تقابلهای همجوار؛ عنصری بالغی و معنیساز در مثنوی
تقی پورنامداریان
استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

الله معرفت

1

دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه خوارزمی
(از  73تا )65
تاريخ دريافت مقاله ،0736/2/01 :تاريخ پذيرش مقاله0736/5/70 :

چکیده
«تقابلهای همجوار» (همنشینی دو رکن متقابل) ،اصطالحی است در پیوند با علم معانی نحو .اين
اصطالح ،هنرسازهای پنهان در مثنوی است که در اين نوشتار براساس نظرية نظم (ساخت) و علم معانی
نحو ،ساختهای گوناگون و الگوهای متنوع آن تبیین و تحلیل شدهاست؛ ازجملة اين الگوهای تقابلی
عبارتاند از :تقابلهای همجوار در يک جمله با هويّت دستوری يکسان (تقابلهای معطوف ،تقابلهای
همجوار مضاف و مضافٌإلیهی و موصوف و صفتی) ،تقابلهای همجوار در يک جمله با هويّت دستوری
ناهمسان و تقابلهای همجوار در دو جمله شامل تقابلهای عطفی و غیرعطفی .همراهی اين الگوها با
ديگر عناصر زيبايیشناسی چون انواع آرايههای بالغی و موسیقی کالم ،بر ظرفیّت معنايی و حسن بالغی
آنها میافزايد .اين گونهگونی موجب پويايی زبانی ،بالغی و معنايی هر چه بیشتر شعر موالنا شده است.
بسامد فراوان اين هنرسازه ،ويژگیای سبکی در شعر موالنا آفريده است و گذشته از تأثیر بالغی و
زيباشناسانه در القای زمینة معنايی سخن ،بهويژه در انديشههای بنیادين ذهن موالنا مؤثر است .در اين
نوشتار ،تقابلهای همجوار معرفی و ساختار نحوی ابیاتی که شامل اين هنرسازهاند ،تحلیل زيباشناسی
شدهاند.
واژههای کلیدی :مثنوی ،سبکشناسی ،تقابلهای همجوار ،علم معانی نحو.
 .0رايانامة نويسندة مسئول:

lalehmarefat@gmail.com
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 .1مقدمه
شگردهای بالغی مثنوی ،در قیاس با شرح معانی و غور در تفسیرها و تأويلهای آن و
نیز پرداختن به سرگذشت پر فراز و نشیب موالنا به داليلی چند ،کمتر موردتوجه
مولویپژوهان و مخاطبان اين متن قرارگرفته است؛ چراکه از سويی اين شگردهای
بالغی تحتتأثیر معانی ژرف مثنوی ،نمود کمرنگتری يافته و حتی گاه محو شدهاست؛
چنانکه خوانندة مثنوی ،با الگویِ خوانشی ازپیشتعیینشده ،بیش از هر چیز در پی
درک متن و لذت از معانی آن است و از سوی ديگر ،اين شگردها گاه چنان در میان
شعر پنهان شدهاند که در برابر مخاطب جلوه نمیکنند؛ حال آنکه عناصر نحوی ،بالغی و
زيبايیشناسی نیز از عواملی است که شعر او را از زمان و مکان فراتر بردهاست.
در اين نوشتار ،با شکستن هنجارهای خوانش ،به دنبال کشف رد پای يکی از
زيبايیهای بالغی مثنوی بودهايم ،تقابلهای همجوار0را معرفی و ساختار نحوی ابیاتی را
که شامل اين هنرسازهاند 2،از منظر زيبايیشناسی تحلیل کردهايم.
 .2علم معانی نحو و تقابلهای همجوار
دشوارترين نوع آشنايیزدايی در قلمرو نحو زبان ( )syntaxپديد میآيد؛ زيرا از سويی،
امکانات نحوی زبان و حوزة اختیار و انتخاب نحوی آن محدودترين امکانات است و از
سوی ديگر ،بیشترين حوزة تنوعجويی در زبان ،حوزة نحو است .عبدالقاهر جرجانی ،از
بزرگترين نظريهپردازان بالغت اسالمی ،بالغت و تأثیر را در حوزة ساختارهای نحوی
زبان منحصر میداند و آن را علم «معانیالنحو» میخواند (شفیعیکدکنی 71 :0731 ،و .)70
بالغیونِ پیش از جرجانی بالغت را در حسن اجزای کالم میديدند (ضیف ،بیتا ،)050 :امّا
جرجانی در نظرية نظم خود ،بر آن است که «واژگان آنگاه مفید معنا هستند که
بهگونهای خاص ترکیب گردند و از میان اشکال گوناگون ترکیب واژگان ،يک صورت
برگزيده شود و جمله براساس آن نظام يابد» (بیتا .)1 :او میگويد« :آيا میتوان لفظی را
فصیح خواند ،بی آنکه جايگاه آن را در نظم کالم و حسن تناسب معنای آن را از معانی
مجاورش و برتری آن را از جهت انس با اجزای ديگر کالم لحاظ کرد؟» (،)75 :0755
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سپس دربارة لفظ متمکن و مقبول میگويد« :تمکن ،حسن اتفاق بین الفاظ از جهت
معناست» (همان)« .برای قرار دادن هر واژه در جمله دلیلی هست که حضور آن را اقتضاء
میکند و اگر آن واژه در جايگاهی ديگر قرارگیرد ،مناسب نخواهد بود» (همان.)11 :
ابوديب ،پژوهشگر آرای جرجانی ،بر آن است که نظرية ساخت (نظم) ،تحلیلی انتقادی
است که با آن میتوان برخی از مغلقترين جنبههای ساخت هنری را کشف کرد (:0737

 .)65اين نظريه می تواند در تحلیل ادبیّت متن و وجه تمايز متون از هم ،معیار
سنجیدهای بهدستدهد« .هیچ فضل و مزيّتی (در الفاظ) جز جايگاه ويژه ،موقعیّت خاصّ
آنها ،معنای ارادهشده و مقصود موردنظر وجود ندارد» (جرجانی 53 :0755،و .)31
بدينترتیب ،نظرية نظم بحثهای درازدامن لفظ و معنا را تحتالشعاع خود قرارداد.
مثنوی از ديدگاه نظرية نظم بسیار قابلتعمق است .گزينش واژهها ،تعیین جايگاه آنها در
جمله و مقدم و مؤخر داشتن آنها و بهطورکلی رعايت علم نحو به مقتضای حال ،از
عوامل جودت شعر مولوی است .در اين نوشتار به يکی از عناصر بالغی -نحوی مثنوی،
يعنی تقابلهای همجوار خواهیم پرداخت.
«تقابل» از میان سه علم بالغت قديم (معانی ،بیان و بديع) ،در علم بديعِ معنوی جای
میگرفت و به نامهای «طباق» و «مطابقه» نیز خوانده میشد .علمای بالغت به ذکر
تقابل های واژگانی و تقابل جمالت با شواهدی اغلب تکراری بسنده کردهاند .آنان تقابل
را جمعِ میان دو لفظ متقابل و متعلق به يک رشتة معنايی دانسته و به
تقسیمبندیهايی چون تقابل در لفظ و معنا ،تقابل در تعداد و محض و غیرمحض قائل
بودهاند (ابنمعتز15-75 :0376 ،؛ ابناثیر232 -231 :0373،؛ خطیبقزوينی 251 -263 :2117 ،و

خفاجی .)217 -033 :0332 ،به باور ارسطو عناصر متقابل هرگاه در يک بافت قرارگیرند،
رونق يکديگر را درپی دارند؛ زيرا به ظهور هم منجر میشوند (ضیف ،بیتا ،)33 :امّا
معاصران از اين محدوده نیز فراتر رفته و آن را عاملی پويا در متن برشمردهاند .آنان
تقابل را جزئی از ساختار کلی متن دانستهاند که نمیتوان آن را منفک از متن تحلیل
کرد و نیز نمیتوان تنها آن را زيبايی بالغی دانست .تقابل نزد آنان از عوامل انسجام متن
است (الطیب .)131 :0331 ،آنچه از اصطالح «تقابل» ( )oppositionدرنظرداريم ،مفهومی
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گستردهتر از تضاد ( )antonymyاست؛ بهعبارتديگر ،تضاد از انواع تقابل محسوب
میشود .در گسترة اين پژوهش منظور از تقابل ،واژهها يا ترکیبهايی است که بهنوعی
روياروی يکديگرند ،درعینحال که در يک رشتة معنايی واحد جای دارند.
موالنا ،براساس تقابلها ،الگوهای نحوی متنوع و متعددی را در مثنوی میآفريند؛
يکی از اين الگوها که میتوان آن را با توجه به بسامد آن ،ويژگیای سبکی در شعر او
دانست ،همجواری يا همنشینی دو رکن متقابل است 7.خواهیم ديد که رفتار موالنا با
ساختار نحوی ابیات بهگونهای است که گاه واژههای متقابل را در کنار هم مینشاند و
بدينترتیب ،بسیاری از عناصر مُرده و مبتذل بالغی را فعال و پويا میسازد.
 .8بررسی تقابلهای همجوار از منظر نحو
تقابلهای همجوار از منظر نحو ،گاه متعلق به يک جمله و گاه متعلق به دو جملهاند که
در ادامه آنها را توضیح میدهیم.
 .1-8تقابلهای همجوار متعلق به یک جمله

تقابلهای همجوار ساختهای متنوع دستوری دارند؛ برخی از آنها در بیت ،دارای هويّت
دستوری يکسان هستند و برخی ديگر هويّت دستوری ناهمسان دارند.
 .1-1-8تقابلهای همجوار با هویّت دستوری یکسان

تقابلهای همجوار با هويّت دستوری يکسان شامل عطفها و اضافهها هستند .اضافهها
ممکن است از نوع مضاف و مضافٌالیه يا صفت و موصوف باشند .از منظر زيبايیشناسی
نیز گاه بهتنهايی بهکاررفتهاند و گاه با آرايههای گوناگون پیوند دارند.
عطفها:

واژههای متقابل معطوف در مثنوی نیز چون آثار ديگر شاعران فراوان

است:
آب دريـــــــا جملـــه در فرمــــان تست

آب و آتـــش ای خــــــداوند آن تـست
4

(مولوی ،0737 ،دفتر اوّل)0776 :

و برخی از آنها با انواع آرايهها (چون تکرار ،استعاره يا متناقضنما و )...همراه شدهاند:
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بانگ حــق اندر حجـــاب و بـــیحجاب

آن دهــد کـــــو داد مريم را ز جَیب
(همان)0371 :

زآتــشِ دل و آبِ ديــــده نُقــــل ساز

بوستان از ابـــر و خـــورشیدست باز

5

(همان)0573 :
همچــــو نی زهریّ و تريــاقی که ديد

همچــو نـی دمـساز و مشتـاقی 6کـه ديد
(همان)02 :

اين گونة تقابلی ،گاه وحدتبخش دو عنصر ناساز است .شفیعیکدکنی در اين زمینه
چنین اظهار میدارد:
«جادوی مجاورت...عناصری دور از هم را در طیف مغناطیسی خاصّ خود گرد میآورد
و آنها را عینیّت يا اتحاد میبخشد و ما در پرتو جادوی مجاورت از رهگذر تشابه صوری
آ ن عناصر يا وحدت صوتی آنها نسبت به جنبة معنوی آنها که چه قدر از يکديگر
دورند ،غافل میشويم و آنها را چنانکه در صورت ،در معنی هم نزديک به هم احساس

میکنیم» (.)103 :0730
نمونة اين سخن را میتوان در شاهد ذيل مالحظه کرد:
پیشـــــهها و انديشــــهها در وقـــتِ صُبح

هم بدانجا شد که بود آن حُسن و قُبح
(همان)0533 :

گاه نیز اين واژههای متقابل معطوف ،در شبکة ارتباطی بیت ،هنرسازههايی پديد
میآورد که در علوم بالغی نامی ندارد .در بیت زير که ترجمة بخشی از حديث
قربالنوافل است ،نمیتوان زيبايی کاربرد «من رضا و خشم تو» را با درنظرگرفتن نقش
نحوی «من» (مسندٌالیه) و «رضا و خشم تو» (مسند) انکار کرد .دو واژة متقابل معطوف (رضا و

خشم) ،به همراه جايگاهِ قرارگرفتنِ دو واژة «من» و «تو» ،در دو سوی واژههای متقابل
معطوف که باتوجهبه زمینة معنايی سخن ،يادآور تقابل انسان و خداست و به مقتضای
حال بهکاررفته است ،ترکیب عطفی را از ت رکیبی منفعل و آشنا به ترکیبی فعال و خالق
مبدل کرده است .قرينهسازیهای واژگان متقابلِ اين ترکیب ،شکل صوری آن را نیز
برجسته ساختهاست:3
گفتـــــه او را مــن زبـــان و چشـــــم تو

من حـــــواسّ و مـن رضا و خشــــمِ تو
(همان)0373:

 /02ادب فارسی ،سال ،6شمارۀ  ،1بهار و تابستان  ،1831شمارۀ پیاپی 11

موالنا در بیت زير با حذف يک واژه ،دو عنصر متضاد را به هم معطوف کرده است،
درحالیکه غرض ،ضديّت کامل آن دو با هم است:
هر يکــــی قولیست ضـــــدّ همـــــدگر

چون يکـــی باشد يکــــــی زهر و شکر
(همان)135:

فروزانفر دربارة اين بیت میگويد« :لفظ «يکی» در مصراع دوم (بعد از فعل :باشد) يا
تأکید است برای لفظ «يکی» بعد از «چون» و يا آنکه متصل بمابعد است...؛ بدينگونه که
اين اقوال چگونه ممکن است يکی باشد ،درصورتیکه يکی زهر و ديگری شکر است؟»
( .)203 :0736با درنظرگرفتن صورت نحوی دوم« ،يکی» پیش از «شکر» حذف
شدهاست .گاه نیز عطف چند واژه به يکديگر موجب میشود واژههايی که بهواقع ضدّ
يکديگرند ،در نگاه نخست همسان بنمايند:
چــون به امر اِهبـــطوا بنــــــدی شدند

حبسِ خشــم و حرص و خرسندی شدند
(همان)325:

ارواح قبل از تعلق به بدن مجرد بودند ،امّا با تعلق به بدن ،لوازم عالم حس (خشم و

حرص و خرسندی) بر آنها عارض شد .با پیدرپی قرارگرفتن سه صفت که دو صفت نخست
(خشم و حرص) از نظر منفیبودن با هم اشتراک دارند ،انتظار میرود واژة دوم و سوم نیز
منفی باشند؛ امّا حرص وخرسندی با معانی منفی و مثبت در تقابل هماند.
اضافهها و انواع آن:

گروه ديگر تقابلهای همجوار با هويّت دستوری يکسان،

تقابلهای همجواری هستند که به يکديگر اضافه شدهاند و از دو منظر قابلبررسیاند:
 .1اضافهها از منظر دستوری
 -مضاف و مضافٌالیهی:

کسوف آفتاب ( ،)32مست عقل ( ،)273ريگ آب ( ،)0150بندة

شاهنشه ( ،)0030حالِ گذشته ( ،)2215برگِ بیبرگی ( ،)2273کفّ بحر ( ،)2535نحوِ محو
( ،)2315جزوِ کل ( ،)2316بندة اله ( ،)2356صحت رنجور ( ،)7233مرگ بیمرگی و برگ
بیبرگی (.)7323
 -صفت و موصوف:

نیکِ بدنما ( ،)276ابلیس آدمروی ( ،)705نقش پديدِ ناپديد (،)105

شهسوار اسبجو ( ،)0003صبح ظلمتسوز ( ،)0313جان مرده ( ،)0366صورت بیصورت
(.)7135

تقابلهای همجوار؛ عنصری بالغی و معنیساز در مثنوی08/

 .2اضافهها از منظر زیباییشناسی

 متناقضنما :برخی ترکیبات ذکرشده ،ترکیبات متناقضنما هستند که خود يکی از مبانیزيبايیشناسیاند؛ مانند نقش پديدِ ناپديد ،شهسوار اسبجو ،مست عقل ،جان مرده،
صورت بیصورت ،صبح ظلمتسوز ،مرگ بیمرگی و برگ بیبرگی .در بیت زير موالنا از
نفحات الهی و تأثیر آن سخن میگويد:
جــان آتـــش يافـــت زو آتشکُـــــشی

جــــان مرده يافـــت در خود جنبــشی
(همان)0366 :

ترکیب اضافی «جانِ مرده» ،چه در معنای جان انسانی که در اثر جهل و غفلت مرده
(انقروی )333 :0761 ،و چه به معنای انسانی که مرده است (مولوی ،)721 :0732 ،ترکیبی
متناقضنما و مرکز زيبايی بیت است .نمونة ديگر:
جــانهای مــــــرده انــــدر گـــور تـــن

برجـهـــــد زآوازشــــان انــــدر کفـن
(همان)0370 :

 -جادوی مجاورت و انواع آن

تکرار واژه :برگ بی برگی ،مرگ بی مرگی ،پديد ناپديد ،صورت بی صورت.

3

جناس :نحو محو؛ «نحو» متعلق به زبان علم ظاهر ،به زبان علم باطن و معنوی «محو»
اضافه شده است .دو واژه دارای جناس مضارعاند که خود بر موسیقی کالم نیز میافزايد:
مــــرد نحــــــوی را از آن در دوختیــــم

تا شمـا را نحــــوِ محـــــو آموختیــــم
(همان)2315 :

 ایهام تضاد :در مصراع «ای تو از حالِ گذشته توبهجو» (مولوی ،0737 ،دفتر اوّل،)2215 :3

«حال» در معنای ايهامی خود (زمان حال) با «گذشته» ،ايهام تضاد دارد.

 تقابل جزئی از واژه با واژۀ مجاور :گاه دو واژه ،کامالً با هم متقابل نیستند ،امّا جزئی از يکیاز طرفین با طرف ديگر متقابل است که مجاورت آنها سبب تشديد تقابل میشود :ابلیس
آدمرو ،صبح ظلمتسوز ،بدِ نیکنما.
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 تقابل :برخی از اين ترکیبها ،به آراية ديگری آراسته نشدهاند و تقابل واژهها بهتنهايیبر بالغت بیت افزوده است؛ ترکیبهايی مانند ريگِ آب ،بندة شاهنشه ،جزو کل ،بندة
اله ،صحت رنجور .از میان آنها برخی در بافت سخن بديعتر و مؤثرترند.
در نگاه موالنا الفاظِ شیرينِ خالی از حقیقت ،همچون ريگی است که آبِ عمر را
جذب میکند و تباه می سازد .در بیت زير ،ريگ از آن جهت که آب را در خود
فرومی کشد با آب در تقابل است .افزودن اين دو واژه به يکديگر که ظاهراً برساختة خود
موالناست ،موجب آشنايیزدايی در شعر شده است:
لفظهــــا و نامهـــا چـــون دامهـــــاست

لفظ شیـــريــــن ريــگ آب عمر ماست
(همان 0150:و موالنا ،0757 ،ج )263 :1

نمونة ديگر :وجود آدمی از اجزای متعدد و متضاد تشکیل شدهاست ،امّا نه بدان معنا که
اين اجزاء اعتباری مستقل دارند؛ بلکه همچون بوی گُل که جزء الينفک آن است ،در
وجود آدمی محو و مندرجاند؛ از اين مفهوم به «جزءِ کل» تعبیر کردهاست (فروزانفر،

:)0033 :0736
جزوِ کل ،نی جــزوها نسبـــت به کـــل

نـــی چـــو بــوی گل که باشد جزو گل
(مولوی ،0737 ،دفتر اوّل)2316 :

 .2-1-8تقابلهای همجوار با هویّت دستوری ناهمسان
تقابلهای همجوار با هويّت دستوری ناهمسان از نظر بسامد (بیش از صد بیت در دفتر

نخست) ويژگیای سبکی در مثنوی میآفريند؛ اين ويژگی چنان خالقانه است که
حضوری نامرئی دارد و تاکنون از چشم مثنویپژوهان پنهان ماندهاست .اگر بر آن باشیم
که «أن اللّفظ تبع للمعنی فی النّظم» (جرجانی)16 :0755 ،؛ بدان معنا که «نظم و آرايش
واژگان در کالم بهسبب ترتیب معانی در ذهن و ضمیر آدمی صورت میگیرد ...و به
همین دلیل است که هر واژه در سخن جايگاه ويژة خود را میيابد و يکی پیش از
ديگری قرارمیگیرد» (همان) ،میتوان بر آن بود که آرايش تقابلهای همجوار در
شواهدی که خواهد آمد ،متناسب با معنی و ذهن و ضمیر شاعر است.

تقابلهای همجوار؛ عنصری بالغی و معنیساز در مثنوی01/

بالغتِ تقابلهای همجوار وقتیکه دارای هويّت دستوری ناهمسان باشند ،افزون
میشود .تنوع اين نوع تقابلها از منظر دستوری بسیار است؛ ازجمله قید /مسند
(بیدوختن /بردوخته ،)36 -متمم /نهاد (صفا /غِش ،)270 -متمم /مفعول(نقره /جُفا،)272 -
فاعل /مفعول(زر /زبد ،)277 -متمم /مسندٌالیه (منافق /مؤمنان ،)235 -متمم /متمم فعل
ناقص (ويرانی /آبادان ،)715 -مسندٌالیه /مسند (صد /يک ،)135 -مفعول /متمم فعل ناقص
(سنگ /گوهر و پشم /يشم ،)0211 -متمم /مفعول (زيانها /سود ،)0513 -متمم /فاعل (عدم/

وجود ،)0161 -اضافه /مسند (مرده /زنده ،)0672-متمم /مسند(زبد /صافی ،)0301 -اضافه/
مفعول (کهنه /نوی ،)0316 -اضافه /مفعول (زخمها /مرهم )2661 -و ...
الف -تقابلهای همجوار در سادهترین ترکیب نحوی:در ابیات زير جمالتی وجود دارند که با
سادهترين نوع ترتیب واژگان در جمله (فاعل -مفعول -فعل يا مسندٌالیه -مسند -رابطه)

بهکاررفتهاند؛ بهعبارتی شاعر توانستهاست معنا را بدون تغییر و جابهجايی اجزای جمله،
به وزن درآورد ،امّا کنار هم قرارگرفتن فاعل و مفعول يا مسند و مسندٌالیه يا يکی از
وابستههای آنها بهدلیل تقابلشان ،تأثیری بالغی در بیت گذاشتهاست:
پنبة آن گـــوش سِــــر گـــوشِ سَــرست
گفــت هــــر رازی نشــايــــد بـازگفــت
لـــــوح حافظ لــــــوح محفوظـــی شود
چـــون عمـــر از عقل آمـــد ســوی جان
چــــون تعلـــق يافـت نـــان با جانــــوَر
هــــر نبـــی و هـــر ولـــی را مَسلَکیست

تا نگـــردد ايـن کـــر آن باطن کــــرست
(مولوی ،0737 ،دفتر اوّل)653 :
جفـت طاق آيـــــد گهــی گـه طاق جفت
(همان)0116 :
عقـــــــل او از روح محظوظــی شـــــود
(همان)0151 :
بوالحَکــم بوجهـــل شــــد در بحــث آن
(همان)0611 :
نــانِ مـــرده زنـــده گشــت و با خبــــر
(همان)0672 :
لیــک تا حـــق مـــیبَــرَد جمله يکیست
(همان)7135 :

ب -همراهی و تبدیل رکنی از ارکانِ تقابلهای همجوار به رکنی دیگر:

گاه در کنارهمآمدن

واژههای متقابل ،چنان است که رکنی از ارکان تقابل با رکن ديگر همراه ( )7120يا يکی
به ديگری تبديل میشود ( )7375 ،7376يا رکنی در دل ضدّش پديد میآيد (:)7356
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روح قالـب را کــنون همــــره شــــدست
کــــی بـديـدنـدی عصــا و معجــــــزات
ناامیـــدی را خـــــدا گـــــردن زدَســت
کـــــه ز ضــــدها ضـــدها آيـــد پديــد

مدّتـــی سگ حــارس درگـــه شـــدست
(همان)7120 :
معصیت طاعت شــــد ای قـــوم عُصـــات
(همان)7376 :
چـــون گنـاه و معصیت طاعــت شــدَست
(همان)7375 :
در سُـــويــــدا نــــور دايـــم آفـريــــد
(همان)7356 :

 .2-8تقابلهای همجوار متعلق به دو جمله

تقابلهای همجوار متعلق به دو جمله ،دو دستة عطفی و غیرعطفی هستند که هريک
میتواند هويّت دستوری يکسان يا غیريکسان داشته باشد .همجواری واژههای متقابل
وقتی هريک به جملهای مجزا متعل ق باشند ،هنر شاعری را بیش از الگوهای پیشین
نشان میدهند .گويندة معنیانديش مثنوی ناخودآگاه و بیتعمد در آرايش لفظ ،با
جابهجايی واژهها ،ساختار نحویای ايجاد میکند تا واژههای متقابل در کنار هم آيند.
معطوفها
الف -همجواری فعلهای متقابل و وابستههای دستوری آنها:

در مصرع دوم بیت  7613با

همجواری دو فعل ايجابی و سلبی (بنما و منما) در دو جمله ،مفهوم امر و نهی با تأکیدی
افزون القاء میشود و از سويی واژههای متضادِ «برفزون» و «کاستی» با نقش مفعولی،
در طرفین افعال ايجابی و سلبی ،اين دو جملة معطوف را مترادف ساختهاند:01
آينـــه و میــــزان مِحکهای سَنــــی

گر دو صــــد سالش تو خـــدمت میکنــــی

کـــز بـــرای مـــن بپــوشـــان راستــی

بـــــر فــــــزون بنمــا و منمــا کاستـــی

اوت گويـــد ريش و سَبلـت بـــر مخنــــد

آينـــه و میــــزان و آنگــــه ريـــو و بنــــد

ب -تقابل جایگاه تقابلهایهمجوار در دو جمله :نوعی از تقابلهای معطوف ،واژههايی است که
هريک متعلق به جملهای جداگانه است ،امّا همجواريشان با هم ،آنها را از نظر بالغی از
ديگر عطفهای متقابل که به يک جمله تعلق دارند ،متمايز ساختهاست؛ بهعبارتديگر،

تقابلهای همجوار؛ عنصری بالغی و معنیساز در مثنوی01/

گزينش ناخودآگاه جايگاه واژهها در محور همنشینی بهگونهای است که در ابتدا واژههای
معطوف ،متعلق به يک جمله بهنظر میآيند ،امّا اندکتأملی آشکار میکندکه پس از واو
عطف ،مکث کوتاهی هست و ديگر آنکه يکی از طرفین در پايان جملة نخست و ديگری
در آغاز جملة بعد قراردارد؛ اين همه ،اين نوع ترکیبات را از عطفهای ديگر مؤثرتر و
پوياتر ساخته است:
گفت در گــوش گل و خندانش کـرد

گفــت با ســنگ و عقیـــق کانــش کــــــرد
(همان)0160 :

بــر منسـت امـروز و فـردا بر ويسـت

خــون چـــون مـــن کس چنین ضايع کیست
(همان)207 :

غیر معطوفها

الف -فعلهای ایجابی و سلبی :اينگونه همجواری تأکیدی بر معنای بیت موردنظر است:
گــر نــه کوری اين کبودی دان ز خويش

خويش را بـــد گـــو مگـو کس را تو بیش

مُجمَلَــش گفتـــم نگفتـــم زآن بیـــان

(همان)0771 :
ورنـــه هــم افهـــام ســـوزد هــم زبــان
(همان)0363 :

بـــیخبـــر بـودنــد از جـان آن گـــروه
آب حیــوان خـوان مخـوان اين را سخـن
هیـن ز مــرهم ســر مکش ای پشتريش

کـوه را ديـــده نــديـــده کــان به کــوه
(همان)2161 :
روحِ نـــــو بیــن در تــنِ حــرف کهـــن
(همان)2636 :
وآن ز پــرتـو دان مــدان از اصلِ خــويش
(همان)7225 :

ب -فعلهای غیر ایجابی و سلبی :گاه دو جملة متقابل بهصورت همجوار آمده است.
هر که او ارزان خرد ارزان دهد
گـــرم گويـد ســرد گويـد خوش بگیــر

گوهری طفلی به قرصی نان دهد
(همان)0366 :
زآن ز گــرم و ســـرد بجهـــی وز سَعیــر
(همان)2165 :

حلـم ايشان کفّ بحـــر حلــم مـاست

کـف رَوَد آيـــد ولـــی دريـــا بجـــاست
(همان)2535 :
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ج -همجواری ضمایر با مرجعهای متقابل:در داستان «پادشاه جهود که نصرانیان را میکشت»،
وزير مکار پنهانی امیرانی را برمیگزيند و آنها را جداگانه ولیعهد خويش میخواند و از
هريک میخواهد که پیش از مرگش ،اين راز را آشکار نکنند .ساختار نحوی بیت
بهگونهای در شعر موالنا شکل گرفته است که فاعل دو جمله («من» :وزير نصرانی و «تو»:

امیر عیسوی) در کنار هم قرارگیرد:
تا نمیـــرم مــن تـــو اين پیــدا مکــن

دعــــویِ شـاهــــیّ و استیــال مکــــن
(همان)556 :

 .0تقابلهای همجوار و زمینة معنایی
مدار نظرية نظم بر معانی نحوی است (جرجانی ،)53 :0755 ،امّا «برتری و مزيّت در خود
معانی نحوی نیست ،بلکه بهسبب معانی و اغراضی است که کالم بهجهت آن وضع شده
است و نیز ارتباط متقابل اجزای کالم با يکديگر» (همان) .در میان تقابلهای همجوار،
ضماير از پربسامدترين آنها هستند .اين همنشینیها غالباً يا تقابلهای بنیادين ذهن
موالنا (خدا /انسان ،فرامن /من ،انبیاء و اولیاء /ديگران) را دربرمیگیرند و يا مرجع آنها
شخصیّتهای داستانی هستند که در تقابل با يکديگرند؛ درهرحال ،میتوان بر آن بود
که نمود مفاهیم متقابل در ذهن موالنا ،در ساخت نحوی بیت نیز راه يافته است .تأثیر
القای اين مفاهیم تقابلی در مخاطب از طريق کاربرد ويژة نحوی آنها ،تأثیری
روانشناسانه است .کمال ابوديب در اين زمینه میگويد:
« روابط بین واحدهای معنايی کالم با حالت درونی گوينده ،وضعیّت روانیاش و شدّت
واکنشهای عاطفیاش تعیین میشود؛ بنابراين ،فرآيند آفرينش ادبی فرآيند
آشکارسازی حالت روانی گوينده است ،...امّا اين فرآيند نه با حالت روانی فرد بهتنهايی،
بلکه با رابطة بین گوينده و گیرنده تعیین میشود .آگاهی گوينده از شرايط گیرنده و
مفروضاتی که دربارة واکنشهای ممکن گیرنده میپروراند ،ساختار تجربة روانی و
عاطفی گوينده را تغییر میدهد يا حتی تعیین میکند .از اين گذشته ،ساختارِ حالتِ
درونی گوينده را عوامل مهمتر و گستردهتری تعیین میکند که به بافت موقعیّتی
تجربه و تعامل بین عناصر گوناگون آن وضعیّت ارتباط دارد» (.)52 :0737

تقابلهای همجوار؛ عنصری بالغی و معنیساز در مثنوی03/

باتوجهبه آنکه مثنوی فیالبداهه سروده شدهاست ،میتوان انتظار داشت در قیاس با
اشعاری که شاعران آنها را پس از سرايش دوباره اصالح کردهاند ،انعکاس حاالت درونی
را دستنخوردهتر و بکرتر نشان دهد.
 .1-0همجواری ضمایر با مرجعهای متقابل

سرايندة مثنوی هموست که در غزلهايش تقابل «منِ» بیکرانه يا «فرامن» که
درعینحال ،هم حق است و هم شمس و هم عشق و هم معشوق ،با «منِ» آگاه و تجربی
در مقام عاشق ابهام میآفريند (پورنامداريان)051 :0731 ،؛ اين ابهام در کنار سابقة ذهنی
شاعر از دوگانگی هستی انسان در «منِ» تجربی و «منِ» ملکوتی ،رويارويی ضماير را به
دغدغهای دايمی در شعر موالنا مبدل کردهاست .در ابیات زير (داستان پادشاه جهود که

نصرانیان را میکشت) ،وقتی وزير از روی مکر خلوت میگزيند ،مريدان نیاز خود را به وعظ
و نصیحت او ابراز میکنند ،امّا ضمیر «تو» ،میان مخاطب داستانی (وزير) و مخاطب
لحظات بیخويشی (فرامن) در نوسان است .تکرار ضماير نیز مؤيد تقابل منِ زمینی و
فرامنِ آسمانی و لذت حاصل از آن است:
بــا تـــو مــا را خــاک بهتــــر از فلـک

ای سِمــاک از تـــو منـــور تــا سمــک

بـــی تــــو مـــا را بر فلــک تاريکیست

بــا تــو ای مـــاه اين فلـک باری کیَــست
(مولوی ،0737 ،دفتر اوّل 633 :و )633
تــا کــه مـا باشیــم بــا تـــو در میــان
(همان)510 :

مــا که باشیــم ای تــو مــا را جانِ جان

در بیت  560وزير مزور به هريک از امیران برگزيده ،جداگانه در خلوت وعدة
جانشینی میدهد .همجواری ضماير خود توانسته است در القای سخن مکرآمیز وزير و
فريفتن امیران مؤثر باشد:
گفت هــــريک را به ديــــن عـیســوی

نايـبِ حــــق و خلیفــــه مـــن تـــوی
(همان)560 :

نخجیران و شیر ( )312ونیز خرگوش و شیر ( )0717در داستان «شیر و نخجیران»،
روياروی هم قرارمیگیرند:
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حیلــه کــردنـد آمـدنــد ايشان به شیــر
تـا بـــه پشت تــو مــن ای کــانِ کـــرم

کـــز وظیفــه ما تـــو را داريـم سیـــر
(همان)312 :
چشــم بگشايـــم بـــه چَــه در بنگـرم
(همان)0717 :

بازرگان در داستان «طوطی و بازرگان» وقتی طوطی خود را مرده میپندارد ،زبان
خويش را چنین نکوهش میکند:
ای زبــان تــو بــس زيـانــی مَـــر مَـــرا

چــون تــوی گويا چــه گويم مـن تـو را
(همان)0533 :

گرچه ضماير دارای تقابلی ذاتی هستند ،گاه مرجع آنها در بافت متن ادعای اتحاد
دارند يا در انتظار يگانهشدن هستند و ازاينرو ،همجوار ی آنها با يکديگر به القای اين
معنا ياری میرساند و زمینة وحدت را فراهم میآورد .بیت  0373با تلمیح به حديث،
بیانگر وحدت اولیاء حق با خداست .همچنین در داستان «رفتن گرگ و روباه در خدمت
شیر به شکار» ،وقتی روباه از سرنوشت گرگ عبرت میگیرد و در تقسیم شکار ،همة آن
را به شیر میبخشد ،شیر او را با خويش يگانه میپندارد ( 7000و :)7002
چــون شــدی مَـــن کــانَ لِـلّــه از وَلــه

مـــن تـــو را باشــم کــه کــانَ اهلل لـه
(همان)0373 :
چـــونت آزاريـــم چـــون تـو ما شـدی

مــا تـــو را و جـمـلــه اشــکـاران تـــو را

پــای بــر گـــردون هفتـــم نِــه بَـــر آ
(همان 7000 :و )7002

روبـهـا چــون جملگـــی مـــا را شــــدی

در مشاجرة زن و مرد اعرابی (داستان اعرابی و خلیفه) ،عنصر داستانیِ غالب،
گفتوگوست؛ ازاينرو ،بسامد تکرار ضماير در اين داستان بسیار است و ازاينمیان ،ابیات
زير دارای ضماير همجوار هستند که دو بیت نخست و بیت آخر ،بین اعرابی و زن جريان
میيابد و بیت سوم بین مالئکه و خداوند:
گفت از تـــو کـــی چنیـــن پنداشتـم
هــر چـه گويـی مـن تـو را فـرمان بـرم
تا بگــويـــی و نگیـــرم بـــر تــو مـن

از تـــو مـــن اومیــدِ ديگـــر داشتـــم
(همان)2736 :
در بـــد و نیــکآمـــد آن نـنـگــرم
(همان)2511 :
مـنـکِـــرِ حــلمــم نـیـــارد دم زدن
(همان)2531 :
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گفت مــن شــه را پذيــرا چــون شـوم

بی بهانــه ســوی او مــن چــون روم
(همان)2533 :

در داستان «خدو انداختن در روی امیرالمؤمنین (ع)» حضرت ،پهلوانی را که اکنون
نور هدايت بر دلش تابیده است ،با خود يگانه میشمارد:
تـــو منـــیّ و مــن تـــوَم ای محتشــم

تــو علـی بـــودی علــی را چــون کُشم
(همان)7323 :

تا آنجا که به شفاعت او برمیخیزد:
لیـک بـــی غــم شـــو شفیع تــو منـم

خــواجــة روحــم نـــه ممــلوک تنــم
(همان)7312 :

امّا بهرغم موضوع شفاعت که اتحاد ضماير را به ذهن میآورد ،جايگاه نحوی واژهها در
مصرع نخست و همجواری دو ضمیر (من /تو) ،بر شدّت تقابل میافزايد ،لیکن جابهجايی
ضماير در مصرع ،چنین عاطفهای را درکالم انتقال نخواهد داد؛ برای مثال ،اگر میفرمود:
«بر تو اکنون من شفاعت میکنم» ،بهعل ت جدايی دو ضمیر ،جدال پیشین پهلوان با
علی (ع) و شگرفی شفاعت کنونی ايشان ،در سخن مستور میماند (نیز بیت .)7330
 .2-0تقابلهای همجوار تلمیحی

عناصر متقابل در تلمیحهای داستانی -قرآنی که در ذهن مخاطب مثنوی جايگاهی
ديرينه دارند ،وقتی در مجاورت يکديگر قرارمیگیرند ،بهدلیل فشردگی و تمرکز در
بخشی از بیت ،اغراق بیشتری را منتقل میکنند:
مــوسیـی فــرعـــون را بــا رود نـیــل
پـشــهای نـمـــرود را بـا نـیــم پــــر

مـیکُشــد بـا لشـکـر و جـمـع ثقیـل
مـیشـکـافـــد بــیمُـحـابـا درزِ سـر
(همان 0033 :و )0033

 .8-0تقابلهای همجوار و عناصر اربعه

عناصر اربعه يا آخشیجان ،اضدادی هستند که از ديرباز در ادبیات و اساطیر در تقابل با
يکديگرند .اين عناصرِ متضاد در شعر موالنا در ابیات زير در کنار هم مینشینند:
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هـــر دو ســرمسـت آمــدنــد از خمـرِ حـق

بـــاد آتــش مــــیشـــود از امـــر حــق

(همان)360 :
ور نــخــواهـــی آب هـــم آتـــش شـــود

گــر تــو خـواهـی آتـش آب خـوش شـود

(همان 0775 :و نیز ر.ک 61 :و )7535

 .1تقابلهای همجوار و دیگر ساختهای زیباییشناسی
تقابلهای همجوار عالوهبرآنکه از جنبة نحوی تأثیر بالغی و زيبايیشناسانه بر شعر موالنا
گذاشته است ،در بسیاری موارد به ايجاد زيبايیهای بالغی ديگری نیز منجر میشود و
ساختهای زيبا و گوناگونی را میآفريند.
 .1-1اجزای متقابل در ارکان متقابل همجوار

موالنا گاه جزئی از يک واژه را با واژة همجوار خود متقابل میآورد .در بیت ذيل ،عالوهبر
تقابل «رهزن /مردان» از نظر معنايی (زيرا الزمة معنايی رهزنی ،نامردی است) ،همجواری جزء
دوم واژة نخست (زن) با واژة دوم (مردان) تقابل آن را نیز به ذهن متبادر میکند:
رهزن مــردان شـــد و نامــرد اوسـت

هـر کـه بـی باکـی کند در راه دوست

(همان)31 :

دقت در تقابلهای همجوار میتواند در رجحان رسمالخط نسخهها نیز راهگشا باشد.
در بیت موردنظر توفیق ،سروش و مواليی« ،رهزن» را حفظ کردهاند ،ولی خرمشاهی و
برزگر و مصححانِ قونیه ،آن را پیوسته (رهزن) نوشتهاند (مشتاقمهر.)33 :0733 ،
 .2-1ایهام در ارکان تقابلهای همجوار

همجواری تقابلها گاه بهواسطة ايهامِ تبادر يا ايهامِ تضاد رخ میدهد .در بیت 0625
«شُکر» بهواسطة رسمالخط يکسان با «شِکَر» و همجواری با «سرکه» ،موجب ايهام تبادر
«شِکَر» میشود .در بیت  0511معنای لغوی «صبر» (عصارة تلخ نوعی درخت) گرچه
موردنظر نیست ،با «شِکَر» ايهام تضاد دارد.

00
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گــر تــرشرُو بـودن آمـد شکــر و بـس
گــر سخـن خـواهی که گويی چون شِکَر

پس چــو سِـرْکه شُـکرگـويی نیست کس
(همان)0625 :
صبــر کـن از حـرص و اين حـلوا مَخــور
(همان)0511 :

 .8-1موسیقی تقابلهای همجوار

تقابلهای همجوار گاه بر موسیقی کالم میافزايند؛ گاه اين موسیقی حاصل تکرار است.
در سه بیت نخستِ مثال زير بین واژههای متقابل ،آراية جناس وجود دارد؛ در بیت 110

تقابل معنايی (پا /پابند) وجود دارد که در اين تقابل ،جزئی از واژه (پا) تکرار شده و
همجواری آنها بر تأثیر موسیقی بیت افزوده است .در بیت  7130نیز جزء آخر واژه ،يعنی
«تا» در دو واژة شمارشی متقابل تکرار شده است:
کــس به زيـــر دم خـــر خــاری نهــد

خـــر نـدانـد دفـع آن بـــرمیجـهـــد
(مولوی ،0737 ،دفتر اوّل)061 :

انــــدر آيــیــــد ای مسلمـانـان همــه

غیــر اين عذبــی عــذابـست آن همـــه
(همان)310 :

لیــک بـهـــر آنـکـــه روز آيـنـــد بــاز

بـــرنـهـــد بــــر پــاش پـابـنـــد دراز
(همان)110 :

گــر دو پــا گــر چـار پــا يـک را بَـــرَد

همچـــو مقـــراضِ دوتــا يکتـــا بُـــرَد
(همان)7130 :

 .6نتیجه
تقابلهای همجوار باتوجهبه بسامد فراوانش در مثنوی ،از ويژگیهای سبکی اين اثر است
و میتوان آن را از هنرسازهها ی ناپیدايی شمرد که تأثیری بالغی در شعر موالنا گذاشته
و توانستهاست همسو با زمینة معنايی ابیات ،درجهت القای غرض موالنا تأثیری روان-
شناسانه در ذهن مخاطب پديد آرد .ساختهای گوناگون و الگوهای متنوعی که
تقابلهای همجوار در مثنوی آفريده است ،از نشانههای گسترة زبانی ،ذهنی و ادبی
موالناست .سرايش ارتجالی مثنوی ،انعکاس دستنخورده و بکر حاالت درونی را به دنبال
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دارد .شعر در وجود موالنا مَلَکهای است که بیانديشیدن به صنعتپردازی و تمرکز بر
آرايههای بالغی ،بهترين صورت خود را عرضه میکند .ذهن و ضمیر معنیانديش موالنا،
چنین صنعتپردازیهايی را برای پرورش زمینة معنايی سخن بهکارمیبرد و در پرورش
اين زمینة معنايی از عناصر گوناگونی چون تمثیل ،تلمیحهای اساطیری و دينی و...
استفاده میکند .همجواری ضماير متقابل نیز از ويژگیهای شعر موالناست که گاه تقابل
مرجعهای داستانی خود را تأيید میکنند ؛ گاه ضمیر مخاطب ،میان مخاطب داستانی و
مخاطب لحظههای بیخويشی شاعر در نوسان است و تداعیگر تقابلِ من زمینی با
فرامنِ آسمانی است و گاه نیز بهرغم تقابل ذاتی ،اين ضماير ،مدعی اتحاد با يکديگرند و
بدينسان همجواری آنها به القای معنا ياری میرساند .تأمل در تقابلهای همجوار در
مثنوی ،شاخصی است که میتواند در رجحان رسمالخط نسخهها و نیز انتخاب ضبط
صحیح راهگشا باشد.
پینوشت
 .0نامگذاری اين آرايه را نگارندگان انجام دادهاند.
« .2هنرسازه» را شفیعیکدکنی برای « »priemروسی برگزيد که در زبان انگلیسی « »deviceيا
« »artistic deviceبرای آن پیشنهاد شدهاست .هنرسازه هر نوع وسیلهای است که بر ساحت
زيبايیشناسی متن بیفزايد (ر.ک :شفیعیکدکنی.)013 :0730 ،
 .7در حوزة معنیشناسی ،انواع متعددی برای متقابلها قائلاند؛ مانند تقابلهای مدرّج ،مکمل ،دوسويه
و . ...برای آگاهی بیشتر از انواع تقابل معنايی نگاه کنید به (صفوی 36 :0737 ،و 021-003؛ پالمر،
 36 -36 :0330و الينز.)233 :0333 ،
 .1شمارة ابیات از دفتر اوّل و مطابق با مثنوی تصحیح نیکلسون ( )0737است.
 .6ابر و خورشید استعاره از اشک و آه است.
 .5دمسازی وصال و حضور مطلوب را اقتضا میکند؛ اشتیاق با غیبتِ محبوب دست میدهد .جای نی
لب است ،امّا ناله برمیکشد (ر.ک :فروزانفر)330 :0736 ،؛ پس «دمساز و مشتاق» ازاينرو که يکی
مستلزم حضور است و ديگری غیبت ،پارادوکس ايجاد کردهاند.

تقابلهای همجوار؛ عنصری بالغی و معنیساز در مثنوی11/

 .3ژرفساختِ اين ترکیب را میتوان براساس دو جمله درنظرگرفت« :من رضای تو هستم» و «من
خشم تو هستم» .در اين صورت نیز حذفِ وابستة مسند (تو) در جملة نخست و حذف مسند (من) در
جملة دوم ،موجب عطف واژگان متقابل دو جمله با هم شدهاست.
 .3گاه تکرار يک حرف ،واژهها را با آوايی موسیقايی پیوند میدهد؛ مانند کسوف آفتاب (صامت ف)،
شهسوار اسبجو (صامت س) و نیک بدنما (صامت ن).
 .3پیش از موالنا اين ترکیب تقابلی در ويس و رامین دو بار بهکاررفته است که يکبار بهصورت مقلوب
است« :گذشته حالها با هم بگفتند » (اسعدگرگانی )056 :0713 ،و «بر آن حال گذشته غم
همیخورد» (همان ،)233 :همچنین در غزل خاقانی در يک نسخه آمده است:
بر حال گذشتة ما هر گز نکنی حسرت امید به الطافش آينده همیدارد (ر.ک :خاقانی.)515 :0731 ،
 .01موالنا از زبان رسول (ص) گويد :اگر سالها خدمت آينه و میزان کنی و از آنها بخواهی که حقیقت
را بپوشانند ،نخواهند پذيرفت.
 .00نیز :صبر شیرين از خیال خوش شدَست

کان خیاالتِ فَرج پیش آمدَست (مولوی ،0737 ،دفتر

دوم)633 :

منابع
ابن اثیر ،ابیالفتح ضیاءالدين نصراهلل ( ،)0373المثل السائر فی أدب الکاتب و الشاعر ،قدمه و علق علیه
محمّد محییالدين عبدالحمید ،قاهره ،مصطفی البابی الحلبی و اوالده.
ابنمعتز ،عبداهلل ( ،)0376البديع ،تعلیق المقدمة و الفهارس اغناطیوس کراتشقوفسکی ،بیروت ،دار
المسیره.
ابوديب ،کمال ( ،)0737صورخیال در نظرية جرجانی ،ترجمة فرزان سجودی و فرهاد ساسانی،
تهران ،علم.
اسعدگرگانی ،فخرالدين ( ،)0713ويس و رامین ،تصحیح ماگالی تودوا و الکساندر گواخاريا ،تهران ،بنیاد
فرهنگ ايران.
انقروی ،اسماعیل ( ،)0761شرح کبیر انقروی بر مثنوی معنوی مولوی ،ترجمة عصمت ستارزاده ،تهران،
میهن.
پورنامداريان ،تقی ( ،)0731در ساية آفتاب ،چاپ دوم ،تهران ،سخن.
جرجانی ،عبدالقاهر (بیتا) ،اسرارالبالغه ،قرأه و علّق علیه محمودمحمّد شاکر ،قاهره و جده ،مطبعة
مدنی.
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( ،)0755دالئلاالعجاز فی علم المعانی ،تصحیح طبعه و علق حواشیه سیدمحمّد
رشیدرضا ،طبعة الثالث ،مصر ،دارالمنار.
خاقانی ،افضلالدين بديل ( ،)0731ديوان ،بهکوشش ضیاءالدين سجادی ،چاپ پنجم ،تهران ،زوار.
خطیبقزوينی ،جاللالدين محمد ( ،)2117االيضاح فی علوم البالغة ،بیروت ،دارالکتب العلمیة.
خفاجی ،ابنسنان عبداهلل ( ،)0332سرّ الفصاحة ،بیروت ،دارالکتب العلمیة.
شفیعیکدکنی ،محمّدرضا ( ،)0731موسیقی شعر ،چاپ هشتم ،تهران ،آگاه.
( ،)0730رستاخیز کلمات ،تهران ،سخن.
صفوی ،کورش ( ،)0737در آمدی بر معنی شناسی ،چاپ دوم ،تهران ،سورة مهر.
ضیف ،شوقی (بیتا) ،البالغة تطوّر و تاريخ ،الطبعة التاسعة ،القاهره ،دارالمعارف.
الطیب ،عبداهلل ( ،)0331المرشد الی فهم اشعار العرب و صناعتها ،طبعة الثانی ،بیروت ،دارالفکر.
فروزانفر ،بديعالزمان ( ،)0736شرح مثنوی شريف ،چاپ هفتم ،تهران ،زوار.
مشتاقمهر ،رحمان (« ،)0733نسخة مثنوی مورخ  533قونیه و چاپهای متعدد مبتنی بر آن»،
دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبريز ،سال  ،67ش .011-56 ،206
مولوی ،جاللالدين محمّد ( ،)0732مثنوی  ،تصحیح و تعلیقات محمّد استعالمی ،چاپ چهارم ،تهران،
زوار.
( ،)0757کلیات شمس ،تصحیح و حواشی بديعالزمان فروزانفر ،چاپ سوم ،تهران،
امیرکبیر.
( ،)0737مثنویمعنوی ،تصحیح رينولد نیکلسون ،تصحیح مجدد و ترجمة حسن الهوتی،
تهران ،میراث مکتوب.
Lyons,J.)1987(, semantics, Vol1,Cambridge ,Cambridge University Press.
Pulmer, F.R. (1981), semantics, 2ed Cambridge, Cambridge university
press.

