
  هاي ساختاري در غزل موالنا ها و گسست پيوست

  
علي اصغر ارجي   ∗ 

  

  چكيده

. شود ش يافت نمييرابري يست كه نقل و نه بعد از آن، نظغزل موالنا در بلندايي ا
گـري و   مندكـه بـر محـور عمـودي زبـان قـوام يافتـه و از طريـق روايـت          شعري سـاخت 

استعاره به وحدت و انسجام رسيده است، اما استحكام غزل موالنـا  پرورش گويي و  تمثيل
هاي تخيلي  و مضمونبر موسيقي استوار است، و اگرچه وحدت معنايي و موسيقايي دارد 

كوشـد   مقالـه مـي  . شـود  در تار و پود زيـرينش ديـده مـي     و رنگارنگ، ولي نوعي گسست
  .هاي او را بيابد هاي ساختاري در غزل ها و گسست هايي از پيوست نشانه

  

  كليد واژه

  .ساختار ـ محور عمودي ـ وحدت تجربه ـ روايت ـ استعاره ـ فضاسازي
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زباني، كميت باال و انسجام معنـايي، غـزل موالنـا را    ضرباهنگ تند، ساختارشكني 

قرار داده است، اما اين سخن مورد وثوق همـه اسـت كـه     يي بسيارموضوع بحث و نقدها
پوشاند، بلكه عنصـري اسـت تنيـده بـر ذات      موسيقي تنها پوسته و صورت غزل او را نمي

تـرين   كند، بلكه نزديك اش و زبان كه به حد يك بازي زباني تنزل پيدا نمي شعر و انديشه
، امـا تـا   هايي كه فراوان اسـت  غزل. و شهود اوستترجمان و بازتاب دهنده حاالت كشف 

نيست و باالخص ساختار منسـجم و   راه هميك دست بوده و با افول كيفيت  ي زيادحدود
  .سازد هاي فارسي متمايز مي شگفت كه آن را از تمام غزل

بان و شعر پديد آورده است، بازتاب و تفسيري آري رستاخيز و طوفاني كه او در ز
  :از تجربه و سفرعارفانه به عالمي ديگر است كه در درون غزل، نظم و شكل يافته است

  ما را سفري فتاد بي ما
  آن جا دل ما گشاد بي ما

  از مه كه زما نهان همي شد
  )53ديوان، (رخ بر رخ ما نهاد بي ما 

او را چنان به مـن مجـرد و ملكـوتي تبـديل     اي كه او را مست و من مادي  تجربه
  :نمايند ماهيت مادي برايش رخ مي رنگ و بو و بي تضاد، بي ها، بي كرده است كه پديده

  دل از جهان رنگ و بو گشته گريزان سو به سو
  )10ديوان، (نعره زنان كان اصل كو جامه دران اندر وفا 

 گـاه  خاستو باز به  است  بودهچرا كه به اعتقاد موالنا همه چيز در اصل خود يكي 
  :دگرد يست، باز مياصلي كه در آن ثنويتي ن
  تو بود يكي ز اتحاد جان من و جان

  )320ديوان، (اين دو كه هر دو يكي ست جز كه همان يك مباد 
هاي دروني قـرار داده   چنين مكاشفات و تجربهبا ه هرا در مواج موالناالبته آن چه 

عملي است و نبايد آن را با احساسـات و خيـاالت عـادي     است، معرفت، رياضت و عرفان
اي كـه   هاي پريشان يكي دانست؛ تجربـه  دادهاي گسسته و خواب شاعرانه و يادآوري روي

پذيري است، اما در عين سياليت، تنـوع و   فاقد موقعيت زماني و مكاني مشخص و توصيف
عرفتي يافتـه اسـت و تصـوير و    ش مدارد و عارف بر آغاز و انجام  گانهي متكثر بودن، زباني

  .تواند ترسيم كند ساختاري واحد از آن حالت را مي
ابعاد، بـا زبـان    شود كه چگونه تجربه عالم باال و بي در اين جا اين سوال مطرح مي

ارضي قابل توصيف و بيان است؟ نظريات گوناگون اما با يك ديدگاه مشترك هسـت كـه   
يـا  . گر آن حالت عرفاني باشد تواند توصيف يت نميگويد، زبان انساني به خاطر محدود مي
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اسـتيس،  .ت.و. ل نخواهـد شـد  يـ اي ندارد به دركـش نيـز نا   اصوالً كسي كه چنين تجربه

اي معتقد است، تجربه عارف هنگام عمـل، بـه مرحلـه     فيلسوف انگليسي، براساس نظريه
تـوان   بنـابراين مـي  . شـود  اطره تبديل ميخآيد، اما پس از گذر تجربه به  فهم و بيان نمي

اي جدابافته از تجربه او نيست، بلكه آميختـه و   گفت، زبان موالنا حكايتي متفاوت و تافته
در اين ميان چه بهتر از ساختار غزل كـه خـوب بـا پـيچ و     . هم آهنگ با آن حاالت است

ايـن  . شود گيرد و سراپا آتش و شور مي تاب حال و هواي شاعر هم راه است و با او دم مي
اصيت غزل است كه عرصه مناسب براي غليان و سماع باشد و نوا و آهنـگ پرشـتابش   خ

چمـوش اسـت كـه     يجنب و جوشي مدام بسازد، خصوصاً غزل براي موالنا هم چون اسب
گـاه در بنـد قافيـه، تعـداد ابيـات و       لگامش در اختيار صاحب آن است و از ايـن رو هـيچ  

  .گيرد محتواي خاص آن قرار نمي
ول كنيم تجربه واحد موالنا، شعر واحد و منسجم توليـد كـرده اسـت،    حال اگر قب

هايي در درون اين ساختار قابل  هاي اين ساختار چيست؟ و آيا گسست ها و مصداق نشانه
هـاي نوشـته بـه آن     تصور هست؟ بحث اصلي مقاله همين دو پرسش است و در سرفصل

و فراينـدي كـه شـعر موالنـا را     اما قبل از آن مناسب است بـه علـل    .پردازيم تفصيل مي
بخشـد،   سازد و پيوستگي و تنوع فـراوان بـه آن مـي    تر از هر غزلي مي برجسته و متفاوت

  .اي گذرا بكنيم اشاره
شـعرش را بـه حركـت     ،محـدود  يحقيقت اين است كه موالنا با واژگـان و اشـيا  

ش و رقـص  خورند و به جنب و جـو  اندازد، اما در چرخه خيال ناب، كلمات صيقل مي مي
هـاي زبـاني هـم راه     ترين نشـانه  ترين و فطري ب تجربه در شعر با طبيعياافتند و بازت مي
تر و وزن شعرها خيزابي و متناسب  مثالً صداي موسيقي در آن بلندتر و پرطنين. شود مي

در سوي ديگر همان واژگـان محـدود كـه در    . با ريتم خواندن قواالن و سماع خواهد بود
امين بـديع  ر و مضـ ي، تصاوستا  ن دريا، موج، ماه و خورشيد زياد بكار رفتهشعر موالنا چو

شگفت است، شعر متعلق به عالم مجـرد  امـا چنـين متنـوع و     . دآور و رنگارنگ پديد مي
دليلش روشن است؛ چرا كه در اين جا هر پديده عيني و مـادي بـا ذهنيـت    . متكثر باشد

بنـابراين هـر تشـبيه و    . كنـد  در مـاورا پيـدا مـي   ايـي  زا شاعر ارتباط دارد و تمثيل و مابه
  .كند پيدا مي تر بيش يهاي گيرد و ژرفا و اليه قرار مي  تازه ياي در مسير استعاره

بنـدي موالنـا    و در مبحـث خيـال  » شكوه شمس«خانم آن ماري شيمل در كتاب 
خالصه كالم او چنـين اسـت كـه    . بطور مفصل سخن گفته است ،درباره اين شگرد شاعر
هاي عيني بـا موضـوعات مجـرد و ازلـي، دايـره مضـامين را بسـيار         موالنا با پيوند پديده
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هاي او به چندين شكل متفاوت تصوير شـده   مثالً واژه خورشيد در غزل. دنك گسترده مي

  .است
نـوآوري شـاعر در   : هـم آمـده اسـت   » تصويرگري در غزليـات شـمس  «در كتاب 

ها را مكرر در شـعر   يرهايي كه ديگران آنتصويرسازي به حدي است كه حتي شامل تصو
يعني شاعر از همان چيزي كه ديگران بارها آن را ماده تصويرسازي . شود اند نيز مي آورده

ويرهايي ساخته زيبا و متفاوت با آن چه ديگـران  صاند، باز ت ن مختلف قرار دادهميدر مضا
را نشان  تر ي وسيعيضاهامضاميني كه در رنگ و بوي ظاهري متوقف نشده و ف. »اند گفته
  .دده مي

رد و يـ اما از طرفي ديگر، طبيعي است وقتي عارف در برابر تجلي نـورالهي قـرار گ  
اش فوران كند، در اين فضـاي بسـيط و سـاده كـه      پنهاني سفراتر از حواس ظاهري، حوا

عشق وجه غالب و محوري درون شاعر است، هر چيز مـادي و مربـوط بـه طبيعـت را در     
در نتيجه از ايـن سـاختار و مشـرب فكـري در كنـار موسـيقي پرشـتاب و        . بردخود فرو 
دستي موضوع و مضامين متكثر، چند نشانه عمده ديگر استخراج شـود كـه    كيوحدت و 

  .به نظر نگارنده نوعي گسست ساختار است
عشق مطلق در اين نوع تجربه هر نوع موازنه و تقابل برابري را ميان عناصر مادي 

گـاه معنـا و    هـيچ ... به اين معني كـه طبيعـت، مـرگ، مـاده و    . برد از بين مي و غيرمادي
شـود و سـپس    كند و چون سايه و خطوطي كم رنگ ظاهر مـي  مستقل پيدا نمي يساحت
اين جا عالم وحدت است و همه چيز به اصـل خـود   . دگرد يقت ناب شاعر فاني ميدر حق

  :اند برگشته
  آن عددها كه در انگور بود

  شيره كز انگور چكد نيست در 
طبيعي است در اين حالت هر چه تضاد  ديـالكتيكي در مـتن كـم باشـد، فضـاي      

ديگر اين كه تجربه عارفانه افق يد را به . گيرد ي نگري هم كمتر شكل مييتجسمي و جز
غزالـي  . كشاند كه موالنا نيز به آن اعتقاد دارد مي» نظريه تنزيه«يا » نه اين و نه آن«مرز 

او يگانه است و قائم به ذات اسـت و جـوهر و   «: گويد ي سعادت درباره تنزيه ميدر كيميا
وي را در هيچ كالبد فرو آمدن نيست و هر چه در خيـال آيـد و در خـاطر    . عرض نيست

براين اساس موالنا هـم معتقـد اسـت اگـر     . »د از كميت و كيفيت وي از آن پاك استيآ
از گيـرد،   چون ذات حق هيچ تعيينـي نمـي   ذات حق تعالي در انسان تجلي و ظهور كند،

تواند پيدا كنـد و ايـن حالـت كـه نـه       اش دركي نمي كرانه انسان نيز از ساحت بي اين رو
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كنـد   اتصاف به حق است و نه به دور از تجلي او، به عارف اين اصل سلبي را گوشـزد مـي  

  :و نه سياه است و نه تلخ و نه سفيد است ها براي او نه شيرين كه پديده
  من اگر دست زنانم نه من از دست زنانم
  نه از اينم نه از آنم من از آن شهر كالنم

  خمر و عقارم ينه پي زمر و قمارم نه پ
  نه خميرم نه خمارم نه چنينم نه چنانم

تنـوع در عـين   (هاي متنوع  از اين رو بايد انتظار داشت اوالً شعر موالنا از مضمون
ايي دارد، بنـابراين مضـامين در   راحت و سـاختار مـاو  برخوردار باشد، اما چون س) وحدت

ي از موسـيقي كلمـاتش،   درون يك پيكره عيني و طبيعت گرايانه قرار نگيرد، بلكه به تاس
گويي هـر بيـت و هـر مصـراع در مقابـل      . اي از تكرار بيفتد مفاهيم و تصاوير هم در دايره

در نتيجه شعر براساس اين نـوع   .ساخته است سان يكآيينه قرار گرفته و تصاوير زياد اما 
شـود، بهـره    هاي معمول شاعرانه كه مـثالً در شـعر حـافظ ديـده مـي      تجربه از فضاسازي

  .چنداني نبرد
البته براي اين كه انسجام يا نوعي گسست ساختاري در غزل موالنا تحليل شـود،  

ثبـات و  ي پيوسـته را مـد نظـر قـرار دهـيم كـه قابـل ا       يها نيازمنديم تا چارچوب و نشانه
به غـزل موالنـا بـه مـا كمـك خواهـد كـرد تـا ايـن          » ساختاري«نگاه . گيري باشد اندازه

، شناخته و ارتباط و حركت است ها در آن ظهور يافته كه انديشه  ييچارچوب و فضاي كل
هاي صوري و معنـوي   مثال چه نشانه. گيري ترسيم شود اجزاي شعر در راه تكامل و شكل

هاي متن را  كند؟ يا ابزارهايي كه تمامي بخش ر را به هم متصل مينقطه آغاز و انجام شع
هايي كه زايدند و نقشـي در تكامـل سـاختار شـعر      دهند و يا بخش اتصال مي ديگر يكبه 

  ندارند، كدامند؟
شـمار دارد و از منظرهـاي گونـاگون     ي بـي يهـا  لفهؤم» ساختار«البته واضح است 

ا به بضاعت اندك و ظرفيت مقاله تنها از چند زاويـه  آورد و م هاي گوناگون ببار مي نتيجه
هـاي موسـيقايي و    ابتـدا نشـانه  . كنيم هاي موالنا نگاه مي به انسجام غزل ،و نشانه محدود

كنـيم و سـپس در بخـش دوم بـه      بخشند، بررسي مـي  لفظي را كه به شعر او انسجام مي
  .ند، خواهيم پرداختكن اجزايي كه وحدت محتوايي و معنايي را تقويت يا تضعيف مي

  :هاي موالنا ساختار صوري غزل -1

هاي موالنا را بايد در ابزارهاي موسيقايي و لفظي  ساز غزل هاي پيوسته اولين نشانه
يـك دسـت و     و با ضـرباهنك  ستا  اوزان خيزابي كه مناسب سماع و قوالي. جستجو كرد
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) عـروض (ه موسيقي بيروني چ. گذارد در ميانه غزل بايستي و نفس تازه كني در اوج نمي
هـا را در هـيچ    آن  و چه موسيقي داخلي كه حركـت پرشـتاب  ) قافيه و رديف(چه كناري 

شـان را در انسـجام عمـودي شـعر      غزل فارسي جز غزل موالنا نمي تـوان يافـت و نقـش   
  :توان انكار كرد نمي

  روي بر بام ما نام ما خوش مي اي يوسف خوش

  منصـور مـا  اي نور ما اي سور ما اي دولت 

  

 ا ي در شكسته جام ما اي بردريده دام مـا  

شود انگور مـا    جوشي بنه در شور ما تا مي  
)4ديوان، (  

لفه وحدت ساختاري در غـزل موالنـا در موسـيقي آن ديـده     ؤترين م اصوالً پررنگ
  :گويد شود و شايد از اين روست كه او، خود مي مي

ــد    ــر را مانـ ــان مصـ ــن نـ ــر مـ   شـ

  

تـــاني خـــوردشـــب بـــر او بگـــذرد ن   

 

دهـد و چـون    هـاي موالنـا را نشـان مـي     ديگر كه پيوستگي ساختار غزل اي مولفه
. سازد، تكرار حروف و واژگان اسـت  تازه مي اي هاي درشت روي يك بافت ريز شبكه مهره

» همـه «يـا ضـمير   » اگر«هاي او با حرف ربط  به عنوان مثال بخش آغازين بعضي از غزل
المعـاني بـودن    شعر ادامه يافته است و از اين طريـق موقـوف  شروع شده و حتي تا ميانه 

  :ابيات و انسجام عمودي شعر نشان داده شده است
  ذره روزن زغمت گشته هـوايي  نهمه چو

  همه ذرات پريشان همه كـاليوه و شـادان  

  

 همه دردي كش و شادان كه تو در خانه مايي 

 همه دستك زن و گويان كه تو خورشيد بقايي
)1030ديوان، (  

شود كه با نقش  در غزل او ديده مي ي بااليك واژه با بسامد يبر همين سياق گاه
تكرار اين نـوع واژگـان   . هاي شعر را به يك ديگر پيوند داده است تقاطع و مفصل ،كليدي
هاي يك آهنـگ را بـه هـم     بلند است كه بخش يتكانه و صداهاي  هاي او به مثابه در غزل

  :را در غزلي با اين مطلع ببينيد» شتر« مثالً واژه. كند متصل مي
  كشد چون شـتران مهـار مـن    باز نگار مي

  كشـد  پيش رو قطارهـا كـرد مـرا و مـي    

  اشتر مست او مـنم خـار پرسـت او مـنم    

  اشتر مست كف كند هر چه بود تلف كنـد 

  

 باركشيست كار او بار كشيسـت كـار مـن    

 آن شتران مست را جمله در اين قطار مـن 

گـاه شـود سـوار مـن    گاه كشد مهار مـن    

خـوار مـن   ليك نداند اشتري لـذت نـوش    
)661ديوان، (  

بهـره   )اول بيـت و آخـر بيـت   (نيز شاعر از يك واژه در مطلع و مقطع شعر  يگاه
هـاي ايـن    البته نبايـد تناسـب  . گراي او را نشان دهد اي و وحدت برده است تا نظام دايره



 

 214 هاي جهاني موالنا جالل المللي انديشه همايش بين د بلخيالدين محم 

 
ها بازتاب  داد كنيم؛ چرا كه اين زباني قلمهاي موالنا اتفاقي يا يك بازي  چنيني را در غزل

  :است هاي شاعر هاي ناب از تجربه لحظه
  نشـين  چو كـور راه  فلك كبود و زمين هم

  

 كسي كه ماه تو بيند رهـد زكـور و كبـود    
)550غزليات شمس تبريز،(  

عمده از يك غزل را در درون غزلـي   يموالنا بخش كه حتي بسيار ديده شده است
گويي موالنا نه تنها از طريـق تكـرار   . هاي آن بسيار است ه است كه نمونهديگر تكرار كرد

رساند، بلكه بـا آوردن بخـش عمـده يـك غـزل در       كلمه، ابيات يك غزل را به وحدت مي
خواهد پيوستگي همه شعرهايش را در قالب يك غـزل بـزرگ نشـان     درون غزل ديگر مي

  .دهد
جـود دارد كـه پيوسـتگي عمـودي     ديگـر نيـز و   يهاي واجي و اصـوات  البته نشانه

هاي موالنا را نشان دهد، اما يا فرصت مقاله محـدود اسـت و يـا نگارنـده آن را پيـدا       غزل
  .نكرده است

  :هاي موالنا ساختار معنايي غزل -2

هـاي ظـاهري و عينـي سـاختار      اين بخش برخالف بخش قبلي كه تنها به مولفـه 
هـاي   سـنجيد، بـه نشـانه    ا بر اين معيار ميها ر ها تاكيد داشت و ارتباط عمودي بيت غزل

پـذيريم   البتـه مـي  . پيدا و پنهان و روابط متقابل اجزاي تشكيل دهنده مـتن تاكيـد دارد  
دقيق براي اين بخش نباشد، چرا كه بر سـر معنـي    يگر بيانيد اعنوان ساختار معنايي ش

ر نـزد عامـه   د» معنا«طبق نظر دكتر شفيعي كدكني . هنوز بحث و مجادله است» معنا«
شود،  اهل ادب به درك ما از مفهوم يك متن و در اصطالح ژرف ساخت يك اثر گفته مي

متقابل است كه اجزاي هـر   يحاصل وظايف«اما در معناي مورد نظر ايشان معني در هنر 
  ).77، مقدمه، 1387شفيعي، (» آورد ساخت و صورتي بوجود مي
هـاي سـازنده    جه به محورها و بن مايهزياد راه ما را براي تو ياين نگرش تا حدود

هـا كمـك    به سـاخت منسـجم غـزل    ديگر يكي كه در عين تقابل با يها ها، به مولفه غزل
ها و سرانجام در يـك تحليـل ريزتـر نگـاه      گري و استعارگي متن كند، به سطح روايت مي

  .گذارد ها باز مي آسيب شناسانه به بافت و فضاي غزل
دهد و مبنايي درست  وعي را در غزل موالنا نشان مياولين عاملي كه وحدت موض

هاي  هاي ثابت و محور ساز غزل گذارد، بن مايه براي ترسيم اين ساختار پيش روي ما مي
ريحـه شـاعر متكثـر شـده،     واحد هستند كه بـا ق  يها اصل در حقيقت اين بن مايه. اوست

براي اين كه موالنا در . گردد د و سپس باز در آخر غزل به وحدت اوليه برميگير شكل مي
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كشيده است كـه آواز عشـق از چـپ و راسـت بـرايش وزيـدن        ساخت و فضايي نفس مي

  :قال خلق در آن خبري نبود گرفته بود و از قيل و
  آفتـاب گـويم   زچو غـالم آفتـابم همـه    

  

 نه شبم نه شب پرستم كه حديث خواب گويم 
)317گزيده غزليات شمس، (  

هـا و موضـوعات غـزل ايشـان در چرخـه يگـانگي        مايـه  پس بايد انتظار داشت بن
صـورت جهـان و سـالك     كرانه، وحدت وجود، جان ساده و بـي  حركت كند و از هستي بي

گونه كـه گفتـه شـد در مقابـل اگـر از هسـتي مـادي،         و همان. آيد حق سخت بميان مي
 طبيعت و منكر عشق حرفي است، كم مايه و كـم سوسـت و غالبـاً هـم در تقابـل بـا آن      

برخالف مثنـوي معنـوي كـه در آن تقابـل و تضـاد دو طـرف       . شود قلمرو پاك، نابود مي
گيرنـد، در   موضوع برجسته است و منكر و مدعي عشق تا حدودي در كشمكش قرار مـي 

  .عرصه غزل ديگر اين مجال وجود ندارد
بهتر است براي روشن شدن بحث، غزلـي انتخـاب كنـيم و حركـت شخصـيت و      

  :در درون آن ببينيممطلوب موالنا را 
  بگريز اي مير اجل از ننگ مـا از ننـگ مـا   

  هـاي تنـد او   زخـم  وزهاي جند او  از حمله

  اول شرابي در كشي سرمست گردي در خوشي

ـا    در نحراسحاق شو  ـر م ـو در بح   ما خاموش ش

  

داني شدن هم رنگ ما هم رنگ ما زيرا نمي   

 سالم نماند يك رگت برچنگ ما برچنگ ما

گه كني آهنگ ما آهنگ ما خود شوي آن بي  

 تا نشكند كشتي تو در گنگ ما در گنگ ما
)5ديوان، (  

آن كـه فرصـتي    و بي استموالنا مير اجل را در تقابل با جاودانگي عشق قرار داده 
كند به جنگ با جان جهان نـرود و در   نمايي او بگذارد، به او توصيه مي براي نظر و قدرت

  .و هم آهنگ او شود عوض شراب عشق بنوشد تا هم رنگ
ها از صدر تا ذيـل و بـه صـورت يـك      غزل تر بيشمخاطب كه شايد از اين روست 

دست، معشوق ازلي و توصيف جان جهان اسـت و بـه گفتـه دكتـر شـفيعي كـدكني در       
  .مقدمه غزليات شمس تبريز، يا سخن از زبان الهي است يا انسان الهي

شود و همه چيـز بـر يـك محـور      آري همه چيز در غزل موالنا در كليت رسم مي
رو هستيم كـه حـداقل از جنبـه     هپيوسته روب يبدين خاطر در هر غزل با ابيات. چرخد مي

  .است  وابسته و در محور عمودي امتداد پيدا كرده ديگر يكمعنايي به 
شود و آن هـم سـير حركـت     ديگر از هنر موالنا پديدار مي يدر مرحله بعد ظرافت

هاي حـال   اگر بپذيريم غزل موالنا انعكاس لحظه. ع در غزل اوستتكاملي مفهوم و موضو
 يو منازلي است كه شاعر طي كرده است تا به اصل و ذات حقيقـيش اتحـاد يابـد، رمـز    

  :مثالً در اين غزل. شود هايش معلوم مي ديگر از پيوستگي عمودي غزل
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  نظير خوش لقا را كاي بيو من دي نگفتم مر ت

  جب بدي سلطان شديامروز صد چندان شدي حا

  امشب ستايمت اي پري فردا زگفتن بگذري

  

 مه از رشك تو چون آسمان گشته دو تا اي قد  

اهم يوسف كنعان شدي هم فر نـور مصـطف    

...سمان در شرح تو باشد  فناآفردا زمين و   

 

توصيف مقام و عظيمت معشـوق را آغـاز   » دي«شاعر در بيت اول با تاكيد بر واژه 
ديگر از حال را  يكند تا لحظه و زمان استفاده مي» امروز«بيت دوم از واژه  در. كرده است

تكامـل  » امشـب «در بيت سوم آن حالت و تجربه فرا زمـاني را بـا واژه   . وصف كرده باشد
هاي پنجم و ششم فضاي شعر با باد صرصر كه از عالم غيب آمده تـا هـر    در بيت. دهد مي

خورد، شايد هم ايـن، نشـان از حالـت     كند، بر هم ميتعين و عنصر مادي را از شاعر دور 
اي گرفتارش بوده اسـت و شـايد هـم نشـان از برجسـتگي و       قبضي باشد كه شاعر لحظه

  :گيري غزل باشد اوج
  ناگه برآيد صرصري ني بام مانـد نـي دري  

  

 زين پشگان پر كي زند چونك ندارد پيل پا 

 
ت قدسـي و مجـرد بـا مـا     حز آن ساو سرانجام در بيت پاياني، شاعر كه خود نيز ا

بينيم كه هر چـه در ايـن جهـان اسـت      اي را مي دار و يگانه گويد، فضاي وحدت سخن مي
  :ذره و فروغ آن اصل است

  لقـا  ها زآن آفتـاب خـوش   تعليم گيرد ذره

  

هـا نبـودش زابتـدا    ربا، كان صد ذرگي دل   
)13ديوان،(  

جالب آغاز غـزل و   يشعر، به طرزدر پايان » ابتدا«و شگفت آن كه با آوردن واژه 
دربـاره بيـت پايـاني     تـر  بيشالبته جاي تحقيق . شود اي ابيات آن تداعي مي ارتباط دايره

  .هاي موالنا و نقش آن در تكامل مضمون ضروري است غزل
هاي موالنا وجود دارد، نوعي تغييـر زاويـه    وجه مشخص ديگر كه در ساختار غزل

بـا ايـن كـه محوريـت واحـد در      . هر غزل است ياي درونه ديد و تغيير گفتمان در بخش
سازد، اما شاعر به ايـن   ها و يك دستي موضوع ظاهراً چينن شگردهايي را آشكار نمي غزل

هاي بيان التفات دارد، به اين گونه كه غالباً در دو يا سه بيت اول به توصـيف   نوع ظرافت
  :پردازد عالم جان و معشوق ذاتي مي

ـد  ل  چيزي عجب آن د جهد، چو برقي مي   ستان باش

ـر   ـا اخت   چيست از آن دور آن گوهر عجب ما هست ي

  

تابد، عجب آن لعل كان باشد از آن گوشه چه مي   

 كه چون قنديل نوراني معلق زآسمان باشد

 
كند تا به او توصيه كند كه بـه وصـل ايـن     هاي بعدي مخاطبي را پيدا مي در بيت

  :نور و فضا همت گمارد
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  تر برآور سر كه چشم توست روشنايا اي دل 

  

 بمال آن چشم و خوش بنگر كه بيني هر چه آن باشد 
 

آورد و سـرانجام در يـك    با عوض كردن زاويه ديد به گفتن تمثيلي رو مي يو گاه
تر باز از من مجرد و عالم ملكوتي كـه هـر چـه را     يا دو بيت پاياني در يك فضاي گسترده

  :آيد سازد، سخن بميان مي در خود اتحاد داده و يگانه مي
  چو آبي را بجنبـاني ميـان نـور عكـس او    

  

 بجنبد از لگن بيني و آن از آسـمان باشـد   
)212ديوان،(  

كند، ظرفيت و هنر  هاي موالنا كمك مي ديگر كه به انجسام ساختار غزل يشگرد
  :توان يافت ي ناب در كليات شمس مييها روايت –غزل . گري است روايت

  »از نيم شب بيماري پيدا شده است آن خواجه را«
  »داد جاروبي به دستم آن نگار«
  »آن خواجه را در كوي ما در گل فرو رفتست پا«
  »راه هل اتي ديدم سحر آن شاه را بر شاه«
  »دي ميان عاشقان ساقي و مطرب مير بود«
  »رحم كن از زخم شوم سر به سر«
  »...شنيدم كاشتري گم شد زكردي در بياباني«

در اين جـا نيـز بـا    . گويي موالنا در مثنوي معنوي بخوبي نشان داده شده است ههنر قص
هـاي   غـزل  سـت؛ چـه در ميـان   ا  توجه به ظرفيت خاص غزل، قصه و تمثيل به ياري شاعر آمده

اما آن چه در اين زمينه مهم اسـت، ايـن اسـت    . پارچه روايت است بلند و چه غزلي كه خود، يك
بـه ايـن معنـي كـه     . ساخته اسـت  رو روبهعمده  يهاي او را با تغيير گري، ساختار غزل كه روايت

گـوي  و آور و توصـيفات كلـي بـه گفـت     هاي گاه تكراري و خسـتگي  گويي شعر از مونولوگ و تك
  .يابد رنگ شاعرانه و فضاسازي ارتقا مي عاشق و معشوق، حضور پي

ينـي  هر موضوع و مفهومي چون در موقعيـت زمـاني و مكـاني ع    كه شكي نيست
شـود و از طرفـي ديگـر شـوق      قرار گيرد، به طرز طبيعي، رنگ، بو، صـدا و فضـا دار مـي   

تـر   درباره فضاسازي در بخش پايـاني مفصـل  . (خواندن و به حافظه سپردن خواهد داشت
  ):سخن خواهيم گفت

  امروز ديدم يـار را آن رونـق هـر كـار  را    

  خورشيد از رويش خجل گردون مشبك همچو دل

  نردبان تا بر روم تـا آسـمان   گفتم كه بنما

  چون پاي خود بر سر نهي پا بر سر اختر نهـي 

ـ     راو بر آسمان و بر هوا صد ره پديد آيـد ت

  

روان مصـطفي چون  هم شد روان بر آسمان مي   

 از تابش او آب و گل افزون زآتش در ضـيا 

 گفتا سر تو نردبان سـر را در آور زيـر پـا   

ن بيـا چون تو هوا را بشكني پا بر هوا نه هي  

 بر آسمان پران شوي هر صبح دم هم چون هوا
)10ديوان،(  
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دهد، نوعي پوشش  هاي موالنا سامان مي ديگر كه به ساختار غزل يتكنيك و ژانر

البته پرواضح است غـرض از  . هاي او را پوشانده است استعاري است كه پيكره بعضي غزل
لي هم در غـزل موالنـا وجـود    هاست كه خي استعاره نه تركيبات و واژگان مرسوم در بيت

ندارد و نه آن تعريف عام و كلي از هر اثر ادبي و تمثيلي است، بلكه اين تعبيـر تـازه كـه    
از  مبرنـد، بـراي فضـا و سـاختاري منسـج      و ساختار گرايان فراوان بكار مـي  شناسان زبان

افقـي و  و نـه در محـور    است هايي است كه در ارتباط و تقابل با يك ديگر عناصر و نشانه
ايـن عرصـه   . ستا  يك مصراع و بيت كه در محور عمودي و كليت غزل، گسترانيده شده

تواند يك تمثيل يا روايت را در خود بپذيرد و هم فضايي كه فاقد زمان  تخيلي كه هم مي
ظرفيـت آن را دارد كـه   ) مقصود ما همـين نـوع آخـر اسـت    (ترتيبي و مكان واحد است 

جالب اين اسـت كـه موالنـا    . ها را نشان دهد معنا و نظام تداعياز نظام  تر بيشي يها اليه
 هاي استعاري او تر اين است كه در فضاي غزل هاي از اين دست، فراوان دارد و جالب غزل
ميان اجزا ديده  تر بيش ياش انسجام و ارتباط ساختاري هاي روايي و تمثيلي غزلچون  هم
  .شود مي

اي كه واژگان جوي و آب و بهار و چشمه  چرخهبه اين غزل استعاري نگاه كنيد و 
را به هـم وابسـته كـرده اسـت تـا نظـام       ... و خضر و الياس و زمين و آسمان و المكان و 

  :معناي متكثر آفريده شود
ــان آب   ــوي جه ــن ج ــد ازي ــده ش   بري

  از آن آبــي كــه چشــمه خضــر و اليــاس

ــي سرچشــمه ــر جوشــش  زه ــز ف   اي ك

ــبويند  ــو و سـ ــمان دلـ ــين و آسـ   زمـ

ــم ب ــو ه ــين زودت ــرون رو از چــرخ زم   ي

  

 بهـــارا بـــاز گـــرد و وارســـان آب    

ــان آب    ــد آن چن ــت و نبين ــده اس  ندي

ــان آب   ــين ج ــي از ع ــر دم ــد ه  بجوش

ســت از زمــين و آســمان آب  ا بــرون  

ــان آب  ــي روان از المكـ ــا بينـ ــه تـ  كـ
)112ديوان،(  

وار اجزاي خود است  و باز بايد گفت غزل استعاري ناگزير از ارتباط عمودي و اندام
 يي حجمـ يها بنابراين اين چنين غزل. تابد ها و اجزاي غيرمرتبط را برنمي طبيعتاً نشانهو 

هاي رمزگشايي شـده و معمـولي    كوتاه خواهد داشت، اما هميشه فاصله خود را با داستان
  .ماند حفظ كرده و هميشه تازه مي

ت هاي او بـه اجـزاي كوچـك و بافـ     و سرانجام اگر بخواهيم در درون ساختار غزل
واقعيت اين اسـت  . ريزتر اشاره كنيم بناچار بايد سخن را به مقوله فضاسازي تعميم دهيم

هـاي   هاي موالنا در عين وحدت معنـايي و موسـيقايي و حتـي مضـمون آفرينـي      كه غزل
. از فضاسازي و بافت ظريف و جزيي نگرانه، چندان بهره نـدارد  ،متنوع، تخيلي و رنگارنگ

فضـا  . است ابتدا تعريفي از فضاسازي در شعر داشته باشـيم براي روشن شدن بحث بهتر 



 
        ����  219 هاي ساختاري در غزل موالنا ها و گسست پيوست

 
گيـري   در يك معني نزديك عبارت از موقعيت جغرافيايي و فيزيكي با ابعـاد قابـل انـدازه   

واژه فرهنگــي اتمســفر از علــم «: اســت، امــا در فرهنــگ اصــطالحات ادبــي آمــده اســت
تـاثيرات اثـر ادبـي يـا      هواشناسي به وام گرفته شده است و در اصطالح ادبيات و هنر به

اي سر و كـار دارد   در ادبيات فضا و رنگ با حالت مسلط با مجموعه. شود هنري عطف مي
يات جسماني و روانـي  يشود، و عالوه بر جز كه از صحنه، توصيف و گفت و گو تشكيل مي

  )361، 1383داد، . (»گيرد آن مجموعه تاثير مفروض برخواننده را هم در برمي
صرفاً مادي نيست، بلكه آميخته خيـالي از عناصـر مـادي و معنـوي      بنابراين فضا

به معنـي ديگـر فضـا در    . دهد است كه درك و احساس ما را از يك متن يا اثر سامان مي
اي اسـت بـراي نشـان دادن عناصـر      اين تعريف مصطلح نه موقعيت فيزيكي، بلكه زمينـه 

نيدن از درون متن را بـه مـا   مادي و روي هم رفته حس و رنگ و بو و لمس و ديدن و ش
  .بخشد هديه مي

دانـه    مسـتحكم دانـه   ةاين سخن بديهي و شـايد تكـراري باشـد كـه نـخ و رشـت      
وسيع از مضـامين رنگارنـگ در شـعر او     اي هاي موالنا را بهم پيوسته است و دايره انديشه

  ، گسسـته ها در بافت ريز شعر او ديدني نيست و اگر هم وجود دارد شود، اما اين ديده مي
  .ستا  و در يك بافت منسجم قرار نگرفته است

حال قبل از اين كه داليل خود را براي چنين ادعايي مطرح كنيم بايد بـراي ايـن   
هم جوابي بيابيم كه آيا اين نوع بيان، نشان از نقص كار موالنـا اسـت يـا طبيعـت       سوال

  كند؟ غزل عارفانه چنين ايجاب مي
ي است كه چـون  يها گر لحظه هاي موالنا توصيف غزلواقعيت اين است كه مبناي 

و باقي ابيات بازتـاب و تكـرار همـان وقـت و       برقي آمده و شاعر را يك پارچه آتش كرده
شايد اين خود دليلي باشد بر قبول نظر بسياري كـه  . حال است آن هم در يك نگاه كلي

آن . تـر از بقيـه يافـت    هتوان يك بيت برجست هاي موالنا بندرت مي معتقدند در ميان غزل
گونه كه خانم شيمل هم ناگزير شده به نوعي سخن بعضي منتقدان غربي را درباره تكرار 

حقيقت آن است كه بعضي «: گويد خانم شيمل مي. هاي موالنا ذكر كند مضامين در غزل
اند كـه بـه سـبب     هايي را احساس كرده ناقدان غربي در اشعار مولوي تكرار مداوم انديشه

» ها لـذت بـرد   كوتاه از آن يتوان مدت زمان هاي سراسر شيفتگي آن افكار، تنها مي رانطي
  ).1370، 80شيمل، (

تصاوير شعر مولـوي را بـه لحـاظ عناصـر     «: دكتر شفيعي كدكني هم معتقد است
از عناصـر   تـر  بـيش بينـيم كـه    سازنده ايماژها اگر بخواهيم مورد بررسي قرار دهـيم، مـي  

اصوالً موالنا زيبـايي  . وسيع هستي است، نه از اجزاي كوچك و محدودكران و ابدي و  بي
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به همين دليل در تخيل او هميشه عناصر پرعظمـت  . جويد كرانگي مي را در عظمت و بي

هستي از قبيل مرگ و زنـدگي و رسـتاخير و ازل و ابـد و عشـق و دريـا و كـوه، عناصـر        
  )86، 1387دكني، كشفيعي . (»سازنده تصوير هستند

ه هر حال چه بپذيريم شعر عارفانه برگرفته و بازتاب يك تجربه واحد الهي است ب
شـود   هاي معمول نمي و طبيعت و شكل خاص خود را دارد و از نگاه سطحي و فضاسازي

به آن نگريست و چه بگوييم درك بهتـر مخاطـب از اثـر هنـري و ادبـي تنهـا از طريـق        
ن موضوع امري نسبي است، به اين معنا كه او گيرد، براي موالنا اي فضاسازي اثر شكل مي

شـود و در بخشـي هـم     ها به فضاسازي و بافت جزيي نگرانه مشغول مي در بخشي از غزل
  .هايي ذكر كنيم كنيم براي اين دو جنبه، نمونه و مثال ما سعي مي. نه

هـاي فضاسـاز در يـك مـتن بروشـني ممكـن        البته با اين توضيح كه يافتن مولفه
  .هاي محدود بسنده كرد چار بايد به بيان فرضيه و مصداقنيست و نا

 سـان  يـك حال اين بيت معروف از حافظ را با بيتي از موالنا در يك مفهوم نسـبتاً  
  :در نظر بگيريد

  به مژگان سيه كردي هزاران رخنه در دينم

  

 بيا كز چشم بيمارت هزاران درد بـر چيـنم   

 
  :و بيت موالنا

ـ  چشم تو ناز مي   دهـد  و داد مـي كند لعل ت

  

 كشتن و حشر بندگان الجرم از خدا رسـد  

 
ترين بخـش يـك تصـوير متمركـز كـرده اسـت        حافظ زاويه ديد خود را بر جزيي

را اضافه كرده و آن گاه به ايـن تصـوير،   » سيه«سپس براي شفافيت آن، صفت ). مژگان(
وم همـان  در مصـرع د ). رخنـه بـر ديـن   (تصوير ذهني و استعاري ديگر افزوده است يك 

). چشم بيمار(تصوير اول را به اضافه يك صفت ذهني در يك زاويه بازتر نشان داده است 
را دوبـاره  » هـزاران «عدد ) درد برچيدن(و سرانجام براي تكميل تصوير ذهني مصرع اول 

  .دني كمك كندنآورده است تا با اين كار به تشكيل فضاي قابل تصور و بيادما
را با صفت ناز هم راه كرده است و لعل را بـا صـفت داد،    »چشم«اما موالنا اگرچه 

اما چون گويي زمينه قوي عيني ابتدا براي چشـم مفـروض نشـده اسـت تـا بـه روي آن       
رنگ و بوي خود را نشان دهد، در نتيجه فقط نگاتيوي از يـك  » ناز كردن«فضاي ذهني 

زمند تحقيقات آمـاري  و نيازده باشد  شايد اين سخن كمي شتاب. تصوير باقي مانده است
گاه به درون و  رسد موالنا زاويه ديدش را از سطح بيروني چشم هيچ ، اما بنظر ميتر دقيق

بسـيار در   يالبتـه ناگفتـه پيداسـت ابيـات    . پرداختن به اجزاي آن گسـترش نـداده باشـد   
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، امـا ايـن نـه آن    سـت ا منـد  توان يافت كه از فضاي رنگين و تخيلي بهـره  هاي او مي غزل

يك غزل را در برگيرد و به فضاي قابـل لمـس و    كلّاي  است كه به صورتي شبكه چيزي
  .احساس بينجامد

  :ها در غزليات او بر پايه موسيقي است بندي تركيب تر بيشتوان گفت  بنابراين مي
  كان نمك رسيد هين گر تو مليح و عاشقي

  

 كاس ستان و كاسه ده، شور گزين نه شوربا 

 
يعي كدكني هم بصراحت در دو جاي مقدمه كتـاب غزليـات   اي كه دكتر شف نكته

شمس تبريز به آن تاكيد كرده است، وقتي كه بـه قيـاس كـار سـعدي، حـافظ و موالنـا       
ي يهـا و تكرارهـاي نـامر    سعدي غالباً با حرف اضافه در كنـار فعـل  «: گويد پردازد، مي مي

انـداز   كلمات از چشم كند و حافظ با تقابل منطقي و پارادوكسي خويش معني آفريني مي
گذر امواج موسيقايي شعر خويش، سيل معاني را به  اللت، اما موالنا از رهدشناسي و  معني

و ديگر وقتي كـه دربـاره موسـيقي كنـاري، بيرونـي و      » .كند ذهن و ضمير ما منتقل مي
هـا   گويد، اعتقاد دارد موسيقي معنـوي در ايـن غـزل    هاي موالنا سخن مي داخلي در غزل

گذر مالحظات و دقـت هـاي خـاص     از ره« اوموسيقي معنوي از نظر . ن ظهور نداردچندا
، 78شـفيعي كـدكني،   (» آيـد  بوجـود مـي  ... گوينده از مراعات نظير و تضـاد و طبـاق و   

1387.(  
اين موضوع براي خاتمه بحث مقاله از آن جهت اهميت دارد كـه بـدانيم صـنعت    

آن، بلكه در تعريف شـعر معاصـر و هنـر مـدرن،     نظير، البته نه در معناي معمول   مراعات
دار اسـت كـه بـه درك مـا از كليـت اثـر كمـك         همان فضاي تركيبي و بسط و گسترش

  .كند مي
گـويي و   كند و تمثيل گري مي گونه كه گفته شد موالنا وقتي كه روايت البته همان

ي در رسـد بـاز قـدرت فضاسـاز     وقتي هم به توصيف بهـار و طبيعـت مـي    ،سازي استعاره
شود، منتها چون دامنه چنين توصيفات محدود است و غالباً با شـيبي   مي تر بيششعرش 

هـاي تكـرار مضـامين در آن جـا نيـز رسـوخ        شود، باز رگـه  ماليم به بهار جان متصل مي
  :كنند مي

  ست ليك چو خورشيد فر دهدا صحرا خوش

  خورشيد ديگريست كه فرمـان و حكـم او  

  

زار بر دهـد ست ليك چو گلا بستان خوش   

ــد  ــفر ده ــالح س ــراي مص ــيد را ب  خورش
)318ديوان،(  
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  : گيري نتيجه

جـامع در برخواهـد    يهـاي  نگاه ساختاري به متن ادبي در عـين حـالي كـه پاسـخ    
. شـود  هاي متكثر هميشه به نتايج درست و قطعـي منجـر نمـي    داشت، اما بواسطه نشانه

گريسته اسـت، خـالي از اشـكال    خصوصاً تحليل اين مقاله كه تنها از چند منظر محدود ن
ها به غزل تركيبي حـافظ   نيست، اما براي نگارنده تا حدودي روشن است كه چرا گرايش

است تا غزل موالنا كـه حكايـت    تر بيشكه نيم از عالم ماده دارد و نيم از عالم باال، بسيار 
  !!عالم جان و جهان علوي است؟
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