ادب فارسي ،سال  ،8شمارۀ  ،2پاییز و زمستان  ،1397شمارۀ پیاپي 22

بررسي چگونگي بازتابِ عاطفه در زبان غزلیّات شمس
محسن نورپیشه
دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسي دانشگاه سلمان فارسي کازرون

زیبا قالوندی

*

استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسي دانشگاه سلمان فارسي کازرون
(از ص  179تا )198
تاريخ دريافت مقاله ،1397/3/11 :تاريخ پذيرش مقاله1397/12/15 :

چکیده
بدون بررسی زبان شعر ،بهويژه در شعر غنايی که شاعر در آن از خويشتن خويش سخن میگويد،
نمیتوان پیام شاعر و آنچه را بر او رفته است ،بهدرستی دريافت .اتّفاقی که در زبان میافتد ،بازتابِ
اتّفاقی است که در وجود شاعر افتاده است؛ چراکه عاطفه و هیجان ،همانگونه که بر جسم اثر میگذارد،
بر زبان نیز اثر میگذارد .انتخاب واژهها ،ترکیب آنها با يکديگر و نوع جمالتی که گوينده بهکارمیگیرد،
حجم گستردهای از اطّالعات را در دسترس مخاطب قرارمیدهد که عاطفه و هیجان ،تنها بخشی از آن
است .بخش قابلتوجّهی از آنچه ما دربارة هستیشناسی ،فرهنگ ،منش ،اخالق و رفتار اجتماعی
گويندگان میدانیم ،مرهون همین زبان است .علم زبانشناسی ،دستور زبان ،بالغت و معنیشناسی؛
همگی ابزارهايی هستند برای دريافت ب هتر پیامی که در زبان نهفته است .در اين پژوهش ،چگونگی
بازتابِ عواطف و هیجانات مولوی بر زبانِ شعر او در غزلیّات شمس ،از سه ديدگاه زبانشناسی ،دستور
زبان فارسی و معنیشناسی تحلیل و بررسی شده است و نقش عاطفی پیام در شبهجمالت و اصوات،
نقش ادبی پیام ،کاربرد ضمیر و نوع جمالتی که ندای درون شاعر را در معانی ثانوی متجلّی ساخته،
پژوهیده شده است.
واژههای کلیدی :زبان ،زبانشناسی ،عاطفه ،غزلیّات شمس ،معنیشناسی ،مولوی.
* .رايانامة نويسندة مسئول:

ziba.ghalavandi@gmail.com
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 .1مقدّمه
هر ارتباطی ناگزير به استفاده از رسانهای برای ارائة پیام از گوينده به مخاطب است .اين
رسانه ممکن است گفتار ،نوشتار ،صوت ،تصوير ،شیء ،حرکت و اشاره يا ترکیبی از اينها
باشد .در هر هنری يکی از اين رسانهها رکن اصلی تلقّی میشود؛ بهگونهایکه بدون آن
رسانه ،ارائة آن هنر غیرممکن است .شعر بهعنوان هنری کالمی ،از گفتار و نوشتار
بهعنوان رسانه استفاده میکند و زبان گفتار و نوشتار رکن اصلی آن محسوب میشود.
انديشه ،عاطفه و هر پیامی را بايد در اين زبان جستوجو کرد و از اين زبان به منويّات
شاعر پی برد .علم زبانشناسی ،دستورهای سنّتی زبان ،علوم بالغی مانندِ معانی و بیان،
ابزارهايی است که هرکدام به نوبة خود میتواند در شناخت زبان و شناخت گويندة
سخن راهنما و راهگشا باشد.
شعر را گره خوردگی عاطفه و تخیّل در زبانی آهنگین تعريف کردهاند (شفیعیکدکنی،
 .)86 :1383تخیّل را در زبان يافتهاند و در قالب انواع صورخیال (تشبیه ،استعاره ،کنايه ،مجاز
و )...شرح دادهاند ،به موسیقی شعر نیز پرداخته شده است ،امّا بحث چگونگی عاطفه در
زبان مغفول مانده است .عاطفه چیست و نمودِ آن در زبان چگونه است؟ عاطفه چگونه
در زبان غزلهای مولوی تجلّی يافته است؟ اينها پرسشهايی است که در اين پژوهش
تالش میکنیم به آنها پاسخ دهیم.
باتوجّهبه اين نکته که عاطفه يکی از ارکان مهم هنر ،ادبیّات و باالخص شعر است،
ارتباط آن با ديگر عناصر شعر میتواند زوايای تاريک اين همبستگی و گرهخوردگی را در
شعر روشنتر سازد؛ لذا ضروری مینمايد که پژوهشهای مستقلّی در اين زمینه انجام شود.
دربارة چگونگی نمودِ عاطفه در زبانِ غزلیّات مولوی ،پژوهش مستقلّی انجام نشده،
امّا در پژوهش های ديگر به اين موضوع اشاراتی شده است که برخی از آنها عبارتانداز:
پورنامداريان ،تقی ،)1384( ،در ساية آفتاب (شعر فارسی و ساخت شکنی در شعر مولوی)؛
خلیلی جهانتیغ ،مريم ،)1380( ،سیب باغ جان؛ جستاری در ترفندها و تمهیدات هنری
غزل موالنا؛ حسینپور چافی ،علی ،)1386( ،بررسی و تحلیل سبک شخصی موالنا در
غزلیّات شمس؛ پورنامداريان ،تقی و امیرحسین ماحوزی (تابستان « ،)1387بررسی وجه
شبه در کلیّات شمس»؛ واردی ،زرّين و نجمه دانايیان (زمستان « ،)1389بررسی وجوه
زيباشناسی غزلیّات شمس» و مدرسی ،فاطمه و امید ياسینی (« ،)1387قاعدهافزايی در
غزلیّات شمس».
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 .2بررسي جنبههای عاطفي زبان
در تعريف عاطفه چنین گفتهاند که لفظ عاطفه در عرف و اصطالح معادل آن رويدادهای
ذهنی است که همراه با نمودهايی از هیجان غیرارادی ازقبیل گريستن ،فريادزدن،
سرخشدن ،لرزيدن و غیره است ،امّا اين لفظ در استعمال اغلب منتقدان ،معنايی توسّعی
به خود گرفته است .اين واژه در نظر آنان معادل همهگونه جريانات ذهنی است که
ارزش توجّه را تقريباً قطع نظر از ماهیّتشان داشته باشند (ريچاردز.)85 :1375 ،
شفیعیکدکنی عاطفه را مهمترين عنصر شعر میداند که عناصر ديگر بايد در خدمت
آن باشند .وی میافزايد« :میتوانیم حدود و رسوم زمینه و پیام شعری يک گوينده را
بررسی کنیم و میزان حوزة عاطفی او را بیازمايیم» ()89-87 :1383؛ بنابراين ،ايشان
معتقدند که عاطفه ،هم رکن اصلی شعر است و هم متغیّری قابلسنجش و اندازهگیری
است .روانشناسان نیز عواطف و هیجانها ( )emotionsرا به خشم ،اضطراب و ترس،
شادکامی ،غمگینی ،نفرت ،حسادت و غبطه ،سوگ ،عشق و هیجانهای خودآگاه (شامل
شرم ،گناه ،خجالت و غرور) دستهبندی کردهاند (خداپناهی .)265-248 :1388 ،همانگونه که
روانشناسان تأثیر عواطف و هیجانات را بر جسم انسان مشخّص کردهاند (ر.ک :گلمن،
 ،)29 :1387برعهدة سخنشناسان است که دربارة اثر آن بر زبان و ادبیّات کاوش کنند.
در اين خصوص نیز نظريههايی وجود دارد؛ ازجمله اينکه پورنامداريان در تحلیلِ
تعريفِ خواجه نصیرالدين طوسی از شعر ،اين نظريه را ارائه میدهد که هرگاه عاطفه
افزايش يابد ،معنی کمرنگتر میشود و آشنايیزدايی افزايش میيابد ( 31 :1381و :1384
 .)163ياکوبسن در نظرية ارتباطی خود ،يکی از وجوه پیام را وجه عاطفی آن میداند و
میگويد« :آنچه که ما آن را کارکرد عاطفی مینامیم ،متمرکز بر گوينده است .هدفش،
بیان مستقیم رويکرد گوينده به چیزی است که دربارة آن صحبت میکند[ ]...الية عاطفی
محض در زبان در حرف ندا متجلّی میشود .آنها از زبان ارجاعی از نظر الگوهای صوتی و
نقش نحوی متفاوتاند؛ مانند مک گیتی گفت :وای ،وای!» (ياکوبسن.)354 :1960 ،
اگرچه در عاطفیبودن اصوات فوق ترديدی وجود ندارد ،امّا حروف ندا و دعا تاحدّی
موردمناقشه قرارمیگیرد؛ از طرفی گفته میشود که «ياکوبسن معتقد است که نقش
صرفاً عاطفی زبان در حروف ندا تظاهر میيابد؛ مانند «ای وای» يا حتّی اصواتی نظیر
«نچنچ!» و جز آن( ».صفوی )32 :1373 ،و از طرف ديگر ،در نقش ترغیبی آورده میشوند.
«ساختهای ندايی و امری را میتوان بارزترين نمونههای نقش ترغیبی زبان دانست.
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صدق يا کذب اينگونه ساختها قابلسنجش نیست؛ مانند «اين کتاب را بخوان!»« ،ای
خدا!» و جز آن» (همان)؛ بنابراين ،طبق نظر ياکوبسن اگر «ندا» حال گوينده را بیان کند،
مانندِ «ای وای!» ،نقش عاطفی دارد و اگر برای برانگیختن مخاطب باشد؛ مانندِ «ای
خدا!» (يعنی در حالت دعايی) و «اال ای خیمگی خیمه فروهل» (يعنی در حالت امری) ،نقش
ترغیبی يا کوششی دارد« :پارهای از پیامها کوششی هستند و بهگونهای مستقیم به
گیرنده مرتبط میشوند (چون کاربرد فعل امر در گفتار گوينده ،يا کاربرد خطاب :اال ای خیمگی»)...
(احمدی ،)66 :1380 ،امّا از ديدگاه مارتینه «ای وای!» و «يا خدا!» که جنبة دعايی دارد،
هر دو کنار هم در قالب حديث نفس قرارمیگیرند (مارتینه.)10-9 :1960 ،
به جز ياکوبسن و مارتینه ،فیلسوفان و زبانشناسان ديگری نیز دربارة جمالت
«عاطفی» و «ترغیبی» در قالب «کارگفت» يا «کنش گفتاری» ( ،)Speech Actسخن
گفتهاند« :آرای سرل دربارة مقولهبندی کارگفتها از اهمیّت بسزايی برخوردار است .وی
تحتتأثیر طرحی که آستین از کارگفتها به دست داده بود ،اينگونه پارهگفتارها را در
پنج گروه طبقهبندی کرد» (صفوی .)177 :1383 ،اين کارگفتها عبارتاند از :کارگفتِ
اظهاری ،کارگفت ترغیبی ،کارگفت تعهّدی ،کارگفت عاطفی و کارگفت اعالمی.
دربارة کارگفت ترغیبی گفته شده است که «نمونة کارگفت ترغیبی را میتوان در
پرسشها يا درخواستها مشاهده کرد» (صفوی .)177 :1383 ،کارگفتِ عاطفی نیز چنین
تبیین شده است« :در اين دسته از کارگفتها گوينده احساس خود را از طريق قدردانی،
عذرخواهی ،تبريک ،ناسزا و جز آن بیان میکند» (همان« .)178 :هدف کنش عاطفی بیان
حالتی روانی است که شخص در آن سهیم شده است  . ...افعال کنش عاطفی شاملِ بیان
آرزو ،تشکّرکردن ،معذرتخواستن ،سالمکردن ،احترامگذاشتن[ ]...و اهانتکردن است»
(زرقانی و اخالقی)69 :1391 ،؛ بنابراين ،طبق نظر سرل ،کارگفت يا کنش گفتارِ عاطفی ،حوزة
وسیعی را دربرمیگیرد و آنگاه که گوينده احساس خود را بیان میکند ،از کارگفت عاطفی
استفاده کرده است؛ مثالً ناسزاگفتن يا قدردانیکردن ،میتواند به اشکال مختلفی بیان شود.
سرل برای تعیین گونههای پنجگانة کارگفتها ،به چهار عامل ديگر توجّه کرده است
که يکی از آنها «نکتة غیربیانی» ( )illocutionary pointاست؛ بدين معنی که «نکتة
غیربیانی ،قصد يا هدف از تولید کارگفت بهحسابمیآيد؛ برای نمونه ،نکتة يک کارگفت
ترغیبی اين است که مخاطب را به انجام کاری وادارد» (سرل و واندر وکن.)13 :1985 ،
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مسئلة ديگری که سرل به آن توجّه دارد مستقیم يا غیرمستقیمبودن کارگفتهاست؛
يعنی اينکه گاه پرسش میتواند به جای امر بهکاررود و( ...سرل .)43 :1979 ،اين نکات
بسیار مهمّ است و معموالً در بالغت سنّتی فارسی در مبحث معانی مطرح میشود.
 .3عاطفه و هیجان در غزلیّات مولوی از دیدگاه زبانشناسي
 .1-3با استفاده از شبهجمالت و اصوات

عادتهای گفتاری و تکیهکالمهايی که گوينده بر اثر هیجان بر زبان میآورد ،جزو نقش
عاطفی زبان محسوب میشود .اين تکیهکالمها غالباً به شکل اصوات و شبهجملهها در
کالم نمود میيابد .بسامد «آه»« ،وای»« ،ای وای» و  ...در غزلیّات مولوی گواهی است
بر عاطفیبودن زبان غزلیّات او و هیجانات درونی وی؛ نمونه:
آه کــه آن صـــدر ســرا مــیندهد بار مـرا

مـینکند محـــرم جان محــرم اسرار مرا
(موالنا)139 :1376 ،

ذرّه بـــه ذرّه بــرِ تــو ،سجدهکنان بر درِ تو
آه از اين زشتان که مهـرو مینمايند از نقاب

چاکر و ياريگــرِ تــو ،آه چــه ياری صنما
(همان)42 :
از درونسـو کاهتاب و از بـرونسـو ماهتاب
(همان)298 :

برای مطالعة نمونههای ديگر میتوان به غزلهای،787 ،780 ،561 ،468 ،460
،1408 ،1352 ،1323 ،1131 ،1095 ،1016 ،1001 ،1000 ،998 ،952 ،881 ،788
،2156 ،2114 ،2066 ،2064 ،1967 ،1936 ،1837 ،1825 ،1814 ،1771 ،1719
3017 ،3009 ،2924 ،2807 ،2806 ،2788 ،2477 ،2467 ،2463 ،2458 ،2404
مراجعه کرد.
بسامد «وای» و «ای وای»:
در گل بمانده پای دل جان میدهم چه جای دل
عشق چـــو خــونخـواره شـــود وای از او ،وای

وز آتش سودای دل ،ای وای دل ،ای وای ما
(همان)4 :
کــوه اُحـــد پاره شود خاصّــه چـــو ماهــا
(همان)53 :

ای وایِ آن ماهـی کـه او پیوستـه بر خشکی فتــد

ای وایِ آن مسـی کـه او بر کیمیا عاشق نشد
(همان)523 :

قصــد جفــاها نکنـــی ور بکنـــی با دل مـــن

وا دل مـن وا دل مـن وا دل مـن وا دلِ مـن
(همان)1817 :
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نمونههای ديگر را در غزلهای ،1259 ،1211 ،1165 ،1062 ،975 ،769 ،740 ،678
،2157 ،1900 ،1866 ،1825 ،1823 ،1816 ،1771 ،1460 ،1453 ،1403 ،1343
،3010 ،2934 ،2922 ،2872 ،2729 ،2451 ،2438 ،2387 ،2224 ،2195 ،2190
 3073 ،3016 ،3011ببینید.
«زهی» نیز صوتی است که جزو ادات تحسین محسوب میشود و مولوی آن را به
صورت تکیه کالمی عاطفی بیش از چهارصد مرتبه در غزلیّات خود بهکاربرده است .در
دو غزل با رديف «خدايا» که آن نیز منادايی عاطفی است ،آن را تشديد کرده است
(موالنا 50 :1388 ،و )51؛ نمونة ديگر:
زهی باغ! زهی باغ! که بشکفت ز باال

زهی قدر و زهی بدر! تبارَک و تعالی

زهی فرّ ،زهی نور ،زهی شرّ ،زهی شور

زهی گوهر منثور ،زهی پشت و تولّا

زهی ملک ،زهی مال ،زهی قال ،زهی حال

زهی پرّ و زهی بال ،بر افالک تجلّی
(موالنا)49 :1388 ،

اين نوع غزلها ،از گونهای است که موسیقی آنها در اوج قراردارد و ارزش موسیقايی
واژهها بیش از ارزش معناشناختی آنهاست.
«خنک» ،صوت يا شبه جملهای است به معنی «خوشا»« ،خوشا به حال» و «آفرين»
که بیش از هشتاد مرتبه در غزلیّات شمس بهکاررفته است؛ برای نمونه اغلب ابیات غزلی
با مطلع زير با اين واژه آغاز میشود:
خنک آن دم که به رحمت سر عشّاق بخاری!

خنک آن دم که برآيد ز خزان باد بهاری!
(موالنا)2814 :1376 ،

در برخی موارد هم با حرف ندا آمده است که به آن شدّت بیشتری میبخشد؛ مانند
ای خنک جانی که لطف شمس تبريزی بیافت

برگذشت از نه فلک بر المکان باشنده شد
(همان)737 :

يا با واژة «آوه»:
آوه خنک آن دل را کو الزم آن جان شد

گه بادة جان گیرد گه طرة مشکینی
(همان)2609 :

در موارد معدودی هم «خوشا» و «ای خوشا»؛ مانند
ای صفـــا و ای وفــا در جـــور عشــــق
ای خــوشا روزا که ما معشوق را مهمان کنیم

ای خوشـــا و ای خوشـــا اقبـــال عشــق
(همان)1309 :
ديــده از روی نگارينـــش نگارستان کنیـم
(همان)1598 :
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خوشا مشکا که میبیزی به راه شمس تبريزی

زهی باده که میريزی برای جان میخواره
(همان)2294 :

که در بیت فوق به دلیل واجآرايی و موسیقیای که از تکرار حروف «شمس
تبريزی» ،حاصل میشود ،از صوت «خوشا» بهره گرفته است.
در اين بخش از مقاله و مثالهايی که ارائه شد ،براساس نظرية ياکوبسن ،وجه عاطفی
پیام را در شبهجمالت و اصواتی که عادت گفتاری و بیانگر هیجان گوينده است ،بیان
کرديم ،امّا عاطفه و هیجان در شعر مولوی به اين بخش محدود نمیشود و همانگونه که
پورنامداريان اشاره کرده است ،در نقش شعری زبان که ياکوبسن آن را نتیجة تأکید بر
پیام میداند ،مولوی تأکید بر گوينده (خود) دارد (پورنامداريان)384-383 :1384 ،؛ بنابراين،
عاطفه و هیجان در نقش شعری زبان مولوی نیز قابلمشاهده و بررسی است.
 .2-3عاطفه و هیجان در نقش ادبي (شعری) پیام

در نقش شعری زبان مولوی ،ارجاع تقلیل میيابد؛ برای مثال ،هنگامی که او از ماهی و
موج و ...سخن میگويد ،در حقیقت از خود و هیجانات خود میگويد:
مرا اگر تو نخواهی منت به جان خواهم

وگـــر درم نگشايــی مقیـم درگاهـــم

چـو ماهـــیام که بیفکند موج بیرونش

بــه غیـــر آب نباشــد پناه و دلخواهم
(موالنا)1727 :1376 ،

يا:
در آب چون نجهد زود ماهــی از خشکـی

چو بانگ موج به گوشش رسد ز بحر زالل
(همان)1353 :

در اين بیت اگرچه ظاهراً به خود اشاره نمیکند ،امّا میتوان «ماهی» را نمادِ خود او
دانست؛ يا در بخشهای عاطفی مثنوی که «نی» و «ماهی» میتواند نمادی از خودِ
شاعر باشد (ر.ک :موالنا.)17-1/1 :1377 ،
نقش ادبی اطّالعات زيادی در اختیار ما میگذارد؛ ازجمله نوع يا ژانر ادبی ،احساسات
و عواطف شاعر ،ويژگیهای فکری ،شخصیّتی و روحی و روانی شاعر و....
دربارة نقش شعری يا ادبی پیام و پیوند آن با عاطفه و نوع ادبی ،میتوان گفت که
اگرچه ،همانگونه که ياکوبسن معتقد است ،در نقش شعری تأکید پیام بر خود پیام
است ،امّا در شعر غنايی که همة عناصر در خدمت بیان عاطفه و احساسات گوينده
است ،نقش شعری و ادبی پیام نیز غالباً در خدمت همین احساسات است؛ همانگونه که
در شعر حماسی اين وجه از پیام در خدمت احساسات ملّی و میهنی است .تنها در حالت
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وصفی است که نقش شعری غالباً متوجّه خود پیام میشود؛ برای مثال ،به تشبیه
«شیر» در اشعار زير توجّه کنید:
 .1نمونههای حماسی از شاهنامة فردوسی که تشبیه «شیر» در خدمت بیان عواطف
ملّی است:
دلیــران يکايک چـــو شیر ژيان

همــه بستــه بـــر کین ايــرج میان
(فردوسی:1960 ،

سپاه انجمــن کرد و پويان برفت
يکــی درع پوشیـــد زال دلیـــر
میــان سپـاه انــدر آمـــد دلیـر

)2119/1

چـــو شیـر از پسش روی بنهاد تفت
(فردوسی)26/2 :1962 ،
بـه جنـگ انـدر آمـد به کردار شیــر
(همان)32 :
سپهـــدار قارن بــه کـــردار شیـــر
(همان)63 :

 .2نمونههای غنايی از غزلیّات مولوی که تشبیه «شیر» در خدمت عواطف و احساسات
شاعر است:
شیــرِ سیاهِ عشـقِ تــو میکَند استخـوان مــن

نی تو ضمان من بُدی پس چه شد اين ضمان تو؟
(موالنا)2152 :1376 ،
چــو گیـــرد او بــه کنارم چه خوش بود به خدا

چــو شیــر پنجه نهد بر شکسته آهوی خويش

کـــه ای عــزيـز شکارم چــه خـوش بود به خدا
(همان)219 :
در بیشـــة جــان ما آن شیـــــر وطــــن دارد
(همان)604 :
جـــز کـــه همیـــن شیــر شکاريـــم نیست
(همان)506 :
شیـــــرِ غــــمِ تــــو خـــــوردست مــــــرا
(همان)241 :
ور سپارم هـــر دمــی جــان دگـــر بسپرده گیر
(همان)1072 :

چـــو انـــدر آيــد چـــه خــوش بـود به خدا

شمسالحق تبــريـــزی شاه همـه شیران است
تـا کـــه مـــرا شیــــرِ غمت صیـــد کــرد
نَــــرد کَــــفِ تـــو بُــــردست مـــــــرا
گر خورد آن شیرِ عشقت خون ما را خورده گیر

 .3نمونههايی در هنگام توصیف که تشبیه «شیر» ،غالباً متوجّه خود پیام و زيبايیهای
زبان است:
شیر گــردون چـو عکس شیر در آب

پیــشِ شیـــرِ علـــم ،ستان باشـــد
(انوری)91 :1364 ،
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شیر سگــی داشت که چون پو گرفت
آفتاب ار ســـوار شـــد بـــر شیــر

سايــة خورشیــد بــر آهـــو گـــرفت
(نظامی)105 :1320 ،
هست مـــی شیـــر و آفتاب ســـوار
(خاقانی)196 :1378 ،

در هنگام توصیف ،در شعر يا نثر شاعرانه ،نقش ادبی پیام تأکید بر خود پیام و زبان
پیام دارد و کمتر به بیان و انتقال عاطفه میپردازد .هرچند عاطفه در حاشیة سخن
منتقل میشود ،امّا بیشترين توجّه به گزينش واژهها ،ترکیب و نحو جمالت و هماهنگی
بین آنهاست؛ مانند «فرّاش باد صبا را گفته ،تا فرش زمرّدی بگسترد ،و داية ابر بهاری را
فرموده ،تا بناتِ نبات در مهد زمین بپرورد( »...سعدی.)23 :1381 ،
اطّالعات ديگری که نقش ادبی پیام در اختیار ما میگذارد ،شخصیّت و حالتهای
روحی و روانی گوينده است ،حتّی اگر دو شاعر ،در يک نوع ادبی (مثالً غنايی) و يک قالب
شعری (مثالً غزل) ،شعر را به يک نوع شروع کنند و کموبیش يک حالت (مثالً شتاب) را
بیان کنند ،باز هم در همان چند جملة نخست میتوان تفاوتها را ديد؛ برای نمونه،
«صبحشدن» را در نظر بگیريد:
حافظ و مولوی غزل خود را با «صبح است» آغاز میکنند .انتخاب بعدی شاعر چه
واژهای است؟ پاسخ به اين پرسش میتواند راهگشا باشد .مولوی «صبوح است» را انتخاب
میکند و حافظ «ساقیا» را برمیگزيند؛ هر دو واژهای را برگزيدهاند که با واژة «صبح»
همآواست ،امّا با روشی متفاوت؛ يکی به روش توازن صرفی و ديگری همآوايی غیرصرفی.
با همین گزينش ،وزن شعر هم مشخّص میشود؛ وزن شعر مولوی تندتر میشود (مفعول
و مفاعیل و )...و وزن شعر حافظ ،جويباری و ماليمتر (مفعول و فاعال)...؛ در ادامه ،جمالت
مولوی کوتاهتر و با ضربآهنگ بیشتری بیان میشود ،امّا جمالت حافظ طوالنیتر و
کندتر است:
صبح است و صبوح است ،بر اين بام برآيیم (موالنا)1485 :1376 ،
صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن (حافظ)255 :1383 ،

هر دو به «صبوحیکردن» اشاره میکنند و سپس نظری به گردون و چرخ پرشتاب
روزگار میاندازند:
صبح است و صبوح است ،بر اين بام برآيیم
صبح است ،ساقیا ،قدحی پـــر شراب کــن

از ثور گريزيــم و به بـــرج قمر آيیم
(مولوی)
دور فلک درنــگ نــــدارد ،شتاب کـــن
(حافظ)
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شتابِ مولوی بیشتر شتابی هیجانی و عاطفی است؛ اين را هم از وزن تند و جمالت
کوتاه میتوان فهمید و هم از معانی آنها .مولوی میخواهد به شتاب به سر بام برآيد و از
برجی به برجی بگريزد ،امّا حافظ ،ساقی را فرامیخواند و شرابی طلب میکند؛ شتابی که
حافظ از آن سخن میگويد ،بیش از آنکه هیجانی باشد ،فلسفی و هستیشناختی است.
در بیتهای بعد مولوی به سراغِ معشوق میرود و خورشید ،چهرة معشوق را برای او
تداعی میکند ،امّا حافظ به همان مسئلة هستیشناختی و فلسفی خود میپردازد و
خورشید و شراب را بههم میآمیزد .حافظ اگرچه از شتاب میگويد ،امّا نوعی طمأنینه و
آهستگی ذاتی در وجود او هست؛ در حوصلهای که در انتخاب واژهها و تناسب آنها با
يکديگر میکند نیز میتوان اين نکته را ديد ،امّا مولوی شخصیّتی شتابزدهتر و هیجانی
تر دارد و غالباً سیر تداعیها ،مسیر انتخاب واژههای او را تعیین میکند.
اگر از نظر کمّی هم به غزلهای هر دو شاعر بنگريم و تعداد ابیات را مالک سنجش
قراردهیم ،شايد پرگويی مولوی در قیاس با کمگويی و گزيدهگويی حافظ را بتوان ناشی
از هیجان بیشتر موالنا دانست.
در ديگر غزلهای مولوی هم میتوان اين هیجان را ديد؛ برای مثال ،او با وزن تند،
جمالت کوتاه ،فعلهای حرکتی ،اصوات و ايماژهای صوتی ،فرارسیدن صبح را چنین به
تصوير میکشد:
خیز صبوحــی کــن و در ده صال

خیــز کــه صبــح آمد و وقت دعا

کـوزه پر از می کن و در کاسه ريز

خیــز مــزن خنبک و خـم برگشا

دور بگـــردان و مــرا ده نخست

جان مــرا تازه کــن ای جـان فـزا

خیـز کـه از هر طرفی بانگ چنگ

در فلــک انــداخت نــدا و صــدا

تنتـن تنتـن شنـو و تـن مــزن

وقت تـو خوش ای قمر خوش لقا...
()255 :1376

نمونههای ديگر در کلیات.2639 ،2393 ،890 :
هرچند حافظ هم غزلی هیجانیتر از مثال قبل در بیان فرارسیدن صبح دارد:
میدمد صبــح و کلــه بست سحاب

الصبــوح الصبــوح يا اصحاب...
()13 :1383

امّا غالباً فرارسیدن صبح را با وزنهای جويباری و هیجانی کمتر از مولوی تصوير
کرده است:
صبح است و ژاله میچکد از ابر بهمنی

برگ صبوح ساز و بده جام يک منی...
(همان)309 :
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 .4عاطفه و هیجان در غزلیّات مولوی از دیدگاه دستور زبان فارسي
بخشی از دستور زبان فارسی به جمالت عاطفی اختصاص يافته است؛ حالت عاطفی در
اين جمالت غالباً با حرف «چه» بیان میشود (ناتل خانلری .)119-117 :1380 ،در دستور
زبان فارسی ،دامنة اصواتی که به جای جملة عاطفی مینشیند ،وسیع درنظرگرفتهاند؛
بهگونهایکه شامل وجه ترغیبی پیام از ديدگاه زبانشناسی هم میشود؛ اصواتی از قبیلِ
«هان»« ،زنهار»« ،هیس» و مناداهای دعايی مانندِ «خدايا» (همان.)119-117 :
مولوی در غزلیّاتش برای بیان شگفتی و اعجاب خود و يا کثرّت و عظمت امور ،از
ساختار «چه »!...بسیار استفاده کرده است؛ مثال:
چه خوشی عشق! چه مستی! چو قدح بر کف دستی خنک آنجا که نشستی ،خنک آن ديدة جان را!
(موالنا)71 :1388 ،

در اين بیت عالوه بر ساختار موردبحث ،از صوت «خنک» به معنی «خوشا» هم
استفاده شده و اثر عاطفی آن را شدّت بخشیده است (برای مطالعة نمونههای ديگر ر.ک:
همان 50 :و  51و  .)606مولوی تپیدنهای دل و سرگیجههای عشق را با اين ساختار و
بیانی بسیار عاطفی چنین میسرايد:
بی لطف و دلداریِّ تو ،يا رب ،چه میلرزد دلم!

در شوقِ خاکِ پایِ تو ،يارب ،چه میگردد سرم!
(همان)485 :

وزن شعر (مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن) است که شیوة قرارگرفتن هجاهای
بلند و کوتاه در اين وزن تپیدن دل را تداعی میکند .مولوی با استفاده از قافیههای
داخلی ،اين وزن متحداالرکان سالم را به شکل اوزان دوری درآورده است؛ بهگونهایکه
تداعیگر سرگیجه است؛ به بیان ديگر ،فرم شعر محتوای آن را به تصوير میکشد.
مولوی از شبهجمالت و اصواتی که برای آگاهانیدن و تنبیه يا دعوت و شتابیدن ،به
کارمیروند نیز در غزلیّات خود بسیار استفاده کرده است؛ مانندِ «هله»« ،هال»« ،اال»،
الصّال»« ،هین»« ،هان» و . ...اين واژهها را میتوان از ديدگاه ياکوبسن ،جزو وجه ترغیبی
پیام بهشمارآورد .طبق شمارش ما ،بسامد واژة «هله» در غزلهای مولوی بیش از 248
مرتبه است؛ نمونههايی از کاربرد اين واژهها در غزلیّات شمس:
چو من از خويش برَستم ره انديشه ببستم

هله ای سردِهِ مستم برهانم به تمامت

هله برجه هله برجه قدمی بر سر خود نه

هله برپر هله برپر چو من از شکر و غرامت

بِبُر ای عشق چو موسی! سرِ فرعون تکبّر

هله فرعون! به پیش آ که گرفتم در و بامت
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هله تا ياوه نگردی چو در اين حوض رسیدی

که تکش آب حیات است و لبش جای اقامت
(موالنا)121 :1388 ،

نمونههای ديگر هال ،اال ،هین و هان در (موالنا،200 ،926 ،694 ،103 ،963 ،860 :1388 ،
.)34 ،177 ،485 ،18 ،425

مثالهايی از کاربرد «الصّال» در کلیّات شمس :غزلهای ،32 ،21 ،18 ،17 ،13 ،1
،281 ،276 ،257 ،243 ،211 ،206 ،200 ،197 ،196 ،170 ،142 ،51 ،45 ،34 ،33
،2769 ،2533 ،2362 ،2007 ،1780 ،1594 ،1402 ،1020 ،497،687 ،446 ،305
... ،2809 ،2801 ،2783
چنانکه گفته شد ،اين واژهها از ديدگاه زبانشناسی جزو وجه ترغیبی پیام محسوب
میشوند ،نه وجه عاطفی آن .بااينحال ،نمیتوان منکر نقشی شد که در انتقال عاطفه به
مخاطب ايفا میکند؛ بهگونهایکه از ديدگاه دستور زبان فارسی ،جزو جملههای عاطفی
بهشمارمیآيد .شمیسا معتقد است که «گاهی اصوات خود بهتنهايی حکم جملة عاطفی
را دارند :هیهات! زنهار! دريغا!» ( .)202 :1379به جز موارد پراکنده ،غزلی چهارده بیتی با
مطلع زير در کلیّات شمس با رديف هیهات آمده است:
زهی می کاندر آن دست است هیهات!

که عقل کل بدو مست است هیهات!
(موالنا)353 :1376 ،

همچنین چندين مورد «دريغا» و «ای دريغا»:
اندر اين ماتم دريغا تاب گفتارم نماند

تا مثالــی وانمايــم کان چنان بگــريسته

ای دريغـا ای دريغـا ای دريغا ای دريغ

بر چنان چشم عیان چشم گمان بگريسته
(همان)2364 :

غزل فوق ،مرثیهای است که مولوی آن را در سوگ صالحالدين زرکوب با مطلع زير
سروده است:
ای ز هجرانت زمین و آسمان بگريسته

دل میانِ خون نشسته عقل و جان بگريسته
(همان)

اين غزل جزو عاطفیترين غزلهای مولوی است و تکرار واژههای «دريغا» و «ای
دريغا» يکی از چندين نشانة عاطفیبودن کالم اوست.
برای مطالعة موارد ديگر به کلیّات شمس ( )1376غزلهای ،1652 ،814 ،783 ،637
 2870 ،2719 ،2648 ،2524 ،1938 ،1816 ،1207 ،1752و  2898مراجعه کنید.
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کاربرد ضمیر

شفیعیکدکنی در بخش «رفتار موالنا با ضمیر» به صرفکردن ضمیر توسط مولوی در
غزلیّات شمس اشاره کرده است (موالنا .)103 :1388 ،خلیلی جهانتیغ نیز به قراردادن
ضماير به جای يکديگر توجّه داشته و اشاره میکند که مولوی ضماير شخصی را به جای
ضمیر مشترک قرارداده است؛ مثالً به جای «خودت» ،ضمیر «تو» آورده است ()218 :1380
امّا نکتة ديگری که به آن اشاره نشده است و بايد به کاربردِ ضمیر در شعر مولوی
افزود ،اين است که مولوی گاهی به جای استفادة ضمیر «ما» از ضماير «من و تو»
استفاده میکند .اين کار باعث خصوصیترشدن رابطة بین عاشق و معشوق میشود و
حسّ عاطفی غزل را بیشتر میکند؛ برای نمونه غزلی با همین رديف در زير میآيد:
خُنک آن دم که نشینیم به ايوان من و تو

به دو نقش و به دو صورت به يکی جان من و تو

دادِ بــاغ و دم مــرغان بــدهـــد آب حیات

آن زمانـــی کـــه درآيیـــم بــه بُستان من و تو

اختـــرانِ فلـــک آينـــد بـــه نظّــارة مـــا

مَـــهِ خــــود را بنمايیــــم بديشان مـــن و تو

من و تو بی «من« و «تو» جمع شويم از سر ذوق

خوش و فارغ ز خرافاتِ پريشان من و تو...
(موالنا)818 :1388 ،
عشــــق مــــــن و تـــــــــو کــران نـــدارد
(همان)256 :
هرجــا کـــه گـريهای است ،کنون خنده میشود
(موالنا)874 :1376 ،

ايـــــــن عالـــــم را کـــــــرانـــــهای هست
غـــم رفت و گـريـه رفت ،بقای مــن و تـــو باد!

و در هیجانی غالبتر ،اين «من» و «تو» نیز به اتّحاد میرسد:
بی من و تو ،هر دو تويی ،هر دو من

جانِ منـــی ،آن منـــی ،يا منــی
(موالنا)1055 :1388 ،

 .5عاطفه و هیجان در غزلیّات مولوی از دیدگاه معنيشناسي
در بالغت سنّتی فارسی ،بخشی از علم معانی به جمالت انشايی میپردازد؛ جمالتی که
بیانگر احساسات گوينده است؛ مانندِ بیان حال يا بیان رنج و اندوه و تحسّر گوينده .اگر
اين تفسیر بابک احمدی از نظرية ياکوبسن را بپذيريم که میگويد« :اگر ما از زاوية ديد
فرستنده (مثالً نیّت او در طرح معانی خاص ،يا موقعیّت روانشناسانة او در طرح پیام ،يا  )...بحث
کنیم ،توجّه خود را متمرکز بر جنبة عاطفی زبان کردهايم [( »]...احمدی ،)48 :1374 ،اين
بخش از علم معانی در حقیقت بررسی همان وجه عاطفی پیام در نظرية ياکوبسن خواهد
بود؛ چراکه جهتگیری به سوی گوينده است .از ديدگاهی ديگر نیز اين بخش از علم
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معانی ،با نظرية سرل همخوانی دارد که به مستقیم و غیرمستقیمبودن کارگفتها میپردازد
(صفوی)180 :1383 ،؛ البته کورش صفوی معتقد است که «درک کارگفت مستقیم از
طريق يک کارگفت غیرمستقیم ،مبتنی بر بافت موقعیّتی است و از دانش درونزبانی
قابلتعیین نمینمايد( ».همان .)181 :بااينحال ،علم معانی در بالغت فارسی از همین
دانش درونزبانی نیز ،تاحدّزيادی به درک معانی در صورتهای مختلف جمله (در زبان
شعر نه همة گونههای سخن) نايل شده است؛ مثالً استفهام در بیانِ رنج و اندوه و تحسّر يا
ندا در بیانِ تحسّر و توجّع (علویمقدم و اشرفزاده .)67-66 :1376 ،شمیسا طلبیخواندن
انشاء در کتب بالغت سنّتی را نقد میکند و آن را صحیح نمیداند (.)204 :1379
مولوی در غزلیّات خود ،گاهی استفهام در بیانِ رنج و اندوه و تحسّر و سرزنش را با
گفتوگوهای درونی و تکگويیهايی همراه کرده است که برانگیزندة احساسات و
عواطف بسیار است؛ مانند ابیاتی که «نگفتمت »...در آغاز بیت تکرار میشود:
نگفتمت مــرو آنجـا کــه مبتالت کنند؟

که سخت دست درازند ،بسته پات کنند

نگفتمت که بدان سوی دام در دام است؟

چو درفتادی در دام کــی رهات کننــد

نگفتمت بـــه خرابات طرفـــه مستاننـد

که عقـل را هــدف تیــر ترّهات کننــد
(موالنا)338 :1388 ،

يا غزلی ديگر با اين مطلع:
نگفتمت :مـــرو آنجا کــه آشنات منم

در اين سرابِ فنا چشمة حیات منم!
(همان)643 :

که از نُه بیت غزل ،هفت بیت آن دارای چنین ساختاری است.
نمونهای ديگر که مولوی استفهام را در بیان تمنّا و آرزو بهکاربرده است:
کی باشد کاين قفس چمن گردد؟

واندر خورِ گام و کام من گردد؟
(همان)250 :

مولوی غزلی دارد با رديف پرسشی «چرا چرا؟» که در آن از بیوفايی يار در عین
جانبخش بودنش و خستگی و هجران و وفاداری خويش سخن میگويد .استفهام در اين
غزل هم بیان حال گوينده است و هم طلب بخشش و استرحام از معشوق و هم اغراء و
برانگیختن وی جهت تجلّی .تکرار واژة «چرا» و قراردادن آن در رديف ،عالوه بر تشديد
موسیقی غزل ،بیانگر احساسات شديد شاعر نیز هست:
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ای بگرفته از وفا گوشه کــران چـرا چـرا؟

بـر منِ خستـه کــردهای روی گران چرا چرا؟
(همان)33 :

يا غزلی ديگر با رديف «چرا؟» که استفهام هم در بیان مدح معشوق است و هم بیان
حال خود:
جمله يارانِ تو سنگاند و تويی مرجان چرا؟

آسمان با جملگان جسم است و با تو جان چرا؟

چون تو آيی جزو جزوم جمله دستک میزنند

چون تو رفتی جمله افتادند در افغان چرا؟
(همان)65 :

دعا را میتوان جزو جمالت عاطفی بهشمارآورد (علویمقدم و اشرفزاده،)71-70 :1376 ،
هرچند همانگونه که در آغاز بحث گفته شد ،از ديدگاه زبانشناسی بین ديدگاه
ياکوبسن و مارتینه تفاوتهايی وجود دارد .از ديدگاه سرل دعا جزو کارگفتها (کنش
گفتار)ی عاطفی است .نمونههايی در غزل مولوی:
مايیم مست و سرگران ،فارغ ز کار ديگران

عالم اگر برهم رود ،عشق تو را بادا بقا!
(همان)7 :

يا غزلهايی با رديف «تا باد چنین بادا» و «تا باد چنان بادا» (ر.ک :همان 44 :و  ،)46يا
غزلی با رديف «مبادا بی شما» (ر.ک :همان )64 :و يا غزلهايی ديگر با رديف «باد»،
«مبارکباد» (ر.ک :همان 273 :و  289و  309و  310و )225
نیایشوارهها

برخی از غزلهای مولوی ،نیايشوارههايی است که جنبة طلبی ندارد؛ در حقیقت نوعی
حمد و شکرگزاری است که با ساختار ندايی بیان شده است ،نه با ساخت دعايی .اين
گونه غزلها بیشترين بار عاطفی را دارند و طبق نظرية سرل نمونة کاملی از کنش گفتار
عاطفی است .شفیعی کدکنی میگويد« :در ديوان هیچ شاعری ،به اندازة ديوان شمس
خطاب و جملههای ندايی وجود ندارد و اين نوعِ بیان ،خاصِّ شاعرانِ عاطفی است .او
حتّی در بیان خبری و غیرِخطابی نیز از فرم خطابی استفاده میکند[)69 :1388( »]...؛
نمونهای از اين نیايشوارهها:
ای بگفتــه در دلــــم اســـرارها

وی بـــرای بنـــده پختــــه کارها

ای خیالت غمگســـار سینــــههـا

ای جمــالت رونـــق گلــــزارها

ای عطـــای دست شادیبخـش تو

دست ايــن مسکیـــن گرفته بارها

ای کف چــون بـــحر گوهـرداد تو

از کف پايـــم بکنــــده خــــارها

ای ببخشیــــده بسـی سرها عوض

چـــون دهنـــد از بهر تو دستارها
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خود چـه باشد هر دو عالم پیش تو

دانـــــة افتـــــاده از انبــــارهــا

آفتاب فضـــــل عالـــم پـــرورت

کــــرده بـــر هـــر ذرّهای ايثارها

چــارهای نبـــود جــز از بیچارگی

گرچه حیلــه مــیکنیم و چارههـا

نورهای شمس تبــريـزی چو يافت

ايمنیــم از دوزخ و از نـــارها
(موالنا)177 :1376 ،

يا در غزلی ديگر آورده است:
ای که به هنگام درد ،راحت جانی مرا

وی که به تلخی فقر ،گنج روانی مرا

آنچه نبُردست وهم عقل نديدست و فهم

از تو به جانم رسید قبله از آنی مرا...

در رکعات نماز هست خیال تو شه

واجب و الزم چنانک سبع مثانی مرا
(همان)207 :

«ندا» در بیان شگفتي و کثرّت
ای شاد که ما هستیم اندر غمِ تو جانا

هم محرمِ عشق تو ،هم محرمِ تو جانا
(موالنا)48 :1388 ،

نمونههای ديگر:
ای گیج ،سری کان سر گیجیده نگردد زو
ای خشک ،درختی که در آن باغ نرسته است
ای شکـــری! دور ز وهـــــم مگس
ترياق جهان ديد گمان برد که زهر است

وی گول ،دلی کان دل ياوه نکند نیّت
(موالنا)326 :1376 ،
وی خوار ،عزيزی که در اين ظلّ شجر نیست
(همان)333 :
وی عسلــــی! کــــز تـــن زنبــــور نیست
(همان)505 :
ای مژده ،دلی را که ز پندار خريديم
(همان)1480 :

برای مطالعة نمونههای بیشتر ر.ک :همان،473 ،428 ،423 ،415 ،264 ،132 :
.2586 ،2398 ،2138 ،2132 ،1598 ،1070 ،524
مثالهای خطاب با «ای» در غزلیّات مولوی بسیار است؛ بهگونهایکه طبق شمارش
ما ،بسامد خطابهايی که فقط با حرف «ای» در دويست غزل نخست کلیّات شمس
آمده است ،بیش از  470مرتبه است؛ البتّه نسبت پراکندگیِ «خطاب و ندا» در سطحِ
کلیّات شمس يکسان نیست؛ برای نمونه يقیناً کسانی که غزلیّات شمس و نقد و نظرها
را دنبال میکنند ،با اين نظر مشهور شفیعیکدکنی آشنا هستند که میگويد« :برای
اينکه نسبت آماری اين قضیه تاحدی روشن شود ،میتوانید ده غزل اوّل ديوان شمس را
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برای نمونه با ده غزل آغاز ديوان هر شاعری ،حتّی سعدی و حافظ مقايسه کنید و نسبت
جملههای خطابی و ندايی آنها را بسنجید» (موالنا)69 :1388 ،
در اين نمودار ضمن تأيید بسامد زياد خطاب و ندا در غزلیّات شمس ،نشان میدهد که
نسبت پراکندگی در سطح کلیّات شمس يکسان نیست تا بتوان براساس ده غزل اوّل چنین
مقايسهای انجام داد.
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نمودار پراکندگي حرف «ای» در کلیّات شمس

نکتة ديگر اينکه در آمار فوق «ای» به معنی «چه» در بیان تعجب و کثرّت به نسبت
«ای» منادا ،بسامد کمتری دارد و غالباً برای ندا آمده است.
شمیسا معتقد است که بحث تمنّی و ترجّی هم در علم معانی فارسی بحث مستقلّی
ندارد و اداتی از قبیل «کاش» و «کاشکی» و «بوَد آيا» و «آيا شود» و «چه بودی» و
«مگر» و «تابوکه» ،همگی جملة عاطفی میسازند و بیانگر آرزوی تحقّق امری مطابق
میل گوينده هستند ( .)205 :1379مولوی از واژههای «کاش» و «کاشکی» بسیارکم
استفاده کرده است؛ مورد نخست آن در غزل هفتم کلیّات است و موردی ديگر يافته
نشد تا غزل  .817او در مواردی هم از «تا »...استفاده کرده است:
بنشستهام من بر درت تا بو که برجوشد وفا

باشد که بگشايی دری گويی که برخیز اندر آ
(موالنا)7 :1376 ،

نمونههای ديگر را میتوان در غزلهای  189 ،69 ،44 ،24 ،22مطالعه کرد.
مولوی شیوة ديگری هم برای بیان آرزوهای خويش برگزيده است؛ چنانکه چند
غزل با رديف «آرزوست» دارد:
بنمای رخ کـــه باغ و گلستانـم آرزوست
ساقــی و ســردهــی ز لب يارم آرزوست

بگشای لب کـه قنــد فــراوانم آرزوست
(همان)441 :
بدمستــی ز نـــرگس خمـارم آرزوست
(همان)452 :
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ای چنگ پـــردههای سپاهانــم آرزوست

وی نای نالــة خــوش سوزانم آرزوست
(همان)457 :

همچنین با انواع ديگرِ پرسش ،آرزوی خود را بیان کرده است؛ مانندِ
جنّت مرا بی روی او هم دوزخ است و هم عدو

من سوختم زين رنگ و بو ،کو فرّ انوار بقا؟
(همان)3 :

يا با منادا؛ مانندِ
ای يوسف آخر سوی اين يعقوب نابینا بیا

ای عیســی پنهانشـده بر طارم مینا بیا
(همان)16 :

شاعرِ شعر غنايی ،بهجز در جمالت انشايی ،در جمالت خبری نیز از خويشتن خويش
سخن میگويد و در اين بخش از کالم او هم میتوان جنبههای عاطفی را ديد:
ابروم میجهیــد و دلِ بنــده میتپیـــد

اين مینمود رو که چنین بخت در قفاست
(موالنا)139 :1388 ،

برای آگاهی از نمونههای ديگر ر.ک :موالنا،589 ،585 ،583 ،582 ،440 :1388 ،
612 ،608 ،598 ،591
به جز خبردادن از حال خود ،گاهی خبر برای مدح هم بهکارمیرود و گوينده به اين
طريق احساس خود را به ديگری بیان میکند:
امروز آن کسی کـــه مــرا دی بداد پند

چون روی تو بديد ز من عذرها بخواست
(همان)139 :
چو فروشدم به دريا چو تو گوهرم نیامد

سر خُنبها گشادم ،ز هزار خُم چشیدم

چو شرابِ سرکشِ تو به لب و سرم نیامد
(همان)280 :

همه را بیازمودم ،ز تو خوشترم نیامد

يا در مدح مکانِ معشوق و آرزوی رسیدن به آن میگويد:
چمنی کـــه جملــه گلها به پناهِ او گريزد

که در او خزان نباشد که در او گلی نريزد

شجری خوش و خرامان ،به میانة بیابان

که کسی به ساية او چو بخفت مست خیزد

فلکی چو آسمانها که بدوست قصدِ جانها

که زحل نیارد آنجا که به زُهره برستیزد

گهـری لطیف کانـــی بــه مکانِ المکانــی

به وی است اشارتِ دل چو دو ديده اشک بیزد
(همان)279 :

 .5نتیجه
بسامد اصواتی که از ديدگاه زبانشناسی جزو وجه عاطفی پیام محسوب میشود و ازنظر
دستور زبان فارسی هم جمالت عاطفی خوانده میشود ،در غزلهای مولوی نشاندهندة
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عمق تجربههای عاطفی اوست؛ تجربههايی که گاه با واژههای ديگر قابل انتقال نیست و
در اين حالت عاطفه تبديل به صوتی از سر حسرت ،درد ،شور و شوق ،شادی و ...میشود.
عشق عمیق مولوی به معشوق ،او را به سمت تخاطب سوق میدهد؛ گاه با نداهای
پیدرپی او را صدا میزند و شور و شوق و شادی خود را در عالم خیال با او تقسیم
میکند و يا از حس تنهايی و غم خود ،با او سخن میگويد .موالنا در پرسشهای پیاپی
خود از معشوق و قراردادن رديفهای پرسشی در غزل ،از شور و شوق خويش برای
ديدار معشوق سخن میگويد .نیايشهای خاصّی که بدون چشمداشت و هرگونه طلب
به درگاه معشوق میکند ،از عشق خالصانة وی خبر میدهد و اين وجه تمايز مدح او با
مدح ديگر شاعران است.
وجه شعری زبان که از ديدگاه برخی زبانشناسان بر پیام تأکید دارد ،در اشعار
غنايی و بهويژه غزلهای مولوی ،محملی است برای بیان نداهای درون و از خويشتن
گفتن .وزن تند و جمالت کوتاه او همچون نفسهايی بهشمارهافتاده از هیجان ،تجربههای
عاطفی او را نهتنها در معنی واژهها که در فرم غزل هم به مخاطب منتقل میکند و در
اين حالت ،مخاطب با احساس خود ،آن را درمیيابد.
نهايتاً اينکه هرکدام از نظريههای زبانشناسی و معنیشناسی جديد و سنّتی ،با
وجود شباهتها و وجوه افتراقشان ،مؤيد عاطفیبودن کالم مولوی در غزلیّات است و
هريک به گونهای زوايای تاريک اين همبستگی بین عاطفه و زبان را روشن میسازد.
پينوشت
 .1ارجاع به اشعار موالنا در کلیّات شمس ،ارجاع به شمارة غزلهاست.
 .2ارجاع به اشعار ديگر شاعران ،ارجاع به شمارة صفحه است.
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