنوان تشخیص 1شناخته میشود ،همین استتعارۀ نتوع دوم
یا مکنیّه اس .اصطالح تشخیص برگرفته از زبان عربی اس .و شفیعی کدکنی آن را در بالغ .فارستی رایتج کترده است .او بتر
اسا

نگرش ناردان اروپایی ،در تعرین تشخیص مینویسد« :بخشیدن خصایص انسانی به چیزی که انسان نیست ،.یتا بخشتیدن

صفات انسان و بهویژه احسا

انسانی به چیزهایی انتزاعی ،اصطالحات عتام و موضتوعات غیرانستان یتا چیزهتای زنتدۀ دیگتر»

(شفیعی کدکنی 150 :1358 ،و)151
 .3 .2آگاهی عناصر و اجزای هستی ،ملهم استعارۀ مکنیه
استعارۀ مکنیه در مثنوی بسیار پرکاربرد اس .و متأثر از جاندار دانستن عناصر و اجزای هستی است .موالنتا اگرچته در زمینتۀ
توصین آگاهی و جانداری اجزای هستی دارای سبا و مکتب خاصی اس ،.در این زمینه از ررآن نیز الهتام گرفتته است « :.وَ إنْ
مِنْ شَیْ ءٍ إالَِّ یُسَبِّنُ بحَمْدِهِ » (إسراء ،)44/مصراع «نطق آب و نطق خاک و نطتق گتل » (مولتوی )3284/1 :1373 ،بتر استا
همین آیه بیان شده اس .موالنا ،در ارتبا هایی که از بسیاری از آیات داشته اس ،.این آرایه را همراه با خالریت .و نتوآوری بته
کار برده اس.
در سورۀ فتن ،رویش درخ .به شیوهای بیان شده که حاکی از آگاهی نبات و گیاه در نگرش ررآنی است.؛ درخت .بته اختیتار
خود شاخۀ نور

را برمی آورد و آگاه اس .که در چه زمانی این کار را انجام دهد« :کَزَرعٍ أخرَآَ شطئَهُ فَتآزَرَهُ فَاستتَغلَظَ فَاستتَوی
1

. personification

خالریّ .بالغی موالنا در کاربرد آیه های ررآن (بر تمرکز بر استعاره ،تشبیه و پارادکس) 33 /

عَلی سُورِهِ یُعجبُالزُّراع» (فتن )29/تسبین و جانداری کلِّ هستی به موالنا این امکان را داده است .کته ترکیتب «زبتان شتطأهُ» کته
معادل زبان جوانه اس .بسازد در این تصویر ،درخ .با زیباترین بخش وجود خود که جوانه اس .سخن میگوید:
بتتتتتا زبتتتتان شتتتتطأه وکتتتتر ختتتتتدا

متتیستتتراید هتتر بتتتتر و برگتتتی جتتدا
(مولوی)1342/1 :1373 ،

«زرهسازی آب» 3ترکیب استعاری دیگری اس .که بر اسا

داستان داوود و عبارت «الِّنا لهُالحَدید» (سبأ )10/ابداع شده است،.

مبنای این استعاره بر زرهسازی داوود اس.؛ اما در کاربرد موالنا ،آب جای شخصی .انسانی را گرفته و از حلقههتایی کته روی آن
شکل میگیرد ،این تصویر ابداع شده اس:.
تتتا چتتو داوود آب ستتتازد صتتتتد زره

بتتا سلیمتتتان پای در دریتتتتتا بنتتتته

(مولوی)3790/2 :1373 ،
«گریبان چاکی گردون» (همان )2584/3 :استعارۀ بدیعی اس .که بر اسا

آیۀ «أَنَِّ السَِّتمَاوَاتِ وَالْتأَرْضَ کَانَتَتا رَتْقًتا فَفَتَقْنَاهُمَتا»

(انبیاء )30 :بیان شده اس .عبارت «فَفَتَقْنَاهُمَا» ملهم این استعاره بوده اس.
حرمتتتت .وات و صفتتتتات پتتتتاک او

کتته بتتود گتتردون گریبتتتتان چتتتاک او
(مولوی)2584/3 :1373 ،

جهات نیز زمینهای برای استعارۀ مکنیّه وارع شده اس ،4.موالنا این استعاره را به صورت عشقورزی مشارق و مغارب بته کتار
بردهاس .و آن را از جس.وجوی ووالقرنین و سر برآوردن او در مغرب خورشید برداش .کرده اس« ،.حَتَِّى إوَا بَلَغَ مَغْربَالشَِّمْس
وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِی عَیْنٍ حَمِئَۀٍ » (کهن )86/برداش .موالنا از این آیه به گونهای بوده که گویی ووالقرنین به دنبال نور و خورشید
بوده اس .و این برداش ،.که تأویلگرایانه اس ،.بر اسا

رسیدن ووالقرنین به مغرب خورشید شکل گرفته اس.

بعتتد از آن هتر جتا روی مشترق شتود

شتترق ها بتتتر مغتتترب .عاشتق شتود
(مولوی)46/2 :1373 ،

بارها در مثنوی به آیۀ امان( .احزاب )72/اشاره شده اس .عرضۀ امان .به آسمان و زمین ساختاری استعاری و مبتنی بر بتاور
ویروحی عناصر هستی دارد؛ اما موالنا در اینجا نیز ابتکار داشته برای حق ،واژۀ دریا 5و برای انسان واژۀ خُم را به کتار بترده و از
شرمی که بر اثر آن دهان دریا تلخ شده (حسن تعلیل) سخن گفته اس .اما نکتۀ مهم این اس .که عرضۀ امان .را به دریاها نسب.
داده اس ،.حال آنکه در نصّ آیه «سماوات ،أرض و جبال» آمده اس( .احزاب )72/و این تغییر ،ریشه در نگرش تأویلی او دارد:
خُتتم کتتتته از دریتتتتا درو راهتتتتی بتتود

پیتتتتش او جیحتتتتونها زانتتتتو زنتتتتد

خاصه این دریتا که دریتتاها همتته شتد

چتون شنیتدند ایتن مثتال و دمدمته کته

دهانشتتان تلتتخ ازیتتن شتتترم و ختتتجل

رتتترین شتتتد نتتتام اعظتتتم بتتتا ارتتتل
(مولوی)25-23/6 :1373 ،

بر اسا

همین آیه و در بیتی دیگر ،ترکیبهای «دل کُه» و «خونین دلی کوه» را بیان کرده اس( .همان )1963/1 :ترکیبهتای

استعاری «حمّال باد»« ،بحر سخندان» (همان« ،)1015/3 :ماه اشارتبین» (همان« ،)1016/3 :شاخ لبخشا»« ،لغزش کوه» (همان:
 )499/5و «نردبان و عنان آسمان» (همان )2556/5 :نیز با اندکی تغییر در چینش برخی کلمات ،بتا الهتام از ایتن آیتات و عبتارات
ررآنی ساخته شدهاند« :عَاصِفَۀً تَجْری بأَمْرهِ إلَىاألَرْض» (سبأ« ،)12/و أنالضرب بعَصاکَالبَحر» (شعراء« )63/وانشَقَّالقَمَر» (رمتر،)1/
«وَهُزِّی الیْاِ بجذْع النَّخْلَۀ» (مریم« ،)25/وَإنْ یَکَتادُ التذِینَ کَفَترُوا لَیُزْلِقُونَتاَ بأَبْصَتارهِمْ» (رلتم« ،)51 :بَتل رَفَعَتهُاهلل » (نستاء158/؛
انعام )132/همچنین اس« .البۀ آسمان» (مولوی )1176/4 :1373 ،بر ای فروگتذار نشتدن و برافراشتته مانتدن ،بتر استا
یمْسِاُالسَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَىاألَرْض إلَّا بإوْنِهِ» (حج« )65/گردن ناامیدی» (مولوی )3843/ :1373 ،بر اسا

آیتۀ «وَ

عبارت «ال تَقنُطُوا» (زمتر:
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« ،)53چاالکی خاک» (مولوی ،)1614/2 :1373 ،بر اسا
تن» (مولوی )1545/4 :1373 ،بر اسا

آفرینش انسان از گِل (حجر30/؛ بقره )34/و «بالگشایی جان» و «چنگال

«وَلَو شِئنا لَرَفَعناهُ بها وَلکِنَِّهُ أَخلَدَ إلَىاألَرض» (اعراف )176/بر مبنای ترجمۀ این آیات ،باد

به امر خدا جاری میشود ،با عصا به دریا ضربه زده میشود (و شکافته میشود) ،ماه در ریام .و نیز در اشتاره بته معجتزۀ پیتامبر)
میشکافد ،مریم نخل را به سوی خود میکشد ،عیسی را خداوند به آسمان بر میکشد ،به پرهیز از ناامیدی توصیه میشود ،ختاک
جان مییابد و انسانی که رابلیّ .رفع .دارد ،در اثر ناآگاهی به زمین روی میکند چنانکته دیتده متیشتود ،اگرچته در آیتات بته
معجزات و خرق عادات اشاره شده اما عناصری که موالنا به صورت استعاری به کار برده اس .دارای این آرایه نبتودهانتد و او در
برداش.های خود ،تمامی این آیهها را با استعارۀ مکنیّه به کار برده اس :.باد مانند انسانی حمال سلیمان اس ،.دریا صتاحب ستمع
اس ،.کوه با همۀ استواریش از تأثیر چشم بدان میلغزد ،آسمان چون ایوانی اس .کته نردبتان دارد ،ناامیتدی دارای گتردن است،.
خاک موصوف به چاالکی اس .و انسان چون پرندهای چنگ در شکار مادیات میزند و از پرواز به آسمان باز میماند
 .4 .2استعاره بر اساس معجزات و داستان انبیا
بخش مهمی از استعاره های مثنوی بر اسا

داستان انبیا ابداع شده اس ،.اما در مجموع خرق عادات و معجزات مهمترین منبأ

الهام استعاره بوده اس .در ررآن به داستان حضرت موسی (ع) بیش از دیگر انبیا اشاره و در  34سورۀ مختلن از او یاد شده اس.
(فقیهی و دهقانی ) 10 :1394 ،در مثنوی نیز از موسی (ع) بیش از دیگر انبیا سخن به میتان آمتده است .امتا عتالوه بتر تتأثیرات
داستانی ،اجزا و عناصر این داستان ،ملهم نوآوریهای بالغی موالنا بوده اس .واژۀ «تَلقَنُ» ،در آیۀ « فَإوا هِیَ تَلْقَنُ متا یَتأْفِکُونَ »
(اعراف ،)117/ملهم حلق بخشیدن به عصا بوده که با کمی تأویل ،ترکیب «حلق عصا» را ساخته که استتعارۀ مکنیته است« :.حلتق
بخشتتد او عصتتای عتتدل را» (مولتتوی )37/3 :1373 ،تجلِّتتی حتتق بتتر موستتی در کتتوه طتتور ،ملهتتم موضتتوعات گونتتاگون و
مضمونآفرینیهای بسیاری در ادبیات عرفانی بوده اس .نص آیه چنین اس« :.وَ لَمَّا جاءَ مُوسی لِمیقاتِنا وَ کَلَّمَهُ رَبُّهُ رالَ رَبِّ أَرنی
أَنْظُرْ إلَیْاَ رالَ لَنْ تَرانی وَ لکِن انْظُرْ إلَی الجَبَل فَإن اسْتَقَرَّ مَکانَهُ فَسَوْفَ تَرانی فَلَمَّا تَجَلَّی رَبُّهُ لِلْجَبَل جَعَلَهُ دَکًّا وَ خَرَّ مُوسی صَتعِقاً »
(اعراف ،)143/موالنا دو صف .انسانی به کوه طور نسب .داده اس .که مبتنی بر نگرش تسبین و آگاهی تمامی موجتودات هستتی
اس .نخس .مینوشیدن طور اس:.
کتتوه طتتور انتتدر تجلتی حلتق یافت.

تتا کتی متی نوشید و متی را بتر نتافت.
(مولوی)15/3 :1373 ،

دیگر مستی و ررص اوس ،.متالشی شدن کوه (جَعَلهُ دَکِّاً) با عبارت ررص جبل بیان شده اس« :.کوه طور از نور موسی شتد
به ررص» (همان« )870/1 :هل رأیتُم مِن جَبَل رَرصُالجَمَل» (همان )16/3 :و در بیتی دیگر ،عالوه بر نگاه متفاوت به متالشی شدن
کوه ،آن حرک .به ردوم موسی نسب .داده شده و بدین ترتیب براسا

تفکر تأویلگرا و متناسب با مکتب عرفانی عشتق ،تصتویر

بالغی جدیدی نیز از این داستان ارائه شده اس:.
چتون بترآمتد موسی از ارصتای دشت.

کتتوه طتتور از مقتتدمش ررِّتتاص گشتت.
(همان)4266/3 :

مستی عصا نیز دیگر استعارهای اس .که بر اسا

تأویل داستان موسی ساخته شده اس:.

اژدهتتتا و متتتار انتتتدر دست .تتتتتو

شتتد عصتتا ای جتتان موستتی مستت .تتتو
(همان)2286/2 :

در ررآن ،عبارت «حَتَّى إوَا أَدْرَکَهُالغَرقُ» (یونس )90/دربارۀ فرعون آمده و موالنا استعارۀ «تاختن موآ» را بر اسا

آن ستاخته

اس« :.موآ دریا چون به امر حق بتاخ( ».مولوی )866/1 :1373 ،موآ ،تبلور دیگری از عصاس .و در بلعیدن جتادوگران نقتش
دارد خوردن طنطنۀ جادوان نیز استعارۀ دیگری اس .که ملهم از همین داستتان است .و استتعاره از برستاختههتای رابتل ختوردن
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جادوگران اس« :.طنطنۀ جادوپرستان را بخورد» (همان)1071/4 :
حلق بخشی به موجودات غیرجاندار ،منحصر به موآ و عصا نیس ،.بلکه انسان نیز زمانی که خاکی بیش نبوده بر اثر تخصیص
خداوند صاحب حلق و لب شده اس .و این نیز معجزهای بزرگ اس .که در اثر تکرار عادی مینماید در ررآن ،به آفرینش انسان
از خاک اشاره شده (طه )55/و موالنا استعارۀ «حلق بخشیدن به خاک» را بر اسا

آن ساخته اس.؛ «باز خاکی را ببخشتد حلتق و

لب» (مولوی )23/3 :1373 ،استعارۀ بلعیدن و خوردن ،برای دوزخ نیز به کار رفته اس .آیهای که موالنا از آن تأثیر پذیرفته است.
زمینهای دارد که این استعاره از آن رابلبرداش .بوده اس .در این آیه ،در خطاب به دوزخ ،از امتالی آن سؤال شتده است« :.یَتوْمَ
نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَل امْتَلَأْتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزیدٍ» (ق )30/همین مخاطبه ،که مبتنی بر تشتخیص و ویروحتی عناصتر هستتی است،.
موالنا را بر آن داشته تا استعارۀ «معدۀ دوزخ» را بیان کند:
عالمتتی را لقمتتته کتتتترد و درکشتید

معتتتدهاش نعتتتره زنتتان هتتل متتن مزیتتد
(مولوی)1383/1 :1373 ،

داستان ابراهیم و سرد شدن آتش بر او یکی از منابع الهام استعارۀ مکنیه و جانتدارانگاری در مثنتوی بتوده است .در آیتۀ 174
سورۀ بقره ،خطاب به آتش چنین گفته میشود« :یا نارُ کونی برداً و سالماً» اس( .بقره« )174/آتش سرد» یا آتشتی کته گتوش بته
فرمان اس .و سرد میشود ،به لحاظ ادبی تعبیری متنقارض نماس .که مستقیم ًا و با ایتن ترکیتب در آیته بته کتار نرفتته ،امتا از آن
برداش .میشود این مفهوم و مخطاب ررار دادن آتش ،ملهم استعارههای مختلفی بوده اس.؛ از جمله« ،دنتدان آتتش» در مصتراع
«آتش ابراهیم را دندان نزد» (مولوی846/1 :1373 ،؛ انبیاء« ،)69/رلعۀ آتش» ،در مصراع «آتتش ابتراهیم را نتی رلعته بتود» (همتان:
« ،)1845/1غالمی عناصر» در مصراع «ای عناصر مر مزاج .را غالم» (همان )9/3 :و «رام شدن آتش» در مصراع «آتتش آن را رام
چون خلخال شد» (همان)3102/3 :
روانهسازی یا ارسال حوا  ،استعارهای بر اسا
حوا

داستان یوسن اس .بنای این استتعاره بتر جست.وجتوی یوستن است .و

جانشین برادران شده اس.؛ منتهی یوسن در تمثیل موالنا ،یوسن روح اس .که ایتن جنبتۀ رمتزی استتعاره را نیتز عمتق

بخشیده اس:.
هر حس خود را در این جُستن بته جتد

هتتتر طتتتترف رانیتتتد شکتتتل مستعتتتتد
(همان)983/3 :

 .5 .2استعاره مکنیه غیر تشخیصی
میان استعارۀ مکنیّه و تشخیص رابطۀ عموم و خصوص برررار اس.؛ یعنی هتر تشخیصتی را متیتتوان مکنیّته نامیتد ،امتا هتر
مکنیّهای تشخیص نیس .برخی از استعارههای مثنوی که با الهام از ررآن ساخته شدهاند از نوع مکنیهاند و دارای جنبتۀ تشخیصتی
نیستند در ررآن ،خداوند بهترین نگارگر توصین شده اس .که تشبیهی بدیع اس« :.وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَاللَّهِ صِبْغَۀً» (بقره )138/موالنا،
با ارتبا

از این آیه ،ترکیب «خمّ هو» را ساخته اس .و از این طریق صف .صباغی پروردگار را ملمو تر کرده اس:.
صتتبغۀُاهلل هستتت .رنتتتتگ ختتتتمّ هتتتو

پیتتتتسههتتا یکتتترنگ گتتتردد انتتدر او
(مولوی)1346/2 :1373 ،

او استعاره هایی را نیز ساخته اس .که از لحاظ هنری بدیعترند؛ از جمله ،استعارۀ «جسر دوزخ» که بر اسا

عبارت «عَلَىَ شَفَا

جُرُفٍ هَارٍ» (توبه )109/بیان شده اس .عبارت ررآنی به معنی آبکندگاه سس .یا لبۀ پرتگتاه سست .است .کته منتهتی بته دوزخ
می شود و تمثیلی برای بیان سستی و فریبندگی بنیاد مسجد ضرار اس .موالنا جسر دوزخ را برای این استعارۀ ررآنتی بیتان کترده
اس .که متفاوت اس .و بیانگر منتهی شدن عمل منافقان بته دوزخ است« :.مستجدی بتر جستر دوزخ ستاختند» (مولتوی:1373 ،
 )2865/2برخی از دیگر استعارههای این گروه عبارتاند از :سقن آسمان« :آنکه او افراش .ستقن آستمان» (همتان )365/4 :بتر
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اسا

«وَالسَِّمَاءَ رَفَعَهَا» (الرِّحمن« ،)7/دکان ابلیس» در مصراع «مر بلیسان را ز تو ویران دکان» (مولوی ،)4585/6 :1373 ،بر اسا

«فَسَجَدُواْ إالَّ إبْلِیسَ أَبَى» (بقره)34/
 .6 .2استعارۀ تأویلی
تأویل یکی از موضوعات مهم عرفان و مثنوی اس .و با بالغ .در مثنوی پیوندی معنادار و مهم دارد برختی از ترکیتبهتایی
که پیش از این بررسی شد ،بر اسا

این نگرش تأویلگرا ساخته شده است.؛ از جملته ررتص جبتل ،مستتی کتوه ،گریبتانچتاکی

گردون ،وکری که به مرغی بهشتی بدل می شود و

استعارۀ تتأویلی ریشته در بتاور موالنتا بته ستریان عشتق در ورّات هستتی،

دگرگونی رو به کمال اجزای هستی و دیگر اعتقادات عرفانی دارد استعارۀ «رویش زخم» (مولتوی )3471/3 :1373 ،از ایتن ربیتل
اس .این استعارۀ بدیع و نادر با تأویل نیز همراه اس ،.بر این اسا

که برای وجود درخ« .زروم» (دخان43/و )44و بته عبتارتی

برای شیوۀ به وجود آمدن آن علتی ،که در متن منبع وکر نشده ،بیان کرده اس .موالنا رویتش زرتوم را بته گناهتان دنیتوی انستان
نسب .داده اس:.
آن درختتتی گشتت .ازو زرِّتتوم رُستتت.

چون ز دستت .زخم بتر مظلتوم رُست.

(مولوی)3471/3 :1373 ،
استعارۀ «شستن حس» (همان )2384/4 :یکی از دیگر استعارههای نادر مثنوی اس .این استعاره در عین نوبودن از آیۀ «فَثِیابا
فطهِّر» (مدثر )4/الهام گرفته اس .موالنا تمیزی لبا

را به تمیزی حس تأویل کرده اس:.
ایتتن چنتتین دان جامتته شتتوی صتتوفیان

مدتتتتتی حتتتتس را بشتتتتو زآب عیتتان

(همان)2384/4 :
 .7 .2ترکیبهای استعاری ساختارشکنانه
بخشی از استعاره های مکنیه مثنوی باب جدیدی در استعاره بوده اس .موالنا بسیاری از ترکیبات و کلمات ررآنی را با واژگان
فارسی ترکیب کرده اس( .مشاب ه شعر ملمع که دارای مصتراعی فارستی و مصتراعی عربتی است ).و بتدین ترتیتب ،هتم نتوعی
ساختارشکنی دستوری انجام داده ،هم استعارههایی نوین خلق کرده اس .ساختار این نوع ترکیبهتا را در جتدول زیتر متیتتوان
مشاهده کرد ،با این توضین که در برخی مثالها مضاف جمله و مضافالیه مفرد وارع شده اس:.
ساختار ابداعی ترکیبهای استعاری مثنوی

ساختار متداول ترکیب استعاری
مضاف :اسم

مضافالیه :اسم

مضاف :اسم

مضافالیه :عبارت یا جملۀ ررآنی

دسِ.

روزگار

کنِ

انِّا فتحنا

برخی از این گونه اضافههای استعاری از این ررار اس« :.دکِّان فضلاهلل اشتری» (همان1265/6 :؛ توبه« )11/مطبخ إنی رریب»
(همان2396/6 :؛ بقره« ،)186/نغمۀ أرنی» (همان2445 ،6 :؛ اعراف« ،)143/موآ لدینا محضرون» (همان3678/1 :؛ یس« ،)32/کتنِ
انِّا فتحنا» (همان166/6 :؛ فتن« ،)1/بارگاهِ ماله کُفواً أحد» (همان3771/1 :؛ اخالص )4/مضافالیه در این ترکیبها ،بر اسا

زبتان

ررآن ،جمله هستند ،اما موالنا آنها را در معنی مفرد و به جای اسم به کار برده اس .این ترکیبها به جای دکِّان خدا ،مطبخ رُترب،
نغمۀ دیدار ،موآ حضور ،کن گشایش حق و بارگاه یگانگی به کار رفتهاند و برای انتقال این مفاهیم بیان شدهاند هر یتا از ایتن
استعارهها بر مبنای مفاهیم گستردهتری ساخته شدهاند ،به عنوان مثال؛ حضور در برابر خدا به دریایی تشبیه شده که دارای امتواجی
اس .و این امواآ ،حس و عقل درون بشر هستند موالنا برهم زدن امواآ شور و شیرین (مرآالبحرین

) و ادغام نشتدن آنهتا را

از ررآن الهام گرفته و خودش به امواآ دیگری که عبارت از موآ حس و عقل اس .رایل شده اس.
آنکتتته فتترزنتتتدان ختتتاص آدمانتتتتتد

نفتتتتتحۀ انِّتتتتتا لمنتتتتا متتتیدمنتتتتد
(مولوی)346/4 :1373 ،
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نوع دیگری از ترکیب استعاری نیز در مثنوی دیده میشود که با واژههای ررآنی ساخته شده ،اما در اینجتا مضتاف واژۀ ررآنتی
اس« .سمعنای سر» و «عصینای پا» از این ربیل اس( .همان )289/4 :که بر گرفته از «رتالوا ستمعنا و عصتینا» ( بقتره )93/است.
موالنا مفهوم دوگانگی زبان و باطن منافقان را با این استعارهها بیان کرده اس .ساختار دستوری این نوع استتعارۀ نوآورانته است،.
سمعنا و عصینا ترکیبی از فعل و فاعل اند و این دو جمله در نقش مفرد و مضاف به کار رفتهاند این ساختار در رالب جدول زیتر
نمایش داده شده اس:.
جدول .1ساختارهای ابداعی استعاری در مثتوی
ساختار متداول ترکیب استعاری

ساختار ابداعی ترکیبهای استعاری مثنوی

مضاف :اسم

مضافالیه :اسم

مضاف :جمله در حکم اسم مفرد

مضافالیه :مفرد

دستِ

روزگار

سمعنای

سر

عصینای

پا

 .8 .2استعاره تبعیه
در مثنوی گرایشی وجود دارد که همهچیز را به سوی جهانی از گونۀ دیگر و با شور و اشتیاری خاص سوق میدهد این شتور
و اشتیاق را افعال جمالت بیش از دیگر نقشهای نحوی ایفا میکنند بر این اسا

افعال به صورت استعاری بسیار به کار رفتهاند

این نوع استعاره را تبعیه میگویند که عبارت از «استعاره در فعل و صف .و عکس اسناد مجتازی است.؛ زیترا فاعتل را حقیقتتی
پنداشته ،فعل را به عالرۀ مشابه .تعبیر و تفسیر میکنیم» (شمیسا )196 :1394 ،برخی از این افعال در تبیین و تأویل آیتههتا و بتا
الهام از آنها به کار رفتهاند در یکی از شاهدمثالها ،برای صعود عیسی از زمین به آسمان کلمۀ «جَستن» به کار رفته اس .این کلمته
به تأثیر آیۀ «بَل رَفَعَهُاهللُ الیه » (نساء157/و )158و بهویژه کلمۀ «رَفَعَها» ساخته شده اس .جَس .در معنی رف .یا بُرد است .و در
کاربرد موالنا ،معنای حرکتی متفاوت و رهاییبخش یافته اس.
جَستت .عیستتی تتتا رهتتد از دشتتمنان

بتتردش آن جَستتتن بتته چتتارم آستتمان
(مولوی)2794/1 :1373 ،

مثال دیگر فعل میدمید در مصراع «میدمید از المکان ایمان او» (مولوی )3164/3 :1373 ،اس .این فعل به جای میرسید بته
کار رفته و از واژۀ «نَفَخ( »ُ.انعام )88/تأثیر گرفته اس.؛ زیرا این تنها جان نیس .که از المکان آمده اس ،.ایمتان نیتز از آنجتا در
وجود دمیده شده اس« .پریدن» دیگر استعاره تبعیه ای اس .که با الهام از ررآن ساخته شده اس .این استعاره در بی .زیر به کتار
رفته اس:.
چونکه پرِّیتد از دهتتتانش حمتتد حتق

متتترن جنِّتتتت .ساختتتتتتش ربّالفَلَتتتق
(مولوی)3458/3 :1373 ،

این فعل یادآور معجزۀ عیسی (ع) اس .که از گِل پرندهای میساخ .و در آن میدمید و جان متیگرفت«» :.إَنِّتى أَخْلُتقُ لَکُتمْ
مِّنَالطِّین کَهَیْئَۀالطَّیْر فَأَنْفُخُ فِیهِ فَیَکُونُ طَیْراً بإوْناللَّهِ» (آل عمران 6،)49/با این تفاوت که در اینجا سخنی بر زبان جتاری متیشتود و
مرغی در بهش .میشود اینکه واژگان به مرغی بدل میشوند خود تصویری بدیع اس ،.اما اینجا روی سخن با کلمۀ «پرِّید» اس.
که به جای واژۀ گفتن به کار رفته اس.
«جوع یوسن» نیز یکی از استعارههای نادر در مثنوی اس .که بر دو مبنای داستان ررآنی یوسن و اصطالحات عرفانی ستاخته
شده و به منظور تبیین اشتیاق شدید یعقوب به دیدار فرزند بیان شده اس .این اشتیاق ،رفی .شنیدن بوی یوسن را از دور و در
کنعان به او می دهد بوی ناف نیز ترکیب استعاری دیگری اس.؛ ناف یادآور آهوی ختن اس( .یوسن )94-95/کسی که مشتتاق
دیدن اس ،.گویی که گرسنه دیدار اس .و شامّۀ اشتیاق او بوی محبوب را از دور میشنود
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جتتوع یوستتن بتتتود آن یعقتتوب را

بتتتوی نافتتتتش متتی رستتید از دور جتتا
(مولوی)3035/3 :1373 ،

استعارۀ رُستن زخم (همان3471/3 :؛ دخان43/و )44نیز از دیگر انواع استعاره در فعل اس .کته بته معنتی زختم زدن است .و
پیش از این دربارۀ آن صحب .شد «برافشاندن جان» نیز از همین گونه اس .این استعاره خاص موالنتا نیست .و در ادب فارستی
سابقه دارد ،اما کاربرد آن برای تمنای مرگ ،بیانگر نگرش هنری موالناس .این فعل بر اسا

آیۀ « فَتَمَنَّوُاالمَوْتَ إن کُنتُمْ صَادِرِینَ»

(جمعه )6/بیان شده اس .معادل حقیقی و غیراستعاری برافشاندن؛ فعتل جتان دادن است« .صتادرم جتان را برافشتانم بتر ایتن»
(مولوی )3936/3 :1373 ،چریدن جان در نور نیز از همین نوع اس« :.هم بدان نوری کته جتانش زو چریتد» (همتان)2189/4 :؛
چریدن و خوردن نور ،هر دو ترکیباتی نوآورانهاند ،اما چریدن ،کمال بهرهمندی در صتحرای ستادگی را متیرستاند نتور ختوردن
استعاره از هدای .اس« :.وَمَنْ یَهْدِاللَّهُ فَهُوَالمُهْتَدِ» (إسراء )97/اکنون به کما جتدول زیتر متیتتوان نتوآوری موالنتا را در زمینتۀ
استعارۀ تبعیه مشاهده کرد:
جدول .2نوآوری موالنا در ساختهای استعاری
کلمه یا آیۀ الهامانگیز برای مولوی

ترجمه واژه ،عبارت یا آیه

استعارۀ ساختۀ مولوی

رَفَعَها

برکشید

(بر آسمان) جَس.

نَفَخُ.

دمیدم (دمیدن روح)

دمیدن ایمان

أَخْلُقُ لَکُمْ مِّنَ الطِّین کَهَیْئَۀ الطَّیْر فَتأَنْفُخُ فِیتهِ از ختتاک پرنتتدهای متتیستتازم و در آن پریدن (گفتن) حمد از دهان و پرندۀ بهشتی
فَیَکُونُ طَیْراً

میدمم مرغی میشود

شدن آن (استعاره و تأویل)

أجدُ رین یوسن

بوی یوسن را میشنوم

جوع یوسن داشتن ،بوی ناف شنیدن

فتمنِّواالموت

مرگ درخواس .کنید

جان برافشانید

زُرِّوم

زروم

رُستن زخمی که زروم میشود

مُهتَد

هدای.شده

نور چریده (چریدن در نور)

 .3تشبیه
تشبیه در مثنوی گستردگی فراوانی دارد؛ زیرا بنیاد شیوۀ موالنا مبنی بر ملمو

7

کردن مفاهیم انتزاعتی است .بتا توجته بته اینکته

تعارین تشبیه در متون بالغی به گستردگی بیان شده اس ،.به تعارین پرداخته نمی شود دربارۀ تشتبیهات متتأثر از رترآن تحقیتق
مستقلی نشده اس .و در این گفتار نیز مجال بررسی تفصیلی آن نیس ،.اما به اجمال برخی از گونههای تشبیه بررسی میشود
 1 3تشبیه تأویلی
یکی از تشبیهات مهم مثنوی «تشبیه تأویلی» اس .بنای این تشبیه بر دو پایه مختلتن است.؛ نخست .بتر تأویتل است .و آن
ترجین یکى از معانى محتمل آیه اس ،.بدون رطع و یقین به آن (سیوطی )1190/2 :1422 ،کشن ایتن معنتای محتمتل ،مستتلزم
توان بالغی و خالریّ .اس .موالنا در تأویل دارای سبا و خالریّ .اس.؛ او هم در برداشتی کته از رترآن دارد نتوآوری مقبتولی
داشته اس ،.هم در وجهۀ بالغی تأویل ،اما روی سخن در اینجا با تشبیه تأویلی اس .یکی از انتواع تشتبیهاتِ تتأویلی مبتنتی بتر
مشبه به ررآنی اس.؛ مانند تشبیه جسم صالحان به نارۀ صالن وجه شبه ،کمین گاه بودن طرفین تشبیه بترای هتالک طالحتان است.
اگرچه و یفۀ تشبیه تبیین حال مشبه بر اسا

مشابه .اس ،.اما در این نوع تشبیه ،هدف صرفاً بیان همانندی نیس.؛ بلکه مقصود

گوینده بیان همسانی نیز هس.؛ همسانی میان جسم صالحان و نارۀ صالن
نتتتارۀ صتتتتالن چتتتتو جستتتم صتتالحان

شتتتتتد کمینتتتتی در هتتتالک طالحتتتان
(مولوی)2517/1 :1373 ،

خالریّ .بالغی موالنا در کاربرد آیه های ررآن (بر تمرکز بر استعاره ،تشبیه و پارادکس) 39 /

از همین نوع ،تشبیه خان اهل دل به صومعۀ عیسی اس .بر این اسا  ،موالنا سعی دارد معجزۀ شفا بخشی عیسی را به خان و
سفرۀ اهل دل نیز نسب .دهد عبارت صومعۀ عیسی عیناً در ررآن نیامده اس ،.اما معجزات عیسی بیان شده اس« :.صومعۀ عیستی
اس .خان اهل دل» (مولوی298/3 :1373 ،؛ مائده)110/
تأویل و باطن گرایی سنخیّ .تامی دارند ،برخی از تأویل های مثنوی بر این اسا

شکل گرفته اس .اشاره به تالرتی آب هتای

شور و شیرین و نیامیختن آنها به هم ،یکی از شگفتیهای عالم اس« :.مَرَآَالبَحْرَیْن یَلْتَقِیان بَیْنَهُما بَترْزَخ ال یَبْغِیتان» (الترحمن-19/
 )20موالنا این اشارۀ برونی را به درون انسان برده اس .و آن را بحر شور و شیرین و بحر جسم و دل خوانده اس .تن بته بحتر
شور و دل به بحر شیرین تشبیه شده اس ،.اما آنچه به این تشبیه عمق بخشیده همان جنبۀ تأویلی اس .که یتا شتاهد بیرونتی و
عینی توانسته اس .بهخوبی تالری جسم و روح را ترسیم کند
بحتتر تتتن بتر بحتر دل بتر هتم زنتان

در میتتتتتانشان بتتتتتترزخ ال یبغیتتتتتان
(مولوی)1372/2 :1373 ،

تشبیه تن (جسم و بعد جسمانی پیامبر) به شب نیز تأویلی اس .موالنا آن را به صورت اضافۀ تشبیهی «شب تن» به کار بترده
اس« :.با شب تن گف .هین ماوَدَّعَا» (همان )301/2 :در ررآن به شب سوگند یاد شده است« :.وَاللَِّیْتل إوَا سَتجَى» (ضتحی )2/و
موالنا آن را به صف .ستِّاری و به تن خاکی پیامبر تأویل کرده است( .مولتوی )300/2 :1373 ،و در ادامته از آن ترکیتب خالرانتۀ
«شب تن» را ساخته اس .وجه شبه پوشانندگی شب و تن اس .که برگرفته از یغشی (فروپوشاند) اس .ترکیب تشتبیهی «تخت.
دل» نیز مبتنی بر تأویل اس .استوای الهی بر عرش به آیۀ «الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْش اسْتَوَى» (طته )5/اشتاره دارد کته یکتی از مفتاهیم
بحثبرانگیز در میان مسلمانان بوده اس .این برداش .تأویلی منحصر به موالنا نبوده و در عرفان رواآ داشته اس ،.امتا او نیتز بتا
این ترکیب و در نهای .ایجاز ،این تشبیه تأویلی را بیان کرده اس:.
تخت .دل معمتتور شتتتد پتاک از هتوا

بتتین کتته الترِّحمن عَلتتیالعَتترش استتتوی
(مولوی)3671/1 :1373 ،

«درخ .تن» نیز دارای دو بعد تأویل و تشبیه اس ،.ابتدا تن را به درخ .تشبیه کرده اس ،.سپس آن را معادلی بترای عصتای
موسی دانسته اس( .رصص )31 :که افکندن آن ،هم الزم اس .هم باعث تبدیلش میشود:
این درخ .تتن عصتای موستتی است.

کته امترش آمتد کته بینتدازش ز دست.
(همان)575/4 :

ترکیب «گور تن» (همان )1934/1 :در اشاره به تأویل اولیا به اسرافیل های ور .و ردرت زنده کنندگی ایشان که متأثر از «أوَمَن
مَیتَاً فَأحیَیناهُ و جَعلنا لَهُ نوراً» (انعام )122/و ترکیب «گوسفندان حوا » ،بر اسا

عبارت «اخرآالمرعی» (اعلی ،)4/از همین مقوله

اس:.
گوسفنتتتتدان حواستتتتت .را بتتتتتران

در چتتترا از أختتترَآَالمَتتترعی چتتتران
(مولوی)3248/2 :1373 ،

 .2 .3ترکیب تشبیهی ساختار شکنانه
ساختارشکنی در ترکیبهای تشبیهی دریقاً مشابه ساختارشکنی ترکیبهای استعاری اس .که پیش از این بررسی شد ستاختار
این نوع تشبیه چنین اس :.مشبه (شامل کلمه ای فارسی)  +کلمه ،عبارت یا جملۀ ررآنی در تحقیقی که راجع به تشتبیه در مثنتوی
صورت گرفته به این نوع تشبیه اشاره و دو مثال وکر شده اس.؛ گلگونۀ تقوی القلوب و پریدن همچتون طُیورالصّتافات (گلچتین،
 ،)345 :1390اما به جنبۀ ابداعی و این نکتۀ مهم که اساساً چنین ترکیبهایی نوعی ساختارشکنی نحوی بته شتمار متیرود توجته
نشده اس .و چنانکه در بخش استعاره بیان شد ،موالنا با همین سیاق ،ترکیب استعاری نیز ساخته اس .و این ترکیبستازی بتدیع
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منحصر به استعاره و تشبیه نیس .و در اشکال گوناگونی میتوان رد آن را جس.وجو کرد برخی از ترکیبهای تشبیهی ررآنتی در
مثنوی از این ررار اس:.
«رای .عینالیقین» (مولوی)3448/1 :1373 ،؛ بر اسا
)346/4؛ بر اسا

«لتَرَونَّهتا عتینَالیقتین» (تکتاثر« ،)7/نَفحتۀ انِّتا َلَمنتا» (مولتوی:1373 ،

«انِّا َلَمنا انفُسنا » ( اعراف« ،)23/خنگ کَرِّمنا» (مولوی)3300/3 :1373 ،؛ بر اسا

(أسراء« )70/خُمّ بَلی» که اضافۀ تشبیهی سمبلیا نیز هس .و بر اسا
«تیغ ال» (مولوی )589/5 :1373 ،بر اسا
اسا

«وَ لَقَد کرِّمنا بَنتی آدمَ و »

«الس ُ.بربّکُم رالوا بَلی» (اعتراف )172/بیتان شتده است.

«ال اله االاهلل» (الرحمن« ،)27-26/برگ سیماهم وجوهم» (مولتوی)2082/5 :1373 ،؛ بتر

«سِیماهُم فی وُجُوهِهم مِن أثَر السُّجُود » (فتن« )29/تاآ کرِّمنا» و «طتوق اعطینتاک» (مولتوی)3573/5 :1373 ،؛ بتر استا

«ولَقَد کرَِّمنا» (إسراء )70/و « انِّا اعطَیناک » (کوثر« )1/مرکب ن» (مولتوی )3448/1 :1373 ،بتر استا
(یونس« ،)36/آب وکر» (مولوی )437/4 :1373 ،بر اسا
در تمامی این شواهد ،موالنا بخشی از آیه را ارتبا
را می رساند ،نفحه ،تقد

آیتۀ «انَّالظتنَّ ال یُغنِتی»

«اال بذکراهلل تطمئنالقلوب» (رعد)28/
کرده ،اما معانی تازه ای نیز خلق کرده اس .پرچم یقین ،برتری نوع بیتنش

اعتراف را؛ خنگ یگانگی ،بی همتایی عنای .و بخشش را؛ خُم ،سرمنشأ عشق و مستتی را؛ تیتغ ،نیستتی

را؛ برگ ،سرسبزی و طراوت مؤمنان را؛ تاآ ،شکوه کرام .انسانی را در بارگاه الهی؛ طوق ،بتی نظیتری بخشتش را و آب ،مفهتوم
تسکین و آرامش را میرساند
 .3 .3ترکیبهای تشبیهی -تبیینی
این نوع تشبیهات برای تبیین و تفهیم بهتری از آیات ررآن در مثنوی و در زبان فارسی اس .از آن جمله است .تشتبیه دوزخ
به اژدهای هف .سر این تشبیه از عبارت « لَهَا سَبْعَۀُ أَبْوَابٍ» (حجر )44/تأثیر گرفته اس.
اژدهتتتای هفتتت .ستتتتر دوزخ بتتتتتتود

حرص تتو دانته ست .و دوزخ فتخ بتود
(مولوی)4656/6 :1373 ،

ترکیب «بحرخو» تشبیهی در توصین پیامبر اس ،.در ررآن ،پیامبر با صف .خُلُقٍ عظیم توصین شده اس« :.وَ إنَِّاَ لَعَلی خُلُتقٍ
عَظِیمٍ» (رلم )4/و موالنا بر اسا

خلق و خوی عظیم و شگف .پیامبر این ترکیب تشبیهی را بیان کرده اس« :.یا محمد چیس .این

ای بحرخو» (مولوی)3161/3 :1373 ،
برخی از دیگر اضافه های تشبیهی از این ررار اس« :.علن حکم( ».همان )3744/3 :و سفارش بته ختوردن از آن بتر استا
«یُؤْتِی الحِکْمَۀَ مَنْ یَشاءُ» (بقره« )269/کنگرۀ شادی» بر اسا

عبارت «مُترَفیها» (إسراء )16/مقتبس از آیۀ «وَإوَا أَرَدْنَا أَن نُِّهْلِاَ رَرْیتۀً

أَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَفَسَقُواْ فِیهَا» (اإلسراء )16/که موالنا ضمن ابداع این ترکیب و اشاره به خوش گذرانی اروام گناهکار ربل از نتزول بتال،
گویی مضمون آیه را به نوعی به زبان فارسی بازنویسی کرده اس:.
هتتر نتکالتی نتتاگهان کتان آمتده ست.

برکنتتتتار کنگتتتتترۀ شتتتادی بتتتتدس.
(مولوی)2151/4 :1373 ،

«آفتاب انبیا» (همان ،)287/2 :بر اسا
(مولوی ،)3062/2 :1373 ،بر اسا

اشاره به تأثیر پیامبران در تمییز پلیدان از پاکتان (آل عمتران)179 :؛ «عتارض رحمت».

عبارت «عارضٌ مُمطِرُنا» (فتن)11/؛ «اشجار وفتا» (مولتوی ،)4387/3 :1373 ،بتر استا

آیتۀ

«کَلِمَۀً طَیِّبَۀً کَشَجَرَۀٍ طَیِّبَۀٍ أَصلُها ثاب( » ٌ.ابراهیم)24/؛ موالنا برای کلمۀ رمزی شجرۀ طیبه معنایی رائل شده و برگ آن را برگ وفا
دانسته اس« .ملا جسم» (مولوی ،)763/4 :1373 ،بر اسا

اشاره به داستان بلقتیس و لتزوم رهتا کتردن ملتا و تخت .شتاهی

(نمل« ،)44/شاهراه انتسال» (مولوی )2445/4 :1373 ،که به صورت ترکیبی به کار نرفته اس ،.اما چنین ترکیبی از آن رابل برداش.
اس .و به داستتان موستی و فرعتون و رربتانی کتردن کودکتان اشتاره دارد (بقتره« )49/خانتۀ وحتی» ،بتر استا

آیتۀ «وأَوْحَتى

رَبُِّاَ إلَى النَِّحْل» (نحل )68/در مصراع «خانۀ وحیش پر از حلتوا شتده است( ».مولتوی)1229/5 :1373 ،؛ «کبریت .کفتر» (همتان:
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 ،)4609/6بر اسا

آیۀ «وَأَمَِّاالقَاسِطُونَ فَکَانُوا لِجَهَنَِّمَ حَطَبًا» (جن )15/که خود تصویری تشبیهی از سترانجام کتافران ترستیم کترده

اس .و موالنا با ابتکار خود این ترکیب بدیع را ساخته اس« :.کفر که کبری .دوزخ اوس .و بس » (مولتوی ) 4609/6 :1373 ،و
کبری .برگرفته از حطب و هیزم اس« .شاخۀ دس ».در ترکیب «شاخ دس .و پا» (همان ،)2085/5 :بر اسا
تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمُ» (یس)65/؛ «رلعۀ آتش» در مصراع «آتش ابراهیم را نی رلعه بود» ( )1845/1و بر اسا
(انبیا)69/؛ «پردۀ جود و عطا» ،بر اسا

«تُکَلِِّمُنتا اَیْتدیهمْ وَ

«یا نارُ کُونِى بَرْداً وَ سَتالماً»

وعدههای فرعون به ساحران (شعراء)44/

 .4پارادکس
پارادکس یا «گفتۀ متنارض به جملهای گفته میشود که در اهر ،خودنقضگتر یتا شتطن آمیتز و باطتل است ،.امتا بتا وجتود ایتن
رابلتفسیر اس .و می تواند معنی جالبی داشته باشد» (آبرامز )294 :11387 ،بنابراین ،وکر این نکته مهم اس .کته متنتارضنمتا بتا
تضاد و تنارض منطقی متفاوت اس.؛ زیرا تضاد و تنارض منطقی ،باطل بودن یا طنزآمیز بودن سخنی را متیرستاند ،امتا پتارادکس
معنایی را که با سخن عادی رابلبیان نیس ،.به کما شکستن ساختار عادی زبتان بیتان متیکنتد پتارادکس در شتعر و نثتر دیتده
میشود و در اشعار عرفانی رواجی خاص دارد و «در زبان شعر در دو ساح .نحوی شکل میگیرد :یکی در رالب جمله که استناد
اجزاء جمله به همدیگر عقالً محال مینماید :بیا که یاد تو آرامشی اس .توفانی ،دیگری در رالب ترکیبهای وصفی یا اضتافی کته
به آن ترکیب متنارضنما ( )oxymoronمیگویند» (فتوحی )328 :1389 ،سؤال مهم در این زمینه این اس .که آیا در ررآن کتریم
نیز این آرایۀ بالغی دیده میشود؟ اگرچه میان تنارض و متنارضنما تفاوتی آشکار وجود دارد و متنتارضنمتا مفتاهیمی را کته در
ساختار معمولی زبان رابل بیان نیس ،.منتقل میکند و اگرچه برخی از آیات بی شباه .با عبارات متنارضنما نیستتند (انعتام،)95/
اما معموالً سرچشمۀ این صنع .بالغی را نه در ررآن ،بلکه در عرفان جستجو میکننتد (شتفیعی کتدکنی )56 :1366 ،در یکتی از
تحقیقاتی که راجع به پارادکس در مثنوی انجام شده ،خاستگاه متنارضنما یکی از اصول کالم اشعری دانستته شتده است« :.یعنتی
همان انکار علیّ .و اعتقاد به سلطۀ مطلق ارادۀ خداوند بر علل طبیعی» (گلچتین و رشتیدی )295 :1390 ،اصتل انکتار علیت .در
مثنوی گستردگی دارد؛ اما پارادکسهای مثنوی ریشه در نگرش موالنا بته معجتزات دارد و صترفاً ریشته در اعتقتادات اشتعری او
ندارد در وارع ،باید گف .اگرچه در ررآن آیاتی مانند «یُخْرآُالحَیَِّ مِنَالمَیِّ ِ.وَ مُخْرآُالمَیِّ ِ.مِنَالحَیِّ» (انعام )95/متنارضنما به نظر
می رسد و تقارن هستی در نیستی را ،که خود پارداکسی شگف .اس ،.بیان میکند؛ نوآوری موالنا در زمینۀ پتارادکس بته صتورت
الهام از معجزات بوده اس.؛ بدین معنا که او با در .در ویژگی خرق عادت و نیز در فحوای هنری آیات توانسته است .پتارادکس
خلق کند از جمله در شاهد مثالهای زیر:
پارادکس «درستی در شکس».؛ بر اسا

برداشتی از معجزۀ خضر و آیه «حَتِّی اِوا رَکِبا فِیالسَِّفینَۀ خَرَرَها» (کهن )71/بیان شده

اس .در داستان موسی و خضر ،موسی به شکستن کشتی ایراد میگیرد و در نهای .خضتر او را از درستتی کتار بتاخبر متیکنتد؛
«أَمَّا السَّفِینَۀُ فَکانَ ْ.لِمَساکِینَ یَعْمَلُونَ فِی الْبَحْر فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِیبَها وَ کانَ وَراءَهُمْ مَلِاٌ یَأْخُذُ کُلَّ سَفِینَۀٍ غَصْباً» (کهن )79-75/در ایتن
آیه ،پارادکس «درستی در شکس ».وکر نشده اس ،.اما از کلی .داستان و از معجزۀ آن رابلبرداش .بوده اس:.
گتر خضتر در بحتتر کشتی را شکست.

صد درستی در شکست .خضتر هست.
(مولوی)236/1 :1373 ،

در یکی از آیات ررآن ،8خطاب به پیامبر گفته شده که مخاطب مشتاق را رها کرده و بته ستران رتریش کته مخاطبتان مشتتاری
نبوده اند توجه کرده اس« :.وَ أَمَّا مَنْ جاءَکَ یَسْعى وَ هُوَ یَخْشى فَأَنْ َ.عَنْهُ تَلَهَّى» (عتبس )8/ارائتۀ داروی ایمتان بته ایتن نابتاوران
بیدرد ،برای موالنا زمینۀ پارادکس زیر را فراهم کرده اس:.
چتون دوایتت .متیفتزایتتد درد بتتتس

رصتته بتتا طالتتب بگتتو برختتوان عتتبس
(مولوی)2068/2 :1373 ،
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در بیتی دیگر بر اسا

زمینهای که در آیه وجود دارد ،مفهومی متنارضنما ساخته اس ،.در این آیه رزق مجاز از باران به ررینۀ

مسببیه اس( .هاشمی)253 :1999 ،؛ معجزۀ تبدیل باران به رزق ،ملهم موالنا در ابداع این پارادکس بوده اس .اگرچه پدید آمتدن
رزق (معادل مکان) از المکان (آسمان و عالم غیرمادی) را نیز مد نظر دارد
ای نمتتتتوده تتو متتتکان از المتتتکان

فتتیالسّتتتماءِ رزرکتتتم کتترده عیتتتان
(مولوی)3813/2 :1373 ،

 .1 .4پارادکس بر مبنای داستان انبیا
داستان موسی و درخ .سوزان در وادی مقد  ،زمینهای دیگر برای خلق پارادکس در مثنوی بوده اس .معجزۀ درخت .ستبز
سوزان ،کامالً دارای زمینۀ الهام این پارادکس بوده اس ،.درختی که سوختنش دلیل بر مرگ او نیس ،.بلکه در عین شادابی ستوزان
اس« :.فَلَمَّا أَتاها نُودِیَ مِنْ شاطِئالوادِ األَیْمَن فِیالبُقْعَۀالمُبارَکَۀ مِنَالشَّجَرَۀ أَنْ یا مُوسى إنِّی أَنَا اللَّهُ رَبُّالعالَمینَ» (رصص )30/موالنتا
سبز شدن درخ .از آتش را در ابیات زیر به کار برده اس:.
آتتتش او را سبتتتز و ختتترم متیکنتد

شتتتتاخ او انتتتی انتتتتااهلل متتتتیزنتتتتتد
(مولوی)3570/4 :1373 ،

بتتتتر امیتتتتتد آتتتتتش موستتتتی بختت.

کتتتز لهیتتبش ستتبزتر گتتردد درختت.
(همان)338/5 :

در آیهای دیگر از زبان فرعون خطاب به ساحران گفته میشود« :لَأُرَطِّعَنَّ أَیْدِیَکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ مِنْ خِالفٍ ثُمَّ لَأُصَتلِّبَنَّکُمْ أَجْمَعتینَ»
(اعراف )124/این تهدید بتا شتجاع .ستاحران و ایمانشتان در برابتر فرعتون مصتادف متیشتود« :رَتالُوا إنَّتا إلَتى رَبِّنَتا مُنْقَلِبُتونَ»
(اعراف )125/موالنا «رُستن چشم از عَمی» و «کنزنان بی دس .و پا» را بر اسا

این تهدید فرعتون و شتجاع .ستاحران بیتان

کرده اس:.
ساحران را چشم چتون رُست .از عمتی

کتتنزنتتان بودنتتد بتتی ایتتن دستت .و پتتا
(مولوی)2312/6 :1373 ،

داستان نوح نیز زمینۀ یکی از پارادکسهای مثنوی بوده اس ،.در این سوره امواآ به کوه تشبیه شدهاند ،امواجی که همه جتا را
فرا میگیرند و کسی را از آن گریزی نیس« :.وَهِیَ تَجْری بهمْ فِی مَوْآٍ کَالْجبَال» (هود )43-42/سیاق این آیته بته گونتهای نبتوده
اس .که پارادکس از آن برداش .شود؛ زیرا میتوان امواجی را تصور کرد که کوه را جابهجا کنتد و ایتن اگرچته بتا مبالغته همتراه
اس ،.اما موالنا برای بیان شگفتی این امواآ ،پارادکس آب آتشخو را ساخته اس .بنابراین ،گاهی در مثنتوی هتدف از پتارادکس
تبیین بهتری از مضمون آیه در زبان فارسی بوده اس.
آب آتش ختتو زمیتتن بتتگرفته بتتتتود

متتتوآ او بتتر اوآ ،کُتتته را متتیربتتود
(مولوی)335/3 :1373 ،

« لم .افزودن چران» نیز از متنارض نماهای جالب مثنوی اس .که بترای تبیتین مفهتومی ررآنتی بیتان شتده است .خداونتد
میفرماید« :خَتَمَاللَّهُ عَلی رُلُوبهمْ وَ عَلی سَمْعِهمْ وَ عَلی أَبْصارهِمْ غِشاوَۀ» (بقره )7/این موضوع که پردهای بر دیدۀ کتافران است .و
سبب میشود نتوانند ایمان بیاورند ،ملهم این پارادکس زیبا شده اس.؛ چران نبوتی که بر لم .دیدگان کفار میافزاید:
لمتت .افتتزود ایتتن چتتران آن چشتتم را

چتتون ختتدا بگماشتت .پتتردۀ خشتتم را
(مولوی)2755/3 :1373 ،

برخی از دیگر پارادکسهای مثنوی فهرس.وار از این ررارند :داستان آبستنی خارق عادت مریم بر اسا

آیۀ« :رَالَ ْ.أَنَّى یَکُونُ

لی غُلَامٌ وَلَمْ یَمْسَسْنِی بَشَر وَلَمْ أَکُ بَغِیًّا» (مریم )20/که موالنا «آبس .بیشوی» و به تبع آن «خاموش فصین» را بیتان کترده است.
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آتش ناسوزان بر اسا

داستان ابراهیم «یا نارُ کُونِى بَرْداً وَ سَالماً » (انبیاء )69/که پیش از این و در مقولۀ استعاره بته آن پرداختته

شد هستی در نیستی بر اسا

َیءٍ هَالِا إالَِّ وَجْهَهَُ» (رصص)88/؛ در این آیه ،بازگشت .نیست.شتوندگان بته ستوی او،
آیۀ «کُلُِّ ش ْ

ملهم نیستی که هس .میشود بوده اس .گاه نیز بر اسا
اسا

رانون بیسببی کارهای خدا به خلق پارادکس پرداختته است.؛ متثالً بتر

«یَفعَلاهللُ ما یَشاء » (ابراهیم )27/به پارادکس «گوش بیگوشی» رسیده اس .و بر اسا

داستان خلق .آدم و کبتر ابلتیس،

در زمانی که هنوز انسان به خلق .نهایی نرسیده بود ،پارداکس «مکان در المکان» را بیان کرده اس .این پارادکسهتا را در ابیتات
زیر میتوان دید:
مریتمان بتتی شتتوی آبتس .از مسیتن

خامشتتان بتتتی الف و گفتتتتاری فصتتین
(مولوی)4546/6 :1373 ،

پتتترورد در آتتتش ابتتتراهیتتتتتتتم را

ایمنتتتتتتتتی روح ستتتتتتازد بیتتتتتم را
(همان)550/1 :

هالتا آید پیش وجهش هس .و نیس.

هستتی اندر نیستتی ختود طرفته ایست.
(همان)4661/3 :

گتتوش بیگوشی در ایتتتن دم برگتتشا

بهتتتتتتر راز یفعتتتتتلاهلل متتایشتتتتتتاء
(همان)4685/3 :

سجتتدهگاه المتتکانتتتی در متتتتتتکان

متتتتر بلیستتتان را ز تتتتو ویتتتران دکتتان
(همان)4585/6 :

نتیجه
این پژوهش اگرچه به دنبال تحلیلهای آماری نبوده اس ،.بر اسا

یافتهها برداش .میشتود کته در مثنتوی و در ابیتات متتأثر از

ررآن ،استعارۀ مصرحه چندان کاربردی ندارد و در مقابل ،استعارۀ مکنیه بیش از دیگر آرایهها به کار رفته اس .دلیل ایتن فراوانتی
را میتوان در اعتقاد موالنا به معجزات و بیسببی افعال حق و آگاهی و تسبین عناصر هستی و خطاب ررار گرفتن ایتن عناصتر در
ررآن جس .وجو کرد این عوامل باعث تبیین و فهم متفاوتی از آیات ررآن در زبان فارسی شدهاند در این نگترش ،گشتودن گتره
هستی (ففتقناها) به گریبانچاکی گردون ،جس.وجوی نور در مغرب خورشید به تعشِّق شرق بر مشرق و متالشی شتدن کتوه بته
ررصالجبل تعبیر شده اس.
تأویل نیز در نوآوریهای بالغی موالنا مؤثر بوده اس .و میتوان میان تأویل و نوآوری بالغی رابطتهای معنتادار جست.وجتو
کرد بر همین اسا  ،در مثنوی نوعی تشبیه که میتوان آن را «تشبیه تأویلی» نام گذاشت .وجتود دارد و الزم است .کته در متتون
بالغی به این نوع متفاوت تشبیه نیز توجه شود ترکیبهای بدیعی مانند «رویش زخم»« ،شب تن»« ،شستن حس»« ،جوع یوستن»
و بر اسا

این نگرش تأویلگرا ابداع شدهاند این پژوهش همچنین نشان میدهد که موالنا در ابداع نوعی «ترکیتب استتعاری و

تشبیهی» که ملمّع و با فرمول مضاف فارسی و مضافالیه ررآنی اس ،.نوآوری و ساختارشکنی کرده است .نتوآوری او مبتنتی بتر
بیان معنا و مفهومی جدید در زبان اس .که بدون واژۀ ررآنی امکانپذیر نبوده اس.؛ ساختارشکنی دستوری و زبانی او نیز راجع به
کاربرد جمله ،عبارت یا ترکیب ررآنی در حکم واژۀ مفرد اس .باالخره اینکه آیات ررآن در ابداع پارادکسهای مثنوی متؤثر بتوده
اس ،.شکستنی که خضر برای درستی کشتی انجام میدهد ،دوای نبوتی که بر درد کفر مشرکان میافزاید ،درخ .سوزانی که ستبز
اس .و آتشی که سرد اس ،.ملهم برخی از زیباترین پارادکسهای مثنوی بودهاند
پینوشتها
 -1مقالۀ «نقش جنا

مرکب و خط در موسیقی کناری مثنوی» تألین گلی زاده و همکاران ،مکمّل این مقالۀ شفیعی و گلچین بوده
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و به بررسی موسیقایی واژگان مثنوی پرداخته اس.
 -2از آن جمله کتاب تأثیر ررآن بر محتوا و ساختار مثنوی معنوی ،نوشته سید اسحاق شجاعی ،است .کته در یکتی از فصتول آن،
تح .عنوان «ساختارشکنی ررآنی» ،خالری .هنری ررآن و مثنوی و شیوههای استفادۀ موالنا از آیات ررآن تبیین شده اس.
 -3زرهسازی آب البته استعارهای نیس .که ابداع موالنا باشد و پیش از او نیز سابقه داشته اس .خارانی گوید:
آب زسبتزه گترف .جتوشتن زنگارگون

سوسن کان دید ساخ .نیزۀ جوشنگذار

 -3ایبرمز در بحثی که دربارۀ استعاره آورده اس .می گوید ورتی پاسخ سؤالی دشتوار باشتد ،پاستخ آن بته کمتا تشتبیه ملمتو
میشود این بیان او نشاندهندۀ این اس .که کاربرد استعاره و تشبیه در نظر او یکسان است .و ایتن دو را یتا مقولته متیدانتد و
طبیعتاً این موضوع از آنجا نشأت میگیرد که تشبیه زیربنای استعاره اس( .ایبرمز)73/1 :1380 ،
 -4در این زمینه ،مقاله ای با عنوان «استعارۀ جهتی ررآن با رویکرد شناختی» نوشته شده اس .و در آن نشان داده شتده کته جهتات
دارای بعد مثب .و منفی هستند ،باال معموالً مثب .اس .و پایین منفی ،و انسان در کانون استعاره های جهتی ررار دارد؛ یعنی انستان
بر اسا

مورعی .خود به جهات پایین یا باال رایل شده اس.

 -5در ادبیات عرفانی و در مثنوی دریا نماد حق اس.
 -6در کتاب ارزشمند ررآن و مثنوی دربارۀ این بی .اشاره آن به آیۀ  1سورۀ فلق که تضمین بخشی از آیه بوده توجه شتده است.
(خرمشاهی ،مختاری )309 :1388 ،در حالیکه این بی .بیش از اینکه متأثر از این آیته باشتد ،از آیتۀ  49ستورۀ آل عمتران تتأثیر
گرفته اس .که به معجزۀ حضرت عیسی و جان بخشیدن به پرندۀ گلین اشاره دارد
 -7میترا گلچین در مقالۀ خود ،با عنوان «بررسی ساختارهای مختلن تشبیه در مثنوی معنوی» ،بر اسا
تشبیه معقول به محسو

آماری نشان داده اس .که

باالترین بسامد را دارد

 -8دربارۀ موضوع عتاب و مخاطب این آیه بحثهای گوناگونی مطرح شده اس.؛ ازجمله ،در مقالهای تحت .عنتوان «کشتن راز
معاتب و عتاب در سورۀ عبس» دیدگاههای مختلن بررسی و به دو مخاطب رائل شده و عتاب بخش اول آیه مربتوط بته یکتی از
سران رریش دانسته شده اس.
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