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  نگاه موالنا به طبيعت در غزليات شمس تبريزي

  *كاظم دزفوليان

  **محمد رشيدي

  چكيده
شود كه شعرا از گذشته تا به امروز در اشـعار   در شعر فارسي مالحظه مي با مطالعه

 و همچون توصيف، مدح، ذم، تغـزل،  تيتفاوخود از عناصر طبيعت براي مقاصد م
دف از نگارش اين مقاله بررسي نقش طبيعت و عناصر آن ه. دان استفاده كرده مرثيه

  .است ديوان كبيرر غزليات و ميزان كاربرد صور خيال برساخته از عناصر طبيعي د
اين حضور هم ازلحـاظ تعـداد   . نمود طبيعت در غزليات موالنا چشمگير است

ه جـ وكثـرت ت  .تاس هجتوكاررفته درخور  ابيات و هم ازنظر تنوع عناصر طبيعي به
سـت،  ذوق شـاعرانه و مطالعـة فـراوان او    كه معلـول  موالنا به طبيعت، عالوه بر آن

. گـذارد  يمنمايش  يربخشي مظاهر طبيعت را بهتأثآگاهي موالنا از امكانات لفظي و 
 قرآنتوان گفت نگاه غالب در اشعار موالنا، نگاهي برگرفته از فرهنگ اسالمي و  يم

ها براي بيان مقاصـد   اي نگريسته و از آن  او به اكثر عناصر طبيعي از ديد تازه. است
  .ره برده استتعليمي و عرفاني خود به

  .طبيعت، مولوي، غزليات شمس تبريزي :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
 ،در نقاشـي . هنـر بـوده اسـت   ي اصـلي  هـا  ها و سرچشمه طبيعت همواره يكي از خاستگاه
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ام تـاكنون،  يـ ا نيتر ميرا از قد طبيعت  حضورو  داز همه بارزتر در هنر شعر نموو  ،موسيقي
 توجهدر ادبيات فارسي، . مشاهده كرد توان يهاي جهان م  ملت ةدر آثار منظوم و شاعرانة هم
جـا كـه توصـيف طبيعـت، يكـي از بـارزترين        گير است؛ تا آن اديبان به طبيعت بسيار چشم

كه توجه به طبيعت در آثار  چنان گو بوده، آن  استفادة بسياري از شاعران پارسي مضامين مورد
غيـر از   به. اند هدشبرخي شاعران تا بدان حد برجسته بوده است كه به شاعر طبيعت معروف 

يعنـي صـرف    ،انـد  طبيعت نپرداختـه  هصرف ب مستقيم و طور كه بههم  ياينان، ديگر شاعران
و در شعرهاي  اند ختهيدرآم طبيعت انحوي ب ديد، به توان يوصف طبيعت را در شعر آنان نم

نحـوة كـاربرد   . كار برده شده است ها به  براي بيان انديشهها، تصويرهاي گوناگون طبيعت  آن
رنگ و بوي ويژه و مختص ه ك مانند بسياري مضامين ديگر در عين اين طبيعت نزد شاعران 

  . اي را به خود گرفته، گاه مشابه و حتي تكراري است هر گوينده
خويش دارد، طبعـاً صـور    ژةيو ييها خود تجربه كه هر كس در زندگي خاص جا از آن

خـود اوسـت و نـوع     ةخاصـي دارد كـه ويـژ    وةيخيال او نيز داراي مشخصاتي است و شـ 
 سـت ا تصويرهاي هر شاعر صاحب اسلوب و صاحب شخصيت، بيش و كم اختصاصي او

  .)27: 1383 ،كدكنيشفيعي (
 يهـا  يبنـد  دسـته  ،شاعران از طبيعـت  يها برداشتاين موضوع و صور خيال و  ةباردر

نوع نگاه موالنا به . جاي داد متفاوتيي ها گروهو شاعران را در انجام داد  توان يگوناگوني م
  .نظير مبدل كرده است طبيعت، او را در اين زمينه به شاعري بي

وجود  طبعاًبحث در موضوعي زنده و ملموس است كه  مييجو يمچه در شعر موالنا  آن
گياهـان و   ،روز و شـب  ،هاي سـال   خارجي دارد و مواردي همچون زمين، هوا، كوه، فصل

؛ بـه عبـارت ديگـر، بيـان هرگونـه      دگيـر  يمو باألخره جانداران غير از انسان را دربر  ها گل
تصوير ذهني يا خيالي كه در غزليات موالنا از عناصر و عوامل طبيعي وجود دارد و شاعر به 

 استعاره، ،ه به قصد وصف خود آن امور و چه به طريق تشبيهچ ن استفاده كرده،طريقي از آ
  .و كنايه براي توصيف امور ديگر در اين تحقيق بررسي شده است ،جازم

  
  موالنا و طبيعت. 2

غزليـات  . مشـاهده كـرد   تـوان  يمـ  مولوي ديوان كبيردر ادبيات فارسي را  اوج غزل عرفاني
سـروده   وجـد و جذبـه  در مجـالس سـماع و در حـال     اغلبغزلياتي است زنده كه  موالنا
ي هـا  وزنو ب جديـد اسـت،   اغلـ  يشهـا  هيها و تشب او و درنتيجه استعاره يها نگاه. اند  شده
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ع استغزليات او نيز متنو.  
نمـايي   موسيقي قوي شعر، خاصيت حقيقت: اند از موالنا عبارتمهم شعري  يها يژگيو

و عرفاني كـه   نمادينزبان و ستيزي، فراواني تلميح،  بودن، نشاط، غمرگذاري، تأثو باورداشت
به طبيعت در  مولويعالقة . نام نهادعرفان حماسي  آن ران توا يحماسي دارد و م اي  مايه بن

از بهار و خـزان، آب و بـاد،    ،خويش غزلياتو  مثنويدر  ؛ اوخاص دارد يا سخن او جلوه
 يو حتـ  شـكافد  يجهـان را مـ   يهـا  رنگيها و ن د، رنگكن يمرغ و مور ياد م وخاك و دانه، 

جز خدا هيچ  يو گاه حت نديب يگاه خدا م د، طبيعت را جلوهكن يآميزي م كارگاه عدم را رنگ
  . نديب يچيز ديگر را در سراسر كاينات نم

ـ در كالم موالنـا، طبيعـت تمـوجي     ال طبيعـت در سـخنش   سـي  و خـون دارد  كرانـه  يب
درختان تا پرنـدگان   ،ها كوه ،كن و زمين از نسيم و طوفان بنيان غزلياتموالنا در . جوشد يم

و سخنش را  ديجو يمكران سود  و درياي بي ،مقدار اندام زيبا، خار ناچيز و شبنم بي كوچك
  .سازد يمغني و بيانش را مؤثر و تصويرگر  ها آنمدد  به

ي موالنا و نگاه او به جهان خلقت و رابطة آدمي نيب جهانمناسب است در ابتداي بحث، 
آدمي را  و كند يمبودن منزلگاه دنيا براي آدمي اشاره  موالنا اگرچه به موقتي. با آن مرور شود
كه بر خوان كرم الهي  داند يمبلكه از منظري ديگر انسان را مهماني  ،داند ينمزنداني اين دنيا 

و ديوار زندان هيچ لـذتي  ش و از طرح و نق شدياند يمزنداني پيوسته به فرار . نشسته است
از نظـر موالنـا،    .رديـ گ يمماندگار نيست، از مواهب بهره  داند يمكه  آن اما مهمان با ،برد ينم

  :اند و آدمي سرخيل ميهمانان است همه بر خوان الهي ميهمان
 1)1375( بشكنمنان  گوشةگوشم چرا مالي اگر من    اياي مهمــان خويشــم بــردهخــوان كــرم گســترده

؛ و كه در گلشن الهي گلبن باشد نه خار داند يمخود  فةيوظحال اين سرخوان مهمانان، 
او روح انسـان را مرغـي در قفـس    . سـرا  نوا باشد نه جغـدي شـيون   در باغ دل بلبلي خوش

تفـاوت   .تبر اشتر جسم سـوار اسـ  ) ص( ، بلكه روح در نظر او همچون مصطفيابدي ينم
مهار آن  تواند يمروحي كه بر اشتر تن سوار است و : عميقي بين اين دو ديدگاه وجود دارد

دست بگيرد و آن را به هر سو كه بخواهد، ببرد تا مرغي كه اگرچه پـر و بـال پـرواز     را در
ين چنين اسـت  ا. تدارد، در قفسي زنداني است كه امكان جوالن و پرواز را از او گرفته اس

  :آهوي جانش را به هر صحرايي روانه كند تواند يمعر كه شا
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 چه كنم آهـوي جـانم سـر صـحراي تـو دارد        به دو صـد بـام بـرآيم بـه دو صـد دام درآيـم
)759(  

  طبيعت در شعر موالنا. 3
عنوان نقشي  يا به طبيعت به: شاعران در مواجهه با طبيعت، دو رويكرد عمده داشتند و دارند

كـه از   يـا آن  انـد  كردهو آن را در اشعار خود وصف   دوختهنظر  بيفر دلزيبا و رنگارنگ و 
نـزد   اول در وةيشـ . اند جستهعناصر طبيعت در تشبيه و استعاره براي بيان مقصود خود بهره 

كـار بـرده    دوم را همچون ساير شـاعران بـه   وةيش مااكاربرد است،  موالنا بسيار مهجور و كم
در اين شيوه، موالنا اگرچه از مضامين شاعران پيشين نيـز سـود جسـته، در بسـياري      .تاس

 :موارد خود تصاويري بديع خلق كرده كه پيش از او استفاده نشده است

كـه در عصـر او همـة     اين با. در تصوير طبيعت، زاوية ديد موالنا غالباً بديع و نوآيين است
 هت و اصوالً از نظر سـير صـور خيـال، ايـن دور    شاعران كارشان تكرار تصاوير ديگران اس

كوشد بسياري از عناصر طبيعت را از ديد  اي است كه ايماژهاي آن تازگي ندارد، او مي دوره
  .)91: 1388 ،يمولو( اي بنگرد تازه

است؛ كه در آن، موالنا در چهار بيت، بـا   ذيل غزلاي از اين تصاوير تازه و بديع،  نمونه
 و عناصـر اربعـه  ، كـوه، سـنگ، ميـوه    ،استفاده از عناصر طبيعي همچون درخت، گل، پرنده

  :تصاويري زيبا و شاعرانه خلق كرده است
ـ  يدرد خسـتة خـارم، تـو نيـز مـ     هب   نهفته شـد گـل، و بلبـل پريـد از چمـنم  يدان
ــاز ســپيدم بســان فاختــه شــد ــه ب ـ  يبه كوهسار چو سـارم، تـو نيـز مـ       بــه نال  يدان
ــت ــق لب ــران عقي ــدان، ب ــودم خن ــار ب ـ  يكنون چو شـعلة نـارم، تـو نيـز مـ        ان  يدان
 )3108(ي دان يدارم، تو نيز م كه برد برسر   انار عشـق تـو بودسـت شـمس تبريـزي

اي توصيفي است و نه ابزاري، بلكه طبيعت  اما مواجهه موالنا با طبيعت اغلب نه مواجهه
اي كـه در   عارفانـه  سـرمة در شعر موالنا عنصري زنده است كه در تكاپو است و موالنـا بـا   

  :كند يمو روايت  نديب يموگو را  چشمان خويش كشيده است، اين تكاپو و حركت و گفت
 دريا گردد اين چشم چو جويتا كه   ، آن بجـوياي هستعارفان را سرمه

  )1907، بيت 5، دفتر مثنوي معنوي(
كالم نيست، بلكه هر جزوي از آن زنده است و  بيو  جان يبنزد موالنا نقشي  طبيعت در



 67     كاظم دزفوليان و محمد رشيدي

  

  :كه زند يمبانگ  ها انساندر گوش 
ــيم     مــا ســميعيم و بصــيريم و خوشــيم ــا خامش ــان م ــما نامحرم ــا ش  ب

  )1019، بيت 3همان، دفتر (
در شعر موالنا اشاره كرد كه همچون نمايشگاهي بـزرگ  » باغ«به  توان يمعنوان نمونه  به

او  ؛ و، سرشار از زندگي اسـت موالناباغ در نظر  .گر است از عناصر طبيعي در شعر او جلوه
و بـا ايـن    )3231 تيـ ب، 2 دفتـر  همان،( »فلك يك برگ اوست«كه  نديب يياي باغي را مؤر

هرچندكـه ايـن بـاغ،     ،حال، باغ خاكي دست كم بازتاب كوچكي از اين باغ ملكوتي اسـت 
باغ در غزل موالنا، صحنة رويارويي خزان و بهـار، زاغ و  . اي است العاده راستي باغ خارق به

ي گوناگون است كه هركدام نقشي در اين پرده ها گلگاه درختان و   بلبل و نمايشگاه و جلوه
 نـد يب ينمـ و بوها را  ها رنگاو در نگاهش به باغ، تنها . باغ موالنا، باغي است پرهياهو. ددارن

با ورود به باغ موالنـا، گـويي بـه بـازاري پرهيـاهو وارد      . ابدي يمرا در گفتارهابلكه رفتار و 
  .دپي هدفي گرم دادوستدن اجزاي آن در همةكه  ديا شده

 
 تعداد ابيات طبيعت

 1755 گياهان

 1888 عناصر طبيعي

 1476 حيوانات

 293 ساليهافصل
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 727 اماكن مناظر طبيعي

 517 هاسنگ

 888 هاي طبيعيپديده

 7544 مجموع

 گياهان 3.1
و  نيتـر  مهـم ـــ  ...) برگ و خار،  ،سبزه ،منچ( درختان و ساير گياهان ها، گلگياهان ــ شامل 

ياهان بـاغ غزليـات   گ. اند دادهقسمت اوصاف موالنا از طبيعت را به خود اختصاص  نيتر ياصل
  :اند و در هواي وصال رقصان خورند يمو از رزق الهي  شوند يمموالنا از آب شوق يار سيراب 

ــوقش ــبز از آب ش ــاش س ــاهي ب  )682(مينديش از خري كو ژاژ خايد   گي
دهندگان بهار  شكفتن در اسفند و فروردين، از مژدها بــ كه  در باغ بهاري موالنا، نرگس

ضوري فعال و چشمگير دارد و با چشم مست خويش به شوخي و شهرآشـوبي  ح ــ است
  :مشغول است
 )1961( كاندرآ اندر نوا عشق و هوا را تازه كن   زنـدمـيخفته چشمكبلبليسو نرگس آمد

رنگ و روي معشوق را به آن تشبيه سوسن گلي است سپيد و انواعي از آن خوشبو، كه 
كنـد، از يـك سـو      متمـايز مـي   هـا  گـل اند؛ اما آنچه سوسن را در شعر فارسي از ديگر   كرده
ي دراز آن به زبان و از سوي ديگر خاموشي آن در ها گلبرگجهت شباهت  آوري آن به  زبان

  :خورد  چشم مي به رديوان كبيدر » خاموشي«و » گويايي«اين دو تعبير . داشتن است عين زبان
 )1348( لاسرار عشق بلبل و حسن خصال گ   سوسن زبان گشاده و گفتـه بـه گـوش سـرو
دستماية مضامين اشعار  آن راداري غافل نبوده و  موالنا از خاموشي سوسن در عين زبان

به خاموشي  هيتوصو يكي از نصايح هميشگي او  ديستا يماو خاموشي را . خود كرده است
 »شاموخـ «عنـوان تخلـص از كلمـة     گويي است، تا آنجا كه در بسياري از غزليات بـه  و كم

  :استفاده كرده است
ــو ــد گلشــن ت ــه دي ــرا ك ــنم اي ــالم سوس  )2083( نز شرم نرگس تو ده زبانش شد الك   غ

گـل سـرخ،   . ي ديگر گل سرخ هسـتند ها نامگل سوري، گل ورد و گل صدبرگ، همه 
رو است و بوي خـوش دارد و معشـوق بلبـل      رويد، سرخ  است و در بهار ميعروس چمن 

  . كنند  است، كه رنگ و رخسار يار را به آن تشبيه مي
هر . بود ي، جاي شگفتداد يباغ شعرهايش را به گل سرخ اختصاص نم انةياگر مولوي م
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گـل   .اي بايـد  ويژهرا جايگاه گوناگون را وصف كرده باشد، گل سرخ  يها اندازه كه او گل
به وصف » گل«موالنا يك غزل كامل را با رديف . سرخ تجلي كامل جمال الهي در باغ است

و ثناي گل اختصاص داده است و در آن، اصل و ماية مباهات و عـزت گـل را عـرق روي    
  .داند  مي) ص( پيامبر خاتم

ــل ــال گ ــال س ــادي و امس ــروز روز ش  لنيكوست حال ما كـه نكـو بـاد حـال گـ        ام
 تــا چشــم مــا نبينــد ديگــر زوال گــل        گل را مـدد رسـيد ز گلـزار روي دوسـت
 )1348( گلزان صدر بدر گردد آنجا هالل   اصل و نهال گل عـرق لطـف مصطفاسـت

در » درخـت «واژة . بسامد بـااليي در غزليـات موالنـا دارنـد     ها گلدرختان نيز همچون 
درختان در بـاغ  . بيت آورده شده است 178صورت درخت و شجر در  معناي عمومي آن به

غزل موالنا درنمازند؛ سرو قيام كرده و تاك به سجده درآمده است و همه از باد بهـاري در  
وي برآورده و نغمة توحيـدي  هر درختي از دل خويش آتش موس؛ و رقص و شادي هستند

  :سر داده است كه
  .)6/ الرحمن( جرُ يسجدانجم والشََّوالنََّ

 )70( قبول آمد قبول آمد مناجـات صـالتي را     ميهمه قاصايمهمهنيدرختان بنيدرختان ب
اين لرزش در ذهن موالنـا بيـد رقصـان و    و لرزد   شاخ و برگ بيد با مختصر نسيمي مي

  :گر كرده است  جلوه سرخوش را
ـتي   از  كـه   جنبانرس  بيد  آن  گفت چه ـبك  مس  )581( آمـد  داريپاو  كه رفت  قامت خوش  سرو  آن ديچه د   شـد ر سـ  س

در قـدوم  ؛ و وگو اسـت  موالنا، سرو در باغ، با ديگر گياهان و درختان گرم گفت در نظر
  :يار قيام كرده است
ــي ــاغ ســالم م ــد ســرو قب ــكن ــيامي ــدم  )549( درسيغنچه سوار م رود يسبزه پياده م   كن

بيت ياد كرده  57در » ميوه«هاي فراواني نام برده و از واژة  از ميوه ديوان كبيرموالنا در 
اي خاص و نيز  و از ثمردادن هر درخت به ميوه ها شاخهبر  ها وهيمبودن  او از آويزان. است
به ميـوه و شـيرين و آبدارشـدن     ها شكوفهدارنبودن درختان و تبديل  داربودن و يا ميوه ميوه

كمـك ايـن تصـاوير بيـان      در اشعار خود ياد كرده و مضامين عرفاني خويش را بـه  ها وهيم
  :كرده است
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)133( ج رامي بيني درآويزان دو صد حالزان ه  چــو ميــوه از درخــتآويخــتن دارد زنــدگي ز
)196( ن راها چو رو نمايد قيمـت دهـد زبـا   دل  هـادلهـا چـوها وين ميـوهزبانبرگ چون  اين

بـا شـمس را بـا اسـتفاده از انـار       اش رابطهي خود از ها فيتوصموالنا يكي از زيباترين 
) معنـي درخـت   بـه ( در اين بيت، عشق شمس را همچون انـاري بـر سـر دار   . سروده است

ابهـام  . آوردن آن به بـاالي دار بـرود   دست توصيف كرده كه باعث شده است موالنا براي به
ا ، حالت زنـدگي موالنـا بعـد از مالقـات بـا شـمس ر      »چوبة دار«و  »تدرخ«معني  به» دار«
  :كند يمخوبي بيان  به

 )3108( يدان يدارم، تو نيز م كه برد بر سر   انار عشـق تـو بودسـت شـمس تبريـزي
، با اسـتفاده از انگـور و شـكل درخـت و     ديوان كبيرهاي زيباي   موالنا در يكي از بهاريه

كـرده كـه   ) ص( خوشة آن و شيريني و تلخي آن در شراب، توصيفي زيبـا از پيـامبر خـاتم   
  :بديع، دلكش و بسيار شاعرانه است

ــه      انگــــور ديــــر آمــــد زيــــرا پيــــاده بــــود ــويي فتن ــه ت ــه آ ك ــر آ و پخت ــين دي  اي مه
ــتم ــابق و اي خـ ــرين سـ ــماي آخـ ــاوهيـ  اهللا متـــين وي چنـــگ درزده تـــو بـــه حبـــل   هـ

ــرس ــود مپ ــت خ ــب و تلخي ــيرينيت عجاي  چون عقل كزوي است شر و خير و كفر و دين   ش
ــو ــال چ ــدر ب ــاتان ــا نب ــدر رخ ــكر و ان ــرنگبين       ش ــار ت ــو خ ــت چ ــالي توس ــي ب  تلخ

ــول ــل اصـ ــارف و اي واصـ ــارف معـ  )2046( اي دست تو دراز و زمانه تو را رهـين    اي عـ
از بكرترين تصاويري كه موالنا بـا  . بيت از غزليات خود از كدو نام برده است 13موالنا در 

اين . بودن گردن كدو با ريسمان است كردن كدو با ريسمان و نيز بسته كدو ساخته، تصوير بازي
واسطة شكل بوتة كدو در ذهن موالنا نقش بسته و با استفاده از آن مضمون زيبـايي را   تصوير به

كنـد،   كه كدوي آويخته به رسن، تصوير كشكول را نيز تداعي مي يان كرده است؛ ضمن آنب
  :كردند عنوان ظرف نگهداري آب هم استفاده مي ويژه كه دراويش از نوعي كشكول، به به

ــت ــازيي گرف ــن ب ــت رس ــدو گريخ ــو ك  كـــوزه كـــي رهـــد از چشـــمة معـــينآن نـــيم   از ت
ــردنش ـتند گ ــت ببسـ ــو نداش ــوش ت ــون گ ــدي بكشــيديش خــوش     چ ــر ب  طنــين گوشــش اگ
ــد ــن مس ــل م ــدا حب ــت خ ــدها ببس ــي جي ــام مســـتبين    ف ــه پيغـ ــرا نداشـــت گـــوش بـ  زيـ
ــود ــر ب ــوش خ ــدا گ ـنود ز خ ــه نشـ ــي ك ـين       گوش ــوت مبـ ــي دع ــر نفس ــو ه ـنو ت ــق شـ  از ح
ــرج ــق و ف ــاي حل ـته تقاض ــو ببسـ ــق ت  )2046( نگوش چون كدو تو رسن بسته بر وتيبي   اي حل
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 ابياتتعداد گياهان
 950هاگل

 281درختان
 181هاوهيم

330 گياهان
1750مجموع

  
  

 ها فصل 2.3

و هركدام رنگ خاصي به طبيعت  ندنقش بسيار مهمي در پديدآوردنِ طبيعت زيبا دار ها فصل
 پوشاند يم، زمستان بر طبيعت لباس سفيد كنند يمبهار و تابستان همه جا را سبز : بخشند يم

  .داز ميان فصول، بهار باالترين بسامد را دار. كند  و پاييز با ورودش همه جا را رنگين مي

  بهار 1.2.3
طبيعـت در فصـل بهـار جامـة نـو و      . ساز بسياري از اشـعار موالناسـت   اين فصل مضمون

ختـان جوانـه   و در نـد يرو يمـ  هـا  گل، شوند يم، زمين و گياهان زنده كند يمتن  رنگارنگ به
  .دهند يمزنند و شكوفه  مي

شور او آمده، تشبيه  و هاي پروجد يكي از تمثيالت شاعرانة دلخواه مولوي كه در بهاريه
 اًهر آنچه ظاهربا آن، و  وزد يباد مانند صداي صور اسرافيل م .بهاران به روز رستاخيز است

 خواند يبشر را فرا م قرآن. شود يو نمايان م رديگ يدر زير خاك پوسيده بود، بار ديگر جان م
و موالنا ايـن آيـات قرآنـي را از روي     ؛كه احياي زمين مرده را در بهار دليل رستاخيز بداند
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سـورة   9كـه در آيـة    داند يمطبيعت » السرائر تبلي«موالنا بهار را همان  .كند يايمان تفسير م
  :آمده است» الطارق«

 د بهـــار خـــرم و گشـــتند همنشـــينآمـــ  مستي و عاشـقي و جـواني و جـنس ايـن
ــاغ تبلــي ــان ب  همــي نماينــد آن دلبــران چــين   هــادل  الســراير اســت و قيامــت مي

 )2046(ميان طين  تا كي نهان بود دل تو در  يعنـي تـو نيـز دل بنمـا گـر دليـت هسـت
آور شادي است و موالنا كـه غـم در    ، پيامديآ يم مرده و دلبهار كه پس از زمستان سرد 
  :رود يموجود به پيشواز بهار  دنياي يقيني او راهي ندارد، با همة

ـان   ــار جـ ــد به ـاخ  آم ـا اي شـ ــص آ    هـ ــه رق ــر ب  )189( آ  رقـص  آمد مصر و شكر به  چون يوسف اندر   ت
ـتان شــود       ـا خاكــدان بسـ ـان پـران شـود          آمــد بهــار عاشــقان تـ ـا مـرغ ج  )536( آمد نـداي آسـمان ت

بـين   كنـد، در چشـم بـاطن     در رگ طبيعت روانه مي اين بهار شهرآشوب كه آب حياتي
  :آور يار است  پيام، موالنا

 )12( هـا  اي از تو آبستن چمن و اي از تو خندان باغ   اي نوبهار عاشقان داري خبـر از يـار مـا   

 مثنـوي معنـوي  قول موالنـا در   اثر ندارد و به زيو هر چاين بهار احياگر البته بر هر كس 
  ):1911 تيب، 1دفتر (

 رنـگ  خاك شو تا گل برويي رنـگ    از بهاران كي شـود سرسـبز سـنگ
  :موالنا در غزليات خويش نيز بارها به اين مضمون توجه كرده است

 بهــار را ز چمــن پــرس و ســنبل و شمشــاد   كلــوخ و ســنگ چــه دانــد بهــار را چــه اثــر
جوالنگاه بهار و شادي است كه حضور خزان را نيـز در سـاية بهـار     آنچنان ديوان كبير

  :داند يمتا آنجا كه موالنا خزان را مريد بهار   ،رديپذ يم
 )1143( نه عاقبت به سر او رسيد شيخ بهار   كنـــانخـــزان مريـــد بهارســـت زرد و آه

و حضور بهار از خزان ياد كرده، براي تشـبيه و توصـيف حـرص     يي موالنا بياگر جاو 
  :است )رمقابل يا در(ريغ

ــاغ را ــد بـ ــر زرد كنـ ــت غيـ ــاد خزانسـ  )3024( يا دانهحبس كند در زمين خوبي هر    بـ
ــي    حــــرص خزانســــت و قناعــــت بهــــار ــزان خرم ــان را ز خ  )3177( نيســت جه
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جان، هر دستبردي كه  در عالم چه وموالنا همواره بر اين عقيده است كه چه در طبيعت 
  :شود يمبهار جبران  و قدومس نَفَاز خزان برسد، به 

 كنـد يبين كـه بهـاران چـه وفـا مـ        گرچــه خــزان كــرد جفاهــا بســي
 )1000( كنـد  يفصل بهار آمد ادا مـ    فصــل خــزان آنــچ بــه تــاراج بــرد

 ،زمسـتان از سـوي ديگـر    .داند  هاي زمستان مي  كننده و دادخواه ويراني  او بهار را جبران
هـاي تاريـك    خانـه  تمامي ثروتـي كـه در گـنج   . فصل انباركردن مواد مصرفي تابستان است

عاشـق نيـز خـود ماننـد خـزان       .دوشـ  مـي با آمدن بهاران خرج  ،درختان انباشته شده است
يـا در   ؛كند يو خزان م زدير يو در هجران معشوق شاخ و برگش م شود يرخسارش زرد م

و در رنـج  ا كه هر كسي از ، چناندشو يمعشوق چون زمستان افسرده و غمين م ،جاي ديگر
  :شود يمبدل م ياو به گلستان بهار ،كه يار پديدار آيد آن زمان اما ،است

ــاغ ــاي ب ــتان دع ــت زمس ــد اس ــاك نعب ــتعين      اي ــاك نســ ــد ايــ ــار گويــ  در نوبهــ
 مگــذارم دگــر حـــزين  بگشــا در طــرب      ايـــاك نعبـــد آنـــك بـــه دريـــوزه آمـــدم

ــتعين كـــه ز پـــري م  ــايـــاك نسـ ــاوهيـ  )2046( نگهم دار اي معـين  شومياشكسته م   هـ

  
 تعداد ابيات هافصل

 223 بهار

 9 تابستان
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 44 خزان

 17 زمستان

 293 مجموع

  
  حيوانات 3.3

همواره نقش زيـادي در ادبيـات فارسـي     ،سبب كاربرد تخيلي و تمثيلي كه دارند جانوران به
تمثيلـي   ةاسـتفاد  ،هـاي ادبيـات فارسـي    تـرين روش  ترين و كهـن  يكي از قديمي ؛اند داشته

كه در بررسي حاضر، به دو گروه پرندگان و غيرپرندگان تقسيم  ،حيوانات .ازحيوانات است
  .دارند ديوان كبيربسامد بااليي در  ،اند شده

پرندگان كـه   ويژه به ؛اي دارند  ادبيات تمثيلي جايگاه ويژه ةرصدر ع حيواناتپرندگان و 
بيشـتر بـراي بيـان مفـاهيم و مقاصـد       ،حضورشان از ديرباز در كالم شاعران و نويسـندگان 

 عقل سرخ ةسينا، رسال ابن طيرال رسالةتوان به   آنها مي ةجملازكه  ،عرفاني و فلسفي بوده است
عرفـاني   ةآنها حماس خاقاني، سنايي و در رأس   يرهايالط سهروردي و منطق صفير سيمرغِو 
  .اشاره كرد ،الدين است كه پيشاهنگ موالنا جالل، ريالط منطقيعني  نيشابوري ارعطّ

 ديـوان كبيـر  را در  آنهـا گونـه از   15كـه موالنـا    ندپرندگان انواع و اقسام گوناگوني دار
  .اشاره كرده است هاآنتوصيف و يا ضمن اوصاف خود به 

، گاهي درمقابل جانوران پسـت يـا   رو  نيا از ي است؛و همت عال ،نماد بخت، شرف باز
خوار و همـدم و مخـتص پادشـاهان     همچنين شاه جانوران گوشت باز. شود شوم آورده مي
 .در نظر عامه، ديدن باز در خواب، بر سلطنت و امارت داللت دارد. تلقي شده است
نواختن طبل در مراحل تربيت باز به نواختن طبل قيامت براي وصـول بـه    نيز در عرفان

اين رمز نزد . داند يو فنا در ذات حق م »يإِرجع«حق تعبير شده است كه موالنا آن را نداي 
فنـا در ذات حـق بـه طريـق     «يا  »مردن پيش از مرگ طبيعي«و  »مرگ ارادي« معناي عرفا به

 ،مثيل باز به نفس و تشبيه بازدار به پير يا عقـل فعـال  گفت ت توان يم. است »كشف و شهود
  :برابر عقل فعال است دهندة حالت انفعالي نفس و تأثيرپذيري آن در نشان

ـاز را   شه،  ـته  كـه مـن    گويـد   ب  )2429( يننگرتا بگسلي از جنس خود جز روي ما را    تـو  چشـم   ام دو  زان بس
ــد   ــرون شـ ــو بـ ــر و روي تـ ــاله از سـ ـنيدي        اي بـــاز كـ ـنو آنـچ نش  )2631( خوش بنگـر و خـوش بش

بـاالترين بسـامد    ،بيـت  97با بسـامد   ،صدايي معروف است اي كه به خوش پرنده ،بلبل
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يي و خوانندگي بلبـل، از آن  هزارآوامناسبت  موالنا به. پرندگان را درميان اشعار مولوي دارد
فضـيلت    بلبـل بـا سوسـن،    عنوان زبان گوياي باغ ياد كرده است؛ گاهي نيـز بـا مقايسـة    به

  :شود  خاموشي را به آن يادآور مي
 )581(كه گرچه صد زبان دارد صبور و رازدار آمد   اخضـرسوسـنسـويبـهگل بنگر  به بلبل گفت

 )758( ها نظـر يـار تـو دارد    كه دل و جان سخن   هـازبـانهـا كـه غبارسـتبلبل جـان  اي  خمش
و درختـان   ها گلدر باغ كه از قدوم بهار، جشن و سرور طبيعت برپاست و چشم موالنا 

  :بيند، بلبل استاد و مير مطربان است  و پرندگان را در رقص و طرب مي
ــل اســـت   ــام بلبـ ــه ورا نـ ــان كـ ــر مطربـ ـوش    آن است  عاشق گل از  مست است و   آن ميـ ـ خ  )2046( نيحن

ــاز    ــفر ب ــل ز س ــه بلب ــت ك ــرت هس ــيد خب  )782( در ســماع آمــد و اســتاد همــه مرغــان شــد   رس

غير از پرندگان، وحوش ديگر نيز در شعر موالنا حضـوري چشـمگير دارنـد؛ كـه در      به
  . شود اينجا به چند نمونه از آنها اشاره مي

موالنا، همچون بسياري از شاعران، چشمان زيباي آهو را براي توصيف چشمان معشوق 
  :كار برده است به

 )362(كز او بر من روان باران تيرست   چشـــم آهـــوانش شيرگيرســـت دو
عنـوان نمـادي از    پنجه است؛ اما آنگاه كـه بـه   در طبيعت، آهوي ضعيف شكار شير قوي

  :دشو يمبدل  ريگريش، به آهوي شود يممعشوق بيان 
 )68( اكه شيرانند بيچاره مر آن آهوي مسـتش ر    تـرس از آن آهـودال مـيتـواگرچه شيرگيري

ــي  ــوي م ــا آه ــال اژده ــر مث ــا ب ــت آنج  )732( ودبر شمار خاك شيران پيش او نخجير ب   تاخ
  : سبب تيزتك و رموك بودن آهو شمس را به آهويي تشبيه كرده است موالنا به

 )634( ردبغداد جهان را به بصيرت همدان ك   به تبريـز روان گشـتنافآن آهوي خوش
دهد كه اي آدمي تو  آهو درمقابل شير، ازجانب عشق ندا درمي بودن و با اشاره به ضعيف

  :اي اي كه در حجاب آهويي پنهان شده شيرزاده
 )322( ترهه بگذرانم من ز حجاب آهوي يك   اي در تــن آهــوي نهــاننــي كــه تــو شــيرزاده

است ــ در اشعار  ديوان كبيربيت، از پربسامدترين حيوانات در  150شير ــ كه با بسامد 
منشي است كه موالنا اغلب روباه و يـوز و گربـه و     موالنا، مظهر شجاعت و قدرت و بزرگ

  :دهد  قرار مي آنخرگوش را نقطة مقابل 
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 )459( هوي نيستوگفتم كه اين به دمدمه و هاي    روبـــاه لنـــگ رفـــت كـــه بـــر شـــير عاشـــقم
. اسـت؛ و همـواره پنجـه در خـون دارد     سوز شهيبباك و   ريز و جگرخوار، بي  شير خون

پي دارد و اين همه صفت عشق است و موالنا عشـق را شـير    ها را در  غرش شير، فرار گله
  :داند  ريز عالم مي  خون

ــو ــق ت ــياه عش ــير س ــش ــدكَيم ــنن ــتخوان م  )2152( تو؟ ضمانني تو ضمان من بدي پس چه شد اين  اس
ــم ــة غـــ ــق و گلـــ ــير عشـــ ــرد شـــ  )674( شـــير در صـــحرا گريـــزدچـــو صـــيد از   بغـــ

ــه  خــوارســت تشــنه و خــونكــه عشــق شــير ســياه ــرد   ب ــي نچ ــقان هم ــون دل عاش ــر خ  )919( غي
را به شيري تشبيه كرده است كه در بيشـة جـان، انبـان    » يقين«موالنا، در تشبيهي بديع، 

  :درد  شك آدمي را مي
ــ   ــين در بيشــ ــت يقــ ــير اســ ــانةشــ  )1749( مبدريـــــد يقـــــين انبـــــان شـــــكّ   جــ

 )2486( يا سمانهچون برهد ز باز جان قالب چون   ايآهوي لنگ چون جهـد از كـف شـير شـرزه
اند و نبايد   به عربي تمساح خوانده را  آننهنگ در ادبيات قديم، همان جانوري است كه 
ميـان ماهيـان دريـا     قدما نهنـگ را در . اين حيوان را با مفهوم رايج امروزي آن اشتباه گرفت

بيت از ابيات غزليات  12دانستند و موالنا كه نهنگ را در   شير در بيشه و صحرا ميهمچون 
 بحرفرساكه عشق را به نهنگي  اين جملهخود آورده، صفاتي مشابه شير به آن داده است؛ از 

  :تشبيه كرده است
 )574( زدييز بسـت جز خود هيچ نگذارد و با خود ن به   آيـد  نهنـگ   چون   او  دل آيد  جنگ  سوي  شيري  چو 

ــي ــا را     نهنگ ــورد آن آب دري ــر خ ــرآرد س ــم ب  آب چـون هـامون   پايـان شـود بـي    چنان درياي بـي    ه
ــا را   ــگ بحرفرسـ ــامون نهنـ ــز آن هـ ــكافد نيـ ـارو     شـ  )1855( نكشد در قعر ناگاهان به دست قهر چـون ق
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 تعداد ابيات  حيوانات

 438 پرندگان

 1038 ساير حيوانات

 1476 مجموع

  عناصر اربعه 4.3
  آب 1.4.3

ر بسـياري از ايـن ابيـات بـا     د بيت از ابيات غزليات خويش به آب اشـاره و  524موالنا در 
  .تمقاصد موردنظر خود را بيان كرده اس) ع( استفاده از مفهوم آب حيات داستان خضر نبي

عنوان نمادي براي معارف الهي و علـم لـدني و نيـز سـخن پيـر       موالنا از آب حيات به
  : كرده استاستفاده 

 )2( ها اعمالجان را از او خالي مكن، تا بردهد    Ĥيـد ز علـم مـن لـدنكآب حيات آمد سخن
ــل ــرس از اج ــيچ مت ــين ه ــات او بب  )44( در دو در رضاي او هـيچ ملـرز از قضـا      آب حي

  :داند يم تر ارزشبيان ارزش و مقام يار، خاك كوي او را از آب حيات با وي در
 )1724( ز خاك كوي تو آن آب را طراز كنم   آب حيـاتچو خضـربه دست من آيد  اگر

ي را بـه تـري و سرسـبزي بـدل     و خشكردي ز ؛تاس و باغآب ماية حيات گل و گياه 
ي وجود او خارها، كند يم؛ و آنگاه كه يار آب حيات را روانة شورستان وجود عاشق كند يم
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  :شوند ين منيز همچون گل و نسرين شاد و خندا
 )44( شاخ شكسـته را بگـو آب خـور و بيازمـا       باغ چو زرد و خشك شد تا بخورد ز آب جـان

 )134( راچون گل نسرين بخندان خار غم فرسـود     حيـاتاز آبشـاخيكنروانشورستان سوي 
زدن به  دانستن گره ؛ و موالنا با محالافتد ينمي آب اين است كه بر آن گره ها خاصيتاز 

  :زند يمكه با دم گرم و افسون خويش حتي بر آب گره  داند يماي  آب، شمس را نادره
 )163( آب او و ببندد او هوا رابزند گره بر    جادويي و افسونسخت گرم دارد كه به دم 

ذات خداوند، خود را در صور خيال آب متجلـي   يانديشه كه فيض خداوند، يا حتاين 
سـخن   وةيهرچنـد او در شـ  . اصلي موردبحث مولوي اسـت  يها ، يكي از موضوعسازد يم

، ايـن تمثيـل   رديـ گ يكـار مـ   گوناگون به يها مرسوم خود، تمثيل و تشبيه آب را به صورت
  .را ندارد ها ليگستردگي و تنوع ديگر تمث

بخش را  و بسياري چيزهاي زيبا و حيات »آب لطف«و  »آب حيات« و» آب حادث«آب 
ب را در آ. تا دنيا را شـاداب كنـد   شود يكه مانند باران از آسمان نازل م آورد يبه ياد شاعر م
شدن غبار غـم از دل   زدوده كردن به آب روان را ماية زمين نماد روشني، و نگاه فرهنگ ايران

  :موالنا نيز به اين اعتقاد در اشعار خود اشاره كرده است. اند دانسته يم
 )212( ا رابه خواب دركن آن جنگ را و غوغ   بـــه آب ده تـــو غبـــار غـــم و كـــدورت را

  باد 2.4.3
را به  كبيرديوان  بياتبيت از ا 209 ودحد ،)صبا، صرصر، نسيم( آن باد و انواعتوصيف 

بار معنايي متفاوتي  معموالًانواع باد اگرچه در ادبيات فارسي . ستخود اختصاص داده ا
بلكـه   ،دارد و بادهاي سموم و صرصر برخالف صـبا و نسـيم آنچنـان محبـوب نيسـتند     

واسطة ماهيت ويرانگر و پژمرانندة خود بار معنايي منفي دارند، در شعر موالنـا گـاهي    به
  :ويي هر آنچه از دوست رسد نيكوستگ ،شود يمي ياد از صرصر نيز به نيك

 )25( يالضح شمساي خندان شود در فر آن هر ذره   باز از ميان صرصرش درتابـد آن حسـن و فـرش
 سوييسنج موالنا را به  ذهن نكته ،مكان است بيو جسم  ماهيت خود كه بي ةواسط باد به

ماهيـت بـاد   . تر از جـا و جـان را بـه آن نسـبت داده اسـت      نظير پاك بي يها برده كه صفت
خـود مـاهيتي وراي    ،شـود  يو آثار آن ديده مـ  احساسست كه گرچه وزش آن ا اي گونه به

اما هوا نيست و هـواي سـاكن را هـيچ     ديآ يباد جنبشي است كه در هوا پديد م. جسم دارد
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باد همان جنبشي . آن را باد مرده نام نهاد توان ينم و هوا جسم باد نيست. نسبتي با باد نيست
پس جان اين جان . شود يهمان جاني است كه در هوا دميده م ؛ديآ ياست كه در هوا پديد م

او را نشسـته و   تـوان  يكجـا مـ   ،كه او را مكـاني نيسـت  و از آنجا باشد؟  تواند يخود چه م
به آن ذهن چابك موالنا را  ،جا زده بر بالش سكون ديد؟ اين ماهيت و وجود بي جان و تكيه
  :جمله شيران علم از اوستة حمل كه برد يمسو 
 )12( ؟جـا تر از جان و جا آخر كجا بودي كاي پاك   رسنفــس عشــاق را فريــادبادهــاي خــوش اي

  :كه ناپيداست باد و جان فداي آن
 سرگردان شده صدهزاران كشتي از وي مست و   آسمان پويـان شـدهاست ازرصرص باد   چه اين

ــ  ــاد و غرق ــادةمخلــص كشــتي ز ب  )2730( دهجان شهم بدو زنده شده ست و هم بدو بي   كشــتي ز ب
نصـيب   است در ادبيات فارسي كه شعر موالنا نيز از اين پيـك راسـتان بـي    يغمبريباد پ
عمر  ةويژه براي روح شيداي موالنا كه هم هب ،بر آور است و هم پيام پيكي كه هم پيام ؛نيست

  :استگشتة خود  درپي گم
 )13( ا؟جد  گلشن گشتي از   شكر چون گريز اندر  كاي گل    آرام مـــا بـــا گـــل بگـــو پيغـــام مـــا بـــياي بـــاد 

در عالم  ،زديخ يشري برم وهر بادي كه در طبيعت به وزيدن مشغول است و از آن خير 
 .پـي دارد  در و زردي ، رنجورياش يو خزان ينازپروردگ، اش  نيز وزان است و بهاري روح

  :گوش و هوش داشت و آن را درربود ديبا ست كه ا اي گاه نفخه
 )3022( ياباد بهاري كند گرچه تو پژمرده   گفت درختي به باد چنـد وزي بـاد گفـت

بخش و بارورساز است؛ و هر درختي را مناسب حـال و اسـتعداد بـاري     باد بهاري جان
نفخه يكي است امـا در بـاغ اللـه رويـد و در     . نيستوب را از او ثمري چ و خشك دهد يم

  :زار خس شوره
 )14( شماسوداي آن ساقي مرا باقي همه آن    پـزداندر هر سري سوداي ديگر مـي باد  اين 

  آتش 3.4.3
ر د موالنـا . تآمـده اسـ   ديوان كبيربيت از ابيات غزليات  574اين عنصر از عناصر اربعه در 

در بعضي از ابيات، . و آتش نمرود دارد) ع( متلميحي به داستان ابراهيبسياري از اين ابيات، 
. ناپسند اسـت و در برخـي نمـادي از عشـق اسـت      و صفاتآتش رمز و نمادي از شهوت 
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گاه » آتش عشق«تركيب اضافي . طور صريح، عشق را به آتش تشبيه كرده است موالنا گاه به
به را دارد و گـاهي مجـازي و    م مشبهمشبه و آتش حكم تشبيهي است كه در آن عشق حك

آتـش گـاهي    .تاستعاره است كه در اين صورت آتش يكي از صفات و متعلقات عشق اس
؛ تناشي از تجربة عشق اسـ  و حزنرمز عشق، گاهي رمز شوق، و گاهي رمز عذاب و رنج 

  .، در طريق عشق سازنده استرسد يمچون از يار  و عذاباما اين رنج 
اشـاره بـه    .رساند يمو به بهشت وصل محبوب  كند يما تصفيه آتش عشق عاشقان ر

نيز از مضاميني است كـه موالنـا بـه آن توجـه     ) ع( و داستان حضرت موسي طورآتش 
  :كرده است

 )468( ستيلوفرينكĤتش از لطف او روضة    پاي در آتـش بنـه همچـو خليـل اي پسـر
 )1665( كـنم من ز آتـش صـد گلسـتانت       چـــون خليلـــي هـــيچ از آتـــش متـــرس

  خاك 4.4.3
ايـن عنصـر طبيعـي از عناصـر     . كـار رفتـه اسـت    به ديوان كبيراز ابيات  تيب 484خاك در 

موالنا ضمن بيان  .تارزشي بوده اس نماد پستي و حقارت و بي در ادبياتچهارگانه، هميشه 
كرده و ظرفيت پذيرش رشد    شدن خاك در فصل بهار اشاره اين موارد، به باروري و رنگين

  .آموزندة خاك دانسته استهاي  ويژگيو نمو را از 
وجود آدمي خـاك   و در فروشد يمفخر  ميو سدر نظر موالنا، خاك كوي دلبر بر زر 

انة آدمي د. تروح قرار گرفته اس تيو عنااين آميختگي مورد لطف  ه و ازبا روح آميخت
  :باراني بايد تا آن را برويانددر خاك وجود او پنهان است و آب و 

 )308( بوپاتر آمد در سير و انقالدستبي   اوچار عنصرنياز اكهرحم كنبر خاك



 81     كاظم دزفوليان و محمد رشيدي

  

  
 تعداد ابيات  عناصر طبيعي

 534 آب

  574 آتش
 484 خاك

 292 باد

 1884 مجموع

  
  گيري نتيجه. 4

ازلحـاظ تعـداد ابيـات و    اين حضور هم . نمود طبيعت در غزليات موالنا چشمگير است
كه با يك بررسي تقريبـي   چنان ، آنتكاررفته درخور توجه اس هم تنوع عناصر طبيعي به

  .شود كه در غزليات موالنا به بيست نوع درخت و گل اشاره شده است معلوم مي
اين كثرت توجه شاعر به طبيعت عالوه بـر آنكـه معلـول ذوق شـاعرانه و مطالعـة      

نمايش  به يربخشي مظاهر طبيعتتأثفراوان او است، آگاهي موالنا را از امكانات لفظي و 
توان براي تنوع طبيعت در شعر موالنـا برشـمرد و آن    يمدليل ديگري را نيز . گذارد يم

سـمت غـرب ايـران و درنهايـت      ترين ناحية ايران بـه  يشرقخانوادة موالنا از  مهاجرت
  .يه استقون

وخم، در ذهن  ناظر و عناصر طبيعي درطي اين مسير طوالني و پرپيچتنوع و كثرت م
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گذرانـده، نقـش    يمـ كه دوران نوجواني خويش را  الدين جاللوجوگر  و جست كنجكاو
هايي دربارة اين مناظر و عناصر طبيعي كه  يدنيشنعالوة  ها به يدنيدهمة اين . بسته است

 يژهو بهسيده، بعدها در آثار ارزشمند او، در هر شهر و دياري از زبان عامه به گوش او ر
  .، انعكاس يافته استديوان كبيرو مثنوي معنوي 
يـا  : نمود داشته اسـت ه هاي شاعران پيش از موالنا اغلب به دو گون يواندطبيعت در 

، آمـده كـه اغلـب ايـن     انـد  ههاي طبيعت سـرود  يباييزضمن اشعاري كه آنها در وصف 
يـا آنكـه از   ؛ و عنوان مقدمة شعر آورده شده است صايد بهها در ابيات آغازين ق يفتوص

طبيعت و خصوصيات آن به شكل تشبيه يا استعاره براي مـدح ممـدوح و يـا توصـيف     
  .اند كردهمعشوق استفاده 

توان گفت نگاه غالب در  يمشيوه از طبيعت بهره برده است؛ اما و موالنا نيز به اين د
 والـنَّجم «كـه از دريچـة    قـرآن اشعار موالنا، نگاهي است برگرفته از فرهنگ اسـالمي و  

 مـن  إِن و فـيهِنَّ  من و واألَرض السبع السماوات لَه تُسبح«و ) 6: الرحمن(» سجدانِي والشَّجرُ
ءإِلّا شَي حبسي هدمن بِحلكونَ وم التَفْقَههبيحهمـان  نگـرد  يمبه جهان ) 44: اسراء( »... تَس ،

  :زيبايي بيان كرده است به مثنوي معنويكه موالنا آن را در 
 خامشـيمبا شـما نامحرمـان مـا       ما سميعيم و بصيريم و خوشـيم

  )1019، بيت 3، دفتر معنوي ثنويم(

يابد كه در آن گل  يمگاهي خود را در باغ و بوستاني  ديوان كبيرو لذا خواننده در 
و  ،قمـري  ،گويند، بلبل يمو هريك سخني  اند گشادهو سنبل و نرگس و سوسن زبان 

سر بر سـجده  سرو قيام بسته و رز بر خاك عبوديت و  ،اند دادهتوحيد سر  نغمةكبوتر 
  .نهاده است
هستند، در اينجا هر گل  ها انسانعطار، پرندگان هر يك نمادي از  يرالط منطقاگر در 

اي و حتي زمين و آسمان و افالك خود همچـون پرنـدگان عطـار بـا هـر       يوهمو گياه و 
  .اند وجو و تكاپوي رفتن و رسيدن به قاف قربت خصوصيتي كه دارند در جست

  ديوان كبير هاي ي در غزلبسامد عناصر طبيع
 بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان

 10 گياه 2 صنوبر221زمين77جوي102 ابر
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 بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان بسامد عنوان

 59 الله 9 طاووس12زنبور63چاه10 ارغوان

 6 الله زار 46 طوطي3زيتون81چشمه53 اسب
 140 لعل 6 عبير39سبز112چمن8 انار

 64 مار 2 عرعر41سپيد4چنار5 انجير

 947 ماه 24 عقيق1سپيدار218خار38 انگور

 170 ماهي 20 عنبر118ستاره484خاك534 آب

 2 مرمر 3 عندليب40سرخ60خر1 آبي
 132 مشك 10 عنقا61سرو7خربزه574 آتش

 3 ملخ 8 عنكبوت70سگ6خرس738 آسمان
 26 مور 157 غار30سمن14خروس681 آفتاب

 15 موش 31 غبار18سنبل44خزان67 آهو

 57 ميوه 4 قرنفل187سنگ8خسوف292 باد

 9 نخل 2 قمري4سوسمار334خورشيد4 بادام
 57 نرگس 2 كافور52سوسن8خوك30 باران

 2 نسترن 5 كبك50سياه1خيار128 باز
 12 نهنگ 13 كدو33سيب178درخت361 باغ

 529 نور 5 كركس81سيل350دريا15 برف

 2 هزاردستان 2 كرم3شاهين350دريا3 بط
 9 هما 7 دمژك761شب6راغ97 بلبل
 8 ياقوت 3 كهكشان87شتر6رز14 بنفشه
 132 كوه3شترمرغ51رعد223 بهار

 47 گاو6شفتالو18روباه12 بيد

 57 گرگ33شكوفه388روز41 پروانه

 27 گل سرخ2شمشاد21ريگ4 پسته

 1 گالب3شهاب33زاغ16 پشه
 246 گلزار151شير38زرد6 پلنگ

 1 گورخر268صبح24زعفران21 پيل
 6 گوسفند91صحرا6زمرد9 تابستان
 150 گوهر3صعوه17زمستان9 ترنج

  نوشت پي
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 ديوان كبيرآيد، شمارة غزل است مطابق شمارة غزل در   هايي كه در انتهاي بعضي ابيات مي شماره. 1
  ).1367( الزمان فروزانفر  تصحيح مرحوم بديع به
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