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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Ghazal is one of the most widely read types
of Persian poetry that expresses the experiences and mood of its narrator.
Approaching the poet's feelings through this statement is one of the purposes
of reading such a poem. How to get acquainted with the poet's emotional world
through his sonnet is the subject of this research.
METHODOLOGY: The present study is a theoretical study and information
collection is a library. Introducing Roman Ingarden's aesthetic method, the
author examines the sonnets of Maulana Jalaluddin's Shams Divan and
examines three sonnets for example.
FINDINGS: Although the poet of Shams lyric poems is the same as the poet of
Masnavi in the real world, his feelings, worldview and speech in these two
works are completely different from the two types. In Masnavi, Rumi is a
patient teacher who expresses his teachings in the most explicit language; But
in the lyric poems, his speech is of a different kind.
CONCLUSION: The aesthetic study of Shams's sonnets shows the harmony
between the poem and the poet's feelings. Rumi is no longer a preacher in the
sonnets of the sun who strives hard to guide others to make his words attractive
and comprehensible to whatever art he knows. In fact, Rumi speaks only to
express his worldview and description of his strange and different feelings and
experiences, and he is not at all bound by the fact that his poetry is approved
or even understood by others. The poet has achieved these lyric poems in such
a way that he has no choice but to say them. Rumi has realized a world which,
although it cannot be explained with words, has no means to express it except
these words; After the word, a window is opened to his world, so that another
can, even if it is a blink of an eye, look at his world.
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پیشینه و اهداف :غزل یکی از پرخوانندهترین دونههای شعر فارسی است كه بیانگر تجربیات و
حال وهوای دویندۀ آن است .رهیافت به احساس شاعر از رهگذر این بیانیه یکی از اهداف خوانش
چنین شعری است .چگونگی آشنایی با دنیای احساسی شاعر ازطریق غزل او موضوع این پژوهش
است.
روش مطالعه :پژوهش پیش رو مطالعهای نظری و دردآوری اطالعات در آن ،از نوع كتابخانهای
است .نویسنده با معرفی روش زیباییشناسانج رومن اینگاردن به بررسی غزلهای دیوان شمس
موالنا جاللالدین پرداخته و بررسی سه غزل را برای نمونه موردنظر قرار است.
یافتهها :شاعر غزلیات شمس ادرچه در دنیای حقیقی با شاعر مثنوی یکی است ،احساس،
جهانبینی و سخن او در این دو اثر از دو دونج كامالً متمایز است .در مثنوی ،موالنا معلمی صبور
است كه به بیان تعالیم خود با زبانی هرچه صریحتر می ردازد ،اما در غزلیات جنس سخن او از
نوع دیگری است.
نتیجهگیری :بررسی زیباییشناسانج غزلیات شمس نشاندهندۀ هماهنگی میان شعر و احساس
شاعر آن است .موالنا در غزلیات شمس دیگر آن واعظی نیست كه برای هدایت دیگران سخت
تالش میکند تا سخن خود را -به هر فن و هنر كه میداند -جذاب و همهفهم كند .درواقع موالنا
تنها برای بیان جهانبینی و شرح احساس و تجربج غریب و متفاوت خود لب به سخن میگشاید و
اصالً در بند این نیست كه شعرش مورد تأیید یا حتی فهم دیگری قرار دیرد .شاعر این غزلیات
به چنان حالی دست یافته كه چارهای جز دفتن ندارد .موالنا عالمی را دریافته كه ادرچه با كلمات
قابل شرح نیست ،جز همین كلمات نیز ابزاری برای بیان آن در اختیار ندارد؛ پس از كالم پنجرهای
به دنیای خود دشوده است ،تا دیگری نیز بتواند –حتی ادر در حد یک چشم برهم زدن هم
باشد -نظری به دنیای او بیفکند.
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مقدمه
نقد شعر شاعری كه خود بارها ،خود را از شاعری مبرا دانسته و سلیقج خالقانهاش از هرچه نگاه جزمی بیزاری
جسته ،با معیارهای سنتی بدیع و معانی و بیان و یا فرمالیسم و ساختاردرایی ،تنزل جایگاه واالی اوست .نه میتوان
زیبایی شعر موالنا را بی توجه به اندیشج بلند آن توصیف كرد ،نه اندیشج بلند شعر او را بی توجه به ظاهر فریبنده
و متفاوت آن مورد بررسی قرار داد .ازاینرو در بررسی شعر او باید روشی بردزید كه نه جانب معنا را فرودذارد و نه
از ظاهر غفلت كند .روش زیباییشناسی پدیدارشناختی رومن اینگاردن بستر مناسبی را برای چنین دریافتی فراهم
میکند.
نقد شعر فارسی با تمام كوششهایی كه دربارۀ آن شده است ،هنوز مراحل نخستین رشد خود را می یماید .ادرچه
كتابهای معانی و بیان و بدیع و عروض موضعشان چیزی جز نقد شعر نیست و هرچند تذكرهها و كتابهای تاریخ و
بعضی آثار دیگر جستهودریخته به تحلیل شعر شاعران پرداختهاند ،با اینهمه در این زمینه اوالً كارهای انجامنشده
بیش از كارهای انجامشده است ،ثانیاً كارهای انجامشده نیز همیشه درست و دقیق و علمی نیست و در بسیاری از
موارد با نقص و نارساییی توأم است .عالوهبراین نقد شعر فارسی با نفوذ روزافزون بزردان این حوزه دچار جهتگیری
و شاید بتوان دفت انحرافی شده كه منتقدان را از پرداختن به دیگر شیوههای نقد بازداشته است .نقد ساختاردرایانه
چنان وجوه مختلف شعر فارسی را فرادرفته كه ما فراموش كردهایم در سنت شعری ما اتفاقاً این معناست كه بر
لفظ ارجحیت داشته است .ازاینرو معرفی روش نقدی دیگردونه برای بررسی شعر بزردان شعر فارسی كه بتواند
وجوه برتر و واالی سخن آنان را مجسم كند ضروری مینماید.
سابقۀ پژوهش
دربارۀ زیباییشناسی غزلیات شمس با نگاهی كه زیباییشناسی را بعنوان یک علم مدون در نظر بگیرد كار زیادی
انجام نشده است .نگارنده تنها پایاننامهای از نجمه دانائیان یافته با عنوان «وجوه زیباییشناسی در غزلیات شمس»
كه در این پایان نامه بدون هی رویکرد مشخص با همان روش محققان قبلی ،تنها سیر زیباییشناسی از اول تا
كنون بررسی شده و با توجه به هر رویکرد چند مثال در غزل موالنا یافته است .نتیجج تحقیقی چنین پردامنه در
یک پایاننامج مختصر ،متأسفانه بطور واضح نمیتواند اثری دقیق و كارآمد باشد .دربارۀ زیباییشناسی اثر ادبی با
رویکرد رومن اینگاردن بهترین اثر چاپشده تاكنون مقالج «هستیشناسی موسیقی و اثر ادبی رومن اینگاردن» از
محمدرضا ابوالقاسمی است كه اشارات ایشان در مقالج مذكور برای نگارنده راهنما و راهگشا بوده است .از این دو
كه بگذریم در زبان فارسی هرچند بررسیهای پراكنده از غزلیات شمس بسیار زیاد است ،هیچکدام بطور صریح و
دقیق با موضوع این مقاله هم وشانی ندارد؛ هرچند آثاری محققانه چون «نگاهی اجمالی به شعر و اندیشج مولوی»
تقی پورنامداریان« ،تصویردری در غزلیات شمس» حسین فاطمی« ،سیری در دیوان شمس» علی دشتی و مقاالتی
نظیر «بررسی كارداهی غزلیات شمس» علی عبدی« ،نگاهی به نوآوریهای موالنا در وزن شعر» محمد فشاركی و
آثاری از این دست در وجه یا وجوهی از مقالج حاضر یاریرسان بودهاند.
بحث و بررسی
مختصری دربارۀ زیباییشناسی
لفظ « »aestheticsبردرفته از واهۀ یونانی « »aesthetsisیا « »Aesthetikosبه معنای «ادراک یا دریافت
حسی» است .ادرچه بکار بردن اصطالح زیبایی شناسی ،برای تمایز میان بخش خاصی از تأمالت فلسفی انسان،
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ابتدا توسط بومگارتن ،4فیلسوف خرددرای آلمانی ،ابداع شد ،در اصل ،استتیک بعنوان دانش مطالعج ذهنی دربارۀ
امر محسوس ،نخستین بار توسط كانت در سال  4745در كتاب «نقد قوۀ حکم» 6مطرح شد (تاریخ نقد جدید،
ولک :ی  .) 694در این كتاب كانت با تعیین حدود مطالعج امر زیبا ،بین امر مطبوع ،زیبا و خیر تفاوت قائل شد.3
به این ترتیب ،كانت نخستین دامه ا را در راستای استقالل زیبایی از كاربردها ،اهداف و اغراض فرعی برداشت (تا
پیش از او زیبایی همواره در كنار دیگر مفاهیم سنجیده میشد و مورد توجه قرار میگرفت)؛ چنانکه بابک احمدی
میگوید« :با كانت به معنای واقعی كلمه زیباییشناسی انتقادی آغاز و بحث از زیبایی رها از كاركردها و سودهایش
مطرح شد» (ساختار و تأویل متن ،احمدی :ی .)77
5
1
از میان نظریهپردازان زیباییشناسی پس از كانت باید از هگل نام برد كه با تفاوتهایی ،نظریات كانت ،شیلر و
دیگران را جمعبندی و آن را در نظام زیباییشناسی مخصوی به خود وارد كرد .ازاینرو ،كتاب «درسدفتارهای
زیباییشناسی» او را –كه در آن مشخصاً به مسائل مربوط به مفهوم پرداخته است« -نقطج آغازین زیباییشناسی»
نام نهادهاند (زیباشناسی چیست ،هیمنز :ی  .)45پس از او شادردانش كار او را دنبال كردند .از آن میان رنه ولک،
فردریش تئودور فیشر 4را پایاندهندۀ جنبش زیباییشناسیای كه با كانت آغاز شده و توسط هگل و دیگران پیش
برده شده بود ،دانسته است (تاریخ نقد جدید ،ولک ،ج :4ی  .)694در قرن بعد ،پدیدارشناسانی چون هایددر،7
اینگاردن ،مرلوپونتی ،9و دوفرن 4به مسئلج زیباییشناسی پرداختند .از این میان –چنانکه ادوارد كیسی45در مقدمج
ترجمج پدیدارشناسی تجربج زیباییشناسانج دوفرن نوشته است« -اینگاردن بیش از هر فرد دیگری و برای نخستین
بار امکان زیباییشناسی پدیدارشناختی عمیق و نظاممند را پیشنهاده» ( )Dufrenne, 1973و این امکان باارزش
و بالقوه را بصورت مدون و بالفعل مطرح كرده است.
زیباییشناسی پدیدارشناختی
پدیدارشناسی علم مطالعج پدیدارها  -به معنای ظواهر یا بهتر بگوییم ،طرقی كه اشیاء در تجربج ما ظاهر میشوند-
است .به عبارت دیگر ،پدیدارشناسی علم مطالعج طرقی است كه ما اشیاء را در دنیای اطرافمان تجربه میکنیم.
منتقد هنری پدیدارشناس با قرار دادن اثر هنری -بعنوان یک ابژۀ زیبا -در مركز توجه خود تالش میکند تا با وجوه
مختلف آن آشنا شود و از راز یا رازهای زیبایی آن سر درآورد .پس او بدنبال كیفیتهایی میگردد كه زیبایی را در
اثر ایجاد كرده است.

4

A.G. Baumagarten, 1714-1762
Critique of Judgment
 3تا پیش از او ،عقیدۀ و ضع شده تو سط افالطون مبنی بر زیبایی امر زیبای این جهانی به اعتبار بهرهمندی از مثال زیبای آن جهانی -كه
برابر با خیر مطلق و مثل اعالی حقیقت است -رواج داشت.
1 Georg Wilhelm Friedrich Hegel
5 Friedrich Schiller
4 Friedrich Theodor Vischer
7 Martin Heidegger
9 Maurice Merleau-Ponty
4 Mikel Dufrenne
45 Edward S. Casey
6
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از طرف دیگر زیباییشناسی « »Aestheticاز واهۀ یونانی « »Aesthetikosبه معنای «دریافت حسی» بردرفته
شده است .بنابر این تعریف ،سررشتج زیباییشناسی در حس دریافتكننده قرار درفته است و این ادعا با آنچه ما
در زنددی روزمره تج ربه میکنیم ،همخوانی دارد .همج ما میدانیم چه چیزی زیباست ،به آن جذب میشویم ،برای
آن هزینه میکنیم ،از آن در بهترین شرایط نگهداری میکنیم و ...؛ بدون اینکه حتی یکبار واقعاً به این فکر كرده
باشیم كه زیبایی چیست و یا چرا این شیء را زیبا میبینیم .پس همج ما حداقل یک بار زیبایی را حس و تجربه
كردهایم یا به عبارت دیگر ،عمیقاً در آن فرورفته ایم .آیا نمیتوان از این دریافت حسی به معنای زیبایی یا كیفیتهای
زیباییشناسانه دست یافت؟ در واقع چنانکه اینگاردن میگوید ،دریافت حسی همان نقطج آغاز تجربج زیباییشناسانه
است.
تجربۀ زیباییشناسانۀ غزل
اغلب غزل بعنوان بازنمای سرایندۀ آن درنظر درفته میشود؛ بنابراین برای شناخت غزل ابتدا باید شاعر آن را
بشناسیم .ما در اینجا ،آنچه را از تجربج زیبایی شناسانه اثر میشناسیم و با تجربیاتش در اثر روبرو میشویم ،ادوی
غزل ( )Ingarden,1973bمینامیم تا با شاعر تاریخی آن خلط نشود (باید توجه كنیم كه یک سراینده میتواند
در غزل خود تجربیات دیگری را بیان كند .مثالً آنکه داغ فرزند ندیده بواسطج نزدیکی به تجربج فردی دیگر از مرگ
فرزند ،غزلی سوزناک در این باره بسراید) .عالوهبراین باید بدانیم كه ادوی غزل چگونه سوههای است؛ آیا مانند
شخصیت یک نمایش دارای فعالیت و منشأ عمل است؟ البته چنین چیزی دربارۀ ادوی غزل صحیح نیست؛ او
چنان در احساس خود –احساس ناشی از آداهی از چیزی -فرورفته است كه مانند یک شاهد منفعل توان انجام
هی عمل آداهانهای را ندارد و فقط سؤاالت ،احساسات و توضیحات مبهم خود را بیان میکند .ادوی غزل ،محیط
و دنیای خود را به ساددی و با كمترین جزئیات توصیف میکند .او برای این كار (توصیف دنیای خود چنانکه حس
و دریافت كرده) از ترتیب خاصی از عبارات ،جمالت ،تزئینات و  ...استفاده میکند كه در كنار هم جلوهای از دنیای
او ،حالت ذهنیش نسبت به آن و تجربج او از آن را به ما نشان بدهد .درواقع غزل جلوۀ ذهنی شاعر از واقعیت را
بیان میکند ،نه خود آن را .خود ادوی غزل نیز در جریان آشنایی با این جلوهها و ابژههای بازنموده –بطور كلی
دنیای تصویرشده -شناخته میشود .به این ترتیب ،الیج آوایی در غزل –عالوه بر اهمیتی كه در برانگیختن احساس
اولیه دارد -در هماهنگی با دیگر الیه ها ،برای بیان احساس و حالت ذهنی ادوی غزل بسیار حیاتی است و باید در
هماهنگی كامل با فضای احساسی ادو از تجربج محیطش باشد .ادر چنین باشد ،نمیتوان بدون اینکه به تأثیر هنری
و زیباییشناسانج اثر آسیبی وارد شود ،هی كدام از ترتیبها ،توالیها و كاربردهای جمالت و واههها یا حتی حروف را
در این الیه تغییر داد یا حذف و جابجا كرد .به همین دلیل هر اثر هنری نابی غیر قابل ترجمه ،تلخیص و تکرار
است و این بیش از همه مرهون هماهنگی احساسی الیج آوایی با دیگر الیههای آن اثر 4است.
ادر در پشت تجربج شاعر یا نویسنده یک جهان بینی وجود داشته باشد یا شاعر و نویسنده در خالل این تجربه به
یک جهانبینی دست پیدا كرده باشد ،این الیهها همراستا و همارز قرار میگیرند و هیچگونه اختالف و تقابلی با هم
نخواهند داش ت؛ در غیر این صورت ،هركدام ساز خودشان را میزنند .ادر این الیهها همراستا قرار بگیرند ،فضایی
منسجم و متحد بوجود می آورند كه محل زیست عناصر ادبی قرار میگیرد و ادر چنین فضای منسجم و متحدی
وجود نداشته باشد ،عناصر اثر ادبی (مانند شخصیتها ،صحنهها ،وقایع و  )...بطور پراكنده و بیربط در اثر پخش
 -4این الیهها عبارتند از :الیج معنایی ،الیج ابژههای بازنموده و الیج وجوه شماتیک (.)Ingarden, 1973b
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میشوند و توان تأثیردذاری خود را ازدست میدهند ؛ زیرا اثر هر یک میتواند درمقابل اثر دیگری بایستد و آن را
ازبین ببرد.
اثر ادبی به قطرۀ آبی میماند كه ادرچه از دنیای اطرافش كامالً جدا نیست ،پیوستگی درونی اجزای آن چنان زیاد
است كه آن را از اطرافش مجزا و متمایز میکند .ادر چنین پیوستگی و اتحادی در اثر وجود نداشته باشد ،اثر ادبی
–درست مانند یک قطره -در محیط پخش و تأثیرش محو میشود .بر عکس ،ادر اجزای اثر بهمپیوستگی ،انسجام
و اتحاد داشته باشند ،فضا و جهانی بوجود میآورند كه ادرچه از دنیای واقعی كامالً جدا نیست ،از آن قابل تشخیص
و تمییز است .درواقع ،اثر ادبی بازنمایی دنیای واقعی از دریچج چشم هنرمند است و راز تأثیردذاری آن هم در
همین ویژدی نهفته است .هرچه یک اثر در بوجود آوردن این جهان شبهواقعی موفقتر باشد ،باورپذیری و
تأثیردذاری آن نیز بیشتر میشود .به غزل زیر توجه كنید:
مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد
آب زنید راه را هین كه نگار میرسد
كز رخ نوربخش او نور نثار میرسد
راه دهید یار را آن مه ده چار را
عنبر و مشک میدمد ،سنجق یار میرسد
چاک شده است آسمان غلغلهایست در جهان
غم به كناره میرود ،مه به كنار میرسد
رونق باغ میرسد ،چشم و چراغ میرسد
ما چه نشستهایم پس ،شه ز شکار میرسد
تیر روانه میرود ،سوی نشانه میرود
سبزه پیاده میرود ،غنچه سوار میرسد
باغ سالم میکند ،سرو قیام میکند
روح خراب و مست شد ،عقل خمار میرسد
خلوتیان آسمان تا چه شراب میخورند
زان كه ز دفتگوی ما درد و غبار میرسد
چون برسی به كوی ما خامشی است خوی ما
4
(غزلیات شمس :ی )641

4غزلیات بر اساس نسخه كلیات شمس تبریزی ،تصحیح بدیعالزمان فروزانفر ،تهران :طالیی 4345 ،نگارش شده است.

احساس در مؤلفههای موسیقایی غزلیات شمس با نگاهی به زیباییشناسی پدیدارشناختی 653/

غزل 01
در این غزل ،موالنا همج جهان اطرافش را در هیجان و شور انتظاری میبیند كه در درون خود تجربه میکند كه در
تشخیصهای پیاپی غزل ،خود را نشان داده است (از جملج این تشخیصها عبارتند از :سالم كردن باغ ،قیام كردن
سرو ،پیاده رفتن سبزه ،سوار رسیدن غنچه ،خمار رسیدن عقل) .این جاندارانگاری نتیجج تجربج درونی اوست و
برای زیبایی افزایی به كالم و تزیین توصیفات شعر بکار درفته نشده است؛ به عبارت دیگر تشخیص در شعر او
پدیده ای عرضی نیست ،بلکه از ذات شعر و بینش سرایندۀ آن نشئت میگیرد .زنده بودن جهان ،حقیقتی است كه
او دریافته و این حقیقت را نهتنها با استعارههای دونادون به بیان آورده ،كه در تمام شعرش سریان داده است .وزن
خیزابی ،تکرار كلمات و واجها به همراه قافیج میانی به انتقال این شور و شوق كمک بسیاری میکند .در بیتهای اول
تا ششم همچنین ،وفور واجهای لبی و دندانی مانند «ب»« ،ز»« ،ن»« ،م»« ،ر» و «د» ،تندی و هیجانی بوجود
می آورد كه در دو بیت آخر با افزایش واجهای میان و انتهای دهانی مانند «خ»« ،ل»« ،ش»« ،ی»« ،ح» و «ع» به
كندی و آرامش منتهی میشود؛ اینگونه ،آوا و نوای ابیات نیز به افت وخیز طرح غزل و انتقال تصویر یاری میرساند.
طرح غزل تصویر كاملی است از انتظار عاشق برای معشوق؛ انتظاری همراه با امید و شوق نه كسالت و ناامیدی.
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این امید در دو بیت آخر به بار مینشیند و به مصاحبتی همراه با خاموشی و آرامش میانجامد .پورنامداریان در این
باره میگوید:

«شک نیست كه هر مضمون و عاطفه ای ،زبانی خای خود طلب میکند و نیز بر حسب حال و شخصیت مخاطب
لحن و كیفیت سخن چه از حیث مفردات و تركیبات و چه از حیث بافت نحوی باید تغییر كند .تسلط دوینده بر
زبان ،خواه زبان دفتار و خواه زبان نوشتار ،و شناخت استعدادها و ظرفیتهای دونادون زبان ،دوینده را به تحقق
هماهنگی و همسازی زبان با حال مخاطب و قال یاری میکند .هماهنگی و تالئمی كه خواننده میان زبان و مایه و
مضمون عاطفی شعر چه آداهانه و چه ناآداهانه احساس میکند ،سبب احساس زیبایی در خواننده و تشدید
تأثیرپذیری وی میگردد» (نگاهی اجمالی به شعر و اندیشج مولوی ،پورنامداریان :صص .)156-154
بنابراین شعر ادرچه با یک الهام شاعرانه آغاز میشود ،به آن بسنده نمیکند .شاعر روح و شعور خود ،و حسوحال
برانگیختهشده توسط الهام شاعرانه اش را ،به اشیای اطراف اضافه میکند تا آنها را از حالت فیزیکی صرف خارج و
به موجودی شعورمند و دارای حس بدل كند .برای این كار شاعر كه تحت تأثیر افسون ذات اشیاء قرار درفته،
بعضی از اشیای طبیعت را در لحظهای می ذیرد و بعضی دیگر را موقتاً از ذهن خود خارج میکند .به عبارت دیگر
چنانکه اینگاردن میگوید ،وی تحت تأثیر احساس اولیه به اشیاء التفات میکند و موقتاً دیگر چیزها را در پرانتز قرار
میدهد یا تعلیق میکند .در نتیجج این توجه و التفات و با فاصله درفتن شیء مورد التفات ،شاعر به «راز وجودی»
و حقیقت اشیاء پی میبرد؛ چ نانکه عالوه بر حالت عینی اشیاء ،حالت ذهنی خود را نیز بر آنها حمل میکند .این
چنین ،اشیای جهان اطراف شاعر بار عاطفی و حسی میگیرند و از خالی بودن و بیحسی نجات مییابند و «جهان
ماده در آئینج روح بشر انعکاس مییابد» (طال در مس ،براهنی :ی .)45
درنتیجه ،احوال و احساسات شاعر ،یا آنچه براهنی بطور دقیقتر «شکل ذهنی» او نامیده است ،در پیکربندی شعر
و استحکام و وحدت آن تأثیر فراوانی دارد .این شکل ذهنی عبارت است از «محیطی كه شعر در آن حركت میکند
و پیش میرود و اشیاء و احساسها را با خود پیش میبرد» (همان :ی  .)36منظور از این شکل ذهنی البته ،تصاویر،
اشیاء یا مضامین بیان شده در شعر نیست ،بلکه فضایی است كه شاعر برای حیات این تصاویر ،اشیاء یا مضامین
میسازد .چنانکه كالریج میگوید :شعر حقیقی نه یک سلسله مصراعها و یا ابیات جذاب است كه هریک از آنها بذاته
كامل بوده و هی دونه پیوند الزمی با بقیج اثر نداشته باشد و نه آن نوع اثر سستبافتی است كه در آن مقصد كلی
را از نتیجه بدست بیاوریم ،بی آنکه به وسیلج اجزاء تركیب به حقیقت متمایز اثر كه آنها آشکار میکنند دست یابیم
).(Daiches, 1956
در این سراب فنا چشمج حیات منم
نگفتمت مرو آنجا كه آشنات منم
به عاقبت به من آیی كه منتهات منم
و در به خشم روی صد هزار سال ز من
كه نقشبند سراپردۀ رضات منم
نگفتمت كه به نقش جهان مشو راضی
مرو به خشک كه دریای باصفات منم
نگفتمت كه منم بحر و تو یکی ماهی
بیا كه قدرت پرواز و پرّ و پات منم
نگفتمت كه چو مرغان به سوی دام مرو
كه آتش و تبش و درمی هوات منم
نگفتمت كه تو را ره زنند و سرد كنند
كه دم كنی كه سرچشمج صفات منم
نگفتمت كه صفتهای زشت در تو نهند
نظام دیرد ،خالق بی جهات منم
نگفتمت كه مگو كار بنده از چه جهت
و در خداصفتی دان كه كدخدات منم
ادر چراغدلی دان كه راه خانه كجاست
(غزلیات شمس :ی )455
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در نخستین خوانش ،مخاطبِ دقیق متوجه تفاوت موسیقایی شعر حاضر با شعر پیشین میشود .عالوه بر وزن
كمتحركتر این شعر (مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن) –در مقابل وزن دوری شعر پیشین (مفتعلن مفاعلن مفتعلن
مفاعلن) – عوامل دیگری نیز در ایجاد طمأنینه و نوعی قرار در این شعر تأثیردذارند .عواملی چون در كنار هم قرار
درفتن صامتها بدون میانجیدری مصوت (بطور مثال قرار درفتن صامتهای «م» و «گ»« ،د» و «خ»« ،ق» و «ب»،
و «ت» و «م» در مصراع «نظام دیرد ،خالق بی جهات منم» یا صامتهای «ش» و «ب» در كلمج «نقشبند») كه
خود سبب ایجاد مکث و امتداد زمانی در كالم میشود .چنین طمأنینه و وقاری همراستا با جهت غزل است .ادوی
این غزل «من» واال ،بینیاز و همهچیزدانی است؛ وجودی برتر كه از سر دلسوزی و شفقت به «تو» نظر افکنده و
به سرنوشت او عالقه نشان داده است ودرنه نیازی به او ندارد .نگاه «من» غزل مقتدارنه و لحن او در دفتگو با «تو»
متحکمانه است .در این شرایط جهت غزل از باال به پایین و برخالف منطق عادتی غزل عاشقانه -عارفانه قرار دارد.
در غزل عاشقانه -عارفانه معموالً جهت شعر از پایین به باال (از نیازمند به بینیاز ،از عاشق به معشوق) و لحن كالم
التماس آمیز و خواهنده است؛ اما در این غزل ،شاعر دیدی نو از تجربهای متفاوت را به تصویر میکشد .در ظاهر
كالم یک «من» كه مرتبهای باالتر از «تو» دارد او را بخاطر اشتباهاتش مؤاخذه میکند؛ اما هرچه در شعر پیشتر
میرویم و در فضای آن غوطهورتر میشویم ،با وضوح بیشتری درمییابیم كه این صفتهای نسبتدادهشده به «من»
به هی وجه برای انسان ،معمول یا حتی مجاز نیست و از حیطج مفاخرههای معمول نیز بسیار پا فراتر نهاده است.
در این دونه غزلها ،نه «من» من عادتی و به عبارت دیگر سرایندۀ غزل است و نه «تو» مخاطب همیشگی آن؛ بلکه

 / 654سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)؛ تیر  ،4155دوره  ،41شماره پیاپی  ،46صص 447-644

درواقع این دو با هم جابجا شدهاند« .در این غزلها آن كه در زبان بیانگر تجارب طبیعی و عادتی" ،من" است ،در
حقیقت "تو" و آن كه در زبان "تو" است" ،من" است .تناقض و ابهام حاصل از این جابجایی من و تو ،موجد ابهام
عمیقی است كه بکلی خالف عادتهای ماست و ساختار غزل را حتی در سنت شعر عرفانی به هم میزند» (نگاهی
اجمالی به شعر و اندیشج مولوی ،پورنامداریان :ی .)497
این خرق عادت در تجربه را -عالوه بر موسیقی كالم و صفتهای منتسب به ادوی غزل و مخاطب -تکرار و به بیان
دقیقتر التزام فعل تخطئهآمیز «نگفتمت» تقویت میکند .درواقع ،تکرار و التزام نیز مانند سایر آرایههای غزلیات
موالنا در شعر او ،نه برای تزیین كالم ،بلکه بعنوان ابزار مضمونپردازی بکار درفته شدهاند و «واهه یا واهدان مکرر
در هر بیت هستج اصلی تعبیرپردازی و تصویرسازی» (بررسی كارداهی غزلیات شمس عبدی :ی  )45را در شعر
او شکل میدهند.
فعل «نگفتمت» در این شعر ،راهنمای خواننده برای اتصال تصاویر ابیات شعر به یکدیگر است .این فعل در همج
ابیات بجز در بیت دوم (كه ادامج منطقی دفتگو و تصویر بیت اول است) و بیت آخر (كه شاعر نتیجج همج دفتگوهای
پیشین را در آن بیان كرده است و لحن كالم در آن بیشتر جنبج اثباتی دارد تا نهی و تخطئه) تکرار شده است .در
این دفتگوها ،تصاویر مختلف ،همه ،در یک محیط حول محور دمدشتگی و دمكرددی در كنار هم میزیند و نهایتاً
به تصویر بیت آخر –یعنی شیوۀ رهیافتگی -راه مییابند .كل شعر یک تصویر بهمپیوسته ،واحد و متناسب را به
نمایش می گذارد كه شاید بتوان آن را روایت الهامی الهی به بندۀ سردردان و دورافتاده از حق –اما پشیمان و
راهجو -دانست .خدایی كه به شیوههای مختلف بنده را نصیحت كرده و او را راه نموده است .اكنون آن راهنماییها
را فراخاطر او می آورد و او را بخاطر نافرمانیهایش سرزنش میکند؛ اما در نهایت بخاطر لطف و شفقت پروردداری
خود ،دفتارش را با نصیحتی دوباره به پایان میرساند .به این ترتیب اجزاء كالم و هریک از تصاویر جدا از هم ،چنان
در ارائج مقصود نهایی با هم كار میکنند كه هی خلل ،شکاف یا ناسازداری در میان دیده نمیشود و كلیت و
پیوستگی اثر را هی چیز خدشهدار نمیکند .اكونو با پیش رو داشتن آنچه تا به حال طرح شد ،به شعر زیر توجه
كنید:
تو كعبهای هر جا روم قصد مقامت میکنم
ای با من و پنهان چو دل از دل سالمت میکنم
شب خانه روشن میشود چون یاد نامت میکنم
هر جا كه هستی حاضری از دور در ما ناظری
ده چون كبوتر پرزنان آهنگ بامت میکنم
ده همچو باز آشنا بر دست تو پر میزنم
ور حاضری پس من چرا در سینه دامت میکنم
در غایبی هر دم چرا آسیب بر دل میزنم
زان روزن دزدیده من چون مه پیامت میکنم
دوری به تن لیک از دلم اندر دل تو روزنی است
ای جان هر مهجور تو جان را غالمت میکنم
ای آفتاب از دور تو بر ما فرستی نور تو
من دوش خود را دفتر لطف كالمت میکنم
من آینه دل را ز تو ای جا صقالی میدهم
اینها چه باشد تو منی وین وصف عامت میکنم
در دوش تو در هوش تو و اندر دل پرجوش تو
هرچند از تو كم شود از خود تمامت میکنم
ای دل نه اندر ماجرا میگفت آن دلبر تو را
بنگر كز این جمله صور این دم كدامت میکنم
ای چاره در من چارهدر حیران شو و نظارهدر
یک لحظه پخته میشوی یک لحظه خامت میکنم
ده راست مانند الف ده كژ چو حرف مختلف
چیزی كه رامش میکنی زان چیز رامت میکنم
در سالها ره میروی چون مهرهای در دست من
جان را غالف معرفت بهر حسامت میکنم
ای شه حسامالدین حسن میگوی با جانان كه من
(غزلیات شمس :ی )516
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وزن شعر باال از چهار بار تکرار مستفعلن ساخته شده است؛ بنابراین كثرت هجاهای بلند در آن طبیعی است .اما
چیزی كه سبب تفاوت حالت و احساس این شعر با شعر پیشین (غزل دوم) میگردد ،برتری كمّی هجاهای بلند این
بر آن نیست ،بلکه تفاوت در قراردیری هجاهای بلند و كوتاه در ابیات این دو غزل است .در غزل دوم ،هجاهای
بلند با فاصلج بیشتری از هم قرار درفتهاند و میان آنها را هجاهای كوتاهِ در كنار هم نشسته پر كردهاند.
ویژدی اول (فاصلج بیشتر هجاهای با كشیددی برابر از هم) سبب وقار و فخامت كالم در غزل شمارۀ دو شده و
ویژدی دوم (تناوب هجاهای با كشیددی متفاوت) حالت مناجاتدونهای به غزل سوم عطا كرده است (مقایسه كنید
با دعاهای معهود در سنت اسالمی خودمان) .صهبا در این باره میگوید« :آواهای شعر عالوه بر نقشی كه در زیبایی
موسیقایی شعر دارند ،داه هماهنگ با بقیج واحدها ،خود القاكنندۀ معنی و بدون توجه به معنی آشکار واههها،
تصویرساز ،زیباییآفرین و بیانگر عواطف هستند» (مبانی زیباییشناسی شعر ،صهبا :ی .)41
تناوبی بودن جایگاه هجاهای كوتاه و بلند در غزل سوم تا بیت هشتم ادامه دارد و از بیت هشتم تا دوازدهم به
الگوی قراردیری هجاها در غزل شمارۀ دو نزدیک میشود.
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با كمی دقت میتوانیم دلیل این امر را دریابیم .شعر حاضر تا بیت هشتم نمونهای از كالم از پایین به باال ،چون
زمزمج دعای عبدی با معبودی است و موسیقی كالم نیز (كه البته همانطوركه پیشتر دفتیم تنها شامل وزن عروضی
نمیشود) با این معنا و جهت هماهنگ است؛ اما از بیت هشتم تا دوازدهم راوی ،سخنان یک «تو»ی برتر را نقل
میکند و لحن در اینجا نیازمند هماهنگی با برتری چنین «تو»یی است .درنتیجه از موسیقی فروتنانه و مناسب
مناجات (تناوب هجاهای كوتاه و بلند) فاصله درفته و به موسیقی موقر و سنگینتری (در كنار همآیی هجاهای
بلند) میگراید .به همین دلیل ،حتی ادر بدون توجه به معنی و مفهوم ابیات شروع به خواندن شعر كنیم ،در آستانج
بیت هشتم شاهد تغییر لحنی غیرارادی در خوانش خود خواهیم بود كه توسط عناصر موسیقایی كالم برانگیخته و
با معنا و تصویرهای بازنموده شده تکمیل و تثبیت شده است .مثالً پرسش تأكیدی در بیت نهم -تقریباً معادل
همان «نگفتمت»های توبیخآمیز غزل دوم -تداعی تحکم و قدرت میکند .در بیت سیزدهم ازآنجاكه شاعر دوباره بر
سر سخنان «من» فرودست (منی چنان فرودست و پایین كه برای به دوش معشوق رساندن پیغامش واسطه
میطلبد) بازمیگردد ،لحن و موسیقی كالم دوباره مناجاتدونه میشود .كلینت بروكس در این باره میگوید :عناصر
شعر به یکدیگر مربوطند ،اما نه بصورت دلهایی كه در یک دستهدل كنار یکدیگر قرار درفتهاند ،بلکه ارتباط آنها
مانند ارتباط دل با دیگر قسمتهای آن است .زیبایی شعر همانند دل دادن دیاه است كه مستلزم ساقه ،برگ و
ریشههای نهان آن است .اجزای شعر نیز با یکدیگر بصورت نظاممند و اردانیک و با محتوا و مضمون شعر بشکل
غیرمستقیم مربوط است (به نقل از نظریههای نقد ادبی معاصر ،علوی مقدم :ی .)65
درواقع غزل سوم ،جز توصیف یک «تو»ی برتر نیست كه از بیت نخست تا هشتم و همچنین در بیت سیزدهم،
توسط یک «من» فرودست و از بیت نهم تا دوازدهم توسط خود «تو» و نقل سخنانش انجامش میشود .به همین
دلیل ضمیر منفصل تو در ابیات این شعر از بسامد باالیی برخوردار است و جلب توجه میکند .مخصوصاً در ابیات
ششم ،هفتم و هشتم (بعنوان مركز غزل) تکرار ضمیر تو در كنار كلمات «جان»« ،دل»« ،دوش» و «هوش» خبر
از بنددی و سرس رددی تاموتمام «من» دربرابر «تو» دارد .همین «تو» در كل غزل جاری است و از آن دور نمیماند،
هرچند در ابیات بعد به «من» استحاله پیدا كند (در بیت هشتم ،موالنا خود به یکی بودن این «من» و «تو» اشاره
كرده است).
نتیجهگیری
در این مقاله بر آن بودیم تا رابطج میان احساس و جهانبینی موالنا را با دیگر مؤلفههای غزل او مخصوصاً مؤلفههای
موسیقایی آنها نشان دهیم .شاعر این غزلیات ادرچه در دنیای حقیقی با شاعر مثنوی یکی است ،احساس،
جهان بینی و سخن او در این دو اثر از دو دونج كامالً متمایز است .در مثنوی ،موالنا معلمی صبور است كه به بیان
تعالیم خود با زبانی هرچه صریحتر می ردازد؛ اما در غزلیات جنس سخن او از نوع دیگری است .در غزلیات او اصالً
در بند شاعری نیست .سرشار از یک آداهی غیرمنتظره و غریب است كه برای بیان آن ابزاری جز زبان در اختیار
ندارد .درواقع شعر او در غزلیات دستخوش احساسات و جهانبینی اوست؛ بیآنکه این احساسات شعر او را از شعر
بودن به سخنهای پراكندۀ حسی تنزل داده باشد .احساسات در غزلیات شمس ،پخته و تکاملیافته است و شاعر را
به بینشی نو از جهان اطرافش رهنمون كرده است .همین بینش نقطج ثقل تجربیات بیانشده در غزلیات اوست.
آنچه موالنا در اشعار خود ساخته ،مجموعهای از تصاویر زیبای بیارتباط یا كمارتباط به هم نیست؛ بلکه دنیایی
بههم پیوسته از تصاویر است كه با بیان شورانگیز خود مخاطب را به آن دعوت میکند .موالنا از كالم پنجرهای
دشوده به دنیای خود ،تا دیگری نیز بتواند –حتی ادر در حد یک چشم برهم زدن هم باشد -نظری به دنیای او
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بیفکند .محققان دیگر میتوانند با این روش زیباییشناسانه ،حتی به مقایسج شاعران با یکدیگر ب ردازند و توان آنها
را در به تصویر كشیدن دنیای ذهنیشان به بوتج آزمایش بگذارند.
مشاركت نویسندگان
این مقاله از پایاننامه دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
استخراج شده است .سركار خانم حمیرا زمردی راهنمایی این پایان نامه را بر عهده داشته و طراح اصلی این مطالعه
بودهاند .سركار خانم فریما هرسینی به عنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری دادهها و تنظیم متن نهایی نقش
داشتهاند .در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و مشاركت هر دو پژوهشگر بوده است.
تشکر و قدردانی
نویسنددان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه تهران و هیئت داوران پایان نامه كه نویسنددان را در انجام و ارتقاء كیفی این پژوهش یاری دادند،
اعالم نمایند.
تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هی نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل
فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند .این تحقیق طبق
كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هی تخلف و تقلبی صورت نگرفته است .مسئولیت دزارش تعارض
احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است ،و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را
بر عهده میگیرند.
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