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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

  )بهار ادب(

 

 چکیده:
: بررسی اجزا و عناصر اثر ادبی و بازیابی چگونگی پیوند آنها با ساختمان كلّی اثر، زمینه و هدف

خوانشی مبتنی بر شکل )فرمالیستی( از اثر است. در چنین خوانشی است كه میتوان از میزان 

پیوند اجزای اثر در محورهای افقی و عمودی سخن دفت. در این پژوهش شکل و ساختار غزلی 

 متنی( بازخوانی شده است: های درونوالنا با مطلع زیر )به كمک نشانهاز م

 سخن كه خیزد از جان ز جان حجاب كند          ز دوهر و لب دریا زبان حجاب كند      

از كلیات شمس تبریزی  464تحلیلی است كه غزل شمارۀ -: روش تحقیق توصیفیروش مطالعه

 مورد بررسی قرار میدهد.الزمان فروزانفر را به تصحیح بدیع

حال ابزار تجلی بنمایج این غزل در همج بیتها این است كه صورت، حجاب و درعین ها:یافته

حال معناست. عالم هستی، عالم صور و معانی، بودها و نمودهاست و صور، حجاب معانیند و درعین

معنا در صورت تجلّی میکند. برای رسیدن به معنا باید از قشر صورت دذشت. البته معنای مطلق 

ای دیگر رخ مینماید و تنها در فنا و خاموشی است ای از پس پردهقابل درک نیست و همواره پرده

در همج های مترادف آنها، كه معنا را درمیابیم. مضمون تقابل صورت و معنا و تقابل زوج واهه

 بیتهای غزل دیده میشود. 

: پیوندی كه میان بیتهای این غزل دیده میشود، ساختاری انداموار را پدید آورده گیرینتیجه

و  موج»است و اندام كلی این غزل یکی از تقابلهای كلیدی صورت و معنا در اندیشج موالنا یعنی 

تکامل صورت است و صورت مادۀ ظهور  را در ذهن تداعی میکند. برای موالنا، محتوا ابزار« دریا

حقیقت معنا. شعر موالنا از درون او میجوشد و متناسب با نوع جوشش، قالب و صورت خود را 

مییابد. با همج این احوال نقد نو بدلیل اتکا به صورت نمیتواند نقد مناسبی برای عارفان رهیده از 

 صور باشد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  When the elements and components of a 
literary work are examined and how they are related to each other and their 
relation to the general structure of the work is retrieved, a basic (formalist) 
form reading is performed. It is with such a reading that we can talk about the 
degree of bonding of the components of the work (horizontal and vertical 
bonds). In this article, the form and structure of a lyric by Rumi has been read 
with the following information (with the help of in-text symbols): 
A word that rises from the soul of the soul to veil the gem and the lips of the 
sea, the tongue of the veil 
METHODOLOGY: It is a descriptive-analytical research method that examines 
Ghazal No. 921 from Shams Tabrizi's KOliat, edited by Badi  ol-Zaman 
Farozanfar. 
FINDINGS: The feature of this sonnet in all verses is that the face is a veil and 
at the same time a means of expressing meaning. The world of existence is the 
world of forms and meanings, and forms are veils of meanings, and at the same 
time meaning manifests itself in the face. To reach the meaning, you have to go 
beyond the surface. Of course, the absolute meaning cannot be understood 
and there is always one curtain behind another curtain, and it is only in death 
and silence that we understand the meaning. The theme of the contrast 
between form and meaning and the contrast between pairs of their 
synonymous words can be seen in all the verses of Ghazal. 
CONCLUSION: The link that can be seen between the verses of this ghazal has 
created an organ-like structure and the overall structure of this ghazal evokes 
one of the key oppositions of form and meaning in Rumi's thought, "wave and 
sea". For Rumi, the content is the tool for the evolution of the form, and the 
form is the material for the emergence of the truth of meaning. Rumi's poetry 
boils from inside him and finds its shape and form according to the type of 
boiling. However, due to the reliance on form, the new critique cannot be a 
suitable critique for mystics who are free from form. 
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 مقدمه
 بیانگر خی،تاری ایپدیده را ادبی اثر عموماً سنتی منتقدان. هستند بررسیقابل دونادونی رویکردهای با ادبی متون 

 نتقدم كار موضوع خود خودی به ادبی اثر و میدانستند مؤلّف زنددینامج تأثیر تحت یا اخالق مروّج زمانه، فلسفج

 را ادبی آثار زا بسیاری. هستند سنّتی نقد انواع از ...و روانشناسی اخالقی، فلسفی، تاریخی، نقد انواع. نمیگرفت قرار

 به دست آورد. میتوان متفاوت دزارشی رویکردها، این از هركدام پایج بر و كرد بررسی رویکرد چندین با میتوان

: 4395 پاینده،) «دارد را پذیرمناقشه برساختج یک حکم اینقادانه قرائت هر است و نسبی امری حقیقت،» دفت

 ، به نقل از حسن لی(.661

 هایدهه رد آمریکا و روسیه در كه بودند یکسان تقریباً فکری مکتب یک متفاوت هایشاخه نو نقد/ فرمالیسم  نقد

 كه ادبی بمکات سایر به بود مستقیمی العملعکس انتقادی شیوۀ این. رسیدند محبوبیت به بیستم قرن میانی

 فرآیندهای محصول بعنوان را ادبی آثار درنتیجه و میدانستند مهم را اثر بر مؤثّر خارجی عوامل مختلف هایدونه

 تونیم ادبی آثار كه بودند باور این بر نو منتقدین و فرمالیستها.  میکردند بررسی اخالقی و اجتماعی تاریخی،

( (the text itself متن خودِ در میتوان را آنها بررسی در مؤثّر عوامل همج كه هستند( خودارجاع) خودبسنده

نیت »اینجاست كه مسئلج . ندارد وجود اثر همان اجزای از اصیلتر عناصری ادبی، اثر شایستج شناخت برای و یافت

ر حاشیه قرار میگیرد؛ چراكه ممکن است نتایج حاصل از نقد فرمالیستی با نیت مؤلّف همخوانی داشته یا د« مؤلّف

 نیت بیربط موضوع به متن، خود به پرداختن بجای نباید سنتی منتقدان كه بر آن بودند فرمالیستها نداشته باشد.

 اختارس یک ادبی متن» :میکند اشاره ادبی هاینظریه مبانی كتاب در برتنس هانس همانطوركه .ب ردازند مؤلف

 وجود یزیچ ادبی اثر یک در. اندوابسته یکدیگر به و دارند متقابل رابطج یکدیگر با آن در موجود عناصر تمام و است

 د،كاركر آن بواسطج و دارد خای كاركردی منفرد، عنصر هر. باشد مطالعه و مشاهدهقابل بتنهایی و مجزّا كه ندارد

 .(57: 4393 برتنس،) «میخورد پیوند اثر كلیت به

. كرد داپی نیز آمریکا به را خود راه بزودی و درفت قرار توجه مورد روسیه در ابتدا فرمالیسم شد دفته همانطوركه

 ،1ریچاردز.ای.آی و بودند روسیه فرمالیستهای مهمترین از 3تینیانوف یوری ، و6یاكوبسن رومن ،4شکلوفسکی ویکتور

 یروس فرمالیستهای كار بنای. بودند آمریکا و اروپا در نو منتقدان مهمترین از هم 4الیوت اس تی ، و5ام سون ویلیام

. درفتند پی ار عملی نقد راه بیشتر فرم، متفاوت از تعریف با آمریکایی فرمالیستهای و بود پردازینظریه بر بیشتر

 بندیتصور را آن آمریکایی فرمالیستهای اما میدانستند، زبان هنری بندیصورت را ادبیات روسی، فرمالیستهای»

  .(15 :4391 سلدن،« )میشمردند معنا هنری

 رنسام، اصلی تأكید. است شعر بخصوی ادبی ( آثارclose reading) دقیق خوانش بر نو منتقدان ویژۀ تأكید

 یگرهمد از آنها كردن جدا و هستند تنیدهدرهم بشدت ادبی آثار معنای و ساختار كه است نکته این بر... و ریچاردز

 رایطش و نویسنده اهداف متن، خودبسنددی و كفایت دادن نشان برای آنها. نیست درست آنها جدادانج تحلیل و

 خواندن روی تمركز صرف تالششان تمام و نمیکنند وارد خود نقدهای در را اثر نگارش زمان فرهنگی و سیاسی

                                                      
1Viktor Shklovsky  
2 Roman Jacobson 
3Yury Tynyanov   
4 I. A. Richards   
5 William Empson 
6 T. S. Eliot 
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 اعتقادات شخصیت، از جدا را آن و میدانند محض فرم را ادبی اثر آنها. است آن نهایی درک برای متن خود دقیق

 ابزاری ،(فرم) شکل نو، منتقدان نظر از. »میکنند بررسی زبانی مسئلج یک بعنوان صرفاً و آن نویسندۀ روحیات و

 نظر، این زا. میشود اثر شکل آمدن به وجود انگیزۀ كه است عاملی ادبی، اثر محتوای بلکه نیست، محتوا بیان برای

 ادقی،میرص« )میگیرد قرار بررسی مورد منظر این از صرفاً و است( فرم) شکل كنندۀتعیین عناصر از یکی محتوا

4374: 471-473). 

 كه كاری و میشود ایجاد بالغی و هنری نحوی، زبانی، آشکار برجستگیهای بواسطج عمدتاً ادبی زبان آنان نظر از

زبان یک اثر حاصل نحوۀ بکاردیری . است ادبی اثر همان یا فرم ایجاد برای زبانی عناصر كردن فعال میکند، شاعر

 سبک» 4ها كنار هم است و همین زبان است كه سبک اثر را شکل میدهد. به عقیدۀ باختینو شکل قراردیری واهه

 .(463: 4377 ،6تودورف« )یکندم تبدیل فهمیدنی كامالً و مجسم بینشی به را زبان كه است چیزی آن

 نظر . ازكرد مطالعه شعر بعنوان باید را شعر معتقد است نو، منتقدان از آمریکایی و منتقد و الیوت، شاعر .اس .تی

 همراه اشیاء از ایمجموعه كنیم؛ تعریف را عینی پیوندیهم كه است این هنری شکل به احساس بیان راه یگانه» او

 نآ میشوند، بیان بیرونی حقایق وقتی بطوریکه مییابد، راه خای احساس این در كه رویدادها از ایزنجیره با

 خواننده در احساسی القای» (. مقصود از این تئوریEliot, 1971, 789« )میشود متبادر ذهن به بیدرنگ احساس

م: 4496 الیوت،« )است عینی موضوعات و هاصحنه وقایع، موقعیتها، از ایسلسله بوسیلج و نامستقیم صورتی به

. الیوت اعتقاد داشت آنچه شاعران را از یکدیگر متمایز میکند، نحوۀ بیان، شکل كاربرد زبان و نحوۀ ارائج موضوع (49

د درونی برآمده از خو معیارهای با باید را متن كمال و كلیت است، نه بیان مطالب و موضوعات دونادون؛ بنابراین

  اش بررسی كرد.دهندهمیان اجزای تشکیلمتن یعنی ارتباطات 

 توازن، واهدانی، و نحوی هجایی، آوایی، تکرارهای بررسی آن ازطریق سازندۀ عناصر و ادبی اثر بافت تحلیل

ر شکل خوانش مبتنی ب در .میگیرد صورت بالغی عناصر دیگر و تباین و تضاد تناسب، بیان، شیوۀ تصویرسازی،

 تأثیر ریکدیگ در متقابالً چنان و آمیزنددرمی یکدیگر با چنان شعر، در صورت و تارساخ و معنا» مشخص میشود كه

: 4395 پاینده،) «اندسکه یک روی دو محتوا و شکل پس. كرد متمایز هم از را عناصر این نمیتوان كه میگذارند

14). 

د. متنی بازخوانی میشوهای دروننشانهبا توجه به آنچه دفته شد، در ادامه شکل و ساختار غزلی از مولوی به كمک 

 الزمان فروزانفر است.از كلیات دیوان شمس تصحیح بدیع 464این غزل، غزل شمارۀ 

 سخن كه خیزد از جان ز جان حجاب كند

  است ایمشعله شگرف ادرچه حکمت بیان

  دریا چون خداست صفات و است كف جهان

 رسی آب به تا كه را كف تو شکاف همی

 مندیش آسمان ز و زمین نقشهای ز

 بشکاف را حرف قشر سخن مغز برای 

 پنداری حجاب كشف كه خیال هر تو

 فنا جهان این است حق آیت نشان

 كند حجاب زبان دریا لب و دوهر ز 

 كند حجاب بیان حقایق آفتاب ز

 كند حجاب جهان این كف بحر صاف ز

 كند حجاب آن كه بمنگر بحر كف به

 كند حجاب زمان و زمین نقشهای كه

 كند حجاب بتان جمال ز زلفها كه

 كند حجاب همان خود را تو كه بیفکنش

 كند حجاب نشان این حق خوبی ز ولی

                                                      
1Bakhtin  
2 Todorov 
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 وجود است ایقراضه ارچه تبریز شمس ز

                       

 كند حجاب كان ز را جان كه است ایقراضه

 (464)كلیات دیوان شمس، غزل                    

بیتی است با وزن مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن )بحر مجتث مثمن مخبون محذوف( كه وزنی غزلی نُه این اثر،

اوزان خیزابی، وزنهای تند و متحرّكی هستند كه اغلب نظام ایقاعی افاعیل عروضی در آنها، »خیزابی مالیم است. 

 ایجاد میکند و غالباً از ركنهایی ... تشکیلای است كه در مقاطع خاصی نوعی نیاز به تکرار را در ذهن شنونده بگونه

در آنها محسوس است. درست مانند خیزابهای دریایی كه در یک فاصلج زمانی  "دور"و  "ترجیع"شده كه حالت 

شفیعی )« ای خای احساس میکندمعیّن و حتّی فاصلج مکانی معیّن، چشم و دوش، انتظار تکرار شدن آنها را بگونه

(؛ اما در این غزل با بحر صافی مواجهیم كه زیر كف پنهان شده و خیزابهای كوتاهش 343-341: 4373كدكنی، 

آیند و بازمیگردند. به همین دلیل وزن خیزابی بسیار مالیمی متناسب با امواج آرام دریا بآرامی بسمت ساحل می

 در این غزل بردزیده شده است.

حجاب »جهان، آن، زمان، بتان، همان، نشان و كان و ردیف فعلی های این غزل عبارتند از: جان، زبان، بیان، قافیه 

 ردیف این غزل است.  « كند

صورت »و بعبارتی كاملتر « محسوس و نامحسوس»و « بود و نمود»یافته در این غزل، تقابل و تباین مطلب دسترش

ض در صور است كه صورت، است و همج بیتهای آن در خدمت بازدویی و بازنمایی این مفهوم محوری تناق« و معنا

«ِ صورت»ای است كه اندازهبه« معنی»حال ابزار تجلّی معناست. به عقیدۀ عرفا، عظمت و كمال حجاب معنا و درعین

ظاهر به هیچ رو نمیتواند آن را بیان كند. وسوسج بیان معنی از یک سو و اصرار بر ناتوانی زبان در بیان معنی از 

تجربج عرفانی در هنگامی كه دست میدهد، بکلی »میراث سخن صوفیه است. ای از سوی دیگر، بخش عمده

ی از تمایز، نمیتوانی مفهومناپذیر است. باید هم همینطور باشد. در وحدت بیناپذیر و بنابراین بکلی بیانمفهوم

ود حاصل میشچیز بیابی. چراكه اجزا و ابعاضی در آن نیست كه به هیئت مفهوم درآید، مفهوم فقط هنگامی هیچ

ای در كار باشد. در بطن كثرت، دروهی از اجزا و ابعاض مشابه میتوانند بصورت صنف كه كثرتی یا الاقل دودانگی

: 4399)استیس، « درآیند و از سایر دروهها متمایز شوند. آنگاه میتوانیم مفاهیم و بتبع آن الفاظ داشته باشیم

345.) 

د است و از طرف دیگر صرفاً در بطن آن میتوان تمایز و ابعاضی برای درک این كثرت ازطرفی پوشانندۀ معنای واح 

های متناظر صورت و معنا مربوط به سه ساحت انسان، جهان و زبان در سرتاسر این غزل واههمعنا جُست. زوج

هوم مان مفاند. در هر بیت این غزل تقابل و تناقضی مطرح شده كه برآیند همج این تناقضها و تقابلها هپراكنده

 شده در این غزل است كه صورت هم حجاب معناست و هم ابزار تجلّی معنا. محوری مطرح

 

 های متناظر صورت و معناواههجدول زوج
 هاواژهزوج                      

      شمارۀ بیت

 توضیحات معنا صورت

 

 بیت اول

حال آشکاركنندۀ سخن حجاب جان است و درعین جان سخن

 جان
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دوهر و لب  زبان 

 دریا

حال حقایق و زبان، حجاب دریای معناست و درعین

 معانی برای آشکار شدن باید به زبان بیایند.

 بیت دوم

 

حال محل بیان، حجاب آفتاب حقایق است و درعین آفتاب حقایق بیان

 تجلّی آن.

 بیت سوم

 

 

 

حال تجلّیگاه جهان حجاب صفات خداست و درعین صفات خدا جهان

 صفات خدا.

كف، حجابی است روی دریا و از طرفی كف، همان  دریا كف

تمایز و ابعاضی است كه آب را در نظر ما آشکار 

 آید.میکند، ودرنه آب صاف به چشم نمی

-كف این جهان حجاب صاف بحر معناست و درعین صاف بحر كف این جهان

 حال آشکاركنندۀ آن.

 بیت چهارم

 

 

 

حال نمایانگر و آب است و درعینكف، حجاب روی  آب كف

 نمود آب یا دریاست.

حال كف حجاب روی بحر است و درعین بحر كف

 آشکاركنندۀ آن.

 بیت پنجم

 

 

 

نقشهای زمین 

 و آسمان

تمام نقشهای زمین و زمان صورت و حجاب  -

حال ما چیزی جز آنها حقیقتند ولی درعین

 نمیبینیم.

نقشهای زمین 

 و زمان

نقشهای زمین و زمان صور و ظواهرند و تمام  -

 حال ما چیزی جز آنها نمیبینیم.درعین

 بیت ششم

 

 

 

حال حرف، قشری است روی مغز سخن و درعین مغز قشر

 ابزار نمایان شدن سخن است.

حال ابزار بیان حرف، حجاب سخن است و درعین سخن حرف

 سخن

حال جلوۀ زلف حجاب روی جمال بت است و درعین بت زلف

 بت به زلف اوست. 

 بیت هفتم

 

 خیال، حجاب است. صورت است. - خیال

 بیت هشتم

 

 

 

مشغول شدن به جهان فنا، از حق بازمیدارد و حجاب  خوبی حق جهان فنا

داه حق حال این جهان فنا جلوهحق است و درعین

 است.

 بیت نهم

 

 

 

 

از توجه ای طال( ما را مشغول شدن به قراضه )تکه كان قراضه

حال قراضه نشانی به معدن طال بازمیدارد و درعین

 از معدن طالست.

حال مَركَب و ابزار وجود، حجاب جان است و درعین جان وجود شمس

 تجلّی جان است.
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در جایگاه ردیف، بزیبایی پیام محوری این غزل یعنی حجاب بودن صورت برای « حجاب كند»ده بار تکرار فعل 

های ابیات را به هم متصل میکند. ادر این غزل را دارای ساختاری برجسته میکند و همچون نخی مهرهمعنا را 

 و« الف»ای كه ردیفها در محور عمودی، ساحل این دریا باشند، حرف انداموار و بشکل دریا تصور كنیم، بگونه

افقی، امواج دریا را تداعی میکنند كه  اند، در محوركه بوفور در سرتاسر ابیات این غزل پراكنده« ا»مصوت بلند 

آیند و در ساحل بشکل كف پس زده میشوند و دوباره بآرامی به دل دریا بازمیگردند. بآرامی از دریا بسمت ساحل می

برتیب ابتدا سر كشیدن موج بسمت ساحل و س س « حجاب كند»در ردیف « ک»و سركج حرف « ا»مصوّت بلند 

ردیف  4ه دل دریا را تداعی میکند. در این ساختار انداموار، در محور عمودی، پس زده شدن و بازدشت موج ب

، پرده یا حجابی را تداعی میکند كه روی دریای معانی این غزل كشیده شده است. وفور كلماتی «حجاب كند»

ف پر از ك ساحل« حجاب كند»مثل بحر،كف، دریا، لب، و دوهر تصویر دریا را در این غزل تقویت میکنند و ردیف 

و موج این دریاست. كاربرد ردیف فعلی در شعر، حركت و پویایی را القا میکند كه در این غزل هم حركت آرام 

امواج بطرف ساحل و برعکس تداعی میگردد. توجه به ساخت زمانی این فعل مجدداً یادآور تناسب و زیبایی 

ع اخباری تأكیدی است بر اینکه مسئلج محوری دیری از ساخت مضاربکاردیری آن در جایگاه ردیف است. بهره

شده در این غزل حقیقت مسلّمی است كه پیوسته بوده و خواهد بود. اینکه در این جهان صور، معنا بدون مطرح

 حال صورت حجاب معناست. درک نیست و درعینصورت قابل

میباشد، در سراسر غزل عاملی « ا»مرتبه در قالب مصوت بلند  54مرتبه( كه  75دسترددی حضور حرف الف )

ها و امواج روی آب، مفهوم حجاب و دیوار را هم القا میکند و ازطرفی به ایجاد بر تداعی تصویر درهاست كه عالوه

 وزن خیزابی مالیم در غزل كمک میکند. وزنی كه مناسب حركت آرام امواج از دریا بسوی ساحل و بالعکس است. 

بر القای صدای امواج، تصویر كف روی آب را نیز در ذهن القا ، عالوه"ش"و  "ف"، "ک"تعدد واجهایی ازقبیل 

خیزد، شکاف، بمنگر، مندیش، بشکاف، پنداری، »میکنند. فعلهای این غزل، غیر از فعلهای اسنادی عبارتند از: 

ه رسیدن ب نگاهی به این افعال مفهوم محوری شعر یعنی لزوم دذر از حجاب صورت برای«. بیفکنش، حجاب كند

برخیز، در صورت منگر و از »معنا را در ذهن القا میکنند. دویی فعلها در این غزل این ندا را در دوش میخوانند كه 

بیشترین بسامد هم كه متعلّق به فعل «. آن میندیش و در آن نمان، آن را بشکاف و بیفکن كه آن حجاب توست

شده در اغلب حجابهای مطرح«. نمود، حجاب بود است»كه كنندۀ این مفهوم است است كه تقویت« حجاب كند»

بیان،  زبان،»ها را تشکیل میدهند كه موسیقی نهفته در قافیه موجب برجستگی آنها شده است: این شعر، قافیه

صور و حجابهایی هستند كه باید شکافته شوند، نادیده درفته شوند و « جهان، آن )كف(، همان )خیال( و نشان

از پس آنها بر حجاب بودن آنها تأكید میکند و « حجاب كند»د تا معنا و حقیقت رخ نماید. ردیف افکنده شون

 سازی پیام محوری غزل هستند.ها و ردیف در كنار هم )موسیقی بیرونی( در خدمت برجستهتركیب این قافیه

 اسب و متقابل كنار هم افزایشهای متندر این غزل، پیوند افقی سخن و بتبع تأثیر هنری كالم با قراردیری واهه

 یافته است: 

به معنی كوهج آب و موج را در ذهن تداعی  "خیزاب"در بیت، كلمج  "حجاب"و "خیزد"بیت نخست: كلمات 

میکنند كه با دوهر و دریا نیز تناسب دارد. تصویر لب دریا نیز در ذهن تداعی میشود كه محل رفت و آمد 

 خیزابهاست. 
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شابه ارزشی مشعله دربرابر آفتاب، تقابل متقابل مشعله دربرابر آفتاب، ضمن بیان ناچیزی و بی بیت دوم: استفاده از

ارزشی صورت دربرابر معنا تأكید میکند. تصدیر یا ردالصدر الی العجز، آورد و بر بیصورت دربرابر معنا را به یاد می

 درعین آشکاركننددی، حجاب هم هست. را در این بیت برجسته میکند و تأكید دارد كه بیان« بیان»كلمج 

در مصراع دوم، تصویر دریا را تداعی میکنند. جهان به  "كف"و  "بحر"در مصراع اول و  "دریا"و  "كف"بیت سوم: 

، صدای كفها و امواج را تداعی میکند. تصدیر یا ردالصدر "ف"اند. بسامد حرف كف و صفات خدا به دریا تشبیه شده

مفهوم حجاب بودن درعین آشکاركننددی را در مورد این دو تقویت  "كف"و تکرار كلمج  "نجها"الی العجز كلمج 

 میکند.

و  "كف"در این بیت تناسب دارند و تصویر دریا را تقویت میکنند. تکرار  "دریا"و  "بحر"، "كف"بیت چهارم: 

 .صدای كفها و امواج استالقادر  "ف"را برجسته میکنند. بسامد صامت  "كف"، تصویر "كف"و  "شکاف"تناسب 

آمده است و در هردو مصراع تکرار شده « صورت»بیت پنجم: در این بیت از تقابل دودانج صورت و معنا، تنها طرف 

كنندۀ این مفهوم است كه هرچه در زمین و آسمان و باال و پایین و چپ و راست میبینیم، همه است و تقویت

 تر كرده است. ایند. تضاد زمین و آسمان، این دو مفهوم را برجستهنقشها و صور و ظواهر و نمودها و حجابه

تقابل صورت و معنا را  "زلف و جمال و بت"و تناسب  "حرف و سخن"، تناسب "مغز و قشر"بیت ششم: تضاد 

 تر كرده است.برجسته

 درک نیستما قابل بیت هفتم: این بیت اذعان دارد كه معنا و صورت مراتب و درجاتی دارند و معنای مطلق برای

و انسان در این عالم صور هرداه احساس كرد به معنا دست یافته است، درواقع باید آن را بیفکند كه خود حجابی 

 ای باالتر. است روی معنایی در مرتبه

 "نشان"، انگیزش هنری بیت را افزایش داده است. "نشان"بیت هشتم: در این بیت، مفهوم متناقض در كلمج 

 ال كه معنی نشاننده، نشانه و عالمت میدهد، در مصراع دوم حجاب و پوشاننده دانسته شده است. حدرعین

بیت نهم: قراضه )خردۀ طال( با كان )معدن طال( تناسب دارد. جان و كان جناس دارند. در این بیت فنا بعنوان 

ای طال باارزش درچه مانند تکهحل كنار رفتن حجاب صورت و درک معنا ارائه شده است. وجود شمس تبریز اراه

 است، اما بایستی از میان برخیزد تا معدن طالی جان رخ نماید. 

تکرارهای زیادی در این غزل شاهد بودیم كه همگی تداعیگر تصویر تکرّر امواج دریا هستند. نکتج دیگری كه در 

د میتواند ازل و ابد را به هم ب یونداین غزل خودنمایی میکند، وسعت دامنج تخیل سراینده و آفاق بینش اوست كه 

و از این رهگذر ایماهی به وسعت هستی بیافریند. شاعر در این غزل بیشتر از عناصر بیکران و ابدی و وسیع هستی 

استفاده كرده است، نه از اجزای كوچک و محدود. عناصر بیکران و عظیمی چون دریا، آفتاب، جان، جهان، زمین 

ای اند تا این مفهوم محوری را القا كنند كه كل هستی، معادلهی دست به دست هم دادهو زمان و آسمان كه همگ

دوسویه میان نمود و بود یا اصل و فرع و یا صورت و معنا است. این تقابل، همیشه و در همج مظاهر هستی از انسان 

ین است كه راه رخ نمودن معنا از درفته تا جهان و زبان هست و از بین نخواهد رفت مگر با فنا. بیت آخر بیانگر ا

پس صورت، فنای صورت است و وجود، خود حجابی است كه باید از میان برخیزد تا معنا درک دردد. فنا برای 

 انسان، جهان و زبان، معانی مختلفی دارد؛ مثالً فنای زبان، سکوت و خاموشی است.

الم غیب و شهادت(، انسان و سخن مشاهده میگردد و در این غزل موازنه و تناظری بین سه مؤلّفج جهان )اعم از ع

در هركدام از این عوالم، تقابلهایی از صورت و معنا مشاهده میشود كه در تناظر و موازنه با هم هستند. مثالً 

همانگونه كه وجود حقیقی انسان را جان او تشکیل میدهد، وجود حقیقی سخن نیز در معنی آن است؛ همچنان 
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(. لغات و اصطالحات 33: 4397این جهان، نقشهای زمین و آسمان  نیستند )محمدی آسیابادی، كه وجود حقیقی 

اند و تنش و تقابل بین آنها بازتاب تقابل صورت و معنا مربوط به هركدام از این عوالم در سرتاسر این غزل پراكنده

ان، بیان و حرف مربوط به عالم زبان، هایی ازقبیل سخن، زبو بود و نمود در كلیج مظاهر عالم امکان است. واهه

هایی مانند دوهر، دریا، مشعله، هایی ازقبیل جان، زلف، بت، وجود و شمس تبریز مربوط به عالم انسان و واههواهه

آفتاب، كف، دریا، بحر، جهان، نقش و كان مربوط به جهان )اعم از طبیعت و عالم غیب( هستند. موازنج بین این 

 است كه انسجام و یک ارچگی را در این غزل تقویت میکند.عوالم از عواملی 

بر اینکه تناسبات لفظی، جناس، تکرار و... یعنی برونج زبان كه جنبج عینیتری در تحلیل فرمالیستی این غزل، عالوه

ت ل صورهای متقابدارد، مفهوم الزمج حركت از صورت به معنا را القا میکند، درونج زبان هم كه تشکیل شده از واهه

های متناظر آنها )كه دامنج ظهور آنها كل عالم صور اعم از جهان و انسان و زبان را دربر میگیرد(، و معنا و واهه

هرفساختی تأویلی به زبان بخشیده است. بعبارتی تأویل همان حركت از صورت به معناست و این نگاه تأویلی و 

كنندۀ روح حركت و پویایی در كلّ این غزل است جدید، تقویتحركت از یک بافت و الیج معنایی به بافت و الیج 

و بنظر میرسد زیبایی هنری این غزل بیش از آنکه مدیون تناسبات لفظی )برونج زبان( باشد، برآمده از حضور مداوم 

 (.4343هرفساختهای تأویلی حاصل از تقابل صور و معانی )درونج زبان( در این غزل است )محمدی كالسر، 

گونه كه از نظر دذشت، قرائتی فرمالیستی از این غزل انجام شد كه تفاوت آن با سایر قرائتها این است كه در همان

نمایانه دارد كه براثر تنش حاصل از اینجا، این غزل بمنزلج متنی خودبسنده نقد شد. این غزل ساختاری متناقض

ین ساختار راه درک معانی نهفته در این شعر را تقابل صورت و معنا در سراسر غزل به وجود آمده است و كشف ا

متنی های بیرون از متن مثل احساسات نویسنده یا عوامل برونهموار میکند؛ بدون آنکه نیازی به دانستن زمینه

دیگر باشد؛ چراكه به عقیدۀ منتقدان نو، ارزش شعر در بیان احساسات و عواطف سراینده یا ترویج مکاتب اخالقی 

 ... نیست و باید بصورت خودكفا و مستقل تحلیل دردد.و عرفانی و

غوری در دستگاه فکری و فلسفی و مبانی نظریج ادبی و عرفانی شاعر این غزل یعنی موالنا ثابت میکند كه این 

قرائت فرمالیستی، مؤیّد قرائتهای نقاّدانج دیگر )دیدداههای عرفانی و فلسفی( از این غزل است كه با درنظر درفتن 

ین كسی مولوی نخست»یت شعر موالنا، دستگاه فکری و عرفانی وی را تدوین میکنند. دیدداههایی از جمله اینکه كلّ

است كه در باب نحوۀ ظهور صورتهای هستی و بویژه صورت كالم و سخن از آن بیصورت محض، بیش از همه تأمّل 

ی دوسویه میان نمود و بود یا اصل و فرع و یا اكرده و سخن دفته است و بنیاد نظریج ادبیش را بر ایجاد معادله

كلّیت آثار مولوی را میتوان شرح و توصیفی »(؛ 719: 6، ج4399)محبتی، « صورت و معنا در هستی دذاشته است

از بیصورتی و تالش و مجاهدۀ صورت برای درک و  -به معنای عام آن -دانست از كیفیت و نحوۀ جدایی صورت 

 (.744همان: )« وصل دوبارۀ بیصورتی

همانگونه كه در قرائت فرمالیستی بیان شد، بیکرانگی روح سراینده از بیکرانگی عناصر تصویری شعر او دریافت 

تصاویر : »اندمیشود كه مؤیّد دیدداههایی است كه با درنظر درفتن كلّیت آثار موالنا، از آفاق بینش او سخن دفته

، ادر بخواهیم مورد بررسی قرار دهیم، میبینیم كه بیشتر از عناصر شعر مولوی را بلحاظ عناصر سازندۀ ایماهها

بیکران و ابدی و وسیع هستی است، نه از اجزای كوچک و محدود. اصوالً موالنا زیبایی را در عظمت و بیکرانگی 

 ومیجوید. به همین دلیل در تخیّل او همیشه، عناصر پرعظمت هستی از قبیل مرگ و زنددی و رستاخیز و ازل 

، مقدمج غزلیات شمس تبریز: 4399)شفیعی كدكنی، « ابد و عشق و دریا و كوه، عناصر سازندۀ تصاویر هستند

94.) 
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نکتج دیگری كه در قرائت فرمالیستی مشهود میباشد، میزان و نوع توجه شاعر به دریا و متعلّقات آن از قبیل كف، 

ار این غزل درجهت افقی و عمودی تخیّل، فرمی دوهر، بحر و آب است. از طرفی همانطوركه بیان شد، ساخت

اندامواره در قالب دریایی با امواج آرام را به ذهن تداعی میکند. این نتیجه نیز مؤیّد این دیدداه درمورد موالناست: 

 های آماری بدرپی یا ده غزل از آغاز هر حرف از حروف الفبا را از دید تماتیک تجزیه كنیم، بگونهادر ده غزل پی»

این نتیجه خواهیم رسید كه بیشترین چیزی كه توجّه موالنا را به خود جذب كرده است مسئلج دریا و ساحل و 

های دریا را در شمار بزردترین كلیدواهه»(. دیدداههای عرفانی درمورد موالنا، 76همان: )« موج و ماهی و كفهاست

 (.4395)فتوحی، « اندذهن این عارف بزرگ برشمرده

 

 گیرینتیجه
ه ها، افعال و اصواتی كدر غزلی كه بازخواندیم، پیوند و تناسب میان انواع موسیقی )درونی، بیرونی و میانی(، واهه

مضمون لزوم حركت، عبور و دذر از صورت بسوی معنا را منعکس میکنند در تمام ابیات غزل نمایان است و این 

ن را انسجام و قالبی انداموار میدهد. به سخن دیگر، دو عامل وحدت مفهومی كلیت غزل را از پریشانی بازداشته و آ

كلّی در استوار كردن ساختمان این غزل و انسجام دادن به آن نقش بنیادی دارند: یکی تقابل و ارتباط صورت و 

ثر كه های متناظر آنها در سه ساحت انسان، جهان و زبان در سراسر غزل، و دیگری ساختمان انداموارۀ امعنا و واهه

 یکی از تقابلهای كلیدی صورت و معنا یعنی كف و دریا را تداعی میکند.

مقایسج نتایج نقد فرمالیستی این غزل با نتایج نقدهای دیگر، غالباً بیانگر این امر است كه نتایج قرائت فرمالیستی 

النا برخالف به نظر میرسد مو تأییدكنندۀ نتایج قرائتهای دیگر از متن )ازقبیل قرائتهای عرفانی و فلسفی( هستند.

اغلب شاعران قبل از خود كه صورت را از معنا جدا میدانستند، صورت و معنا را آنچنان با هم آمیخته كه از هم 

در باور منتقدان متأخّر »جداناپذیرند و برای او محتوا ابزار تکامل صورت است و صورت، مادّۀ ظهور حقیقت معنا. 

سیک رایج بود و صورت امری جدا از محتوا دانسته میشد[... در یک اثر ادبی موفّق، فرم ]برخالف آنچه در ادب كال

(. انسجام و وحدتی كه بین قالب انداموار اثر و مفهوم 647: 4395)امامی، « تفکیک نیستندو محتوا از یکدیگر قابل

بان شاعر عاشق است. در این موارد، واحد برآمده از آن وجود دارد، معموالً حاصل جاری شدن ناخودآداه الفاظ بر ز

شعر حاصل جوشش است تا كوشش. معنای واال در ذهن شاعر، كلمات را احضار میکند و صورتی زیبا و منسجم 

شکل میگیرد. علّت اینکه صورت اشعار موالنا همچون معنای آنها در اوج زیبایی و فخامت است، این است كه شعر 

-عیینتهای درونی است كه براساس الگویی ازپیشوشش ناخودآداه فرآوردهخلق، ج»او جوششی است نه كوششی. 

بتی، )مح« ها )قالبها و صورتهای( خود را مییابدشده فوران نمیکند، بلکه متناسب با نوع جوشش، ظروف و پیمانه

زی دریزان است. ساآید نه معنا از دل صورت. او از قافیه(. در شعر موالنا، صورت از دل معنا برمی94: 4، ج4345

الفاظ و عبارات و موسیقی حول مغناطیس معنای واالی موجود در ذهن او جمع میشوند و حاصلش صورتی زیبا 

آن كس كه عشق بر جانش چیره است، هر كالمی كه بشنود، عاشقانه مییابد... ]و در دریافت »حاوی معانی واالست. 

ل نیست، چون معانی مسلّط بر قلب، یکباره ذهن و زبانش را و تأویل[ چندان نیازمند اندیشه و استنباط و تأمّ

 (.454-445: 3و ج  614:  6)احیاء علوم الدین، ج« میگیرد و همانها را میگوید

شعر جوششی عارفی مثل موالنا حاصل انعکاس عواطف عظیم و عمیق او در زبان است. دریا تجسّمی عینی از 

جهان آرمانی این عارف عاشق است كه ایدۀ بنیادین دستگاه فکری او مکاشفات شهودی موالنا و تصویری ناب از 

  . آرام داه و متالطم داه موّاج، عمیق، در آن تجسّم یافته است. بحری
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با توجّه به اینکه نقد فرمالیستی مبتنی بر صورت و عینیّت شعر است و از طرفی با توجّه به مفهوم این غزل كه 

را در خود انعکاس دهد و حتّی حجاب معناست، به نظر میرسد نقد فرمالیستی  صورت به تمامی نمیتواند معنا

نمیتواند نقد جامعی برای سخن عارفان باشد، چراكه بسیاری از اسرار و حقایق به صورت )كه ابزار كار 

و آیند و حتّی در جایی كه صورت از میان برمیخیزد و فنا رخ میدهد و عارف خاموشی فرمالیستهاست( درنمی

سکوت میگزیند، دیگر صورتی در كار نیست كه بررسی دردد؛ بنابراین فرمالیسم تا جایی میتواند اسب براند كه 

 هنوز صورت در كار باشد. 
 

  نویسندگان مشاركت

 شهركرددانشگاه  علوم انسانی و ادبیات دانشکدۀ در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

. اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنماییاحمد امین آقای دكتر  .استشده استخراج

 .اندداشته شنق نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب فاطمه رضاییسركار خانم 

ها و راهنماییهای تخصصی این تحلیل دادهبه عنوان مشاور نیز در تجزیه و  علی محمدی آسیابادیآقای دكتر 

  .استبوده پژوهشگر سه هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندپژوهش نقش داشته

 

  قدردانی و تشکر

علوم  و ادبیات دانشکدۀ پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه شهركرددانشگاه  انسانی

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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