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  : چكيده
شخصيت گوينده يا راوي و به تبع آن مخاطب در غزل موالنا بـا تيـپ آشـناي عاشـق و     
معشوق در غزل كالسيك تفاوتهاي اساسي دارد و نوآوري در شكل متداول و سنتي غزل بـه  

جايگـاه   فهم غزل وابسته به شناخت شخصيت راوي شعر و تعيين زاويه ديـد و . شمار ميĤيد
 .سخن اوست كه بدون توجه به مفاهيم و اصطالحات عرفان و تصوف اسالمي ممكن نيست

شناخت چهار شخصيت كليدي از منظر طريقت اسالمي يعني پير، معشوق، سالك و عاشق، 
ابهام غزل موالنا گاه ناشي از شخصـيت  . خواننده را به افق معنايي كالم شاعر نزديك ميكند

راوي، تغيير زاويه ديد او، حضور چنـد مخاطـب در يـك غـزل واحـد، و      متفاوت و چندگانة 
اين پـژوهش ميكوشـد بـا تحليـل و شناسـايي      . آميختگي تغزل و تعليم در زبان شاعر است

  .دست آوردس شكل و ساختار غزل موالنا را بشخصيتها در هزار غزل كليات شم
 

  :كلمات كليدي
  .موالنا، غزل، شخصيت، راوي، مخاطب 
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  :مقدمه
در ايـن ميـان    .اي دارد  ادبيات فاخر عرفاني در پهنة زبـان و ادب فارسـي جايگـاه ويـژه    

اند كـه در دو   الدين محمد بلخي شاهكارهايي جهاني پديد آورده سرآمداني چون موالنا جالل
غزليات موالنا، اوج غزل عارفانة فارسي، واجد سبك و . حيطة صورت و معنا در اوج قرار دارند

غزل . ست كه آن را در نوع خويش يعني ادبيات غنايي و عرفاني ممتاز ميسازدشكل خاصي ا
كلـي دارد كـه كمـابيش همـة غزلسـرايان از آن تبعيـت        اي هدرحيطة ادبيات غنـايي، شـيو  

بر بيان احساسـات اسـت، در دو نـوع غـزل عاشـقانه و عارفانـه        اين شيوه كه مبتني. اند كرده
انـواع ادبـي،   . نگ(با معشوق يا معبود شكل ميگيرد ) عاشق(براساس گفتگوي عاشقانة شاعر 

  ). 128-127شميسا، ص 
در تعالي معشوق، ويژگي مهم ادبيات كالسيك به ويژه ادبيات كالسيك فارسي در ارائـة  

آل و اساطيري نيـز   بيني آرمانگراست كه شامل شخصيتهاي مثالي، ايده نمونة مثالي و جهان
، و classic، مـدخل  A Dictionary of Literary Terms ،cudoon. نـگ (ميشـود  

يافتـة فارسـي بيشـتر بـا تيـپ       بنابراين در شعر تكامـل ).  168زبان و اسطوره، كاسيرر، ص 
ـ (مواجهيم، نـه فـرد، تيـپ عاشـق و تيـپ معشـوق         A Dictionary of Literary. كن

Terms ،cudoon مدخل ،type   وstock characters .(  اي  اين تيپها مشخصـات ويـژه
شناسي قومي، ملي  بيني و معيارهاي زيبايي دارند كه الگوي آرماني آن تيپ را براساس جهان

  ).41سير غزل، شميسا، ص . نگ(و اعتقادي نشان ميدهند 
/ فرهنـگ اصـطالحات ادبـي، داد، مـدخل راوي    . نـگ (مطابق سنتهاي ادبـي راوي غـزل   

narrator (معشـوقي واالمقـام و   شـدة آن عاشـقي فرودسـت و مخاطـب او      در شكل تثبيت
اي عمودي است كه در آن دو شخصيت در دو قطب متقابل  رابطة اين دو رابطه. متعالي است

اما بررسي غزليات موالنا نشان ميدهد كـه در ايـن زمينـه    . قرار دارند) فرادست و فرودست(
سـازي حاصـل كوشـش     نكتة مهم اين است كه اين سـبك . هنجارگريزي اساسي وجود دارد

منزلـت چندگانـه و   . او نبوده، بلكه بازتاب شخصيت و مقام انساني و عرفاني اوسـت  شاعرانة
مواضع مختلف او نسبت به حق، شمس، مريدان و شاگردان خودش، عامة مردم، و منكران و 

او در مقابـل حـق و شـمس عاشـق و     . مخالفانش، چنين كيفيتي به سخن او بخشيده اسـت 
منم و خيال يـاري غـم و نوحـه و    / هد چراغ و خوانيچو نماز شام هر كس بن( مريد و سالك

از ذكر نـوش  ( ، در مقابل سالكان و شاگردانش پير و مراد)2831فغاني، كليات شمس، غزل 
، و در مقابـل عاشـقانش در مقـام    ).844، كليـات شـمس، غـزل     ...شربت تا وارهي ز فكرت

ز آفتاب خط و گواهـان  كس اهيچ/ عانيم روي چو ماهم گواست يوسف كن( معشوق قرار دارد
  ).462نخواست، كليات شمس، غزل 
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از طـرف  . تغيير ميكند سخن او با هر يك از اين اشخاص براساس نسبتي كه با آنان دارد
منزلة عارفي كامل، در هر لحظه و هر مكان، آنچه را ميبيند و حق ميداند، بر زبـان  ديگر او ب

و فراگيرش در هسـتي، كـه فـارغ از ظـرف     البداهه بودن غزل او و حضور معنوي  في. ميراند
. مكان و عالم ماده بر همه چيز و همه كس احاطه دارد كيفيت خاصي به كالم او داده اسـت 

او در همان حال كه جسمش در ميان مردم است با روح حاضر و ناظرش بـر جهـان اشـراف    
ن و در آن واحد هم در بارگاه حـق اسـت هـم در حضـور شـمس، هـم دركنـار مريـدا        . دارد

اي تو در آيينه ديده روي خود كور و ( عاشقانش و هم شاهد باطن تاريك منكران و معاندان
اين حضور وسيع ). 1967تسخر و خنده زده بر آينه چون ابلهان، كليات شمس، غزل / كبود

جانبه، افق كالم او را گسترده ميسازد و موجـب ميشـود كـه او در يـك غـزل واحـد،        و همه
درنگ رو به سـالك و مريـد خـويش كنـد و     سخني عاشقانه ميگويد، بي با شمس كه درحالي

. نگ(تعدد مخاطب و تغيير زاويه ديد راوي .  ...اي بياموزد و باز رو به جانب حق كند و  نكته
نكتة كليدي است كه با پيگيري ) viewpoint/ فرهنگ اصطالحات ادبي، مدخل زاويه ديد

غفلت . و امتداد سخن و ربط مطالب را تشخيص دادآن ميتوان موضع كالم شاعر را دريافت 
از همين نكته موجب شده كه برخي از شارحان غزل موالنا شعر او را مـبهم، ناخودآگـاه، يـا    

و مجموعه مقاالت  222 -152در ساية آفتاب، پورنامداريان، ص . نگ( حتي معناگريز بدانند
  . )138 -123و  110 -101، ص4موالناپژوهي، ج
سـوم كليـات شـمس     وهش باتوجه به نكات يادشده هزار غزل يعني حدود يكدر اين پژ

ة شخصـيتها اعـم از راوي، مخاطـب، و سـاير اشخاصـي كـه در تمثيـل و        بررسي شده و هم
گيري لحاظ  صورت آماري و بسامدي در نتيجهعر وجود دارند، شناسايي شده و بتشبيهات شا

  . ه شده استاطالعات به دست آمده در نمودار ارائ. اند شده
  تيپهاي شخصيتي -1

شخص اول يا برتر، شخص دوم يـا  : در غزليات موالنا سه تيپ شخصيتي كلي وجود دارد
  . اين سه تيپ در هر دو موضع راوي و مخاطب قرار ميگيرند. فروتر، شخصيت چندوجهي

عاشـق،  (و مخاطـب او شـخص فرودسـت    ) معشـوق، پيـر  (اينكه راوي غزل شخص برتر 
راوي بـا  . شأن او باشد خالف سنت غزلسـرايي فارسـي اسـت   ردي كسي هميا در موا) سالك

ز عشـقي نامتعـارف و   چهرة معشوق كه به عاشق فرودست ابراز عشق و ارادت ميكند، نشان ا
هاي دنيوي در جهان غزل دارد و به خواننده ميگويد كه عشـق در عرفـان از   متفاوت با عشق

/ كشـان كشـانمت   ام كه تا به خود گوش هآمد(است » آن سري«سوي معشوق آغاز ميشود و 
در / گوي مني و ميدوي در چوگان حكـم مـن  / بيدل و بيخودت كنم در دل و جان نشانمت
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در عـين حـال ابـراز عشـق     ). 322دوم گرچه كه ميدوانمت، كليات شمس، غزل  پي تو همي
به من نگـر كـه مـنم    (ورزي نيست، بلكه ابزاري است در خدمت هدايت  معشوق صرف عشق
صـورت بشـرم هـان و هـان غلـط      ب... عشق درآرد به گور تو تحفه خمار ... مونس تو اندر گور

معشوق، انسان را بـه سـوي خـويش ميخوانـد تـا بـه       ). 1145، كليات شمس، غزل ... نكني
سلوك و تزكية نفس وادارد، هدف از اين سلوك پاك شدن براي اتصال به محبـوب حقيقـي   

موضعي تربيتي و ارشادي دارد و زبان او بـه مثنـوي نزديـك    راوي با چهرة پير . يا حق است
درواقع غزل از حيطة ادبيات غنايي خارج ميگردد و در خدمت ادبيات تعليمي قـرار  . ميشود

  ).698و  289ساختار و تأويل متن، احمدي، ص . نگ(ميگيرد 
  :  غزلياتي كه راوي آن شخص برتر است خود بر سه نوع است   
  . بعدي دارد است و شخصيتي تك راوي فقط پير. 1
  .بعدي دارد راوي فقط معشوق است و باز شخصيتي تك. 2
در ايـن مـورد او   . راوي از هر دو بعد برتر سخن ميگويد يعني پيـر ـ معشـوق اسـت    . 3 

شخصيتي دووجهي است، اما هر دو وجـه او از موضـع برتـر اسـت و جايگـاه برتـر او تغييـر        
عاشق را از خـود   -يك تن است كه شخصيت دووجهي سالكمخاطب او هم عمدتاً . نميكند

در مواردي نادر غزلي ديده ميشود كه مخاطب شخص برتر دوتاست، اما هر دو . نشان ميدهد
اشخاصي فرودست هستند، يكي سالك و ديگري زاهد كه به دليل درك نكردن عشق الهـي  

د سوم در دو زمينة سخن راوي در اين مور). 638كليات شمس، غزل . نگ(سرزنش ميشود 
  . تغزل و تعليم است و ميكوشد با جاذبة محبت الهي، مخاطب را به سلوكي عاشقانه وادارد

راوي با چهرة عاشق در غزلي كه خطاب به معشوق سروده شـده و مضـمون آن كـامالً      
غنايي است، بر دوام سنت تغزلي پيش از خود تأكيد دارد و در دايـرة همـان مفـاهيم رايـج     

ديد سخن ميگويد و موضع  ةراوي با شخصيت چندوجهي عمدتاً با تغيير زاوي. نه استعاشقا
واحد چنـد   گاه در يك غزل. خويش را به نسبت مضمون سخن و نوع مخاطب تغيير ميدهد

مخاطب وجود دارد، آنجا كه سخن تغزلي است مخاطب معشوق يا عاشق اسـت و آنجـا كـه    
  .و مخاطب او سالك است ر سخن ميگويدتعليمي ميشود از جايگاه پي ةوارد حيط

در برابـر شـمس يـا حـق     . گاه راوي از يك سو عاشـق و از سـوي ديگـر معشـوق اسـت     
ه، شخصيت سالك و عاشق را دارد و در همان حال نسبت به مخاطب و سـاير مردمـان جلـو   

تسلسلي و طولي پيران و مشـايخ طريقـت را نشـان     ةاين نسبتها، رابط .اوست ةنمون مظهر يا
در اين سلسله هركس . كه از حق آغاز ميشود و زنجيروار به سوي خلق امتداد مييابد يدهدم

عرفـان  . نـگ (اي است كه از دو طرف اتصال دارد، يكي رو به باال و ديگري رو به پايين  حلقه
  ).416 -411نظري، يثربي، ص
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ـ    د بـه مقـام   نكتة مهم اين است كه ازنظر موالنا هر انساني و هر سـالك و عاشـقي ميتوان
رمـز  . اين نكته در بسياري از غزليات موالنا با زبانهاي گوناگون بيـان ميشـود  . معشوق برسد

اينكه معشوق با آن جايگاه الهـي، گـاه   . خاص ميان اشخاص غزل هم همين است ةاين رابط
مريد خويش را چنان ارج مينهد و چون عاشق با او سخن ميگويد و اينكه جايگـاه عاشـق و   

معشوق تو عاشق شد شيخ تو مريد آمد، كليـات شـمس، غـزل    ( هم خلط ميشود معشوق با
هر انساني ميتواند بالقوه انسان . عرفاستبه دليل ارزش وجودي و ذاتي انسان از ديد  ، )612

  . كامل و مظهر حق باشد
گاه معشوق الگوي عاشق را وصف ميكند و ميگويد كسي اليق عشق من است كه چـون  

براي عاشق ترسيم ميكند، نسخه بدل خود اوست ) راوي(تي كه معشوق شخصي. خودم باشد
قيامتهـاي پـرآتش ز هـر سـويي برانگيـزد،      / مرا عاشق چنان بايد كه هر باري كه برخيـزد  (

اين مسأله ابهام شخصيتها را در غزليات موالنا برطـرف ميكنـد و   ). 574كليات شمس، غزل 
اهللا است  يا پير در عرفان مظهر حق يا وجهمعشوق . وحدت عاشق و معشوق را نشان ميدهد

عاشق ). 546 -531و عرفان نظري، يثربي، ص  112 -99هاي صوفيان، نصر، ص آموزه. نگ(
صادق و كامل او نيز مظهر او و در واقع مظهر حق است و هر دو از يـك الگـوي شخصـيتي    

  .تبعيت ميكنند
متمايزي است كـه سـبك   شخصيت دو يا چندوجهي راوي و به تبع آن مخاطب، ويژگي 

پردازي نشان ميدهد و البته براساس مفـاهيم و حقـايق عرفـاني     خاص موالنا را در شخصيت
  .هايي از آنها ميپردازيم اينك به بررسي اين سه تيپ شخصيتي و ذكر نمونه. است
  شخص اول يا برتر 1-1

 راوي شخص برتـر اسـت  % 45غزل يعني حدود  446از ميان هزار غزل بررسي شده، در 
چهرة پير را % 40غزل يعني حدود  410چهرة معشوق و در % 9غزل يعني حدود  89كه در 

غزل شخص برتر فقـط چهـرة    4غزلي كه راوي معشوق است، در  89از ميان . نشان ميدهد
غـزل شخصـيتي چنـدوجهي دارد، اعـم از معشـوق ـ پيـر،         85معشوق را ارائه ميدهد و در 

غـزل   80غزلي كه راوي پير است، در  410از ميان . قمعشوق ـ عاشق، معشوق ـ پير ـ عاش   
غـزل شخصـيتي چنـدوجهي دارد، اعـم از پيـر ـ        330فقط چهرة پير را نشان ميدهد و در 

ـ    . ـ عاشق ـ معشوق   عاشق، پير ـ معشوق، پير  دليل وجـود شخصـيتهاي   روشـن اسـت كـه ب
  .چندوجهي اين آمار در مواردي همپوشي دارند

  :خصيت برتر ذكر ميشوداز اين ش  اينك دو نمونه
  . پير هم هست ميدهد كه در حيطة طريقت هايي و براساس آموزه معشوق است 405راوي غزل 
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 به خدا كت نگـذارم كـه روي راه سـالمت
 خـود نـه   هله برجه هله برجه قدمي بر سر

  ز جمعي تو امامي نه كن خمش و تسليم همه

 ...كه سر و پـا و سـالمت نبـود روز قيامـت      
  ...هله برپر چو من از شكر و غرامتهله برپر 

 نرسد هيچ كسي را بجز ايـن عشـق امامـت   
 

سالك است يا بايد باشد، يار قلندر مينامد و به او ميگويد جان  –او مخاطب را كه عاشق 
خـويش عاشـق   و دل من از تو سير و خسته نميشود؛ بنابراين معشوق خود ابتدا بر مخاطب 

اينكه راوي . خواهد او را متنبه كند و عشق را در جانش زنده سازدياست و به همين دليل م
. پير است از نحوة بيان و سخناني كـه ميگويـد معلـوم ميشـود     –شخص برتر يعني معشوق 

راوي از . هـاي پيـر شـناخته ميشـود     ها و توصـيه  شخصيت مخاطب هم براساس همان آموزه
كند و  ميگويد نميگذارم به راهي جـز راه  حال عاشقانه با او برخورد مي موضع قدرت و درعين

  .عشق بروي
ها و فرامين عظيمي كه ميدهد شخص برتر است و جايگـاهي   با توصيه 2840 راوي غزل
  .خدايي دارد

 تو خاص از آن مايي كه منگر به هر گدايي
 زمـاني  به عصا شكاف دريا كه تو موسـيِ 

 اصوالن مشـنو فريـب غـوالن    بسكل ز بي
 ه تن تو چو كنده بر پـا بست تو چو باز پاي

  

 بهـايي خويش ارزان كه تو بس گران مفروش 
 ...بدران قباي مـه را كـه ز نـور مصـطفايي     

 ...اصلي كه تو از بلنـدجايي   كه تو از شريف
  ... گشايي گره ز پا كه خويش بايد تو به چنگ

و  259 -249مل، صابعاد عرفاني اسـالم، شـي  . نگ(او پيري است كه به مقام وحدت و فنا  
رسيده و مخاطب او انسان نوعي اسـت  ) 529  -519و  505 -493عرفان نظري، يثربي، ص

راوي ابتـدا بـا خطـابي    . اهللا شود و به جايگـاه بـالقوة خـويش دسـت يابـد      كه بايد سالك الي
عاشقانه مخاطب را خاص خويش مينامد و او را از دل بستن به ديگري نهي ميكنـد، سـپس   

آميـز بـه او    دهنده و اوامري شگفت و بـا همـان لحـن محبـت     ن را با بياني تكانحقيقت انسا
پير كه . هاي عملي خويش را عرضه ميكند رفته او را هدايت ميكند و آموزه ميشناساند و رفته

او را به دليل محبتش معشوق هم ميخوانيم، به نوع انسان عشق ميورزد، همانطور كه خدا به 
ـ   ـ معشوق ص  عشق پير. همة مخلوقات محبت دارد دليل آشـنايي يـا   رفاً به انسـان خاصـي ب

او به انسان بماهو انسـان عشـق   . اي كه براي هر محبتي انتظار ميرود، نيست هاي ويژه زمينه
ميورزد؛ زيرا ظرفيتهاي وجودي او را ميشناسد و ميداند كه هر انساني بـر اسـاس روح الهـي    

را تربيـت كنـد و روحـش را از    كه دارد ميتواند بالقوه يكي از اوليا باشد، به شرطي كه خـود  
  .شوائب نفساني و جسماني پاك سازد

  



                                               

  7/شخصيت راوي و مخاطب در غزليات موالنا

 

 

  شخص دوم يا فروتر1-2
راوي عاشـق يـا شـخص    % 65غزل يعنـي حـدود    655شده، در  ازميان هزار غزل بررسي

اين غزلهـا مطـابق سـنتهاي ادبـي و در همـان شـكل مرسـوم و رايـج اسـت و          . فروتر است
اين همه يك تفاوت اساسي در نحوة وصف عاشق و  با. هنجارگريزي در آنها مشاهده نميشود

معشوق وجود دارد كه اين دسته از غزليات غنايي موالنـا را دركنـار سـاير غزليـات متمـايز      
صفاتي كه شاعر براي دو شخصيت محوري و ساير شخصيتهاي غـزل قائـل ميشـود    . ميكند

ه و شـمايل آنهـا   شـاعر هـيچ وصـفي از چهـر    . عمدتاً اوصافي دروني، روحي يا نفساني است
صفات منفي هـم  . اي كوچك هم به زيبايي ظاهري معشوق ندارد نميكند و اغلب حتي اشاره

. كه گاه براي عاشق قائل ميشود، صفات دروني و در واقع رذائـل اخالقـي و نفسـانيات اسـت    
 مفاتيح االعجاز في شرح گلشـن راز، الهيجـي، ص  . نگ(نيست ... اساساً بحث روي و زلف و 

در هزار غزل فقط يك مورد مشاهده شد كه در آن عاشق با واژگاني مانند زلف . )464-467
  ).594كليات شمس، غزل (ظاهر معشوق را وصف ميكند ... و لعل لب و 

يكـي اينكـه غـزل عرفـاني اسـت و      . پردازي حاوي دو نكتة مهم است اين گونه شخصيت
و تغـزل غايـت مقصـود شـاعر     عشق آن الهي و معنوي، ديگر اينكه هدف شعر تعليمي است 

  . نيست، بلكه ابزاري است در جهت سلوك
  شخصيت چندوجهي1-3

شخصيت چندوجهي، شخصيتي است كه در يك غزل واحـد دو موضـع   در اينجا مراد از 
غزليات موالنا در جايگـاه راوي و  % 30غزل يعني حدود  262اين تيپ در . برتر و فروتر دارد

به چند نمونه از اين شخصـيت در   .يگاه مخاطب قرار دارددر جا% 7غزل يعني حدود  67در 
  :شده اشاره ميشود غزليات تحليل

آميز با مخاطب فرودست  پير و با زباني عتاب -راوي ابتدا از منظر معشوق 1203در غزل 
سخن ميگويد، اما در نيمة دوم غزل به او اظهار عشق و نياز ميكند و ميگويـد بـا همـة ايـن     

  .ا به سويت ميكشانداحوال عشق تو مر
ــارآميز ــق ع ــورم ز عش ــه نف ــرو ك ــرو ب  ب

 خويش را چـون مـوي   تو كشم ز خمير برون
ــو غمــت   ــر ت ــوي كشــان آردم ب  وليــك م

  ايست ام چو مسخره توبه  به پيش سلطنتت

 ...بــرو بــرو گــل ســرخي وليــك خــارآميز  
ــده  ــو را دي ــه ذوق خمــر ت ــارآميز ك  ام خم

ــا دم شــرارآميز    ...كــه اژدهاســت غمــت ب
 عشـــق را نبـــود صـــبر اعتبـــارآميزكـــه 
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 ةايـن مسـأله نشـان از رابطـ    . حتي عشق مخاطب را با لفظ سلطنت وصف ميكنـد راوي 
يش كه مثال حق اسـت  برتري وجود ةمعشوق با هم. عاشق و معشوق دارد ةمتقابل و دوسوي
ي ورزي همتـا  ش كـه مثـال آدم دربرابـر خداسـت، در وادي عشـق     فروتـري  ةو عاشق با همـ 

راوي كـه هـم   . سويه و فقط از جانب فرد فرودست نيستيگرند و عشق آن دو به هم يكهمد
هنگـام  ) به جهت شناختي كـه از اوصـاف مخاطـب يـا سـالك دارد     (معشوق است و هم پير 
سـطح عاشـق قـرار     ورزي هـم ت؛ اما در وادي محبت و هنگام عشـق هدايت در موضع برتر اس

همانطوركه حق محب خلـق اسـت   .صبري ميكند ميگيرد و چون عاشق در عشق بيتابي و بي
اگرچه خلق پر از عيب و نقصند،پير هم عاشق سالك است اگرچه صفات منفي بسيار داشته 

  . باشد
حـال از   درعـين . با خودستايي و ذكر مرتبت واالي خويش آغاز ميكنـد  1376راوي غزل 

  .يا معشوق نام ميبرد و ميگويد هرچه دارم از اوست» او«
 ه نيسـتم تـا بـاد بربـادم دهـدمن خـاك تيـر  

 چون سرشكسته نيستم سر را چرا بنـدم بگـو  
 ام نزديك شه از ناكسان دوري كنم چون گشته
 كنم غمگين را سينه جام ميم چون من اي خواجه

 دل را منه بر ديگري چون من نيـابي گـوهري  
 ام با شمس تبريزي اگـر همخـو و هـم اسـتاره    

  

 ...كنم من چرخ ازرق نيستم تا خرقه زنگاري  
 ...كنم  من طبيب عالمم بهر چه بيماري چون
 بيزاري كنم خويش از او شدم عشق خويش چون

 ...ام چون خانه را تاري كنم خانه شمع و چراغ
 ...منت غمخواري كنم آسان درآ و غم مخور تا

 كه انواري كنم بايد جهت شش اندر شمس چون
  

ان و طبيب عالم و از طرف ديگر بلبل عاشـق و گـل   راوي از يك طرف خود را سلطان ج
ام چنـين   ميگويد چون نزديك شه و خويش عشق او گشـته  هفتمدر بيت . گلشن او مينامد
شخصيت خود را در ارتباط با معشـوق تعريـف ميكنـد كـه      نهماو تا بيت . ام جايگاهي يافته

خويش، خود در جايگاه  طور مستقل و فارغ از معشوقدهم بدر بيت . عاشقي واالمرتبه است
آبـرو، گـوهر    ةجان و جهـان، مايـ  . سخن ميگويد) خواجه(معشوق قرار ميگيرد و با مخاطب 

دوباره رو بـه   هاي شانزدهم و هفدهمدر بيت .از اوصاف اوست... يكتا، حاكم بر مرگ و حيات، 
 ةكتبه همان ن هجدهمدر بيت . معشوق خويش ميكند و در جايگاه عاشق با او سخن ميگويد

دوبـاره در جايگـاه معشـوق يـا       هاي نوزدهم تا بيست و دومو از بيت اشاره ميكند هفتمبيت 
ت صـراح الخطاب غزل است و ب پاياني فصل بيت. سخن ميگويد) مشتري(سلطان با مخاطب 

ام بديهي است كه مثل او نورافشاني  نشين شدهميگويد من كه با شمس تبريزي همخو و هم
  .كنم
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  اتنمودار اطالع -1
  


۶۵۴

۴۴۶
 


۶۵۴


۴۴۶

  


۶۵۴

:  راوي پير

۴١٠


٨٩

  

غزل با دو يا چند 
٧۴٣:مخاطب


٢۵٧
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چند

تيپ

٢۶٢

  


تيپ


٩۴٣

تيپ
٧٣٨

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢۶٢:راوي با شخصيت چند وجهي

۶٧: مخاطب با شخصيت چند وجهي
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 پيرراوي 
پير با ۴١٠ :

شخصيت 
چند 
  :وجهي
٣٣٠

پير با يك 
تيپ 

شخصيتي 
:٨٠

  


٨٩

معشوق با 
شخصيت چند 

٨۵: وجهي

معشوق با يك 
:  تيپ شخصيتي

۴

  

مخاطب با يك  تيپ شخصيتي



…...مخاطب با شخصيت چند
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۶۵٨:غنايي
٨٠: تعليمي

:  غنايي-تعليمي
٢۶٢

 
  : نتيجه -2

براساس شخصيت راوي و نوع مخاطب ميتوان ده شكل كلي براي غزليات موالنا تعريـف  
بعدي است و در هفت مورد بعدي شخصـيتي   در سه شكل نخست راوي شخصيتي يك. كرد

 -تعليميغزل غنايي، تعليمي، : بندي ميشوند اين ده مورد در سه نوع طبقه. چندوجهي دارد
از هزار غـزل بررسـي شـده را    % 26غنايي  -، و تعليمي%8، تعليمي % 66غزل غنايي . غنايي

  :ده شكل مورد نظر عبارتند از. گيرند دربرمي
اين شكل از غزل مطابق . كه در آن راوي عاشق است و مخاطب معشوق غزل غنايي. 1

لبته معشوق يك شخصيت ا. الگوي متداول غزل كالسيك فارسي است و هنجارگريزي ندارد
اما چون اين دو شخصيت يعني خدا و ولي خدا ... واحد ندارد، گاهي خداست، گاهي شمس،

 .در طول يكديگر قرار دارند، شيوه و زبان يكساني بر غزل حاكم است

ايـن شـكل از غـزل    . كه در آن راوي معشوق است و مخاطـب عاشـق   غزل غنايي. 2   
سـخن گفـتن عاشـقانة معشـوق واال بـا      . كالسيك است شكني و خروج از هنجار غزل سنت

عاشق فرودست و اظهار لطف به او الگويي معكوس است كه در غزل فارسـي تقريبـاً سـابقه    
در الگوي سنتي و متداول غزل گاه گفتگويي در غزل رخ ميدهد و . نداشته و ابداع موالناست

  . است ممكن است معشوق سخن بگويد، اما راوي اصلي غزل همان عاشق
زبـان و  . كه راوي آن پير و مرشد اسـت و مخاطـب سـالك و مريـد او     غزل تعليمي. 3

راوي با هدف آموزش و ارشاد با مريـد  . مفاهيم اين غزل كامالً خارج از مضامين غنايي است
در ايـن  . سخن ميگويد و در كل سير هدايتي دارد و زبان غزل شبيه به زبـان مثنـوي اسـت   

پير در واقع همان معشوق اسـت امـا   . باالتري نسبت به مخاطب دارد غزل هم، راوي جايگاه
سالك هم همان . مرشد و براي هدايت رخ نموده است ةعاشقانه سخن نميگويد؛ بلكه با چهر

  . عاشق است كه با توجه به منظر راوي، در جايگاه سالك و نه عاشق قرار دارد
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عاشـق،   -اطب او نيـز معشـوق  معشوق است و مخ -كه راوي آن عاشق غزل غنايي. 4  
اي دوسويه و برابر در حيطة عشـق عرفـاني بـين راوي و مخاطـب وجـود دارد و       يعني رابطه

در ايـن غزليـات موالنـا بـه كسـاني چـون       . تمايزي بين شخص برتر و فروتر در تغزل نيست
د و الدين كه مقام باالتري نسبت به او ندارند اظهـار عشـق و نيـاز ميكنـ     الدين و صالح حسام

  .  نشان ميدهد كه عشق و محبت الهي فارغ از جايگاه و مقام و مرتبت است
معشوق است اما با دو مخاطب و از دو موضع سخن  –كه راوي آن عاشق غزل غنايي. 5

در موضع عاشـق قـرار دارد و نسـبت بـه     ) معموالٌ شمس(نسبت به معشوق خويش . ميگويد
. ب با تغييـر زاويـه ديـد راوي همـراه اسـت     عاشق و مريدش در موضع معشوق، تغيير مخاط

دهندة محبت الهي و عامي اسـت كـه ازسـوي حـق يـا       تغزل عاشقانة معشوق با عاشق نشان
  .مظهر حق به مردمان ابراز ميشود كه هدف آن هدايت انسانها با ابزار عشق است

از منظـر  . پيـر اسـت و دو مخاطـب دارد    -كه راوي آن عاشقتعليمي  -غزل غنايي. 6
شق با معشوق خويش سخن ميگويد، و از منظر پير به سالك فرودست، آموزش ميدهـد و  عا

  . در اين نوع نيز با تغيير زاويه ديد مواجه هستيم. او را هدايت ميكند
راوي عاشق ـ پيـر معشـوق    . است 6و  5رد ااي از مو كه آميزهتعليمي  -غزل غنايي. 7

اشـق بـا معشـوق خـويش و از جايگـاه پيـر       از جايگاه ع. است و با دو مخاطب سخن ميگويد
يعني از موضع برتـر بـا شـخص فرودسـت در دو زمينـة      . معشوق با سالك يا سالك ـ عاشق 

در ايـن نـوع غـزل نيـز     . ارشادي و تغزلي سخن ميگويد، هم مهر ميورزد هم هدايت ميكنـد 
   . مانند همة غزلياتي كه دو يا چند مخاطب دارند، با تغيير زاويه ديد مواجهيم

بـدين  . كه راوي آن عاشق ـ پير است، اما مخاطب يكي است  تعليمي -غزل غنايي. 8
از موضـع پيـر سـخن    ) شخص فرودست(ترتيب كه او در خطاب به سالك يا سالك ـ عاشق  

آنكـه بـا معشـوق تغزلـي      ميگويد، اما در زمينة كالم او عشق به معشوق ديـده ميشـود، بـي   
يابـد   زليات كه تعداد آن اندك است خواننده صرفاً درميدر اين گونه غ. عاشقانه داشته باشد

  . كه پير، عاشق هم هست، اما عمدة سخنش در خطاب به سالك و با هدفي تعليمي است
كه راوي آن پير معشوق يا عاشق ـ معشوق يا عاشـق ـ پيـر      غزل غنايي ـ تعليمي . 9

ه بر عاشق يا سالك يـا  مخاطب او عالو. است، يعني يك وجه برتر در شخصيت او وجود دارد
ايـن مخاطـب دوم   . عاشق ـ معشوق فرد ديگري به نام عاقل يا زاهد يا فردي غيرعاشق است 

كسي است كه با پير، عاشقان و بطور كلي عرفان طريقتي مخالف است و شـخص برتـر او را   
و از او معموالٌ از سوي پير ـ معشـوق طـرد ميشـود     . سرزنش ميكند يا ميكوشد هدايت كند
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از نظر راوي او محكوم به فناست و تنها كساني باقيند كه . ان عاشقانة غزل خارج ميگرددجه
  . به عشق زنده باشند

وجهـي معشـوق ـ عاشـق ـ پيـر        كه راوي آن شخصيت سـه  تعليمي -غنايي غزل .10
مخاطب غزل يك تن يعني سـالك ـ عاشـق اسـت كـه شـخص برتـر او را در جايگـاه         . است

وجهي سـالك ـ    بدين ترتيب او نيز داراي شخصيت سه. و عشق ميورزدمعشوق نشانده و به ا
است، با اين تفاوت كه شخص برتر از  مچهارچنين غزلي مشابه مورد . عاشق ـ معشوق است 

  .موضع ارشادي نيز با سالك برخورد ميكند
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