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 چکیده:
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Rumi's Masnavi is one of the valuable 
classical texts of the Persian language. The concepts of this multidimensional 
work can be researched from different angles. Rumi communicates with his 
audience in the best way by using literary techniques and paves the way for his 
goal of education. 
METHODOLOGY: The present study investigates the innovative uses of 
expression in attracting the audience of Masnavi Manavi in the six books of this 
system with a descriptive-analytical method. 
FINDINGS: Those arts of expression and originality that help the general 
audience to understand the didactic subjects of Masnavi are more impressive 
and tangible. 
CONCLUSION:  In the science of expression, simile is more common than 
metaphor, and in metaphor, the type of metaphor seems to be more widely 
used. Also, "repetition" and adaptation types are more used in creative word 
industries. In the original spiritual arts, the poet has used more types of 
propriety and parables in his poems to attract and educate the audience, and 
these arts help the poet in attracting the attention of the audience and 
educating them. 
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 مقدمه
وسیلج رسیدن به سعادت و همچنین تکیه بر آزادی و اختیار برای توجه به انسان و اتکا بر عقل و خرد بعنوان 

ادبیات، فلسفه و حکمت ایرانی حول محور آن  بردزیدن راه درست، در رأس فعالیتهای دنیوی و اخروی قرار دارد و

 های بزردان، شاعرانمیچرخد. شعر ابزاری برای بیان احساس و اندیشه است و از همین روی محمل بیان اندیشه

ها بوده است. حکما و شاعران ایرانی، خواسته و ناخواسته از اندیشه« الدین بلخیموالنا جالل»و عارفان ایرانی بویژه 

های یهرو شناخت و بررسی ال اند. از ایناند و خود نیز بر نسلهای بعد تأثیر دذاشتهو باورهای این مرزوبوم متأثر بوده

به ادبیات تعلیمی، بخصوی از جنبج چگونگی جذب مخاطب با توجه به بالغت ای از ادبیات، موسوم مختلفِ شاخه

كالمی در آثار بزردان ادب فارسی بویژه موالنا ضروری است. موالنا در مثنوی برای بیان مفاهیمی و موضوعاتی كه 

 ورود به دنیایدرصدد آموزش آنها به مخاطبان مثنوی است الفاظ خاصی را به كار میگیرد و صنایع بالغی را راه 

اندیشج مخاطبانش دانسته است. مولوی با بهره از این علم، توانست با روشی جذابتر و سهلتر مخاطبان خود را 

تعلیم دهد و اندیشه و افکار خود را به مریدانش كه در كالس درس او حضور دارند انتقال دهد و برای فهم بهتر 

المثلها، و اشعار شعرای دیگر هم بهره دیرد تا بر رآن، احادیث، ضربها و عبارتهای عربی، از آیات قآنان از جمله

 هایهای عربی در جملهشکوه و شگفتی و دیرایی شعرش بیفزاید. برخوردهای هنری موالنا با عبارتها و جمله

ی نشناسی و نگاه هنری مولوی به امکانات زباای دیگر از علم مخاطبفارسی در سطح نحوی مثنوی معنوی، جنبه

ها او را نشان میدهد و در این كشف و التذاذ هنری مخاطبان را با خود همراه میکند. موالنا در این راه داهی جمله

و عبارتهای عربی را در اشعار تکرار میکند و داهی یک آیج قرآنی را تقسیم میکند و در چند بیت استفاده میکند و 

یند و در شعرش به كار میبرد. این موارد جانی دوباره در اشعارش ای به دونج تلمیح برمیگزای از آیهداهی واهه

شکنی است كه اثر ادبی، شکلی تازه و غیرمتعارف به خود میدمد و موجب پویایی آن میشود. در نتیجج این نظم

ات مهم بنوبج خود سبب تولد محتوای تازه همراه با نمایش هیجانات درونی دوینده برای انتقال معلومیگیرد و آن

خویش و آموزش و تعلیم به مخاطبان این منظومه میشود. دویا سراینده میداند از چه صنایعی ادبی و چگونه 

استفاده كند تا كالمش برای مخاطب سترون نباشد و به بهترین شکل به هدف خود یعنی آموزش و تعلیم 

 نشینان، كه بیشتر مردم عامی هستند، بپردازد.مجلس

ربا ای زیبا و دلهای مختلف بالغی همچون بیان و بدیع، بگونهمثنوی، با استفاده از شاخصه4یمیِموالنا، در سبک تعل

 در انتقال مفاهیم و مضامین تعلیمی و اخالقی و... همواره راهنما و راهگشای مخاطبانش بوده است.

ارت خای موالنا در درمورد كاربرد شاخصهای بالغی )بیان و بدیع( در اشعار تعلیمی مثنوی، باید دفت مه

شناسی و اهتمام به تبیین و تعلیم مفاهیم عالی دینی، عرفانی، اخالقی و... سبب شده شیوۀ بیان غیرمستقیم مخاطب

 را به دلیل كارایی و اثردذاری بیشتر، بردزیند.

و  بررسیهای این پژوهش، حاكی از آن است كه مولوی در سراسر مثنوی بمنظور نشان دادن احساسات درونی

های عرفانی و اخالقی خود جهت ارتباط مؤثر با مخاطبان و جلب نظر آنان از صنایع مختلف انتقال اثربخش آموزه

بیان و بدیع در اشعار تعلیمی خود بهره میجوید. كالم موالنا در نوع خود نمونج جالبی از شیوۀ بیان سهل و ممتنع 

ما از تصنع دشوار عاری است. موالنا در مثنوی، بیشتر از را عرضه میکند كه هرچند در ظاهر، صنعت هم دارد، ا

تشبیه )از نوع حسی به حسی یا عقلی به حسی( استفاده كرده تا استعاره و در استعاره نیز بیشترین كاربرد را 

ایع ناستعارۀ مکنیه دارد. كنایه از نوع تعریض و مجاز به ترتیب پس از تشبیه و استعاره قرار میگیرد. او هرچند به ص

                                                      
1 Didactic style 
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بدیعی توجه و عالقه خاصی نشان نمیدهد و چندان به صنعتگریهای نمایشی نمیپردازد، ولی بنا بر اقتضای حال 

های مختلف تکرار و اقتباس از آیات قرآنی و احادیث در كالم او انعکاس خود و مخاطبان مثنوی انواع جناس و دونه

ثل المنمایی، تلمیح و ارسالعات النظیر، طباق و متناقضدارد. در این میان، بعضی تناسبهای معنوی، همچون مرا

در كالم او وجود دارد كه حاكی از توجه زیركانج موالنا به معناست و نشان میدهد كه برخالف مشهور، مولوی در 

قید و الابالی نیست و با وجود جنبج ارتجالی و بداهه در سرایش اثری چون مثنوی، دقت انتخاب الفاظ چندان بی

 ظرافتهایی نیز به خرج میدهد كه خالی از لطف كالم نیست. و

شود و در این پژوهش كوشش بر آن است كه كاربردهای بدیع و بیان در جذب مخاطبان مثنوی معنوی تحلیل 

دیرد. از آنجا كه موالنا یکی از شاعران ادبیات شاخصها و ویژدیهای آن در مثنوی مورد بررسی، كشف و ارائه قرار 

از دیرباز تا كنون در ابعاد مختلفی مطمح نظر عوام و خوای « مثنوی»یک ایران شمرده میشود و منظومج وی كالس

و جان بوده است و با توجه به اهمیت بازشناسی زیباییهای بالغی اشعار تعلیمی مولوی در مثنوی و تأثیر آن بر دل 

تحلیلی به بررسی و تحلیل این اثر فاخر از حیث -و روح مخاطبان، پژوهش حاضر درصدد است با رویکردی توصیفی

كاربردهای بدیع و بیان در جذب مخاطبان مثنوی معنوی بپردازد تا شاید راهگشایی برای دیگر سخنوران در جذب 

 مخاطب شود.

یک از صنعتهای بیان و بدیع، بیشترین تأثیر را بر جذب مخاطب كدام  -4سؤاالت پژوهش شامل موارد ذیل هستند: 

معیار انتخاب هریک از صنعتهای بیان و بدیع در اشعار موالنا برای جذب مخاطب چه بوده  -6ر مثنوی دارد؟ د

 بیانی و بدیعی در مثنوی چگونه بر ساختار اثر تأثیر داشته است؟ صنایع -3است؟ 

تاكنون مطلبی دربارۀ كاربردهای بدیع و بیان در جذب مخاطبان مثنوی معنوی بگونج مستقیم در آثار موالنا 

 انگاشته نشده است؛ اما مطالعات و پژوهشهایی كه به نحوی در ارتباط با موضوع پژوهش باشند به شرح ذیل است:

ش در ش« شناسی نثرهای صوفیانه از قرن پنجم تا اوایل قرن هشتم )كلیات(سبک»( در كتاب 4399غالمرضایی )

سته از آثار منثور متصوفه كه از اوایل قرن پنجم تا اوایل بخش و هجده فصل، در باب كلیات ویژدیهای سبکی آن د

به پارسی نوشته آمده است، دفتگو میکند. در بخش چهارم  -یعنی دوران اوج تصوف در جامعج ایرانی-قرن هشتم 

جای آن به ویژدیها و كاربرد صنایع بالغی در متون با رعایت مقتضای حال و مقام مخاطبان تا هفتم در جای

 ایی شده است و از این منظر به تدوین مقالج حاضر كمک شایان كرده است.اشارته

« دونج مثنویهای هزلمدار مولوی و نقش آن در تکوین قصهرویکرد مخاطب»( در مقالج 4397فاضلی و بخشی )

ی ممدار بودن مولوی پرداخته و الگوی خطابی و تعلیبه تشریح ساختار كلی مثنوی و رویکرد و روشهای مخاطب

انی و دونج زب بنیاد مثنوی را بررسی كرده است و نیز نقش روشهای جذب مخاطبمولوی، ساختار تمثیلی و قصه

دونج مثنوی را نشان داده است. نتیجج كار نشان میدهد عامل اصلی وجود های هزلپسند او در تکوین قصهعوام

محور مولوی است و در نظر داشتن این رویکرد، مخاطب پسند در مثنوی، رویکرددونه و عوامهای هزلها و دزارهقصه

 های مثنوی، و در دفتمان حاكم بر آن میتواند مؤثر و مفید باشد.در تفسیر و دریافت دزاره

( جذب بیشتر مخاطبان رسانه است و عمدۀ تالش 4395از بابایی )« شناسیدرآمدی بر مخاطب»هدف عمدۀ مقالج 

های جذب مخاطب، قثط بر د. از سوی دیگر، این مقاله به جای پرداختن به شیوهپژوهشگر حول این مؤلفه میچرخ

 شناسی تأكید كرده است.اهمیت مخاطب
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 بحث و بررسی

كه در های وسیع و پهناوری از آثار ادبیات فارسی را شامل میشود؛ بطوری ادبیات تعلیمی، حوزهادبیات تعلیمی: 

ودمنه، هایی از این نوع ادبیات را میتوان نظاره كرد. كتابهایی چون كلیلهونهها و نمبیشتر آثار ادبیات فارسی، رده

تربیت بوده است، دارای حکایتهایی با نکات اخالقی و  ونامه، كه هدف آنها تعلیم نامه و سیاستدلستان، قابوس

های ی میتواند آموزههای اخالقی را آسانتر میکند و مخاطب براحتتعلیمی زیادی است كه فهم مطالب و آموزه

ای رشتههای ادبی است كه آثار آن ماهیتی میانادبیات تعلیمی از قدیمیترین دونه»تعلیمی را دریافت و فهم كند. 

(. شمیسا در باب 49: 4344)رضی، « های دیگر ارتباط دارنددارند و بطور مستقیم یا غیرمستقیم با دانشها و رشته

علیمی، اثری است كه دانش را برای خواننده تشریح كند یا مسائل اخالقی، مذهبی اثر ت»ادبیات تعلیمی میگوید: 

 (.659: 4375)شمیسا، « و فلسفی را به شکل ادبی عرضه دارد

های وسیع شامل میشود. مهمترین كارایی این ای را در موضوعات و زمینههای دستردهعلم بالغت حوزهبالغت: 

بی بر مخاطبان است. دربارۀ حوزۀ علم بالغت طی سالیان دذشته تحلیلها و علم بررسی و چگونگی تأثیر اثر اد

فتار زبانی در دبالغت در اصطالح به معنی رسایی كالم و چیره»تعاریف دونادونی در كتابهای مختلف آمده است. 

اندن بالغت، رسو نوشتار است و آن را صفت كالم و متکلم آورند و دویند كالم بلیغ یا متکلم بلیغ؛ و چون مراد 

(. 47: 4374)رجایی، « داه صفت كلمه قرار نمیگیرد؛ زیرا كلمه بتنهایی وافی برای مقصود نیستمقصود است هیچ

غرض از علوم و فنون بالغی در غرب چیزی است كه میتوان به آن خطابه یا »تعریف دیگر بدین شرح است 

بطور كلی میتوان دفت بالغت بررسی زبان است در (. 375: 4396)فرشیدورد، « دفت 4سخنوری یا بالغت فرنگی

نحوۀ خای استفاده از آن با تأكید بر تأثرات زبان بر شنونددان یا خواننددان. در جایی دیگر بالغت اینگونه تعریف 

اند هر سخن جایی و هر بالغت آن است كه سخن، درست و شیوا و مناسب حال و مقام باشد كه دفته»میگردد: 

 ( و شامل سه علم بیان، بدیع، و معانی است.61: 4374)همایی، « داردنکته مکانی 

های بیان اندیشه را در چهار زمینج تشبیه، شاخج علوم بالغت است كه شیوهعلم بیان یکی از سه  علم بیان:

ف آن البیان، ایراد معنای واحد به طرق مختلف است، مشروط بر اینکه اخت»استعاره، مجاز و كنایه بررسی میکند. 

طرق، مبتنی بر تخیل باشد، یعنی لغات و عبارات به لحاظ تخیل )تصویر( نسبت به هم متفاوت باشند. مثالً بجای 

از بنیانهای »(. علم بیان 61: 4374)شمیسا، الف « صورت او زیباست، میتوانیم بگوییم چهرۀ او مثل ماه است...

های دونادون خیال و صور رنگارنگ معنی آشنا را با چهره استوار بالغت است و آموختن فنون و اشارات آن آدمی

علم بیان علمی است كه بواسطج آن، یک معنی حاصل در ذهن را »(. به عبارت دیگر 15: 4375)تجلیل، « میکند

میتوان به روشهای دونادون و تركیبات مختلف بیان كرد كه از نظر داللت بر آن معنی، ذهن از حیث وضوح و خفا، 

ای است (. علم بیان دارای موضوعات فراوان و دسترده6: 4399)فشاركی، « تر باشدشکارتر و بعضی پوشیدهبعضی آ

بحث در صورتهای متفاوت و متمایز خیال است، زیرا این صور وسایلی هستند كه با آنها »باره میگویند: كه دراین

 (.91: 4345زاده، و اشرف )علوی مقدم« های دونادون بیان كردمیتوان یک مفهوم را به شیوه

وبیش شگردهایی است كه كالم عادی را كم بدیع مجموعه»در تعریف علم بدیع، شمیسا معتقد است كه  علم بدیع:

 «تبدیل به كالم ادبی میکند یا كالم ادبی را به سطح واالتری )از ادبی بودن یا سبک ادبی داشتن( تعالی میبخشد

ع صفتی است بر وزن فعیل كه در لغت به معنی چیزی تازه و نوظهور و در (. واهۀ بدی44: 4374)شمیسا، ب 

اصطالح ادبی، آرایش سخن فصیح و بلیغ چه به نثر و چه به نظم است. منظور از آرایش سخن در علم بدیع امکاناتی 

                                                      
1. Rhetonic 
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ی ایاست كه شاعر به مدد آن امکانات، بیشترین تأثیر سخن خود را بر مخاطب منتقل میکند و سخن او دیر

 چشمگیری خواهد داشت. علم بدیع دارای دو شاخه است: بدیع لفظی و بدیع معنوی.

 
 بررسی ابیات مثنوی از منظر علم بیان

ادبیات دنیای ادای یک معنی به انحای دونادون است؛ البته به شرطی كه آن ادا مخیل باشد؛ یعنی شاعر یا نویسنده 

های مشابهی با هنرآفرینی خلق كند و ذهن مخاطب را با خود حنهبا اداهای مختلف در تصویرسازی یک موضوع، ص

همراه و دردیر كند تا با كشف زیبایی و درک تخیل آن صحنه به التذاذ برسد و این التذاذ سبب میشود مسیر 

یاددیری و آموزش هموارتر دردد و در حافظج مخاطبان جایگیر شود. موالنا در مثنوی از این صنعت بالغی )علم 

ان( در اشعارش سود برده است. در این قسمت در چهار بخش جدادانج تشبیه، استعاره، كنایه و مجاز به بررسی بی

برای  هاییو تحلیل ابیات با توجه به كاربردهای ادبی بیان در جذب مخاطبان مثنوی پرداخته شده و سپس نمونه

 هر صنعت ذكر شده است.

 

 تشبیه 

ایجاد تصویر مخیل و همانندسازی زیبا و البته به كذب ایجاد نوعی تسلیم برای پذیرفتن امر خیالی است كه در  

ای كه كذب را هم میتوان به مخاطب انتقال داد كه آن را باور كند. سود بردن نفس كالم مخیل وجود دارد؛ بگونه

مهارت شاعر وابسته است و اینکه این عناصر چه مایه  از عناصر سازندۀ آن تصویرها در راستای تعلیم و آموزش به

مند است و چه مایه از طبیعت و صورتهای از محیط اجتماعی و چه مایه از محیط فرهنگی و سیاسی و تاریخی بهره

ی هم بیشتر از تشبیه حس آن، به دیدداه خالق آن تصاویر برمیگردد. موالنا در اشعارش اغلب از تشبیهات ساده آن

سی یا عقلی به حسی استفاده میکند و خبری از انواع تشبیه بویژه تشبیهات مركب و پیچیده نیست؛ چون به ح

نشان تصور در ذهنشینان درس او مردم عادی هستند و برای درک و فهم آسانتر نیاز به تصاویر قابلبیشتر مجلس

امند، مردمان متوسط و عو»طبان و اینکه آنان منظور تعلیم مخا دارند و به لفظی دیگر در متون صوفیانه و بویژه به

از میان وجوه صور خیال، از تشبیه فراوان استفاده شده است. در این متون، تشبیه تنها جنبج صور خیال ندارد، 

بلکه توضیح و تبیین مسائل ذهنی و مجرد، از طریق ملموس كردن آنها نیز، هدف نویسنده است؛ زیرا عارف در 

از امور مجرد و ذهنی سخن میگوید یا تأثیر امور محسوس و ظاهری را بر باطن و دل آدمی توضیح بسیاری از موارد 

لل های حسی یاری میگیرد و یکی از عمیدهد، به همین سبب برای تبیین بیشتر مطلب از مثال، تمثیل و تشبیه

 (.147: 4399)غالمرضایی، « های دسترده در متون متصوفه، همین امر استفراوانی تشبیه

های جذب مخاطب در بهره بردن صنعت تشبیه در امر تعلیم در مثنوی، ارتباط انسان با طبیعت نکتج دیگر از شیوه 

با كمک خیال و برقرار كردن ارتباط میان انسان و طبیعت یا كشف ارتباطی میان آن دو، با این »پیرامونش است. 

ی، )شفیعی كدكن« آیدبیان شعری و كالم مخیل درمی تشبیه )تمثیل( از صورت بیان عادی و منطقی به دونج

( و شاعر با بهره جستن از مسائل طبیعی و حسی، موضوعات معنوی و عقلی را برای آموزش مخاطبان 1: 4399

 بیان میدارد و این امر مسیر آموزش را سهلتر میکند.

 نمونه ابیات:



 445/ كاربردهای بدیع و بیان در جذب مخاطبان مثنوی معنوی

 

 دفت سائل چون بماند این خاكدان

 همچو قندیلی معلق در هوا

 

 در میان این محیط آسمان 

 نه به افسل میرود نه بر عال

(6199-6194: ب 4)مثنوی، ج   

 تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر

 

 بل ز صد لشکر ظفرانگیزتر 

(3441)همان: ب   

 هم زمین و بحر و هم مهر و فلک

 

 زنده از وی همچو كز دریا سمک 

(4534: ب 6)همان، ج   

 هست قرآن مر ترا همچون عصا

 

فرها را دركشد چون اهدهاك   

(4659: ب 3)همان، ج   

 تو چو كرمی در میان سیب در

 

 وز درخت و باغبانی بیخبر 

(4974: ب 1)همان، ج   

 هست تعلیم خسان ای چشم شوخ

 

 همچو نقش خرد كردن بر كلوخ 

(3441: ب 5)همان، ج   

 از دل هر یک دو صد آه آن زمان

 

 همچو دودی میشدی تا آسمان 

(1597: ب 5ج )همان،   

 هست دوزخ همچو سرمای خزان

 

 هست كوثر چون بهار ای دلستان 

(1473: ب 5)همان، ج   

 خلق چون یونس مسبح آمدند

 

 كاندر آن ظلمات پرراحت شدند 

(6357: ب 4)همان، ج   

 استعاره 
ثنوی كتابی با آنکه ماین كتاب نفیس ابیاتی را یافت كه از ویژدیهای شعری مطلقاً تهی باشد. »بسختی میتوان در 

است كه صرفاً بمنظور القای مفاهیم عالی عرفانی فراهم آمده است و در اینگونه آثار بهره درفتن از عنصر خیال و 

چندان ضرور نمینماید، اما ذهن وقّاد و طبع لطیف موالنا  -كه الزمج شعر ناب است-پرداختن به استعاره و مجاز 

لفظی و معنوی، خاطر خوانندۀ خویش را خوش دارد و توجه او را به هرفای سخن  هایبدو حکم میکند با خلق آرایه

(. در مثنوی استعاره از تشبیه كمتر است و بسامد زیادی ندارد؛ اما از میان 351: 4394)سجادی، « بیشتر كند

موالنا، در  ار مثنویانواع استعاره، استعارۀ مکنیه بیشتر است؛ یکی از اصلیترین كاربردهای استعاره مکنیه در اشع

بخشی به اشیای بیجان و شخصیت بخشیدن به حیوانات و اشیا و نسبت دادن جان»امر آموزش و تعلیم است؛ زیرا 

خصلتها و كردارهای انسانی به آنان، یکی از مهمترین عواملی است كه كالم را حیات و حركت میبخشد و از سکون 

ددی در آن میدمد و از این راه، خواننده با مطلب و موضوعی كه وخروش زنو یکنواختی به دور میکند و جوش

 (.551: 4399)غالمرضایی، « میخواند یا میشنود، قرابت بیشتر مییابد

 آمد و شبچیز جاندار بوده است: باد می همه -كه هنوز در ادبیات زنده و رایج است-در تفکر بشر قدیم »از طرفی 

بقایای این تفکر قدیم هنوز در زبان روزمره هست و چنان عادی شده است  آمد و میرفت.میرفت یا خورشید می

كه توجه را جلب نمیکند مثل مثالهایی كه دذشت؛ اما در زبان شاعران كه در بسیاری از موارد هنوز چون بشر 

م از كهن خیال میکنند، مواردی است كه توجه خواننده را به خود جلب میکنند؛ زیرا هزارها سال است كه مرد
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اند. این موارد كه معموالً جنبج هنری دارند با امکانات را فراموش كرده 4اینگونه خیالورزی دست بازكشیده و آنمیسم

(. این نوع استعاره، 479: 4374)شمیسا الف، « علم بیان سنتی، به استعارۀ مکنیج تخییلیه، تعبیر و تفسیر میشون.

 و سکون رها شود و رنگ و روی تازه و نو به خود بگیرد.در هر صورت موجب میشود متن از حالت خشکی 

ها در مثنوی است. )البته در كل استعاره بجز استعارۀ مکنیه استعارۀ مصرحه در ردۀ دوم كاربرد در میان استعاره 

نشینان بسامدی در مثنوی نیست(. موالنا برای منتقل كردن مفاهیم و موضوعات درس و تعلیم به مجلسصنعت پر

مخاطبان خود هر جا كه الزم میدیده از انواع استعاره )هرچند كم( استفاده كرده تا بهتر مطالب معنوی و داه و 

عارف برای بیان آنها و انتقال دادنشان به مخاطب بناچار »فلسفی و عرفانی را به مریدان خود آموزش دهد. درواقع 

 (.145: 4399)غالمرضایی، « نتر شودباید آنها را حسی و ملموس كند تا فهم و پذیرش آنها آسا

 نمونج ابیات:

 جسم خاک از عشق بر افالک شد

 

 كوه در رقص آمد و چاالک شد 

(65: ب 4)مثنوی، ج   

 تا نزاید بخت تو فرزند نو

 

 خون نگردد شیر شیرین خوش شنو 

(6: ب 6)همان، ج   

 اشتر از چستی كه با او شد روان

 

 موش غره شد كه هستم پهلوان 

(3137: ب 6ن، ج )هما  

 بحر دوید من ترا در خود كشم

 

 لیک میالفی كه من آب خوشم 

(6654: ب 3)همان، ج   

 خاک دوید خاک تن را باز درد

 

 ترک جان كن سوی ما آ همچو درد 

(1164: ب 3)همان، ج   

 چون قمر كه امر بشنید و شناخت

 

 پس دو نیمه دشت بر چرخ و شکافت 

(6934: ب 1)همان، ج   

 الابالی عشق باشد نی خرد

 

 عقل آن جوید كز آن سودی برد 

(4475: ب 4)همان، ج   

 شمس هم معدۀ زمین را درم كرد

 

 تا زمین باقی حدثها را بخورد 

(6444: ب 4)همان، ج   

 عقل دوید چشم را نیکو نگر

 

بردانهدانه هردز كی رود بی    

(6441: ب 4)همان، ج   

كردچونکه دریا بر وسایط رشک   

 

 تشنه چون ماهی به ترک مشک كرد 

(3435: ب 4)همان، ج   

 كنایه

های سخن دفتن بطور ضمنی و پوشیده در دفتار عامج مردم است و در شعر بویژه در كنایه یکی از قویترین راه

 ده شدهانواع هجو یا طنز، كنایه قویترین راه القای معانی است. مثنوی برای مردم عادی و كوچه و بازار نیز سرو

است و در آن داستانهای زیادی در نوع ادبی طنز و نیز هزل و هجو وجود دارد و میتوان مشاهده كرد كه بسامد 

                                                      
1. Animism 



 447/ كاربردهای بدیع و بیان در جذب مخاطبان مثنوی معنوی

 

كنایه یکی از صورتهای بیانِ پوشیده و اسلوب هنری دفتار است. بسیاری از معانی را »كنایه در آن فراوان است. 

داه مستهجن و زشت مینماید، از رهگذر كنایه میتوان به  كه ادر با منطق عادی دفتار ادا كنیم لذتبخش نیست و

اسلوب دلکش و مؤثر بیان كرد. جای بسیاری از تعبیرات و كلمات زشت و حرام را میتوان از راه كنایه به كلمات و 

ر ددونه امتناعی نداشته باشد و شاید سهم عمده در استعمال كنایات تعبیراتی داد كه خواننده از شنیدن آنها هیچ

: صص 4344)شفیعی كدكنی، « همین حوزۀ مفاهیمی باشد كه بیان مستقیم عادی آنها مایج تنفر خاطر است

(. لذت اصلی هنگامی حاصل میشود كه خواننده یا شنونده با شکستن صدف روی كالم كنایی، مقصود 414-415

صج بالغی سبب میشود با لذت درک و اندیشج شاعر یا دوینده را دریابد. در مجلس درس و تعلیم موالنا این شاخ

 موضوع، مطلب در اندیشه و افکار مخاطب رسوخ كند و مدت زیادی در حافظج او مانددار شود.

 نمونه ابیات: 

 نام دیوی ره برد در ساحری

 

 تو به نام حق پشیزی میبری 

(553: ب 6)مثنوی، ج   

 این فناها پردۀ آن وجه دشت

 

 چون چراغ خفیه اندر زیر طشت 

(3361: ب 6مان، ج )ه  

 با دم شیری تو بازی میکنی

 

 بر مالئک تركتازی میکنی 

(3316: ب 6)همان، ج   

جومرغ جانش موش شد سوراخ  

 

 چون شنید از دربگان او عرجوا 

(3477: ب 3)همان، ج   

 چون دواهت خواهد این قاضی مرنج

 

 بوسه ده بر مار تا یابی تو دنج 

(1545: ب 3)همان، ج   

فراقت زرد شد رخسار و رواز   

 

 برگ زردی میوۀ ناپخته تو 

(356: ب 1)همان، ج   

 كه جهان جسمیست سردردان تو هوش  سر مکش اندر دلیم و رو مپوش

(4151: ب 1)همان، ج   

 پادشاهی بر ندیمی خشم كرد

 

 خواست تا از وی برآرد دود و درد 

(6433: ب 1)همان، ج   

 آن دعا از هفت دردون دردذشت

 

 كار آن مسکین به آخر خوب دشت 

(6613: ب 5)همان، ج   

 چون جنازه نه كه بر دردن برند  بنده باش و بر زمین رو چون سمند

(361: ب 4)همان، ج   

 هر خماری مست دشت و باده خورد

 

 رخت را امشب درو خواهیم كرد 

(414: ب 4)همان، ج   

 مجاز 

می مانند دیگر علوم بالغی است؛ یعنی مخاطب با اندیشیدن به تأثیر و اهمیت مجاز و نقش آن در بالغت تعلی

جلب  شده از سمت متکلم،زیبایی و كشف منظور كالم در این صنعت ادبی، بیشتر توجهش به موضوع و مطلب ارائه
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ادر لفظ حقیقی را به كار بریم تمام جوانب معنی آن »میشود و با دقت افزونتری به آن دوش فرامیدهد. از سویی 

تر و این یک عامل روانی است ه ذهن میرسد؛ ولی در بیان مجازی، شوقی هست برای جستجو و طلب مفهوم تازهب

كه سخن را تأثیر و نفوذ بیشتری میبخشد. رمز دیگر زیبایی و تأثیر مجاز، این است كه اغلب موارد استعمال مجاز 

میتواند باشد یا برای قافیه در شعر مناسبتر است و آهنگتر تر و خوشاز نظر تلفظ و در زنجیرۀ دفتار متکلم ساده

میتواند برای بیان یک معنی در صورتهای مختلف یاری كند و نیز مبالغج بیشتری دارد و داه ایجاز بیشتری و از 

همه مهمتر اینکه بسیاری از كلمات كه استعمال آنها مناسب مقام نباشد میتواند جای خود را به مجازی كه دارای 

(. موارد ذكرشده در مورد علم مجاز در 454: 4344)شفیعی كدكنی، « مفهوم باشد و مستهجن نباشد بدهدهمان 

اشعار مثنوی و نیز تأثیر آن در امر آموزش و تعلیم مریدان حاضر در مجلس موالنا صادق است و میتوان التذاذ از 

ن موارد آید و در ایربرد فراوان، دیگر به نظر نمیكشف این معانی را در اشعار دید و البته داهی این مجاز به دلیل كا

 از زیبایی و لذت درک آنها كاسته میشود.

 نمونه ابیات:

 میرهند ارواح هر شب زین قفس

 

 فارغان نه حاكم و محکوم كس 

(364: ب 4)مثنوی، ج   

 آتشی را دفت رو ابلیس شو

 

 زیر هفتم خاک با تلبیس شو 

(613ب  613: ی 6)همان، ج   

چو هاروت و چو ماروت از حزنمن   

 

ای خالق من آه میکردم كه   

(6144: ب 6)همان، ج   

 روز روی از آفتابی سوختند

 

آموختندشب ز اختر راه می   

(535: ب 3)همان، ج   

 جز به آب چشم نتوان شستن آن

 

 چون نجاسات بواطن شد عیان 

(6546: ب 3)همان، ج   

 دور عثمان آمد او باالی تخت

 

و بنشست آن محمود بخت بر شد   

(145: ب 1)همان، ج   

 هر كه او بی سر بجنبد دم بود

 

 جنبشش چون جنبش كژدم بود 

(4135: ب 1)همان، ج   

 سوی آن آتش دروهی برده دست

 

 بهر آن كوثر دروهی شاد و مست 

(161: ب 5)همان، ج   

 پس سرش را شانه میکرد آن ستی

 

 با دو صد مهر و دالل و آشتی 

(674: ب 4ج  )همان،  

 تا جماعت عشوه میدادند و دال

 

 كای فرج بادت مبارک اتصال 

(355: ب 4)همان، ج   

 علم بدیع

این صنعت باعث مشخصتر و برجسته شدن كالم میگردد و درنتیجه شنونده یا مخاطب كالم، احساس التذاذ هنری  

افزونتری میکند و نیز به ذهن سپردن مطلب سهلتر میشود. در این بخش، صنایع ادبی بدیع در مثنوی در دو 



 444/ كاربردهای بدیع و بیان در جذب مخاطبان مثنوی معنوی

 

 خش صنایع پركاربرد در جذب مخاطبانقسمت جدادانج بدیع لفظی و بدیع معنوی بررسی و تحلیل میشود. در هر ب

 هایی از هر عنوان ذكر میشود.مثنوی تحلیل و بررسی و سپس نمونه

 

 صنایع ادبی بدیع لفظی
دارند و میتوان با دقت مختصری  4ماهیت آوایی»صنایع بدیع لفظی به آن دسته از صنایع بدیعی دفته میشود كه 

این »(. به عبارت دیگر 4: 4374)شمیسا، ب « در واكها )صامتها و مصوتها( و هجاها، ساختمان آنها را تبیین كرد

دسته از صناعات در اصل از تکرار یک یا چند آوا با توالی یکسان در بخشی مشخص از عناصر دستوری نامکرر پدید 

(. یکی از 646: 6، ج 4341)صفوی، « بررسیندای آوایی ناقص در چهارچوب هجا قابل آیند. برخی از تکرارهمی

ت؛ نشینان موالناسكاردیری صنایع بالغی بدیع در مثنوی برای آموزش مخاطبان و مجلسهای بهمهمترین شاخصه

در مثنوی،  د بدیع لفظیای كه از بهترین روش برای تأثیردذاری بر مخاطبان خود بهره ببرد. صنایع پركاربربه شیوه

 االطراف و نوعی تصدیر( و اقتباس است.حروفی، نوعی از تشابهجناس، تکرار و انواع آن )تکرار واهدان، هم

 

 جناس 
جناس برای برانگیختن ذهن مخاطب و تأثیردذاری بیشتر مطلب در اندیشه و افکار شنونددان یا خواننددان است 

حسب آهنگ و وزن نشاط و شوقی در تنظیم آن صوتها به»آن نیز مؤثر است.  و البته بر زیبایی كالم و موسیقی

یعی )شف« آوردانگیزد كه صورتهای ذهنی را جان و جنبش میبخشد و از آن حالتی در نفس پدید میشنونده برمی

و  المحجوبكشف(. انواع جناس به همین دلیل در متون تعلیمی دینی و عرفانی مانند 17: 4344كدكنی، 

اكثر كتابهای مقدس نیز دارای آهنگ و موسیقی »خواجه عبداهلل انصاری فراوان به كار رفته است.  نامهمناجات

(. جناس در مثنوی یکی از مواردی است كه سبب آهنگینتر و دلنشینتر شدن شعر میشود و 14)همان: « خاصند

وزونتر به دوش مخاطبان خود برسانند تا ای رایج در سخن واعظان و متکلمان بوده تا مقصودشان را ماین شیوه

 آواییها وهای معمول واعظان برای برآورده شدن این منظور یکی رعایت همشیوه»تأثیر بیشتری داشته باشد. 

 (.364: 4399)غالمرضایی، « هماهنگیهای صوتی است كه اوج آن را در انواعی از جناس میتوان یافت

 نمونج ابیات:

ان مراهر كه درمان كرد مر ج  

 

 برد دنج و دُر و مرجان مرا 

(15: ب 4)مثنوی، ج   

 از حسد میخواست تا باال بود

 

 خود چه باال بلکه خونپاال بود 

(954: ب 4)همان، ج   

ستجعفر طیار را پر جاریه  

 

ستجعفر طرار را پر عاریه   

(3547: ب 6)همان، ج   

 ای دریغا عرصج افهام خلق

 

حلقسخت تنگ آمد ندارد خلق    

(43: ب 3)همان، ج   

 تو بمانی با فغان اندر لحد

 

 التذرنی فرد خواهان از احد 

(4561: ب 5)همان، ج   

                                                      
1. Phonological 
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 این جهان دوید كه تو رهشان نما

 

 وآن جهان دوید كه تو مهشان نما 

(449: ب 4)همان، ج   

 دلشنی كز بقل روید یک دمست

 

 دلشنی كز عقل روید خرمست 

(1455: ب 4)همان، ج   

 تکرار 
تکرار كلمه یا عبارت، از مقوالتی است كه در مثنوی پركاربرد است؛ پس میتوان آن را شاخصج بالغی مؤثر در جذب 

بر جنبج هنری و بالغی، به موسیقی شعر نیز كمک مخاطب در این منظومه در نظر درفت. این تکرارها عالوه 

ت و معنای خاصی وجود ندارد. دویا شاعر شایانی كرده است. در بخشی از مثنوی داهی فقط لفظ و موسیقی اس

در حالتی خای به سر میبرد و با موسیقی و آهنگ كالم، صاحبان قریحه و ذوق در مجلس او میتوانند از خود 

بیخود شوند و به سماع بپردازند. این شور به خواننددان مثنوی نیز انتقال مییابد. همانگونه كه خود شاعر در جلد 

(، میگوید در بند قافیه و ردیف نیست و حرف و صوت و دفت را بر 4765-4734: ب 4، ج نخست مثنوی، )مثنوی

تخییل یا تهییج عواطف بدون »هم میزند. البته این تکرارها نوعی وزن شعری را هم ایجاد میکند و میتوان دفت 

که را زمزمه كند و علت این وزن كمتر اتفاق میفتد و اصوالً توقعی كه آدمی از یک شعر دارد این است كه بتواند آن

یک شعر را بیش از یک قطعج نثر، آدمی میخواند همین شوق به زمزمه و آوازخوانی است كه در ذات آدمی نهفته 

 (. 17: 4344)شفیعی كدكنی، « است

درمورد قافیه و ردیف هم میتوان در اینجا فقط از جهت تکرار حروف در قافیه و تکرار كلمه یا عبارت ردیف سخن 

دفت )بررسی علم عروض و قافیه در این مقاله مدنظر نیست(. البته قافیه و ردیف هم در مخاطب بویژه مخاطب 

عام ایجاد لذت موسیقایی میکند. درحقیقت دوش بوسیلج آنها تحریک میشود و احساس خشنودی به آدمی دست 

ون طبیعت انسان هر چیزی را با میدهد و در فرایند یاددیری و به ذهن سپردن مطالب بسیار سودمند است؛ چ

آموزد و در حافظه میسپارد؛ شاید درایش زیاد مولوی به موسیقی خوشایند و ضربی در خوشی و لذت، آسانتر می

 اشعارش همین مطلب باشد.

 نمونج ابیات تکراركلمات:

 دفت شه هی هی چه كردی چیست این

 

 دفت شه شه شه شه ای شاه دزین 

(3545: ب 5)مثنوی، ج   

 شهر شهر و خانه خانه قصه كرد

 

 نه ردش جنبید و نه رخ دشت زرد 

(444: ب 4)همان، ج   

 باز عقلی كو رمد از عقل عقل

 

 كرد از عقلی به حیوانات نقل 

(3364: ب 4)همان، ج   

 شب همه شب جمله دویان ای خدا

 

 این سزای ما سزای ما سزا 

(435: ب 3)همان، ج   

مریداهلل اهلل اهلل ای وافی   

 

 درچه در تقلید هستی مستفید 

(4356: ب 5)همان، ج   

 او شفیع است این جهان و آن جهان

 

 این جهان زی دین و آنجا زی جنان 

(447: ب 4)همان، ج   
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 آرایی و نیز تکرار هجا(:نمونج ابیات تکرار همحروفی )واج

 نفس خردوشت به صحرا در چرا

 

 تو به قعر این چه چون و چرا 

(4356: ب 4 )همان، ج  

ها و قصرها و شهرهاخانه  

 

ها و دشتها و نهرهاكوه   

(954: ب 6)همان، ج   

 یک سگی در كوی بر كور ددا

 

آورد چون شیر وغاحمله می   

(6355: ب 6)همان، ج   

 تا خوری زشت و بری زشت از شتاب

 

 نی مروت نی تأنی نی ثواب 

(46: ب 5)همان، ج   

شرقصدرشان در وقت دعوی همچو   

 

 صبرشان در وقت تقوی همچو برق 

(464: ب 4)همان، ج   

 االطرافتشابه

آن وقتی است كه یکی از كلمات اواخر »االطراف االطراف است. البته تشابهنوعی دیگر از تکرار در مثنوی، تشابه

از كلمات اواخر  مصراع اول، در اوایل مصراع دوم و یکی از كلمات اواخر مصراع دوم در اوایل مصراع سوم و یکی

-(. در مثنوی معنوی تشابه54: 4374)شمیسا، ب« هذا تکرار شودمصراع سوم در اوایل مصراع چهارم وقس علی

االطراف به معنای دقیق این تعریف بسیار كم است؛ ولی تکرار یک واهه در دو بیت یا چهارم مصراع و داهی حتی 

جاهای بیت )صدر، عروض، ابتدا، عجز( بسیار فراوان كاربرد دارد، بیشتر از دو بیت در آغاز و داهی بندرت در دیگر 

 ای كه شاید در هر داستانی از مثنوی از این صنعت استفاده شده است.بگونه

 چشم داند فرق كردن رنگ را

 چشم داند دوهر و خاشاک را

 

 چشم داند لعل را و سنگ را 

 چشم را زان میخلد خاشاكها

(4535-4534: ب 6)همان، ج   

 از محبت تلخها شیرین شود

 از محبت دُردها صافی شود

 

 از محبت مسها زرین شود 

 از محبت دردها شافی شود

(4535-4534: ب 6)همان، ج   

 عکس نورانی همه روشن بود

 عکس عبداهلل همه نوری بود

 

 عکس ظلمانی همه دلخن بود 

 عکس بیگانه همه كوری بود

(3656-3653: ب 3)همان، ج   

باطنش دشته به جنگظاهرش با   

 ظاهرش دوید كه ما اینیم و بس

 

 باطنش چون دوهر و ظاهر چو سنگ 

 باطنش دوید نکو بین پیش و پس

(4559-4554: ب 1)همان، ج   

 آن زمان از ترس بستم من دهان

 آن زمان بست آن دمم كه دم زنم

 

 این زمان هیهای و فریاد و فغان 

 این زمان چندانک خواهی هی كنم

(555-554: ب 4ج )همان،   
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 رد الصدر الی العجز
ها صورت میگیرد به چند های دیگر تکرار در مثنوی موالنا، صنعت تصدیر است. این نوع تکرار كه در واههاز دونه

در رد الصدر الی عجز، اول و آخر بیت »قسم تقسیم میشود: یا رد الصدر الی العجز و رد العجز الی الصدر است. 

 «رد العجز الی الصدر كلمج آخر بیتی یعنی عجز در آغاز بیت بعد یعنی صدر تکرار میشودیکسان است و در 

رد العجز علی الصدر حقیقی آن »( و نیز همایی این صنعت را اینگونه تعریف كرده است: 54: 4374)شمیسا، ب 

س آن را در آخر بیت و است كه لفظی كه در اول بیت و جملج نثر آمده است، همان را بعینه یا كلمج شبیه متجان

ای كه در آخر بیت آمده است در اول بیت بعد تکرار شده چون كلمه»( و 47: 4347)همایی، « جملج نثر بازآرند

(. ادرچه این دو تعریف از نظر نامگذاری فرق 75: 4347)همایی، « باشد آن را صنعت رد الصدر علی العجز میگویند

طراف به معنای دقیق تعاریف ذكرشده در مثنوی بسیار كم است و بصورت االدارند، این صنعت هم مانند تشابه

تکرار واهۀ اول مصراع نخست )صدر( در واهۀ اول مصراع دوم )ابتدا( زیاد به كار رفته و میتوان دفت موالنا در 

هر دو  آغاز بسیاری از داستانهای مثنوی چندین بار از این صنعت بالغی بدیعی بهره برده است. تکرار یک واهه در

مصراع، تأكید بیشتری را میرساند و شنونده یا خواننده این تأكید و هشدار را درمییابد و بدین ترتیب موضوع و 

 مطلبی كه شاعر قصد توضیح آن را دارد در اندیشه و ذهن مخاطب بهتر جای میگیرد.

 حس ابدان قوت ظلمت میخورد

 

 حس جان از آفتابی میچرد 

(54: ب 6)مثنوی، ج   

 مشک را بر تن مزن بر دل بمال

 

 مشک چه بود نام پاک ذوالجالل 

(647: ب 6)همان ج   

 صورت خود چون شکستی سوختی

 

 صورت كل را شکست آموختی 

(579: ب 3)همان، ج   

 حلق بخشد جسم را و روح را

 

 حلق بخشد بهر هر عضوت جدا 

(49: ب 3)همان، ج   

 چیست معراج فلک این نیستی

 

مذهب و دین نیستی عاشقان را   

(633: ب 4)همان، ج   

(613-611: ب 4)همان، ج     

 اقتباس
از ویژدیهای بارز مثنوی كاربرد زیاد زبان عربی در آن است كه ریشج آن را باید در حوزۀ مطالعات سرایندۀ آن، 

و عامل زمان و مکان )در كشوری كه مردمانش  -كه بیشتر از مریدان درس او بودند-سطح درک و فهم مخاطبان 

ها و عبارات عربی در منظر با تحلیل جمله مسلمان هستند( و موضوعات خود كتاب مثنوی معنوی دانست. از این

البالغه، اشعاری یا بخشی از اشعار مثنوی، آشکار شد این عبارت شامل آیات قرآن كریم، احادیث، جمالتی از نهج

ضرورت داستان، مفهوم حدیثی یا آیج قرآنی در دو هایی از خود موالناست. داهی به اشعار شعرای عرب و سروده

تکرار شده است. )در این پژوهش به سبب كاربرد فراوان آیات قرآنی و احادیث در مثنوی تنها بیت پشت سر هم 

این نوع اقتباس منظور است.( در ابیاتی از مثنوی شاهد استفاده از دو آیه از دو سورۀ مختلف هستیم و داهی از 

ز ابیات مثنوی كه دارای حدیث چند آیج متعدد از یک سوره و یا كلمات آن آیات استفاده شده است. در بعضی ا

آید به خاطر حفظ وزن شعر است. به نظر میرسد سرایندۀ نبوی است، تغییراتی در كلمات داده شده كه به نظر می
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مثنوی كوشش كرده از به كار بردن جمالت با قواعد نحوی پیچیده خودداری كند تا مخاطب ارتباط آسانتر و 

ند مطالب در مجالس وعظ بر اصل تداعی است، مجالی فراخ برای نقل آیات چون پیو»بهتری با شعر داشته باشد. 

قصد  آمد. البته این اقتباسها هیچگاه جنبج تکلف به خود نمیگرفت و به اقتضای معنی بود نه بهو احادیث فراهم می

به احادیث در اشعار (. اقتباس از قرآن یا تلمیح به داستان قرآنی و اشاره 349: 4399)غالمرضایی، « آراستن كالم

 صوفیانه بسیار آشکار است. 

نفوذ فرهنگ اسالمی در افکار و عقاید موالنا سبب به كار بردن صنعت اقتباس به صور مختلف در شعر او شده است 

و به فهم و درک مخاطبان آن قدرت را بخشید كه بتوانند با الفاظ و كلمات و تركیبات عربی بهتر به مقاصد كالم 

ه تنها دسترشی در معانی شعری به وجود آورد، بلکببرند؛ بنابراین نفوذ فرهنگ اسالمی در شعر موالنا نه قرآنی پی

روی، در كالمش نوعی تازدی است كه باعث  موجب تحول و ددردونی زبان و شیوۀ بیان شاعر هم دردید و از این

ل است و هم ترجمان اعتقاد و شنیدن آن زبان دآری قرآن برای مسلمانان هم »جذب مخاطب به شعر او میشود. 

بخش است و هم شکوهمند معنوی كه همه را به سکوت وامیدارد تقدس و بركتی را متداعی میکند كه هم آرامش

طرز تلقی مولوی از قرآن، »( است. 45: 4395)راشد محصل، « اش هدایت و استواری ایمانو آرامش كه نتیجه

یز عشق و تسلیم دوینده مثنوی را به كالم الهی نشان میدهد. اشتغال موالنا به استغراق كامل او را در قرآن و ن

تدریس هم كه ظاهراً شامل مباحث مربوط به فقه و عقاید بوده است، تبحر در اسرار آیات را كه مستند عمدۀ این 

 (.9: 4399)وزیرنژاد، « مباحث است؛ نیز بر وی الزام میکرده است

 نمونج ابیات:

ور آمد عاشقاعشق جان ط  

 

 طور مست و خَرَّ مُوسی صَاعَقا 

(64: ب 4)موالنا، ج   

إِنِ ترانی وَلَکِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَوَلَمَّا جَاءَ مُوسَی لِمِیقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِی أَنْظُرْ إِلَیْکَ قَالَ لن»اقتباس از آیج 

تُ إِلَیْکَ وَأَنَا کَ تُبْفَسَوْفَ تَرَانِی فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَاسْتَقَرَّ مَکَانَهُ 

 ( است.413)اعراف/« أَوَّلُ الْمُؤْمِنِینَ

 سایه، خواب آرَد تو را همچون سَمَر

 

مرَچون برآید عشق، إنشَقَّ القَ   

(449: ب 4)مثنوی، ج   

 ( است.4)قمر/« إقتَرَبَتِ السَّاعَجُ وَ إنشَقَّ القَمَرُ»اقتباس از آیج 

 رمزِ الکاسِب حَبیبُ اهلل شنو

 

 از توكل در سبب كاهِل مشو 

(441: ب 4)همان، ج   

   

 (.475: 3ج 4151)سبزواری، « الْمُتَحَرِّفَالکاسبُ حَبیبُ اهللِ وَ إنَّ اهللَ یُحِبُّ »اشاره به حدیث نبویّ: 

 دفت پیغمبر به تمییز كسان

 

 مَرء مَخفِیٌّ لَدی طَیٍّ اللِّسان 

(4675: ب 4)همان، ج   

 (.4676: 4ج 4349االسالم اصفهانی، )فیض« تَکلَّمُوا تُعرَفوا فَإنَّ المَرءَ مَخبُوءٌ تَحتَ لِسانِه»اشاره به حدیث: 

ست آفتابكردهدر بشر رُوپوش   

 

 فهم كن و اهللُ أعلَمُ بِالصَّواب 

(6475: ب 4)همان، ج   
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 عَلُ رِسَالَتَهُوَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَجٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْ»اقتباس از آیج 

 (.46)انعام/« أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا كَانُوا یَمْکُرُونَسَیُصِیبُ الَّذِینَ 

 از خلیلی ال احب االفلین

 

 پس فنا چون خواست رب العالمین 

(649: ب 6)همان، ج   

 74اقتباس از آیج انعام/

 جمله اجزا در تحرک در سکون

 

 ناطقان كانا الیه راجعون 

(431: ب 3)همان، ج   

 454اقتباس از آیج بقره/ 

ش كف شوددر بغرد بحر غره  

 

 جوش احببت بان اعرف شود 

(754: ب 4)همان، ج   

حانی، )سب« دنجی مخفی بودم دوست داشتم كه شناخته شوم مردم را آفریدم كه شناخته شوم»اقتباس از حدیث 

4394 :344.) 

 

 صنایع ادبی بدیع معنوی
توجه و حسن و آرایش كالم به معنی مربوط میشود و ربطی به لفظ و موسیقی كالم در این صنعت )بدیع معنوی( 

ه ای كآرایج درونی یا صناعت معنوی آرایه است كه از معنا در واهه برآید و بر آن استوار شده باشد؛ بگونه»ندارد. 

(. در مثنوی نیز موالنا 44: 4344)كزازی، « ادر ریخت واهه ددردون شود و معنا بر جای بماند، آرایه از میان نرود

های زیباشناسی كالم رهنمون از این شگردهای بالغی سود میبرد تا حواس مخاطب خود را جلب و او را به جنبه

ای موفق بوده است. صنایع پركاربرد كند و در نهایت به مقصود و هدف خود نائل آید كه البته در حد شایان توجه

مایی(، نالنظیر، تضاد و متناقضن پژوهش مورد بررسی قرار درفت، تناسب )مراعات بدیع معنوی در مثنوی كه در ای

 المثل است.تلمیح و ارسال

 

 النظیرمراعات
النظیر صنعت پربسامدی در انواع شعر فارسی در اكثر دورانها بوده است. در مثنوی نیز كاربرد فراوانی دارد؛ مراعات

میشود و عنصر خیال و اندیشه پویاتر میگردد. ذهن وقّاد و طبع لطیف  چون باعث القای مفاهیم به ذهن مخاطب

چنینی، افکار شادردان و مخاطبان خود را در مجلس درس های اینموالنا به وی حکم میکند كه با آفرینش آرایه

 و تعلیمش، با پیدا كردن ارتباط و تناسب بین كلماتش و لذت دریافت معمادونج كالم خوش دارد. 

 ابیات: نمونه

 رنج از صفرا و از سودا نبود

 

 بوی هر هیزم پدید آید ز دود 

(447: ب 4)مثنوی، ج   

 زو پلنگ و شیر ترسان همچو موش

 

 زو نهنگ و بحر در صفرا و جوش 

(4536: ب 4)همان، ج   

ایمغزا خود كشتهچه غزا، ما بی   

 

ایمما به شمشیر عدم سردشته   

(6645: ب 4)همان ج   
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سوی اشکار شد همچو صیادی  

 

 دام آهو دید بر آثار شد 

(444: ب 6)همان، ج   

 دوشت از سختی چنین ماندست خام  دیگ ز آتش شد سیاه و دود فام

(353: ب 1)همان، ج   

 بط حرصست و خروس آن شهوتست

 

 جاه چون طاووس و زاغ امنیتست 

(11: ب 5)همان، ج   

 نماییتضاد و متناقض

 های بالغیاشعار فراوانی از مثنوی به چشم میخورد و میتوان آن را از ویژدیها و شاخصهصنعت ادبی تضاد هم در 

آن دانست. شاید این صنعت تنها جنبج شاعرانه نداشته باشد و به كار درفتن آن برای درک بهتر معانی و در نهایت 

. آوردن كلمات متضاد یا «هر چیزی با ضدش بهتر شناخته میشود»موضوعی است كه شاعر عنوان میکند؛ چراكه 

یکی از ویژدیهایی كه در زبان عارفان وجود دارد و »متناقض از این جنبه در تعلیم و آموزش مخاطبان مؤثر است. 

نمایی نمایی است. متناقضنثر عارفانج فارسی به سبب تقدیم آن بر شعر عارفانه، زودتر بروز و ظهور داشته متناقض

اید عنصری شاعرانه پنداشت، بلکه باید آن را از لوازم زبان عارفانه دانست؛ زیرا مفاهیمی تنها نب -چون تشبیه-را نیز 

 «كم روش زیبا و موجز برای بیان آنها همین شیوه استبیان نیست یا دستنما قابلهست كه جز از طریق متناقض

ب تضاد و لذت فهمیدن این (. همانگونه كه در مراعات النظیر ذكر شد درک این تناس557: 4399)غالمرضایی، 

 مفهوم عکس، از جانب مخاطب در امر آموزش و تعلیم یک نکتج مثبت در یاددیری خوشایند است. 

 نمونه ابیات

 تضاد:

 حیرتی آمد درونش آن زمان

 

 كه برون شد از زمین و آسمان 

(6643: ب 4)مثنوی، ج   

 جان شور تلخ پیش تیغ بر

 

 جان چون دریای شیرین را بخر 

(6614: ب 4)همان، ج   

 غایبان را چون چنین خلعت دهند

 

 حاضران از غایبان الشک بهند 

(6496: ب 4)همان، ج   

خو زمین بگرفته بودآب آتش  

 

 موج او مر اوج كه را میربود 

(331: ب 3)همان، ج   

 یا مگر زین جنگ حقت واخرد

 

 در جهان صلح یکرنگت برد 

(55: ب 4)همان، ج   

 :نماییمتناقض

 ما عدمهاییم و هستیهای ما

 

نماتو وجود مطلقی فانی   

(454: ب 4)همان، ج   

 زنددانی آشتی ضدهاست

 

 مرگ آن كاندر میانشان جنگ خاست 

(4643: ب 4)همان، ج   
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 چون بیامد دید در خرمابنان

 

ای كه بود بیدار جهانخفته   

(4644: ب 3)همان، ج   

اندهر كسی رویی به سویی برده  

 

اندعزیزان رو به بی سو بردهو آن    

(355: ب 5)همان، ج   

 هست بیرنگی اصول رنگها

 

 صلحها باشد اصول جنگها 

(54: ب 4)همان، ج   

 تلمیح

تجلی افکار و عقاید مذهبی در مضمون و معانی شعر موالنا در مثنوی تنها از طریق اقتباس معانی آیات قرآنی و 

داستانهای دینی نیز جلوۀ خاصی به اشعار او بخشیده است. موالنا در سرودن احادیث نبوی نیست، بلکه تلمیح و 

هم چنین احادیث دونادون و سردذشت اشعار خود كه به زبان فارسی است توجه عمیقی به قرآن و مفاهیم آن

ت. در جای اشعار خود از این دوهر ناب به طرق مختلف استفاده كرده اسپیامبران و ائمه داشته است و در جای

های دقیق و ظریف است كه دریافت معانی آن نیازمند برخی داستانهای قرآنی ها و نکتهای از اشارهمثنوی، مجموعه

دویان، رسمی است كهن. چون موضوعات آوردن داستان و حکایت در مطاوی سخن در میان مجلس»است. از طرفی 

انها و عناصر داستانی آنان نیز مربوط است به داستان مورد بحث آنان بر محور دین و مذهب میچرخد، بناچار داست

دو پیامبران یا داستانهای تاریخی عهد پیامبر )ی( و صحابه و خلفا یا داستان زاهدان و صالحان و ادر مجلس

داه داستانهای حیوانات و امثال آن نیز در مسلک است، داستان مشایخ بزرگ متصوفه. دفتنی است كه داهصوفی

آمده است. در مجالس مولوی نیز مکرر به تمام یا بخشی از اینگونه داستانها یا وقایع اشارت رفته و از سخن آنان 

 (.366: 4399)غالمرضایی، « ای متناسب با مقدمه و تمهید سخن درفته شده استهریک نتیجه

 نمونه ابیات:

 معجزۀ موسی و احمد را نگر

 

 چون عصا شد مار و استن با خبر 

(6411: ب 4)مثنوی، ج   

 بوی پیراهان یوسف را ندید

 

 آنک حافظ بود و یعقوبش كشید 

(1564: ب 3)همان، ج   

 ای سلیمان مسجد اقصی بساز

 

 لشکر بلقیس آمد در نماز 

(4443: ب 1)همان، ج   

ای خورشید هشتو خلیل وقتی   

 

 این چهار اطیار رهزن را بکش 

(34: ب 5)همان، ج   

 صدق احمد بر جمال ماه زد

 

 بلکه بر خورشید رخشان راه زد 

(6777: ب 5)همان، ج   

 همچو قوم موسی اندر حر تیه

 

ای بر جای چل سال ای سفیهمانده   

(499: ب 4)همان، ج   

 المثلارسال
دهنددان از دذشتج دور در میان انسانها بویژه در زمان آموزش و یا تعلیم المثل و تمثیل در سخن تعلیمذكر ضرب

لها المثدویان و واعظان در موارد بسیاری برای روشن كردن مطلب، از ضربدیگران رایج بوده است. مجلسدادن به 
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اند. آنان از عبارات و موضوعاتی كه برای حاضران در مجلس آشنا بوده و عامج مردم آن را درک استفاده میکرده

در طریقت، تکلف، دناهی بزرگ »ار كنند. میکردند، بهره میبردند تا منظور خود را برای مخاطبان روشن و آشک

تنها در خوردن و پوشیدن، بلکه در سخن دفتن هم. بدین سبب، متصوفه در استعمال الفاظ، تکلف را جایز است. نه

« انداند، به كار بردهاند و هر كلمه و تعبیری را كه برای بیان مفاهیم موردنظر خود مناسب یافتهنمیدانسته

المثل( در مثنوی فراوان بهره برده است و چون مردم (. موالنا نیز از این آرایه )ارسال376: 4399)غالمرضایی، 

اند، از تمثیلهایی در اشعارش بهره برده كه مردم حاضر در این مجالس اغلب مردمانی عادی و متوسط جامعه بوده

ز سوی دیگر برای آموزش و تعلیم مفاهیم اند. ااند یعنی زیاد شنیده و در كالمشان بیان داشتهبا آنها آشنا بوده

انتزاعی و معنوی و تجربیات عارفانه كه درک آن برای همگان میسر نیست، با انواع تمثیل آنها را حسی و ملموستر 

المثلها در یک مصراع یا یک بیت همه به زبان فارسی میکند تا انتقالشان به مخاطبان سهلتر دردد. داهی این ضرب

مصراع معروف عربی است كه در برخی موارد قسمتی از یک حدیث است كه به سبب كاربرد  است و داهی یک

است.  المثلالمثل درآمده است. در مواردی هم یک عبارت مشهور عربی است كه خود ضربزیاد بصورت ضرب

مکرر از  استفادۀ المثلهای عربی،المثلها در مثنوی میتوان دفت بویژه ضربای دیگر كه درمورد كاربرد ضربنکته

بسیاری از آنهاست كه شاید نشان از كاربرد زیاد آنها در میان مردم جامعج موالناست. موالنا در اشعارش برای تأثیر 

بیشتر بر روی مخاطبینش كه مردمی باورمند به پرورددار و دین هستند از زبان عربی )زبان قرآن( بهره میبرد؛ از 

نشینان درسش استفاده میکند و از این طریق موضوع مورد بحث را بهتر مجلسعبارت عربی به دوش آشنا، برای 

ادر »به دیگران آموزش میدهد. این نوع بیان در میان واعظان و صوفیان آن دوره بسیار رایج بوده است. درواقع 

آنها واقع  پذیرش دعوتهای دینی با زبانی انجام شود كه مردم آن را بیشتر میپسندند و بهتر میفهمند بآسانی مورد

 (.9: 4374)بستانی، « خواهد شد

 نخست از این جهت»المثل و تمثیل را در اشعار موالنا و دیگر متون تعلیمی بررسی كرد: از جهاتی میتوان ضرب

كه زبان نویسنده از خشکی به لطافت و نرمی میگراید و صبغج تخیل میگیرد. دو دیگر اینکه در مباحث تعلیمی با 

آید كه در نتیجه ذهن آن داستان و تمثیل مانندها، مطلب حالت روایت میگیرد و در آن تحركی به وجود میذكر 

را پذیراتر است و به لحاظ روانشناسی، با حیات و حركتی كه در وجود آدمی است سازدارتر... سدیگر آنکه تمثیل، 

یشتر مردم عوام و متوسطند و ذهن آنان را یارای میشود. از آنجا كه مخاطبان متصوفه، ب جانشین استداللهای عقلی

اند موضوعی دشوار و پیچیده را بیان كنند، با ذكر شنیدن استداللهای عقلی نیست، متصوفه هر جا كه خواسته

 (.194: 4399)غالمرضایی، « اندداستان یا تمثیل یا مثالی آن را توضیح داده و مخاطب خویش را قانع ساخته

 اند:المثل بودهه از ابتدا ضربنمونه ابیاتی ك

 آن یکی خر داشت و پاالنش نبود

 

 یافت پاالن درگ خر را درربود 

(14: ب 4)مثنوی، ج   

 كوزه بودش آب مینامد به دست

 

 آب را چون یافت خود كوزه شکست 

(16: ب 4)همان، ج   

 ور بگویی با یکی دو، الوداع

 

 كُلُّ سِرٍّ جاوزَ االثنینِ شَاع 

(4514: ب 4 )همان، ج  

 دِه مرو ده مرد را احمق كند

 

رونق كندنور و بیعقل را بی   

(544: ب 3)همان، ج   
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 پیش شهر عقل كلی این حواس

 

بسته در خراسچون خران چشم   

(566: ب 3)همان، ج   

 خود خیالش را كجا یابد حسود

 

 در وثاق موش طوطی كی غنود 

(6449: ب 3)همان، ج   

خامشیچون جواب احمق آمد   

 

 این درازی در سخن چون میکشی 

(4197: ب 1)همان، ج   

 پیش مؤمن كی بود این غصه خوار

 

 قدر عشق دوش عشق دوشوار 

(741: ب 4)همان، ج   

 المثل شدند:نمونه ابیاتی كه به دلیل استفادۀ زیاد ضرب

 كوزۀ چشم حریصان پر نشد

 

 تا صدف قانع نشد پر دُر نشد 

(4: ب 4)همان، ج   

جهان كوهست و فعل ما ندا این  

 

 سوی ما آید نداها را صدا 

(645: ب 4)همان، ج   

 سایج حق بر سر بنده بود

 

 عاقبت جوینده یابنده بود 

(1794: ب 4)همان، ج   

 اندر آیینه چه بیند مرد عام

 

 كه نبیند پیر اندر خشت خام 

(6534: ب 4)همان، ج   

 گیرینتیجه
تأملی است كه برای تعلیم و آموزش به دیگران سروده شده است كه میتوان آن  مثنوی معنوی یکی از متون قابل

های بالغت تعلیمی در مثنوی تحلیل و مباحث پربسامد را از ابعاد دونادون بررسی كرد. در این پژوهش شاخصه

 بیان و بدیع در اشعار آن بررسی شد.

غ تصوف در میان مردم عوام و متوسط و بعضاً برای دفاع اشعار صوفیانه بیشتر با هدف تعلیم و آموزش و داهی تبلی

از آنان در برابر مخالفان پدید آمده است و البته روش كار متصوفه در تدوین كتاب و رساله، سخن دفتن در مجلس 

و در حضور مخاطبان بوده است. نخستین هدف آنها تعلیم و آموزش است كه سبب میشود زبان آنان، رنگی ویژه 

درک و فهم باشد، باید زبانی خای داشت تا  بگیرد؛ زیرا برای ارائج مطالبی كه برای مخاطبان عام قابلبه خود 

بیشترین تأثیر را در مخاطبان داشته باشد؛ بنابراین این زبان سرشار از صنایع بالغی است كه در حین زیبایی، 

یل دارد و اشعار خود را با صنایع بالغی آرایش دویی تمانشینان باشد. موالنا عموماً به سادهمناسب احوال مجلس

 میدهد و فهمیدن آنها نیاز به دانش زیادی ندارد و متناسب با اقتضای حال و مقام مخاطب است.

در كل شاخصهای بالغی بیان و بدیع كه به كشف ارتباطهای میان صور خیال، زبان و موسیقی شعر و بالغت با 

ساددی و رسایی زبان. اشعار بجز مواقعی كه  -4شده است، عبارت است از:  مخاطب در مثنوی به آنها پرداخته

ملمع هستند یعنی جمالت و عبارتهای عربی در آن وجود دارد )البته این جمالت و عبارات هم اكثراً برای مردم 

 برقرار كند و فهم باشد و براحتی مخاطب عام با آنها ارتباطآشنا و تکراری است( رسا و سهلند تا ساده و قابل 

مخاطب و خواننده محور است؛ یعنی برای آداهی و افزودن دانش مخاطبان  -6پیامهای اندرزدونج آن را دریابد. 
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بخشی به معارف مجرد و ذهنی است كه با استفاده از صنایع هدف مثنوی روشنگری و عینیت -3سروده شده است.

 هد تا مخاطبان با هر سطحی بهتر موضوعات را درک كنند.ادبی كه اغلب ساده هستند، این موارد را توضیح مید

، استعارۀ مکنیه، كنایه بویژه كنایه از نوع تعریض و مجاز «حسی به حسی یا عقلی به حسی»در بخش بیان تشبیه 

 استفاده شده است.

العجز،  دالصدر الیاالطراف و نوعی ردر بخش بدیع لفظی، انواع تکرار از قبیل: تکرار كلمات، همحروفی، نوعی تشابه

انه، های عامیاقتباس از قرآن و احادیث و جناس و در بخش بدیع معنوی، تلمیح به آیات و احادیث و قصص و افسانه

های اند. بهره بردن از این شاخصهالمثل بیشتر مورد توجه موالنا بودهدویی و ارسالالنظیر، تضاد و متناقضمراعات

موضوعات دشوار را تفهیم كند. درواقع شاعر برای اظهار فضل و به رخ كشیدن بالغی سبب شده مخاطب راحتتر 

دانش خود مانند برخی شاعران دوران كالسیک، از صنایع بالغی استفاده نکرده است؛ زیرا هدف او تعلیم و آموزش 

نش حال مخاطبابه مخاطبان است. سرانجام سخن، بالغتی كه موالنا در مثنوی به كار میبرد با توجه به مقتضای 

و رسوم بوده كه مردمی عامی و اهل كوچه و بازارند. با این وصف، در مثنوی زبان عامه، اصطالحات عامیانه، آداب 

و فرهنگ رایج بین مردم و حتی دشنامها و داهی داستانهای ركیک و مستهجن وجود دارد و ساختار این منظومه 

شان میدهد. البته باید اذعان داشت كه از عصر موالنا تا كنون مخاطبان را متأثر از جامعه و فرهنگ مردم آن روزدار ن

 مثنوی با این منظومه بخوبی ارتباط برقرار كرده و از خواندن آن سود و لذت میبرند.

 

  نویسندگان مشاركت

اجتماعی دانشگاه دانشکده ادبیات، علوم انسانی و در  مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 برعهده را رساله این راهنماییاحمد خاتمی آقای دكتر  است.شده استخراج آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

 هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوانسركار خانم فریبا علومی اند. بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته

و  هابه عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده محمد غالمرضاییاند. آقای دكتر نقش داشته نهایی متن تنظیم و

 سههر  مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درراهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشته

  است.بوده پژوهشگر
 

  قدردانی و تشکر

دانشکده ادبیات، علوم انسانی پژوهشی  و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه و اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

 .نمایند اعالم دادند،

  منافع تعارض

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

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

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

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

 میگیرند.
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