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  چكيده
نماد و نمادگرايي از روزگاري دور ، در حيطة مباحث مورد عنايت تمامي شاعران 

هر يك از اين اديبان در آثار خود، گاهي بنابه ميل و سائقة دروني خويش . بوده است

. ره برده اندو گاهي بنابر اجبار شرايط روزگار، از زباني نمادين در اشعار و آثار خود به

در اين ميان، موالنا جالل الدين نيز نوشته هاي نغز و پرمغزش را از آرايشي نمادين بي 

يكي از جايگاه هايي كه او به خوبي به آن پرداخته است، قرار . بهره نگذاشته است

  .دادن سه يار معروفش در نمادهايي منحصر به فرد است

ميان ملت ها مظهر گرمي،  ي دور درگاهي آنها را به خورشيد كه از گذشته ها

 مانند كرده است و در اين ميان، به دليل شباهت اسمي، ،حرارت و نوعي تقدس بوده

 به آب به مثابه سرچشمة حيات،  آنها رابيشترين سهم از آنِ شمس الدين است؛ گاهي

بدل آيينه در جايگاه شفافيت و پاكي و باز شكاري به منزلة نماد قدرت و ارزشمندي، 

كه در ... گردانده و در مقابل از دشمنانشان با عناوين خفاش و شمشير چوبين و زنگار و

از منظر نظر موالنا، اينان . اند، ياد كرده استمصاف با اين پاكان،  همواره مغلوب

پويند و به جهت ارشاد سالكان و مريدان، ره به سوي كمال انساني طريق كمال را مي

  .دارندو انسان كامل گشتن 

از آنجا كه ديوان شمس و مثنوي موالنا لحظه اي از حضور اين سه دوستدار او 

خالي نيست، اين پژوهش بر آن است كه به بررسي و مقايسة جايگاه هاي نمادين اين 
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سه يار موالنا، در ديوان و مثنوي بپردازد تا افزون بر شناخت مباحثي كه نماد ، اين 

ا در كنار يكديگر مي نمايد، با رويكردي دوگانه، از بانيان تحول روحي موالنا ر

  . مخالفين و دشمنان آنها به گونه اي نمادين سخن به ميان آورد

نماد،دوگانگي،مثنوي، غزليات، شمس، صالح الدين، حسام الدين،انسان :  كليديه هايواژ

  .كامل

  مقدمه-1

زندگي او، ياران بي مثالش، زواياي . موالنا، وجودي است كه دوباره تكرار نخواهد شد
جهان بيني خاصش و تمامي جاذبه هاي خالصانه اش، براي هميشه در ذهن ها جاويدان 
است و در هميشة تاريخ، نه تنها در ميهن عزيزمان ايران، بلكه در سراسر اين كرة خاكي، 

اصلي ترين بحثي كه باعث نگارش اين نوشته شده و . جايي براي كندوكاو خواهد داشت
در جاي مسئلة اصلي آن قرار گرفته است، در حقيقت پيدا كردن روابط و زواياي تاريك، 
برخوردها ونگرش هاي موالنا با هرسه دوستدارش در قالبي نمادين، و نيز تا حدودي موضع 
گيري هاي آنان در برابر دشمنانشان است؛دشمنان حسودي كه هرگز در هيچ دوره اي از 

اما زندگي موالنا در . ها و همانندانشان خالي نشده و نخواهد شدتاريخ، زمين از وجود آن
جرياني كه موالنا هرگز اجازه نداد، ريشة . كنار يارانش، به گونه اي زنده جريان داشت

حاسدان در زمين آن پا بگيرد و به ثمر بنشيند؛ بحث از اين مورد نيز در قالب دوگانگي ها 
  . گرددو دوگونگي هاي اين نگارش مطرح مي 

به عنوان پيشينة تحقيق ،الزم به ذكر است كه پيش از اين، از شرح حال و روند زندگي 
موالنا در كنار ياران معروفش ، شمس الدين و صالح الدين و حسام الدين ، سخن هاي 
بسياري در آثار بزرگان ادب فارسي و همين طور برخي اديبان اروپايي، به گونه اي جسته و 

نامه و شاخه شاخه اكثر قريب به اّتفاق اين آثار، مربوط به زندگي. ه شده استگريخته گفت
اگر اديبي هم از ياران او سخني به ميان آورده ، . هاي عرفاني او در زندگي اش هستند

همين . بيشترين بخش را به شمس الدين اختصاص داده و راجع به سايرين كمتر گفته است
 موالنا از اين سه نفر در چه جاهايي به صورت نمادين ياد طور كمتر كسي به اين امر كه

اين امر، نگارندگان را بر آن داشت كه به قياس نمادين .نموده،توجه خاص نشان داده  است
از آنجايي كه اين نوشته به بيان نمادين اين ياران مربوط مي شود، .اين سه يار بپردازند

 اما چون قرار گرفتن  آنها در جايگاه انساني توضيح تمامي نمادها در جاي خود آمده است
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ر تمامي نمادها بروز كه طريق كمال را پوييده و به مرتبة انسان كامل دست يافته، به نوعي د
  . به سر قصه خواهيم شد،ابتدا مقدمه به توضيح انسان كامل مي پردازيم و سپسنموده است،

  انسان كامل

ارسطو در آثار خود،از . الطون مطرح بوده استموضوع انسان كامل از زمان ارسطو و اف
ترين شرط  عنوان انسان بزرگوار يا انسان بزرگ منش ياد مي كند و اساسيانسان كامل به

 اشرافيت،حسب و نسب و اصالت خانوادگي مي پندارد اما نظر عرفا و متصوفه در او را
ل، مقام شامخي در سير و انسان كام. زمينة انسان كامل، با فالسفه تعارض آشكار دارد

سلوك زاهدانه به دست مي آورد؛ چنين عـارفي تنها به اعتراف بر ناچيز بودن خود و 
اعتراف بر اين امر كه يگانه هستي واقعي، هستي الهي است،بسنده نمي كند بلكه مي خواهد 
از نردبان دنياي درون عروج نمايد و چنان وارستگي و شيفتگي به حق نشان دهد كه 

يشتن را، يعني همان انانيت را، در آن عشق از ياد ببرد و خود را همچون حسين بن خو
مـي داند، رسدكه آنچه دانشـمندايـن پيـوند به جايي مي. منصور حالج،به اناالحق پيوند بزند

  )369 :1372تدين، . (انسـان كامل به كمـك شـاهباز عـشق مـي بيند

هان بزرگ و جهان كوچك، انسان كامل است كه   مثل اعال و نمونة عالي هر دو ج
زبده و خالصة همة مراتب وجود است و همة صفات الهي در اوست؛ آن چنان كه نه با هم 

به عالوه، بر اساس كالم وحي، انسان كامل، روح است كه . خلط و نه از هم جدا مي شوند
، زبده و )ص(محمدپيامبران جلوه هاي بي شمار آن هستند و از ديدگاه اسالمي، حضرت 

او نمونة : در طريقت معنوي عرفان، انسان كامل وجه ديگري هم دارد. خالصة آن است
براي . كامل انساني است كه به همة  امكان هاي نهفته در وجود آدمي دست يافته است

- و پوستهپندارند، چيزي بيشتر از قشرها خود را با آن يكي مياونفس انساني كه بيشتر انسان

   )86:1383مولوي،. (ي نيستا

 تشابه بين عالم صغير و عالم كبير در بين مسلمانان صوفي، غالباً به عنوان اساس نظرية 
اصحاب مكتب اشراقي هم كه انسان را نسخة مختصر عالم اكبر . انسان كامل تلقّي مي شود

يگر نيز وجود خوانده اند، از اين مشابهت بين انسان و عالم كه هر چه در اين است در آن د
دارد، به نتيجه اي اشراقي در مسئلة معرفت رسيده اند كه انسان وقتي نفس خود را كه عالم 
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صغير است، بشناسد، به ساير موجودات كه عالم كبير مجموعة آنهاست نيز احاطة علمي 
  )546:1381زرين كوب ،. (مي يابد

دانست، در كار آن بود كه  موالنا كه زمين را نمونه اي بس كوچك از كلّ كاينات مي 
بسازد كه زندگي خود وي، نمايشي و » انسان كاملي«با اين فعل و انفعاالت مادي و معنوي ،

تمثيلي از كلّ كاينات و جهان هستي و پيوند دهندة زمين و آسمان يا بهتر گفته شود، 
ور بود كه يافت و بر اين بازندگي ناسوتي و الهوتي بود چون در انسان كامل، اين را مي

موالنا، انسانيت انسان را مي ستود و به آن ) 330 : 1382دهباشي،. (مقصود از عالم، آدم آمد
انساني كه به مقام واالي انسانيت راه يافته، در نظر وي از كفر و ايمان رسته و . ارج مي نهاد

دگي هر او انسان خوب و واال را براي جامعه و كاربرد آن در زن. به تكامل رسيده است
روزين مي خواهد و نظري تجريدي و گوشه گيرانه نسبت به انسان ندارد و هدفش ساختن 

  )331: همان. (انسان هاي كارساز براي يك جامعة رو به تكامل و بي عيب و نقص است

موالنا جالل الدين از آن هنگام كه عطار، اسرار نامه  را به او هديه داد، اين آرزو در  
 گرفت كه در آينده به آن درجه از ادراك و معرفت برسد كه با انسان سويداي دلش جاي

ها كه از در گذشت پدرش، سلطان تا اينكه پس از سال) 357 :1372تدين، (كامل آشنا شود
العلما، و استادش،سيد سردان ترمذي،گذشته بود،تصوير كامل معشوق رباني را كه مدت ها 

   )358: همان. (شمس تبريزي متجلي ديدبه دنبالش بود، در وجود ژوليدة  

در درجه اي بيشتر و به صالح الدين و حسام الدين پس از او و [عشق موالنا به شمس 
، مانند جستجوي موسي است از خضر كه با مقام نبوت و رسالت و رتبة ]با اندكي تفاوت

ال و جاللت، در طلب كليم الهي، باز هم مردان خدا را طلب مي كرد و موالنا نيز با همة كم
اكملي روز مي گذراند تا اين كه شمس را كه از مستوران قباب عزّت بود، به دست آورد و 

موالنا از آغاز، عاشق . مريد وي شد و سر در قدمش نهاد و يك باره،در انوار او فاني گرديد
آشنايي و به جان ،جوياي مردان حق بود و به نشانه هاي كامالن و واصالن به درگاه حق، 

داشت و به عبارتي، مغز را از پوست باز مي شناخت و چون جان كه بر تن پرتو مي تاباند، 
  ) 79: 1384فروزانفر،. (پرتوي ابدال در جان وي مي تابيد
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در گوشه گوشـه هاي اشعار موالنا، براي شنـاخت انسان كامل ،گاهي به اشارت و 
 سان آيينه است و از عشق به حقيقت و گـاهي مفـصالً آمده است كه درون مرد كامل، به
ايـن هيجانات و شـور هاست كه انسان . محبت به انسانيت در جـوش و خـروش اسـت

انسان كامل در . كندكامل را براي راهنمايي خلق و تحمل ناراحتي هاي ايشان تشويق مي
ضاللت و اين بليات و مشكالت، شادي ها دارد و با شنيدن آواي درون، مردم را از 

آواي دروني، مشـوق انسـان كامل و بيـدار كنـندة مـردم و بسـان آهنگ . رهاندگمراهي مي
انسان كامل ابتدا خود از اين آواهاي غيبي لذّت . هاي شور انگيز موسيقي هيجان آور است

مي برد و سپس،آن را به گوش كساني كه آمادگي دارند و از هر حيث پاكيزه و مصّفا 
اعتقاد موالنا بر اين است آن زماني كه اين نغمات سرمست كننده، تبديل . رساندهستند، مي

انسان كامل از ديدگاه . آن را الهام يا وحي مي گويند. به كلمات و جمالت مي شوند
موالنا، هم از نقطه نظر نفس ناطقه و هم از نـظر عـقل و ادراكات، با ديگر انسان ها اختالف 

  )376: 1372تدين، (» .دارد

   نماد-3
سنگ ادب پارسي،ايجاز و معاني كثير را در واژگان يكي از ويژگي هاي بارز آثار گران  

كردن است؛ به اين معني كه گويندگان برجسته ،گاهي در بيان مفاهيم مورد نظر اندك بيان
هاي خود به واژگاني تمسك مي جويند كه در عين احتراز از زياده گويي، داراي ارزش

يكي از . اي باشند تا بيشترين سهم را در القاي معاني مورد نظر ايشان ايفا نمايندنهچندگا
شگردهاي هنري كه دستيازي به اين هدف را امكان پذير مي سازد، بهره جستن از استعاره 

زيرا كه واژگان نمادين، نخست به شيوة ) 624: 1386مدرسي، .(است) سمبل و رمز(و نماد 
عي واژگان را مي پوشانند و آنگاه با شگردي خاص، پرده از رخسارش ويژة خود،معناي واق

برداشته و برآن معنا كه وراي معناي ظاهري و مفهوم مستقيم و متعارف است،اشارت      
مي كنند؛ البتّه مشروط بر اين كه اين اشارت، مبتني بر قرارداد نباشد و آن مفهوم، مفهومي 

  )14: 1367امداريان، پورن. (يگانه و قطعي تلقّي نگردد
نمادگرايي در ادب پارسي، نخست بار با آفرينش داستان هاي رمزي حي بن يقضان، 
رساله الطير و سالمان و ابسال توسط ابن سينا آغاز گرديد و با قصة مرغان، عقل سرخ، لغت 
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و قصة غربت الغربية شيخ اشراق ،وارد مرحلة نويني ... موران، روزي با جماعت صوفيان و
  . د و بعدها، با سروده هاي جالل الدين محمد مولوي ،مسير شكوفايي و بالندگي را پيمودش

ــاد       ــره را از نم ــشترين به ــم، بي ــة نظ ــار، در زمين ــا و عط ــارف، موالن ــعراي ع ــان ش در مي
ــد ــرده ان ــد    . ب ــي گفتن ــه م ــتند، ك ــان داش ــرخالف اروپايي ــادي ب ــي، اعتق ــان ايران ــن عارف : اي

ري و قافيــه را تغييــر دهنــد، مــشكل بيــان ايــده هــاي خــود  اگــر دســتور زبــان، قوالــب شــع«
ــرد   ــد ك ــرف خواهن ــسيني، (» .را برط ــا    ) 544-545 : 1376سيدح ــه تنه ــان ن ــن عارف ــا اي ام

بــراي بيانــات خــود بــه تغييــر زبــان معتقــد نبودنــد، بلكــه كــلّ زبــان را نفــي مــي كردنــد و   
ــ     ــان و الف ــرا ظــرف زب ــستند زي ــي دان ــصود م ــان مق ــانع بي ــل وجــود آن را م ــاب تحم اظ، ت

ــي اســت،     ــار نمــادين ايران ــرة موضــوعات اصــلي آث ــاي حقيقــت و عــشق را كــه در زم معن
ــتعمال         ــزي را اس ــان رم ــتن از آن، زب ــا كاس ــشكل ي ــن م ــل اي ــراي ح ــان ب ــي آن ــدارد ول ن

  :موالنا اين بحث را مطرح كرده است. كردند
  ر ديــوار رزان    حرف چه بـود تـا تـو انديشـي از آن؟       حـرف چــه بــود خـا

حرف و صوت و گفـت را بر هـم زنم     تا كـه بي ايـن هر سـه با تـو دم زنـم                                                                                                         
   صريحآن كـه رمــزي را بـدانـد او صـحيح       حاجتـش نايـد كـه گوينـدش

    كـه نكردي فـهم نـكته و رمـــــــزها  ايـن بـال از كودنــــي آيــد تــو را     
)                                                                                                              675: 1386مولوي، (          

از نماد برده است، چنان كه غزليات شمس آكنده از با اين حال، موالنا بيشترين بهره را 
يكي از اين نمادها در غالب ياران موالنا جريان يافته است؛ به آييني كه . نمادهايي زيباست

او با ذوق خّلاق و .موالنا هر يك را به زيبايي در نمودهاي ناب نمادين قرار داده است
ر شمس تبريزي،اين دو شاهكار       قريحة سرشار خود در مثنوي معنوي و غزليات پرشو

بي بديل، نمادها و استعاره هايي را خلق نمود كه در ادب پارسي پيش از وي، مسبوق به 
او چنان طبيعي و با مهارت ،اين نمادها را در بافت داستان ها و مفاهيم . سابقه نبوده است

نمايان نمي شود اما با جاي داده است كه ارزش نمادين آنها ،در نخستين نگاه بر خواننده 
اندك تأملي در نشانه هاي خاص، از جمله تأكيد بر تكرار آن و يافتن آن مفهوم در جايي 

اكنون كه وارد . ويژه از آن اشعار، مي تواند معني و مفهوم نمادين آن را توجيه نمايد
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ور بي مبحث نماد شده ايم، بي دليل نيست كه به سراغ نقش نمادين و مطالب مرتبط با حض
  . مثال اين دوستداران موالنا، در ديوان و مثنوي بپردازيم

  خفاش / خورشيد:3-1

خورشيد، ايـن منـشاء نـور و گرمـا و حيـات بـه عنـوان مظهـر و نمـاد قـدرت الهـي، دو                           
انــوار درخــشانش نــشانة اثــر . صــفت جمــال و جــالل ذوالجــالل را بــه نمــايش مــي گــذارد 

در بــاور بـسياري از مّلـت هــا،   . مــين مـي رسـند  آسـماني و نيرويـي معنـوي هــستند كـه بـه ز     
ــر مهركيــشان، مظهــر اولوهيــت اســت؛ چنــان كــه در اســتراليا، آن را پــسر خــالق،    افــزون ب

افالطــون در جمهــور، چــشم خورشــيد را مظهــر . تــصوير خــدا و معبــود خــالق مــي خواننــد
نيكي مـي دانـد و مـي گويـد كـه خورشـيد، همـه چيـز را در فلـك قابـل ديـدن مـي كنـد؛                      

ــي شـــود  ه ــز مطـــرح مـ ــاروري نيـ ــاد بـ ــوان نمـ ــه عنـ ــين بـ ــي، . (مچنـ ) 625 :1386مدرسـ
ــات قــدرت الهــي    خورشــيد از منظــر اســالم نيــز از عناصــر قدســي و مينــوي، يكــي از تجلي

اي از جلــوات حــق درشــمار مــي آيــد؛ چنــان كــه در قــرآن مجيــد هــم احتــرام بــه  و جلــوه
ــات يــك و دو ســورة  . شــمس ديــده مــي شــود  ــرام از »لــشمسا«رب جليــل در آي ــا احت ، ب
ــاد نمــوده  ــرِ إذاَتليهــا «:و فرمــوده اســت)همــان(خورشــيد ي الََقمُضــحها وــَشمس و قــسم : وال

  )1/شمس(».كه پيروآفتاب تابان استتابش هنگام رفعت آن، قسم به ماهبه آفتاب و
ــز، اســت     ــار شــگفت انگي ــدين ،لقــب آن ي ــن واژه، اســم شــمس ال ــي اي . صــورت عرب

ــراي شــمس تبريــزي و گــاهي نيــز   در برخــي از بيــت هــا ، آفتــاب، ايهــام و رمــزي اســت ب
در معنــاي اصــلي اش آمــده اســت كــه در برخــي از آنهــا،رمزي اســت بــراي وجــود بــسيط 
و حضرت حق و يـا نـشانه اي از انـسان كامـل اسـت كـه مـي توانـد دربرگيرنـدة هـر يـك                             

  .از سه يار موالنا در اين مقام باشد
  تافت     كه هزاران دل از او لعل بدخشان شده است رخش امروز زهي خوش كه بآفتاب

  )128: 1380مولوي،                                                                                              (
در اين بيت، موالنا با استفاده از نوعي ايهام، ابتدا از آفتاب، خورشيد حقيقي را اراده 

آن، درمعناي دورتر با پيوستگي به واژة رخ،مي توان چنين برداشت نمود نموده و پس از 
بويژه شمس الدين به جهت همنامي،را در روشني و گرما ، هريك ازيارانشكه چهرة

  .بخشي  از آفتاب، اراده نموده است
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   خوش لقا        صــد ذره گـي دلربا  كانها نبودش ز ابتداآفتابتعليم گيرد ذره ها زان 
  )9: همان                                    (                                                       

دراين بيت نيز،آفتاب را در معناي نزديك ،همان مركز حقيقي نورانيت است ودر 
معناي ايهامي، با توجه به واژة خوش لقا، صورت انسانيِ آن را در قالب يارانش به نمايش 

  .زارده استگ
)                                                                                                81: همان(       نور فرستي مه و استاره را  آفتابكار تو اين باشد اي 

در ،به عنوان فعلي كه از آدمي سر مي زند، آفتاب را » فرستادن«در اينجا نيز با توجه به 
در معناي دور،عبارت از يارانش مي داند كه مريدان و سالكان نيز همچون ماه ،ايهامي زيبا 

  .و ستاره، از آنان نورِ روشنگري طريقشان را دريافت مي دارند
   را حاجب تويي اوميد را واجب تويي    خورشيد

                                مطلب تويي طالب تويي هم منتها هم مبتدا 
)                                                                                         1: 1380مولوي،(          

با وجود اين ،خاطرة آفتاب براي موالنا يادآور معاني بسياري است زيرا مس وجود او، 
انوار خورشيد نام شمس الدين ملك داد تبريزي و تحت تأثير تابش تحت تأثيركيمياگري به

پس بي دليل نيست اگر بيشترين سهم از جلوه . معنوي او، به طالي ناب تبديل شده اسـت
هاي نمادين و در كنار آن ايهاميِ آفتاب و خورشيد چنان كه اشاره مي شود، نصيب شمس 

  .باشد
  :شمس و خورشيد در غزليات

  ده باري كرم باري عطا آمده بر مفلسان ساقي شده     بر بندگان خود را زآفتابياي 
  )3: همان                                                                                           (

   الضحيشمسهرگه بگرداني تو رو آبي ندارد هيچ جو    كي ذره ها پيدا شود بي شعشعه 
  )7: همان                                   (                                                        

   حقايق ها شمس الحق تبريز است     دل روي زميــن بوسد آن جان سمايي راخورشيد
  )25: همان                                                                                         (

  )821: همان( آفتــابــيآفــتاب بـه ظـاهر بـه بـاطـن جـان جـان جـان جـانـي     
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    در تمامي موارد مذكور و موارد بسياري ديگر، از آفتاب و مترادفاتش مي توان به 
غزليات : ك.براي موارد بيشتر، ر. (سهولت، به مقام شامخ شمس الدين در نزد موالنا پي برد

وح مي توان اشاره به درخالل  اشعار زيادي، به وض...)  و26، 14صص : 1380شمس، 
  :حسام الدين را با  نماد آفتاب مشاهده كرد؛ از جمله در اين بيت

   از دور تو، بر ما فرستي نور تو     اي جان هر مهجور تو، جان را غالمت مي كنمآفتاباي 
  )423: نهما                                                                                       (

  :در ابيات زير،صالح الدين با همين نماد ظهور يافته است
  الغيوب آمدعالمواست اسرارخورشيديعقوبان، جواهربخش زركوبان   كه اوصالح الدين

  )180: 1380مولوي ،                                                                                       (
)                                                                                               251: همان( بديـد   نكند سجـده، نـجنبد چـه كندخورشيدچون طلعـت سـايـه 

  )248: همان(رودمييكتاخورشيدالديـن رسـد    آنكه چون شـه صـالحازحكمتت
   جدا   خورشيدتتا شد ز   اي جان چو ذره در هوا 

      بي تو چرا باشـد چــرا اي اصل چار اركــان من
  اي شه صالح الدين من  ره دان من ره بين مـن     

               )                                                                                       547: همان(اي فارغ از تمكين من اي برتر از امكان من 
همانند . نماد خورشيدِ مثنوي، در قياس با غزليات مي پردازيم    اكنون به مواردي از

غزليات در ابيات زير نيز مي توان نقش هايي از نماد خورشيد را مشابه با ديوان مالحظه 
  :نمود

  :در جايگاه انسان كامل
)                                                                                       395: 1386همان، (اب و در خطاب     آنچه نامد در كتآفتـابدم مـزن تـا بشـنوي زآن 

                                )                                                              836: همان( روشنــيم       ربي االعلي از آن رو مي زنيــمآفـتـابتـــربــيه آن 
   )8، 1051،100،166، 10صص :1386مثنوي، / ك.ر (

  :اشاره به شمس الدين
)                                                                                    22: همان( را بيــاب       دامـن شـه شمـس تبريزي بتـاب  آفتابيرو ز ســايه 

   بيــداري كــش استخورشيدز آنكه بي گلزار بلبل خـامــش است      غيبت 
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   تــرك ايــن گـلــشن كــني؟     تا كـه تحـت االرض را روشن كنــي؟آفــتابا
   مــعـرفت را نقــل نيـــست         مــشرق او غير جان و عــقل نيــستآفتــاب
   روز و شب كردار او روشن گري است كمالي كان سري است   خورشيدخاصه 

  )182: همان                                                                                                   (
در اين ابيات، موالنا كه مدت هاست در كنار حسام الدين به سرايش مثنوي مشغول 

خلوت گزيني و غيبت «است، تصور مي كند كه است اما لحظه اي از ياد شمس غافل نشده 
. شمس، از اين روست تا آفتاب معرفت وي يك چندي بر دنياي روحانيون پرتو افكند
موالنا به اين نكته توجه دارد كه بين آفتاب فلك و آفتاب معرفت، بايد تفاوت نهاد چرا كه 

حكوم به غروب برخالف خورشيد فلك، آفتاب معرفت نقل ندارد و نور روحاني اش م
  )222 :1382زرين كوب، . (»نيست

   معرفـت     و آفتاب چرخ بند يك صفتآفتــاباي صـفاتـت 
)                                                                                       183: 1386مولوي،( و گهي دريا شوي     گاه كوه قاف و گه عنقا شويخورشيدگاه 

   مي گردم اي عجب      هم ز فـر شمس باشد اين سببشمسباز گرد 
         صـبر دارم مـن و يا ماهي ز آبآفتابتــو مــرا باور مـكن كــز 

)                                                           224: همان( است اي حسن آفتابور شـوم نـوميـد نومــيـدي مـن       عين صنع 
  :در ابيات ذيل نيز ، حسام الدين را با اين نماد مورد خطاب قرار مي دهد

  الدين بزن حسامخورشيددرپوشد كفن       تيغ چون زمين زين برف
)                                                                            918: همان(          

   و اين دو وصف هاخورشيديزآن ضـيا گفـتم حسام الـديـن تـو را        كه تو 
   از ضـيا باشـد يـقينخـورشـيدكاين حسام و اين ضيا يكي است هين       تيــغ 
   ايـن فـرو خـوان از نـباخورشيـدنـور از آن مــاه بـاشــد ويـن ضـيـا          آن 

  ا خـواند اي پــدر        وآن قـمر را نور خوانـد ايـن را نـگرشمس را قـرآن ضي
  شمس چون عالي تر آمـد خود ز ماه         پس ضيـا از نـور افـزون دان بـه جاه

   آن شـد پـديـدآفتـاببس كـس اندر نـور مه منـهج نـديـد        چـون برآمـد 
  )553: همان                                       (                                                
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    در اينجا موالنا از هم معنايي تيغ با نام حسام الدين بهره مي برد؛ به گونه اي كه گاهي 
         اين مسئله، مناسبتي براي شباهت آن دو در ذهن و انديشة معني آفرين موالنا فراهم

موالنا خود به آن سبب بر نامش افزوده است كه نور را » ضياءالحق«مي آورد؛ خاصه لقب 
موالنا در اين نام، نظر به آية پنجم سورة يونس . او را اصلي و نشأت گرفته از حق مي داند

كه به موجب » علَ الّشمس ضياء والَقمرَ نوراًهو اّلذي ج«: دارد كه خداوند در آن مي فرمايد
  . ماه ،عرضي و عاريتي دانسته شده استآن، نور خورشيد، ذاتي و اصلي و نور

  )161: همان( يافتـيم      چـون خليفــه بر ضـعيفان تـافتيمآفـتابيكاين ضيا ما ز 
موالنا در اين ابيات، حسام الدين را آفتاب پر ضيايي مي خواند كه بي خورشيد روي 

 عالم تاب، بدين ترتيب، طلوع و غروب خورشيد. او، شب ظلماني موالنا را نوري نيست
بستري مناسب را براي نماد پردازي هاي شاعرانه به وجود آورده است؛ چنان كه موالنا در 
اين ميان، سبب تأخير دو ساله اي را كه بين پايان دفتر اول و آغاز دفتر دوم مثنوي فاصله 
انداخت و سرچشمة صافي جريان ذهني موالنا را سدكرد،به نوعي غروب و عزلت خورشيد 

 اگرچه چنان كه در ابيات اشارت رفت،گريزي به خورشيد كندميحسام الدين عنوانوجود
  .وجود شمس نيز مي زند و به نوعي، آن دو را از سهمي مساوي برخوردار مي گرداند

 بدين ترتيب، اهميت خورشيد و نمادگرايي آن را در مثنوي، از انبوه ابياتي مي توان 
وي با نشاندن واژة خورشيد و . استد به آنها بازتابيدهدريافت كه نور پرتاللؤ خورشي

مترادفاتش چون آفتاب و شمس در زنجيرة كالم و ارادة معنايي وراي معناي ظاهري آن، 
قدرت خود را در بيان انديشه هاي گسترده و پيچيده و خلق جنبه هاي زيباشناختي به خوبي 

  )624: 1386مدرسي، .(سازدنمايان مي
ــر   ــه ذك ــود       الزم ب ــالف وج ــروي مخ ــواره دو ني ــت هم ــه در طبيع ــا ك ــت، از آنج اس

ــا نيــز    دارد و تــا هميــشة تــاريخ نيــز از خــوب  و بــد دركنــار هــم يــاد خواهنــد كــرد، موالن
  : معتقد است كه در جهان طبيعي، هر چيزي با ضد خود معلوم مي گردد
)                                                                                                     318: 1386ي، مولو(ز آن كه هر چيزي به ضد پيدا شود       بر سپيدي آن سيه رسوا شود
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بنابراين، او در هر كجا و با هر نمادي كه از يارانش سخن مي گويد، با نمادي ديگر، از 
ز سخن مي گويد؛ براي منكران ناقص عقل و ظاهر بيني كه تحمل ديدار آنها را ندارند ني

  :مثال، در نقطة مقابل خورشيد تابان يارانش، از دوگانگي آن با خفاش، سخن مي آورد
   را چـه نقصـان گر سايه شــد منكسخورشيد اگر سگالد، خورشيد غم ندارد     خفاش
        هم ننگ جمله مرغان، هم حبس جمله عسعسخفاشند مي دان يـقين آفتــابااعدات 
  )369: 1380همان،                                                                                        (        

   ديـــدنخــفاش را شمــس          دل دلهــاست شــمس الديــن تبريز        نتانــد 
  )577: نهما                                                                 (

   نــهان گشـته ز روز        تــا ندانــند كــــه تــو بيـــــــــماريخفاش         اي چو 
       گرچه ز انديــشه همــان بوتيـماريخــفاشي همــان خورشيدپيش 

  )884: 1386مولوي ،                                                                                        (
مثنـــوي نيـــز از ايـــن نمـــاد بـــه خـــوبي برخـــوردار شـــده اســـت و از آن در جايگـــاه  

  : معاندت با نور آفتاب سخن مي گويد
         برنتـابد چشم و دل هاي خرابآفــتابز آنكه شـعاع حـضـور 

  )161: همان( را    برنــتابد بــگســلد اومـــيد راخورشيد كاو تف خفاشيچون 
ن نيز، موالنا وصف خفاشان حسود را مستقيماً در رابطه با حسام الدين به كار    در بيت پسي

 پناه لطف حق قرار    كه او، درگويد اما معتقد استمخالفت آنها با او سخن ميبرد و از مي
  :گرفته است

  اي ضياءالحق حسام الدين كه نور        پاســبان تـــوســـت از شـــرالـــطــــيور
  خـــفاش مســتر از خـــورشيدسبان توســت نــور و ارتـقـــاش      اي تـــو پا

   جـــز فــزوني شــعشــعه و تــيزي تــــاب       آفـتابچيست پرده پيــش روي 
   است و شب استخفاش هم نـور رب است       بي نصيب از وي خورشيدپردة 

  )966: همان                                         (                                           
    پس از اين، موالنا نشان مي دهد كه اگر چه منكران در ظاهر، همچون خفاشي كه 
خود را از نور مستغني مي داند، از هدايت پير دوري مي جويند اما در باطن، هر آنچه كه از 

  :حق در جهان به وجود آمده استآن بهره مي برند، از هدايت پير و راهبر طريق 
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   جان مي پروردخورشيد كرمي مي خــورد      كرم را خفاشدر شب ار 
   جنبنده شدستخورشيد از كرمي است مست   كرم از خفاشدر شب ار 

     كـــه ضــيا زو مــي رهـــــــد      دشــمن خود را نـواله مي دهــدآفتابي
  )1056: همان(          

والنا چنين نتيجه مي گيرد كه دشمني خفاش با آفتاب، نه تنها دشمني با البتّه در آخر، م
پس اين ! آفتاب نيست بلكه اين موجود نادان، با چنين كاري، گويا با خود دشـمن است

تابش خورشـيد است كه او را مـي كشد و رنج و آزاري را كه خفاش از اين ديدار متحمل 
  :اثري نخواهد كردمي شود به هيچ طريق در آفتاب تابناك 

  دشمن خود بوده اند آن منــكران     زخم بر خود مي زدند ايشـان چـنان
  دشمن آن باشد كه قصد جان كند    دشمن آن نبود كه خود جان مي كند

       او عـدوي خويـش آمد در حـجابآفتاب عـــدوي خفاشكنيست 
    شد هرگز كي كخورشيد  رنـج او   كشد    او را ميخورشيدتابش 

)                                                                                    212: 1386مولوي،(                                
الـدين ،      عالوه بـر خفـاش، موالنـا در جـايي ديگـر نيـز معتقـد اسـت كـه دشـمنان حـسام                      

ــي    ــه م ــستند ك ــايي ه ــاره ه ــل پ ــرهمچــون ِگ ــد چه ــان  هخواهن ــل وجــودي ش ــا ِگ اش را ب
  :بپوشانند اما در برابر نورانيت او، هرگز كاري از پيش نمي برند

  گل به خورشيدياي ضياءالحق حسام دين و دل      كي توان اندود 
     تـو راخورشيد ها    كـه بپوشـاننـد پاره گلقصدكردستند اين 

                                                )                                 1000: همان(          
  آتش/ آب:3-2

  30موالنا نيز به متابعت از قرآن كه در سورة انبيا، آية . عالم طبيعت به آب زنده است
،معني آب را تعميم داده و آن را سرچشمة »وجعلنا منَ الماءُِكل شئ حي«:فرموده است

به معني معرفت و « آب درآثار صوفيان،)9 :1383تاجديني،.(حيات موجودات مي داند
فيض آمده است و در برخي آثار نيز غير از معاني لغوي آن ،گاهي اصطالح شده است از 

  )1: 1376گوهرين، (».فيض الهي و مدد غيبي كه آن فيض، ذات جهان عارضي است
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ر آن  ب ماية هستي است و عرش حق آب،اين عطية آسماني كه به تعبير كالم الهي، بن
خيزي و باروري كاينات،خلوص،حكمت   نماد جهاني حيات،حاصل استقرار يافته، به عنوان

هاي مقدس، به عنوان  ها و كتاب ها و آيين و فضيلت، محسوب شده و در ميان بيشتر فرهنگ
 و   عنصر اولية درخور توجه در نظم جهاني كه از آغاز خلقت در گيتي وجود داشته نخستين

  )210: 1378مدرسي،  (.اند، تلقي مي گردد از آن هستي پذيرفتههمة موجودات 
در حكمت باستان نيز جهان را متشكل از چهار عنصر متضادي مي دانستند كه در پيوند 

در اين راستا، مردم از لحاظ طبيعي، آتش را . خود، دنياي فرودين را به وجود آورده اند
 مرطوب و زمين را خيس و خشك گرم و خشك، هوا را گرم و مرطوب، آب را سرد و

 چنين پنداشته بودند كه آتش و آب، تشكيل يك جفت از اضداد ،به دنبال آن. مي دانستند
   نيز صاحب همين تقارن به شمار ) خاك(و زمين ) باد( همان طور كه هوا ؛را مي دهند

 زمين، هر يك از اين عناصر چهارگانه، در الگوي مثالي) 68: 1990 ،استيونس. (آيندمي
   پيوسته تكرار ،صاحب تصوير كهن الگويي هستند كه در فرهنگ ها و آثار ادبي بشري
 ،در اين ميان. مي شوند و داراي ژرف ساخت عميق و گسترده اي از نمادپردازي شده اند

موالنا از اين نماد  )189: 1376 ،الياده. (را با زندگي برقرار نموده استآب بيشترين پيوند 
 استفادة او از اين نماد ،بسياري بهره برده است اما آنچه در اينجا مورد بحث ماستدر موارد 

 هر يك از سه يار موالنا مي توانستند ،چنان كه گفته شد. در مبحث مريدي و مرادي است
 مريد و مراد ، بي دليل نيست كه موالنا به طور مشخص، بنابراين؛در چنين جايگاهي باشند

  :اكنون به شاهد مثال هايي از ديوان شمس مي پردازيم.بيه كندرا به تشنه و آب تش
  اي شيخ ما را فوطه ده، اي آب مـا را غوطه ده      اي موسي عمران بيا بر آب دريا زن عصا

  )5: 1380 ،مولوي(                                                                                                    
غوطه زدن در آب، رمز رجعت به حالت پيش از شكل پذيري و تجديد حيات كامل و 

د  برابر با انحالل و اضمحالل صورت و استقرار مجد،زايش نو است زيرا هر غوطه وري
 تكرار عمل تجلي صورت در آفرينش ، و خروج از آبحالت نامتعين مقدم بر وجود است

در پي هر انحاللي، ، زيرا از سويي  جديد حيات استپيوند با آب، همواره متضمن ت. كيهان
 غوطه خوردن، امكانات بالقوة آفرينش را مايه ور مي كند ،والدتي هست و از سوي ديگر

يكي از جلوه هاي اين نماد را مي توان در آيين ) 89: 1376 ،الياده. (و افزايش مي دهد
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 رمزي از ناپديد شدن ،ديرپاي غسل تعميد مسحيت جستجو نمود كه غوطه زدن در آب
بر اين ) 419: همان. ( به منظور پديد آمدن صورتي نو محسوب مي شود،صورتي كهنه

 صورت مي گيرد و به  به شرط غسل تعميد،اساس، آيين تشرف در ميتراييسم و مسيحيت
اين وسيله، تازه كيش مي پذيرد اسرار جمع را بر ناآشنايان فاش نكند تا شايستگي 

  )223: 1368 ، و الياده152 و 156: 1372 ،ورمازرن. (جاودانگي را كسب كند
   خــور و بيازماآب جان     شاخ شـكسته را بگو آب باغ چو زرد و خشك شد تا بخورد ز 

  )16: 1380 ،مولوي                                                                                   (               
   حيـات اسـت كـه ما چـرخ زنانـيـم        نه از كف و نه از ناي نه دفهاست خداياآباز آن 

  )30: همان                    (                                                                      
.  مي توان هـر يكي از يـاران موالنا را در جايگاه مـرادي يافت،    در تمامي ايـن ابيات

اگرچه اكثر اين ابيـات به شمس الحق تبريزي ختم مي شود، به خوبي مي توان دريافت كه 
را ناديده نمي گيرد و به با توجه به ابيات ديگري كه خواهد آمد، موالنا، هـيچ يك از آنها 

  . به ياد كرد آنها مي پردازد،با عنوان كردن اسم آنها يا بدون ذكر نام،هر طريق 
بيشترين پيوند را با زندگي برقرار نموده است، پيدايش آن به «    از آنجايي كه آب 

عنوان يكي از عناصر پديدآورندة جهان، همواره بخشي از كهن الگوي آفرينش محسوب 
ترين عنصر مرتبط با مفهوم  به اين علت است كه درميان ديگر عناصر، مهم. استشده 

 رمز كل چيزهايي است كه بالقوه وجود دارند، ،آب. حيات بخشي و زندگي است
سرچشمه و منشأ همة امكانات هستي و جوهر آغازيني است كه همة صور از آن زاده مي 

: 1376 ،الياده(» .يه گاه هر آفرينشيمقدم بر هر نقش و صورتي است و عمل و تك. شود
 حسام الدين را آب حيات مي داند و از آنجايي كه آب ،چنان كه موالنا در بيت زير) 189

  :را داراي خواص آفرينش مي داند، ديگر خود را بي نياز از جان و جهان مي داند
  ايــن پستـيضياي حق و امام الهـدي حسام الدين       مجـير خلق بـه بـاالي روح از 

   حياتي چه كم شود كوزه       چه حاجت آيد جان و جهان چون تو هستيآبتو را كه 
  )939: 1380 ،مولوي                                                                                           (
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      هوم حيات  موالنا به وضوح نشان مي دهد كه از نماد آب در مف،در اين ابيات
 او را آب حياتي مي داند كه  و بهره برده است،بخشي اش، براي مراد خود، حسام الدين

 ديگر به چيزي ياكسي ،تمامي خلق از او و هدايتش سيراب مي گردند و اگر او باشد
 چنان كه در ابيات زير در وصف ؛حاجت نيست و جان و جهان در ساية امنش آرام مي يابد

 برتر از همه چيز و همه ،ن نيز چنين مي گويد و او را نيز همچون آن دوي ديگرصالح الدي
  :مي داند  جا 

        مر اهل كشتي را لـحد در بحر باشـد تا ابــد  
   حيوان مرگ كو اي بحر من عمان منآب                                                            در 

  دين من ره دان من ره بين من            اي شه صالح ال
                                                               اي فارغ از تمكين من اي بـرتر از امـكان من

  )539: 1380 ،مولوي                                                                                               (
 و از آن به آب حيات تعبير مي نمايد كه مي داندا، آب را سرچشمة زندگي     موالن

 از چشمة آب ،چنان كه در بندهشن؛ عمر و جواني و در كل زندگي اي دوباره مي بخشد
گردد و چون پيرمردي كهن سال بدان چشمه است كه بر پيري چيره ميمرگي ياد شده بي

  )137: 1369بندهشن،. (درآيددرآيد، به صورت جواني بي مرگ از آن به 
آن گونه . در ابيات مثنوي نيز مورد توجه واقع شود،     اكنون الزم است كه همين نماد 

تشنه مي تواند .  به ارتباط تشنه و آب ياد مي كند، موالنا از ارتباط مريد و مراد،كه بيان شد
  . پيروي مي كنندخود موالنا باشد يا هر يك از مردماني كه در حيات خويش از مرادي

  بر لب جـو بود ديــواري بلـــند         بــر ســر ديوار تــشنه دردمنـــد
   او چــــو ماهي زار بودآب آن ديــوار بــود         از پي آبمانعــش از ...

  آيا مرا دو فايده است         من از اين صنعت ندارم هيچ دست: تشنه گفت
           كاو بود مر تشنگان را چـون ربابآبنــگ    فـايــدة اول سـمـاع با

                                                                              )228: 1386،مولوي( معينماءفايدة ديگر كه هر خشتي كز اين     بـركنم  آيـم سـوي ...
ــن  ،    در اينجــا ــه اي ــا ب ــاره اي زيب ــا اش ــه    موالن ــيدن ب ــه در راه رس ــد ك ــي نماي ــه م  نكت

 بـه ماننـد شخـصي تـشنه كـه بـراي             ؛ بايـد از سـختي هـاي بـسياري عبـور كـرد             ،شيخ و مراد  
ــه آب زالل  ــق اســت  ،رســيدن ب ــران و شــيوخ طري ــادي از وجــود پي ــد ذره ذرة ،كــه نم  باي
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  همچــون خــشت هــايي كــه آن تــشنه از ديــوار      ،تمــام نفــسانيات را از وجــود خــويش    
كنــد تــا بتوانــد بــا رهــايي از هــر يــك از عاليــق مــادي اش، بيــشتر و بيــشتر بــه  مــي كنــد، ب

  .صداي دلنشين شيخ دسترسي يابد تا اينكه در نهايت به ديدارش واصل گردد
  )478: همان(تــا سقـاهـم ربـهـم آيــد خـطــاب    تشـنه باش اهللاُ أعـلَم ِبالـصـواب

  ـمچو باران مـي رسم از آسمان مـن بـه گـوش تشنگـان   هآبـمبانـگ 
  )939: همان(و آنگاه خواب تشنه آببرجـه اي عاشـق بــرآور اضــطراب    بانگ 

  )1094 و 529صص :1386 مثنوي، :ك.ر(
 موالنا به خوبي اشاره مي كند كه در وجود آدميان، خود كشش به ،ها    در اين بيت

 آنها ، از سوي اين شيوخ نرسيده باشدسوي پير و مراد وجود دارد و تا زماني كه ندايي
مشايخ و پيران نيز سردادن اين ندا را تا زماني كه فرد از خواب غفلت . همچنان تشنه اند
آنگاه كه سالكان از غفلت خويش بيداري جويند، .  به تأخير مي اندازند،بيداري جويد

 به ،ي نگرانوجود تشنة آنها را از آب معرفت خود چنان سير مي گردانند كه دل ها
 به شيخي نوراني تعبير ،در موارد ذيل نيز موالنا از آب. گفتارهاي صواب آرامش مي يابند

مي كند كه علي رغم اينكه آتش  نفس هاي سركش را كه در دوگونگي با آن قرار دارد، 
با آب زالل وجود خويش خاموش مي گرداند، به خوبي مي تواند در جايگاه هر يك از 

  .النا كه از مقام شيخي برخوردارند نيز واقع گرددياران پاك مو
   گــمـارآتـش بــر دل آب رحمـت       نارگر همي خواهي تو دفـع شر 

   روح پاك محـسن اسـتآب حيوانرحمت مؤمن است   آب چشمة آن 
   ويـران مـي شــودآب از آتشـششود    كـ زان گريزان ميآب آتشز 

    حس شيخ و فكر او نور خوش است است     آتشازحس و فكرتو همه
    برجـهد برآيدآتش جهد         چك چك ازآتشاو چـو برآب نور

)                                                                                        230: 1386مولوي،(          
حس و فكر را از آنجا كه حقيقت آتش را به نفس برمي گرداند و موالنا در ايـن ابيات،

 در برابر آن، شيخ و ولي را به دليل ،سپس.  آتش مي داند،تجـليات نفس امارة بشر هستند
مولوي به پيروي از تمامي عارفان و صوفيان، راه . مي داند» آب نور« واجد ،»ايمان«خاصيت 
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مس وجود اخالق به شيوة ارسطويي را براي اصالح آدمي نمي پذيرد و معتقد است كه 
 از ؛ تنها در ساية حمايت پير و مرشد به زر و سردي خواهد گرويد،آدمي و آتش اعمالش

  )22- 23 :1383 ،تاجديني. ( از گونة كيمياگري است، كار شيخ در نظر موالنا،اين رو
  بد چه باشـد؟ مس محتاج مهان        شيـخ كه بود؟ كيـمياي بيكران

ـُد )                                                                                           316: 1386 ،مولوي(        كيميـا از مـس هرگز مس نشدمـس اگـر از كيمـيا قابـل نَبـ
  . در مقام شيخ سخن به ميان مي آورد، دوباره از نماد آب و نيز درياي بيكران،سپس

  درياي ازلكه بود؟ عين عمل       شـيخ  آتش بد چه باشد؟ سركشي

  )همان( كي ترسد هرگز ز التهاب آب             آبرا بترسانند از آتش دايم
       زنگار / آينه:3-3

 ،گفته اند كه آينه. آينة نمادين، داراي همان ويژگي هايي است كه آينة واقعي داراست
زتاباندن حقايق  به سبب آنكه گنجايش با؛نماد نيروي تخيل، يعني ضمير خود آگاه است

عاميانه، آينه اغلب از كيفيتي جادويي هايهاو قصهدرافسانه.داراست را صوري جهان ظاهر
 1389 ،سرلو. (كه تعبيري صرفاً اغراق آميز از معناي اصلي آن است استبرخوردار بوده

قدم در  بازتابي از ياران خود را در جايگاه انساني كه ،موالنا نيز در پس معناي آينه) 114:
 صيقلي و شفاف است، همه چيز را به ،از آنجايي كه آينه. راه كمال دارد، منعكس مي بيند

  : گويددر غزليات چنين مي. درستي در خود مي نمايد
   سيــماي هــر كـس          ازيـرا صـورت و سـيماش نبـود آيينــهنـمايد

   غــوغاش نبـودــه آينـبه روزي صد هـزاران عيب و خوبي         بگــويد
   بــا زشـت بغضــي          هـواي چــهرة زيــباش نــبـودآينـــهنـدارد 

  )        205: 1380 ،مولوي                                                                                       (
 المومنُ مرآت المؤمن، همان ):ص( موالنا انسان كامل را بر طبق كالم پيامبر ،در اينجا
   تمامي حقايق را بي هيچ گونه كمي و كاستي جلوه ،داند كه همانند آيينه ايمؤمني مي

       اكنون به برخي از بيت هاي ديوان كه در آنها از اين نماد بهره برده است، . دهدمي
  :گويديينه سخن ميدر ابيات زير نيز مستقيماً از صالح الدين با عنوان آ. پردازيممي

  نيست در آخــر زمان فريــاد رس     جز صــالح الدين صـالح الديـن و بـس
  )369: همان( زيان باشـد نـفسآيينهچــون ببـيني روي او را دم مــزن      كاندر 
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   ز جمالت خيال چين بودم     كنون تو چهرة من زرد بين و چين بر چينآيينهچو 
  )631: همان(الدينر صورت را     دهم به عشق جهان صالح و صد هزاآيينههزار 

گريزي به اعتقاد چينيان بر آيينه نيز زده ،موالنا بـا آوردن واژة چيـن ،ت ابيادر اين 
 همانند امدادي براي شادي ها و ،چينيان آيينه هاي دستي را داراي نقشي تمثيلي« زيرا  است

موالنا وقتي كه از صالح )  115 :1389،سرلو(» .ه اندمدافعي در برابر تأثيرهاي شيطاني دانست
گر باشد، در حقيقت از او الدين مي خواهد كه چهرة زرد و چروكيده اش را در خود نظاره

 او ،در بيت پاياني به صورتي مضمر،با اين همه . با نماد آيينه اي حقيقت نما يادكرده است
 كه در آنها هويداست نيز برتري مي دهد و را بر تمامي آيينه ها و حّتي تمامي نقش هايي

در غزلي ديگر از حسام الدين نيز با همين .گرداندهمه شان را در عشق صالح الدين فدا مي
  :داند كه نشان دهندة تمامي مظاهر عالم استموالنا او را آيينه اي مي. ياد  مي كندنماد 

  واهي ده                ضياوار اي حسام الدين ،ضياءالحق گ
                نديدي هيچ ديده گر ضــيا نـه ديده بانـستي

   شـش سـو آيينة             به دسـت ديده بـان او يـكي 
  )                                                764: 1380 ،مولوي( بيانستي آيينه           كه حال شش جهت يك يك در 

  :گوييم سخن مي از غزليات شاهد مثال هايي با،  اكنون از شمس الدين 
  سوگند خورده بوديم كز دل سخن نگوييم      دل آيينه ست و رو را ناچـار مي نمايد

   ست تابان        در جنبش اين و آن را ديوار مي نمايدآينهشمس الحقي كه نورش بر 
  )258: همان                           (                                                            

   صـافت        گــر غيـر خـدا بينـم باشم بـتر از كافرآيـنةشمس الـحق تبــريزي در 
  )310: همان                                                                                       (

  )797 و 653صص :1380غزليات، / ك.ر(
 از آن در وصف هر ،ا، مثنوي را نيز از اين نماد بي بهره نمي گذارد و با ابيات زيرموالن

  :سه دوستدارش سخن مي گويد
  )184: 1386 ،مولوي( كلي بجو     رو بــه دريا كار برنايد به جوآينةگفتــم اي دل 
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ندي كه  آن شخصيت بي مان؛    بنابراين مراد از آينة كل،از نظر موالنا انسان كامل است
او يارانش را . بـه عنوان جامع جميع صفات از او نام برده شده است، در مبحث انسان كامل 

  : خويش را مي بينند،بيند كه مريدان در آينة جان اوآن ولي اي مي
  )784: همان( جسم ولي      خويــش را بـيند مـريد ممـتليآينةهمــچنان در 

 و صفات خود  سان كاملي را آينة تمام نماي اسما خداوند چنين ان،  از ديدگاه موالنا
  :سخن مي گويدهم در بيت زير  دليل آن از قرار داده است و 

  كـه نگنجيـدم در افـالك و خال       در عقـول و در نــفـوس بــا عـال
  در دل مؤمن بگنجيدم چو ضيف      بي ز چون و بي چگونه بي ز كيف

        بــرنـتابـد نــه زمـين و نـه زمـــن از خـوبـي مـن آيينهبي چنـين 
  )1043: همان( اي برساختمآييـنهبر دوكون، اسب ترحم تاختم        بـس عريض 

اي است كه با تشعشعات حقيقت درخشان، از پس حجاب     قلب او نيز همانند آينه
  : نمد دنياي تاريك را منور مي گرداند،ظلماني دنياي مادي 

  )692: 1386مولوي،( تـا چون بود؟آيينه اســت المــع از نمـد   گر نمايد هآييـنبـرق 
موالنا در برابر اين كاركرد آينه، از دوگانگي و دوگونگي استفاده مي كند و لفظ 

كه  استنباط مي كند  را حاسدان و كوته نظران،زنگار را در برابر آن قرار مي دهد و از آن
 در اين باره ،تا جايي كه به اهل رياضت؛گردند ميمانعي براي ديدار حقايق محسوب

  :بودن فرا مي خواند» زنگ«هشدار مي دهد و آنها را به بي 
   شوزنگ بي آينةآهني بي رنگ شو       در رياض همچو آهن ز

  )154: همان(خويش را صافي كن از اوصاف خود   تا ببيني ذات پاك صاف خود
ت و تابش را در دل و نهاد انسان كامل مي داند،  مركز شفافي، كه موالنا    از آنجا

چندان بعيد نيست كه اولين نقطه را كه از سوي حاسدان كوتاه نظر در معرض زنگار است، 
  : همان دل بداند و در وصف آن چنين بگويد

  )318: همان( بر زنگــارها       جمع شـد تـا كـور شـد اسـرارهـازنـگاربر دلــت 
  )658: همان(ادي در نهاد    اين بود، يسعونَ ِفي االَرضِ الَفساد دزنگتيره كردي 
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 و به طريق عشق گام نهند رند موالنا از آنها مي خواهد تا دست از حسادت بردا،سپس
    اولين وآخرين دليل غمازي آيينة دل آنها را در زنگارهاي غليظ حسادت ، موالنا زيرا
  :ستداند كه آن را مكدر گردانيده امي

  عشق خواهد كاين سخن بيرون بود        آيـينه غــماز نبــود چـون بــود
  )6: همان(ممتاز نيسترخش اززنگار ات دانـي چـرا غـماز نيسـت      زانكه آيينه

آيينه اي كه مصقول :  او مي گويد؛ندكبحث جالبي را مطرح مي ، در ديوان ،البتّه موالنا
ا شمس جال نمي يابد و نيز حسادت هيچ كس را در آن اثر  به جز ب،دست شمس تبريز باشد

 از چنين موهبتي برخوردار خواهد ،هر كس پروردة سخنان شمس باشد،  بنابراين؛نيست
  :بود

   يابد چه به صيقل و گيرد كجا زنگار      الحق تبريزبسازد   اي كه شمسآينه
                                                                                  )           197: 1380 ،مولوي(                      

  ديو و پري/ خاتم و انگشتري:3-4

ــسته اي    ــرة ب ــر داي ــد ه ــه، همانن ــشتر و حلق ــت  ،    انگ ــت اس ــتگي و تمامي ــاد پيوس .  نم
ــا از ايــن نمــاد ،در ايــن ميــان) 343 :1389 ،ســرلو( ــر،هماننــد قبــل، موالن ــشان  بيــشتر ب اي ن

ــرد و    ــي گي ــره  م ــل به ــسان كام ــز    ازدادن ان ــي و ني ــليمان نب ــام س ــري مق ــبب برت ــه س آن ب
ــد     ــي كن ــاد م ــا او ي ــراه ب ــوالً هم ــاتمش، معم ــهرت خ ــا . ش ــت ه ــان مل ــاد   «،در مي ــن نم اي

ــده و       ــالب ش ــم ق ــه در ه ــت ك ــه اس ــرار گرفت ـــم ق ـــثلث روي ه ــشكل از دو م ــوالً مت معم
ن نـشانه را سـتارة عـالم صـغير يـا نـشاني از       ايـ . تشكيل يـك سـتارة شـش پـره را مــي دهـد         

ــي نهايــت      ــا ب ــرك نفــس را ت ــد ت ــد كــه مــي توان ــسان مــي دانن ــالقوة معنــوي ان نيروهــاي ب
  )175: همان(» .ادامه دهد

 ،موالنا، براي به نمايش گذاردن دوگانگي ها و دوگونگي هاي موجود در طبيعت
رب النوعي شرور و نماد ،  ملت ها اين نماد در ميان«. به ديو مانند مي كنددشمنان پير را 

  )427: همان(» .آرزوهاي بي قيد و بند و مهار نشده محسوب مي شود
  :    اكنون به بررسي نماد انگشتري و نيروهاي مخالف آن در ديوان شمس مي پردازيم

   تو جاناخاتم و پري شيدا از ديوتــو جـان سـليمـانـي آرامـگــه جـانــي       اي 
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  ة عشـاقي شمس الحــق تبريـزي       زمزم شكر آميـزد از زمـزم تو جـاناتـو كعـب
  )29: 1380 ،مولوي                                                                                         (

  حــجـــرة دل ز ديـــو خـــالي كـــن      كـــه تـــو در شـــهر تـن سليماني
   ســــليــمانـــيخــاتــمــيمــان ملـك خــود شــده اي      بـنــمـا ور سـل

)                                                                                              172: همان( بســــــتانيديـوشــمس تبريـــز نــــور سبــحاني       خــانة دل ز 
  )150 و 859 صص :1380غزليات،/ ك.ر(

خطاب به شمس، به اين نكته اشاره مي كند كه شمس با در در در بيت زير نيز موالنا 
 صاحب اختياري دست  و فرمان روايي، انسان كاملدست كردن انگشتري شاهي ،به مقام

  :پيدا كرده است
  روا  تــا كــه شـــوي خاتم و فرمان شاهيت در انگشت كـرد        خاتم
)                                                                                                83: همان( تبريز شهم شمـس الديـن      بـستم لب را تـو بيـا بـرگشاخسرو 

  :اكنون به نمونه هايي مشابه از اين نماد در مثنوي مي پردازيم
  انـــگشتري زن ديــو    بـر پـري و چــــون سليــماني دال در مـــهتري 

  ديو از دسـت تو نسـتاند سه    خاتمريو   باشي ز اين ملكت بريدگرچه
  بعد از آن عالم بگـــيرد اســـم تـو       دو جهان محكوم تو چون جسم تو

    پادشاهـي فوت شـد بخـتت بمرد     را بـبرد   خاتم ديوور ز دستـت 
  )158: 1386 ،مولوي(        

 به ، موالنا معتقد است كه مرد كامل بايد در مصاف با ديو نفس و حسودان ديو صفت
 زيرا اگر  برتري و پيروزي دست يابد تا بتواند به مقام و جايگاه هدايت انسان ها دست يابد

 و نيز حسادت حاسدان مانع راه او باشد، همه چيز را از دست خواهد داد و عالقه به ماديات
 اگر بتواند به خوبي از عهدة چنين مقامي ، با اين همه؛گرددم مرشدي نايل نميهرگز به مقا

  : خواهند شد او فرمان بردار،برآيد، تمامي ديوان و جنيان
  ديوچون سليمان باش بي وسواس و ريو      تا تو را فرمان برد جني و 

   شكـارخاتــم را ديو تو ايــن دل اسـت و هوش دار    تا نگردد خاتم
)                                                                                    601: همان( حذركن والـسالمخاتم با  ديوس سليماني كــند بـر تــو مدام        پ
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 ، زركـوب پيـر     پيـشة  اينجاست كه موالنـا بـه يـادكرد از صـالح الـدين مـي رسـد زيـرا                    
موالنـا هــم    .  قطعـاً حـضور يـك زرگـر را مـي طلبـد             ،تر و سـاخت هـر انگـش       استزرگري  

اين امر را بهــانة چنـين يـادكردي قـرار مـي دهـد و عـالوه بـر ايـن كـه او را شـيخ مريـدان                      
  :مي داند، چنين مي سرايد

  ور عيان خواهي صالح دين نمود       ديـده ها را كـرد بينـا و گـشود
   چشمي كـه دارد نور هوفقـر را از چـشم و از سـيماي او       ديد هر

  شيخ فعال است بي آلت چو حق        بـا مريدان داده بـي گـفتي سـبق
     مهـر او گـه ننگ سـازد گـاه نام   دل به دست او چـو موم نـرم رام    

     باز آن نقش نگين حاكي كيسـت؟   است    انگشتريمهر مومش حاكي 
     هر حلقه اندر ديگر است   سلسلة   اسـت   زرگـرحاكـي انديـشة آن 

  )233: همان(        
  جغد و زاغ/ باز : 3-5

ـــاز،  ــتان  «ب ــصر باس ــز    ،در م ـــورشيد را ني ــي خ ــوم ضــمني تجّل ــوده و مفه ــشانة روح ب ن
 ».مــي تــوان بــاز را نمــادي از پيــروزي بــر شــهوات دانـــست، در عــين حـــال  وداشــته اســت

، در جايگــاه انــسان و روح   در مثنــوي نيــز از بـــاز  ،بــدين ترتيــب ) 183 :1389 ،ســرلو(
ــي رود ــخن مـ ــي  . سـ ــساني، مـ ــام انـ ــراي مقـ ـــاز بـ ــابِ بـ ــت انتخـ ــي از حكمـ ــد ناشـ     توانـ

      اي شـــكاري اســـت كـــه بــــاز، پرنـــده«. هـــاي ايـــن پرنـــده و لفـــظ بــــاز باشـــدويژگـــي
ــين دارد   ــز ب ــوي و چــشماني تي ــايي ق ــوه. چنگــال ه ــشتردر ك ــي  بي ــر م ــه س ــا ب ــرد و در ه ب

جايگـاه ايـن جـانور    . كردنـد راي شـكار كـردن جـانوران تربيـت مـي      ايـن پرنـده را بـ       ،قديم
آن  بـي جهـت نيـست كـه وجـه تـسمية            ، بنـابراين  ؛معموالً بر سـاعد شـاه ترسـيم شـده اسـت           

ــدانيم    ــاه ب ــاعد ش ــه س ــشت ب ــاز، در بازگ ــه ب ــه  . »را ب ــي مرتب ــه اعل ــكاري ك ــاز «اش، بازش ب
 ،تاجــديني. (گــرددمــياســت، نمــادي از انــسان كامــل و مــرادان موالنــا محــسوب  » شــاهي
1383 :116 (  

ــد        ــي ده ــرار م ــف ق ــن ردي ــز در اي ــدگان را ني ــر از پرن ــي ديگ ــا برخ ــد؛موالن :  همانن
ــا     ــاقص و دشــمنان كــامالن، ب ــا، از كــوردالنِ ن ــل آنه ــل و در مقاب ــا، همــا، بلب طــوطي، عنق
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اكنــون .  بــا يكــديگر مطــرح مــي كنــدتــضادبــرد و آنهــا را در عنــوان جغــد و زاغ نــام مــي
  :ايي از غزلياتنمونه ه

   صفت بهار گويمبلبل آيد به خرابه هاي بهمن    برهم از اين چو زاغهمه بانگ 
  )492: 1380 ،مولوي                                                                                       (

  سكين مباز سـاكن      چه مســكن ساخــتي اي جغـداننـددر اين ويـرانه 
  )574: همان( و شاهينزاغبا رابازچه پيوندي كـند صـراف و قـالب      چه نسبت 

  )601، 290، 105 صص :1380غزليات،/ ك.ر (
موالنا در تمام اين موارد، زاغ و جغد را نمادي از شومي دانسته است زيرا كه آنان در 

 ؛است خواري شهره اندبه اين صفت و نيز عمر دراز و نج، ادبيات بعضي ازاقوام جهان 
  :چنان كه موالنا در اين باره در مثنوي مي گويد

  
  است  از بهر سرگين خوردنزاغاست       عمر  پروردنقرب، جانخوش، درعمر

  )755: 1386،مولوي                                                                                                (
  :اشاره مي كنيم اين نماد در مثنوي ي از كاربرد به موارداكنون

   داغ هاجــغدان و زاغــان ها     دارد از زاغطبايـع روح بـاز است و
  )758: همان(او  بمانده در ميانشـان زار  زار         همــچو بوبــكري بـه شهر سبزوار

  )976: همان(رستان برد را سوي گوزاغـان را سوي سـلطان برد       بال بازانبال 
او به . گويد به خوبي از نقش انسان كامل در هدايت افراد سخن مي،  موالنا در اينجا
 در صورتي كه از پير پيروي نكنند، اسير راه هاي تاريك و گور ،دهدمريدان هشدار مي

ست آنان بايد تنها در پي عنقا صفتان در، بنابراين ؛مانندِ نادانان زاغ صفت خواهند شد
موالنا در اين باره به مخالفان هم . مسلك، گام زنند تا به منتهاي سعادتمندي دست يازند

 قدم به ،»باز« كه دست از نفسانيات و صفات ناپسند خود بردارند و همچون مي كنداعالم 
  :راه حق گذارند
                                                                                          )    756: همان( باش      پيش تبديل خدا جان باز باشباز اين جان زاغهين بده اي 

 آنجا ؛ به صراحت از حسام الدين با نماد باز تعبير مي كند،    موالنا در دفتر دوم مثنوي
  :كه به سبب تأخير در شروع اين دفتر، به دليل غيبت حسام الدين، مي گويد
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  ثنــوي تــأخير شــد       مهلتي بايست تا خون شير شدمدتي اين م
  چون ضياءالحق حسام الدين عنان      بــازگــردانيد ز اوج آســمان

   گـشت      بـهر صيد ايـن معاني بازگشتباز زينـجا برفت و بلبـلي
       ) 182: همان( بـاد      تا ابد بر خـلق اين در بـاز بـادبـازساعد شـه مسـكن ايـن 

  
                                                                                             

  شمشير چوبين / شمشير پوالدين : 3-6

 نمــاد اتحــاد ، بنــابراين؛    شمــشير در اصــل متــشكل از يــك تيغــه و يــك قبــضه اســت 
ــ  ه شــكل صـــليب شــمرده مــي شــود، علــي الخــصوص در ســده هــاي ميانــه هنگــامي كــه ب

. در ميــــان بـــسياري از مـــردم بـــدوي، شـمـــشير حرمـــت بـــسيار داشـــت«. در مـــي آمـــد
رومـيان بر اين باور بــودند كـه آهــن، بـه سـبب ارتبـاطي كـه بـا مـارس دارد، قـادر اسـت                           

ـــند  ــابود ك ــياطين را ن ــا روح ش ــدام جــسماني و ارادة روحــي و   . ت ــادي از انه شمــشير را نم
ــز نمــاد روح و كــالم خـــدا   ــدني ــسته ان ــابودي جــسم،   . دان ــر ن ــت ب ـــه ســبب دالل شمــشير ب

ــردد    ــي گـ ــسوب مـ ــوي محـ ـــكامل معنـ ـــراي تـ ــادي بـ ــرلو(» .نمـ ) 530-531 :1389 ،سـ
.  مظهــر قــدرت اســت، و در هــر معنــايي كــه اســتعاره شــود اســتشمــشير از ابــزار قــدرت 

در . كــرده اســت عمومــاً بــه صــورت تيــغ و شمــشير معرفــي  راموالنـا نيــز ابزارهــاي قــدرت 
ن مـورد هـم موالنـا از يـاد يـارانش غافـل نمـي شـود و علـي الخـصوص حـسام الـدين را                    اي

بـه سـبب هــم   لقبـي اش بــا ايـن نمــاد و نيـز شــمس را بـه ســبب وجـود تشعــشعاتي كـه بــه         
اكنــون مــواردي از ايــن نمــاد را در . تيـغ خورشــيد تعبيــر مــي شـود، مــستقيماً يــاد مــي كنـد   

  :          غزليات بررسي مي كنيم
     شه حسام الدين حسن، مي گوي با جانان كه مناي

  )423: 1380 ،مولوي( مـي كنــمحسامـت جـان را غـالف مـعرفـت، بهر 
مولوي به حسام الدين كه او نيز در مثنوي بارها به گونة انسان كامل  «،در اين بيت

ق، شمس و توان حجانان را در واقع مي. وصف مي شود، پيغامي مي دهد تا به جانان بگويد
اين كه حسامِ .   دانست- من دروني شاعر كه شعر را از زبان ديگري بيان مي دارد–يا فرامن 
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كند، در عين حال لقب كه مولوي جان را غالف معرفت آن مي) شمشير جانان(= جانان 
حسام الدين حسن هم هست، اشاره به اتّحاد روحي حسام الدين با جانان دارد و نيز اين كه 

» .با فداكردن جان براي حسام الدين يكي است،دن جان براي جانانفداكر
توان پس از گذر نمودن از معناي  مي،همچنين در بيت ذيل )214: 1388پورنامداريان،(

 به معناي ايهامي مد نظر موالنا دست ،كنداصلي آن كه خورشيد را با تشعشعاتش عنوان مي
ي انگاشتن و اتحاد شمس و حسام الدين را در يافت كه از اتحاد ميان خورشيد و تيغ، يك

يكي به عنوان مركز ثقل حرارت و گرمي و ديگري با . داردتفّكر و نگاه خود بيان مي
  :شمشيرِ قدرتي در دستان توانمند اوست، اندك تفاوتي با استفاده از همنامي تيغ و حسام

   كشيدستتيغيد كه خوش بياريد به يك بار همه جان و جهان را        به خورشيد سپار
  )103: 1380 ،مولوي                                                                                                (

  )1176، 1164، 1163 صص :1380غزليات،:ك.ر(
او از ياران خود مي خواهد كه .     در مثنوي نيز موالنا از اين نماد بهره برده است

  : بر سر دشمنان حسود فرود آيند، به مانند شمشيري پوالدين،وارههم
  )185: 1386 ،مولوي( باش       هين مكن روباه بازي شير باششمشيربر سر اغيار چون 

   خورشـيد حسام الديـن بزنتيغچون زمين برف درپوشد كفن      
   اهللا را     گرم كن ز آن شرق اين درگـاه راسيفهين برآر از شرق 

  )918: همان(كه ها بـر تـرابند آن آفتـاب      سيل ها ريزد ز زخنجربرف را 
ند و  ا عنوان شمشيري چوبين ياد مي كند كه بسيار بي ارزش بهدر مقابل از حسودان     

 به ظفر دست  نمي توانندباني چنين شمشيري نبرد مي كنند، هرگزيآنان كه به مدد و پشت
  :بيابند

  نش مي بست راه ما را     پـاالن خـر بر او نه، كو كـودنست امشبآن كو به مكر و دا
        وان نيزة درازش چون سوزن است امشبچوبين آبدارش پوسيده اسـت و شمشير

  )96: 1380 ،مولوي                                                                                (
   باشـدپـوالد كه از شــمشيري         بـه ينچــوب شمشيرچــه ماند هيبت 

  )203: همان                                                                                           (
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داند كه تا زمان در نيام بودن از اعتبار هايي بي قدر و ارزش مي موالنا آنها را جان،سپس
از غالف بيرون كشيده شوند، چوب خشكي هستند كه نه تنها  آن هنگام كه  وبرخوردارند

  :در كارزار، كاري از پيش نخواهند برد بلكه سوختن را شايسته اند
   در غالفتيغ چوبينجان بي معني در اين تن بي خالف        هست همچون 

  تا غالف انـدر بـود با قيمت اسـت        چون برون شد سوختن را آلت است
  )35: 1386 همان،(را مبر در كارزار        بنـگـر اول تــا نــگردد كـار زار تيغ چوبين

  
  نتيجه 

 يك ركن مهم در ديوان شمس و مثنوي موالنا از جايگاهي ، به عنواننماد و نمادگرايي
در ميان جايگاه هاي مختلف نمادين ِ اين آثار، ياران موالنا نيز در . ويژه برخوردار است
سه تن از اين ياران كه هر يك به نوعي عاملي در ايجاد و . ياد شده اندقالب هايي خاص 

 كه همواره در هستند شمس، صالح الدين و حسام الدين ،آفرينش اين آثار بزرگ اند 
 از مقامي شامخ برخوردار بوده اند و آثار خطير او هرگز از حضور پر شور و ،نگاه موالنا

 چنان كه حّتي آنجا كه از شدت حسد ؛شده استشعر آفرين اين دوستدارانش خالي ن
درجايگاه خورشيدي كه سمبل گرمي و حاسدان نمي تواند از آنان سخن به ميان آورد، 

حرارت بخشي است و صفات جمال و جالل ازلي را مي نمايد و آب كه عالم طبيعت بدان 
 آيينه هاي صاف و به  كه را و نيز مؤمنانيمي كند از آنان ياد است،زندگاني  زنده و منشأ

المؤمن مرآت المؤمن گشته اند و تماميت و كمال : صيقلي مي مانند و تداعي گر سخن
آنان را با نشان خاتم و انگشتري، بزرگي و تيزبيني شان را در جايگاه باز شكاري و در آخر 

ه موالنا  آنچه ك.مي ستايد نماد شمشير پوالدين ،  باقدرت آنان را در برابر معاندانِ حسود 
در بطن نمادگرايي از يارانش به آن بسيار توجه دارد، اين است كه هر يك از آنها را در 

داند كه دشمنان  به مانند انساني مؤمن و كامل و نيز مرشد و راهبري واقعي مي،عمق مطلب
  . با پيروي از آنها مي توانند به طريق حق و راه روشن سعادت دست يابند،و منكران
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شود، در مقابلِ اين جلوه هاي جا كه او معتقد است هر چيزي به ضدش پيدا مي  از آن
هايي نمادين در عبارت نمادينِ ياران، دشمنان و طاعنان آنها را نيز با دوگونگي و دوگانگي

  .گنجانيده است
    او بر اين باور است، حسوداني كه در مقابله با اين سه تن از هيچ كوششي فروگذار

ند كه تنها با عنادشان، خود را از فروغ و تابش  ا، اشخاصي همچون خفاشند كننمي
 تابندگي خورشيد عالم تاب  برابر بي آنكه بتوانند مانعي در اند،خورشيد بي نصيب نموده

باشند يا به مانند آتشي از نفس سركش كه تنها در مصاف با آب حيات وجودي اين ياران، 
 آنان را زنگارهايي مي داند كه اگر ،همچنين. مي برندخود را به ورطة نابودي و هالكت 

چه سعي دارند از فروغ آينة روح اين ياران بكاهند، اعمال آنان بدين نتيجه منتهي خواهد 
 هرگز آينة ساختة صفاي باطني آنان را درنخواهد نورديد چرا كه ،شد كه زنگار انكارشان

ه به  كه در پستي خاك مي زيند و هرگز ر آنان را زاغان و جغداني مي داند،در جايي ديگر
رد يا شمشيرهاي چوبيني كه تنها با گستاخي هاشان به خود عالم واال و افالك نخواهند ب

شمشير چوبين نيز نه تنها در برابر وجود پوالدين اين ياران مقاومتي . آسيب مي رسانند
  .ندارد، بلكه در مصاف با آنها خرد و درهم شكسته مي شود

كرده  نمادين سخن گفته، سعي به صورت موالنا افزون بر اينكه از يارانش ، تفاسيربا اين
 ،زند تا به مقام آنان در جايگاه پير، مراد و مؤمني كه در طريق كمال انساني گام مياست

سخن شان تقابل با دشمنان از آنان در با اشاراتي عالمانه، ،اشاره نمايد و در بسياري موارد
  .گفته است
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