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 :چكيده
 ارتباط كه فارسي ادبيات و عرفان تاريخ در مهم و برجسته اثري عنوان به شمس مقاالت

 شده واقع پژوهشگران توجه مورد كمتر با وجود اين دارد، آثارش و زندگي مولوي، تنگاتنگي با

اي گرانبها از مواعظ و گفتارهاي سرسلسلگان طريقت هايي كه به عنوان مجموعهنگاشته .است
نجاميده و به صورت مشتي يادداشت از هم گسيخته و نامنظم باقي مولوي از سواد به بياض ني

 عدم و گسيخته هم از جمالت ساختار كتاب، اين به داليل كم توجهي از و يكي مانده است

در اين پژوهش سعي بر اثبات وجود انسجام متني با تكيه بر نظريه . است متن ظاهري انسجام
نقش و ارتباط عناصر زباني در متن و تأثير آن در تبلور معنا (سخن كاوي و توجه به بافت متني 

شود كه به وسيلة آن، ارتباط هر انسجام متني شامل روابط معنايي مي. است)و تفهيم مطلب
 M.A.K(هاليدي . تواند به عنوان متن انجام وظيفه نمايدمي قطعه از گفتار يا نوشتار

Halliday(  و حسن)R.Hasan(  به عنوان كساني كه در ساختمان متني و روابط بين
شود كه هايي اطالق مياند؛ معتقدند كه انسجام به كلية رابطهاي نقش كليدي داشتهجمله

ابزارهاي آفرينندة انسجام متني . داردميعنصري از يك جمله را به عناصر جمالت قبلي مرتبط 
 .  شونداي به سه دستة دستوري، لغوي و پيوندي تقسيم ميو روابط بين جمله

  در بررسي انسجام متني مقاالت، عوامل انسجام چون انسجام دستوري متن را در دو 
        بخش ارجاع و حذف، انسجام لغوي در دو صورت تكرار و همايش و انسجام پيوندي در

»    ارتباط خالف انتظار«، تقابلي )Caushre(، سببي )Additive( چهار نوع ارتباط اضافي
)Adversative(  و زماني)Temporal( مقاالت شمس تبريزي . ايممورد كنكاش قرار داده

علي رغم گسيختگي و پراكندگي ظاهري از انسجام متني برخوردار است كه اين انسجام مدلول 
 .يابدوامل به وجود آورنده انسجام متني تحقق ميتوجه به ع

 

مقاالت شمس تبريزي، انسجام متني، ارتباط زماني، سببي، تقابلي و : كليدي هايواژه
 .زماني
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مه   مقد 
مقاالت كشف شد خبر مهمي در از زندگي شمس تبريز و احوال شخصي او تا آن گاه كه 

سلطان الفقرا، سرّاللّه بين «: نام خود شمس و پدر و جد او چنين آمده است. دست نبود
. كامل الحال و القال، موالنا شمس الحق و الدين، محمد بن ملك داد التبريزي، الوري

د نام جد شمس الحق يا شمس الدين، لقب است و محمد نام او، و علي نام پدر و ملك دا
به قونيه آمده و پس از  642جمادي الثاني  26شمس در تاريخ  )39:1369موحد،(» .اوست

قونيه به از آن شهر رفته و دوباره پس از شانزده ماه  643شوال  21شانزده ماه در تاريخ 
ردي قلندر گمنام بود كه او را به قونيه گذار و با م .ناپديد شده است 645بازگشته و در 

آفتاب ديدارش چنان بر روان مولوي بتافت و آتش در خرمن .ي ديدار افتاده بود مولو
شمس،  )27:1376سلطان ولد،(. »هر چه جز معشوق باقي جمله بسوخت«هستي او زد كه 

پير، مريد و مراد، شورآفرين و واژگون گر موالنا، . بي ترديد، شخصيتي تاريخي است
 -به يـك سخن، شمس، زايشگر مولوي است  .اســت» مولوي«جالل الديــن محمد 
 !زايشگر تولّد دوبارة او

ي متضاد، با اغراق، با شعر، هاي در هاله اي انبوه از ابهام، با روايت» شخصيت شمس«
با افسانه و با اعتراف بسياري از معاصران او نيز پژوهندگان عصر ما، به ناشناسي و 

به مناسبت رابطة خالقش با موالنا، «وصف،  با اين.  گمنامي وي، به هم درآميخته است
تاريخ ادب ايران است، بلكه بي ترديد از  هاي نه تنها يكي از شگفت انگيزترين شخصيت

شايد اگر شمس . حيرت آفرين، در نهضت عرفاني جهاني، به شمار مي رود هاي اَبر چهره
ه وي را بدين درجه نمي بود در حيات رواني موالنا هرگز استحاله و جهشي آن چناني ك

رسانيده، پديدار نمي گشت و مولوي هرگز آن چنان در عين طمأنينه به پاي كوبي، شور 
سرا پا طغيان جان  هاي افكني، عصيان و سرايش مثنوي سرا پا تمكين، در عين غزل واره

شمس الدين ابتدا مريد  )84: 1384 صاحب الزماني،(! نمي باخت و دل فرو نمي پرداخت
وبكر زنبيل باف يا سله باف تبريزي بود كه اگر چه از مبادي تربيت او اطالعي شيخ اب

و شمس به گفتة خود جملة » در واليت و كشف القلب يگانة زمان بود«نداريم، ولي 
و در «از او يافته، ليكن مرتبة شمس بدان جا رسيد كه به پير خود قانع نبود  ها واليت
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م را چند نوبت گرد برآمد و به خدمت چندين طلب اكملي سفري شد و مجموع اقالي
و گويا بدين » يده و اكابر صورت و معني را دريافته و اقطاب و افراد رسابدال و اوتاد 

مسافران صاحب دل او را شمس پرنده «جهت يا نظر به طيران او در عالم معني 
 )67:1384فروزانفر،( ».گفتندي

كه شـمس الدين مريد و تربيت يافتة ركن الدين سجاسي است كه  اند بعضي گفته
شيخ اوحدالدين كرماني هم وي را به پيري بـرگزيده بود و اين روايت هر چند از نظر 

الدين هر دو به تاريخ مشكل نمي نمايد و ممكن است كه اوحدالدين مذكور و شمس
دو با يكديگر چنان كه بيايد  خدمت ركن الدين رسيده باشند و ليكن اختالف طريقة اين

پيش از . تا اندازه اي اين قول را كه در منابع قديم تر هم ضبط نشده، ضعيف مي سازد
گشت و آن كه شمس الدين در افق قونيه و مجلس موالنا نورافشاني كند، در شهرها مي

 كرد و نيز به جزويات كارها مشغولداري ميرسيد و گاهي مكتببه خدمت بزرگان مي
چون اجرت دادندي، موقوف داشته تعلّل كردي و گفتي تا جمع شود كه مرا «مي شد و 

و چهارده ماه تمام در شهر » غيبت نمودي ،قرض است تا ادا كنم و ناگاه بيرون شو كرده
پيوسته نمد سياه پوشيدي و پيران «حلب در حجرة مدرسه به رياضت مشغول بود و 

شمس تظاهر به زهد و قدس  )68:1384فروزانفر،(» .يطريقت او را كامل تبريزي خواندند
با آن كه هم صوفي و هم فقيه محسوب . و انتساب به خرقه و سلسله را دوست نداشت

شد، در سفرهاي خويش نه در خانقاه فرود مي آمد و نه در مدرسه، به كاروان مي
كاروان  هاي حجرهدر . شد كه به قول خود او جاي غريبان آنجا بودسراهاي بازار وارد مي

سراها بر روي حصير مي غنود و به اندك غذا اكتفا مي كرد، فقر خود را از انظار مستور 
برخي اوقات در .مي داشت و از احوال و عوالم روحاني خود نيز چيزي بروز نمي داد

مي بافت و معيشت از آنجا مي » شلوار بند«حجره اي كه در كاروان سرا گـرفته بـود 
الـروم، مـــعلّمي اطفال مي كرد و ظاهراً زود خشمي  خي واليـات از جمله ارزدر بر. ردك

و تند خويي كه جزوي از طبيعت او محسوب مي شد، از او معلّمي مهيب و احياناً موفق 
ظاهر احوالش با آنچه نزد اهل مالمت ديده مي شد « )152:1372زرين كوب،(. مي ساخت

خرقة صوفي را ظاهراً بدان سبب كه با لـباس خلق تفاوت داشت و وي را . شباهت داشت
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غالباً كسوتي از نمد سياه بر تن داشت و . نما مي كرد نمي پوشيددر كوي و بازار انگشت
» .ار پنهان مي ساختاحياناً ظاهر حال خود را در حقيقت حال محترفه و اهل باز

 )156:همان(
اي كه به اعتقاد بيشتر محققان سلطان ولد، مجموعة سخنان شمس را در نسخه

كه از مواعظ  هاييدر ميان مجموعه«اند فرزند موالنا آن را پرداخته است، مقاالت ناميده
گان طريقت مولوي به دست داريم تنها مقاالت شمس است كه از و گفتارهاي سرسلسل

د به بياض نينجاميده و به صورت مشتي يادداشت از هم گسيخته و نامنظم باقي سوا
اما اين سخنان با همة آشفتگيها و ناتماميها، چون الماس در ميان مقاالت . مانده است
   جمالت . مقاالت شمس سرتاسر وجد و حال و شور و نشاط است«. درخشدديگر مي

. اي سرشار استفا و جاذبة خيركنندهآن با همه شكستگي و درهم ريختگي، از ص
گفتار شمس با . زنداحساس گرمي و روشنايي و وسعت خاصي در سرتاسر آن موج مي

آيد خيال وقتي او به سخن درمي. پيرايگي نغز و شيرين و آبدار استهمه سادگي و بي
و  بياني پرنشئه و آهنگ، تنيده از تار و پود طنز. سرايدكني كه موالنا شعر ميمي

هاي بلند، هاي رنگين و انديشهتمثيل، خالي از هرگونه تكلف و فضل فروشي، پر از خيال
 ) 18:1369موحد،(» .لبريز از روح و حركت

مقاالت يادگار گرانبهايي است كه پس از ورود شمس به قونيه و حاالتي كه او را با 
هم آورندة اين فرا. موالنا رفته به صورت يادداشت از سخنان او بجاي مانده است

او با آن شور و غوغائي كه در اندرون داشت هيچ گاه . يادداشتها خود شمس نبوده است
گرمي حضور و گيرائي نفس وي به . نويسي نپرداخت و دست به تأليف كتابي نزدبه مقاله

او اصالً به . نزديك شمس، بيش از حروف مردة نقش بسته بر صفحة كاغذ ارج دارد
من . آنچه تو را برهاند بندة خداست نه نبشتة مجرد« :گفتادي نداشت و مينوشته اعتقاد زي

ماند و نويسم در من ميسخن را چون نمي«: انگيز اوو اين گفتة شگفت» .اَتبع السواد فَقَد ضَّل
هاي جادويي خيال در خاطر چنان است كه گويي كه با جلوه«.»دهدهر لحظه مرا روي دگر مي

زبان، فسرده و دهد كه آنها را در قالب الفاظ بيكند و دلش رضا نميشقه ميپرخروش خود معا
 )18:1369موحد،( ».حركت ببيندبي
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از » ريتر و عبدالباقي گلپينارلي«هاي خطي موجود مقاالت را محققيني چون نسخه
ها بيرون كشيدند و معرفي كردند و مرحوم فروزانفر نخستين محقق زواياي كتابخانه

بود كه پس از دريافت عكسي از نسخة مقاالت به ارتباط عجيب مطالب آن با  ايراني
 .مثنوي موالنا توجه داد

اي مقاالت به جهت كشف و شناخت شخصيت شمس الدين تبريزي جايگاه ويژه
   اي از ابهام پوشيده است و رابطة موالنا با دانيم كه زندگاني شمس در پردهمي. دارد

انگيزترين و اسرارآميزترين وقايع است كه گاهي به افسانه ز شگفتاين پير مرموز يكي ا
 اي است مقاالت دريچه«. آيدماند و باور كردنش براي اذهان مردم عادي دشوار ميمي

در مقاالت . سازدواسطه با اين شخصيت عجيب و انديشه و روش او آشنا ميكه ما را بي
  پرسند انسرايي منزل كرده است از او ميبينيم كه شمس به قونيه آمده و در كارومي

من خود را مستحق خانقاه «: دهدآيي، با يك دنيا طنز پاسخ ميكه چرا به خانقاه نمي
اند كه ايشان را پرواي پختن و حاصل كردن نباشد، اين خانقاه جهت آن قوم كرده. دانمنمي

گويند اگر اهل خانقاه نيستي ميبه او  ».من آن نيستم. روزگار ايشان عزيز باشد با آن نرسند
دهد كه اهل مدرسه در پاسخ مي. اي؛ خوب بيا در مدرسه منزل كنالبد اهل مدرسه

تنند، اين نوع بحث كار من نيست و اگر بخواهم كه از مقولة لفظ خارج شوم و لفظ مي
من «گويد رهايم كنيد كه آنگاه مي» .به زبان خود بحث كنم بخندند و تكفير كنند«
 )20:همان(» .ريبم و غريب را كاروانسرا اليق استغ

افكند، بلكه ما را در محيط عرفاني مقاالت نه تنها روي زندگاني شمس روشني مي
شمس به اصطالح اهل عرفان، صاحب حال و قال هر دو . دهدآن روز عالم اسالم قرار مي

آرائي دازي و سخنپربوده و جاي تأسف است كه وي با آن مايه از نكته سنجي و لطيفه
كارهاي نثر فارسي را توانست بزرگترين شاهشايد او مي. دست به نوشتن كتابي نزده است

هاي خود بارها از قوت كالم و شيريني گفتار او سخن به ميان موالنا در غزل. بيافريند
 .آورده است

 دهدتم حياتم ميسآن كه كشت دهد       آن شكر پاسخ نباتم مي
  )489:1378مولوي،(
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 قـاليـدهـاي در دارد بـناگـوش ضـميـر مـن   
 از آن الـفـاظ وحـي آسـاي شـكـربـار شمس الدين                                   

  )959: 1378مولوي، (
آن كس كه «: گفتشمس خود نيز به قوت كالم خويش نيك واقف بود چنان كه مي

آنست كه صحبت ديگران بر او سرد شود و تلخ شود، نه به صحبت من ره يافت عالمتش 
كند، بلكه چنان كه نتواند با ايشان صحبت چنان سرد شود و همچنين صحبت مي

  يابند معذور مردم روزگار را در اينكه سخن وي را در نمي) 74:1369شمس،(» .كردن
. ا سخن من الف ندارنداين مردمان را حق است كه ب«: گويدوار ميداند و با لحني حماسهمي

شنوند نه در طريق طلب و سخني مي... نمايدآيد، همه دعوي ميهمه سخنم به وجه كبريا مي
 )139:همان( ».افتدنگري كاله مياي كه برمينه ره نياز، از بلندي به مثابه

با بياني پراستغنا و عتاب آلود و در عين حال مهربان و عاشقانه و عذرخواهانه، خطاب 
يا هر كه خود را ديدم در او، با او سخن توانم . سخن با خود توانم گفتن« :گويدموالنا مي به

آن دشمن تو . نمودينيازي و بيگانگي مينمائي، آن تو نبودي كه بيتو ايني كه نياز مي. گفتن
بوسه آخر من تو را چگونه رنجانم، كه اگر بر پاي تو . رنجانيم كه تو نبودياز بهر آنش مي. بود

 )99:همان( ».دهم، ترسم كه مژة من در خلد، پاي تو را خسته كند
تكلف و پيرايه و بياعتنا و بيپرداز شمس و لحن بيبيان مطمئن و مسلط و نقش

تمثيالت و . بخش برخوردار استرندانة وي از يك نوع زيبايي وحشي جذاب و نشئه
گيركننده و دور از ابتذال و غافل -چون شعر موالنا -استعارات و صورتگريها در نثر شمس

هاي او طنزآميز و كوتاه و پايان ناپذير قصه. نامنتظر، ولي نرم و طربناك و دالويز است
هاي دانم در كتابمن نمي«: دارد كهمصحح كتاب مقاالت، محمدعلي موحد بيان مي. است

 ».چه قدر داريم -كه براستي بايد شعر نابش خواند -هايي از اين دستنثر پارسي نوشته
 )38:1369موحد،(

شمس خود . هاي دانش بشري در دست نيستاز شمس اثري، در هيچ يك از رشته«
ها، و از اين رو گاه يك نكته، به لفظ. كند كه عادت به نوشتن نداشته استتصريح مي

   . شده استهاي گوناگون، بارها بر زبان او جاري ميها و مقدمات و نتيجه گيريشيوه
با اين وصف، شمس، يكبار به بياني مبهم، به مخاطبي غير مشخص كه احتماالً 
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هاي ديگران هاي ما را، با نبشتهو نيز وقتي نبشته«: گويدبا لحني گاليه آميز مي. موالناست
ترديد بي» نبشتة ما«اگر اين اشارة شمس به  »!ما نبشتة تو را، با قرآن نياميزيم! آميزيمي

هايي از نكاتي كه به توان توجيه كرد كه شمس احياناً، يادداشتد باشد مياشاره به خو
تواند روشنگر بسياري از اين توجيه، مي. است داشتهرسيده است، برمينظرش مي

رسد كه مقاالت، يكسره چون بعيد به نظر مي. قطعات پخته و پرداختة نثر مقاالت باشد
كتبي تندنويسان و بازنگاري مريدان وي، هاي همه تقريرات شفاهي شمس و يادداشت

 )102:1384الزماني صاحب(» .بعدها صرفاً از روي حافظه باشد
دهد كه مقاالت شمس، عموماً گسيختگي، آشفتگي و بريدگي عبارات مقاالت نشان مي

هاي ممكن و از تندنويسيبلكه بيشتر عبارت «. نگاشته و دست پرداختة منظم او نيست
اما به . اندآورده هاي وي فراهمنظمي از گفتهي مريدان اوست كه با كمال بيهايادداشت
هاي پراكندة خود او باشد نويساي از سخنان شمس، احياناً دسترسد كه پارهنظر مي

با . انداي پديد آوردهاند و از آن مجموعهكه آنها را نيز، با سخنان ديگرش، درهم آميخته
ترين، اي از زيباترين، كوتاهخنان پراكنده، ما با پارهاين وصف، در ضمن همين س

مقايسة آن با . شويمهاي ادب و انديشة فارسي روبرو ميترين گنجينهرساترين و ژرف
ها، ، درعين حال كه منبع بسياري از انديشه»مقاالت شمس«سازد كه مثنوي، آشكار مي
منثور  هاي نوشتهترين  از دالويز) 103:1369موحد، (» هاي مولوي استداستانها و تمثيل

دراين پژوهش بر .متني برخوردار است  كه با وجود پريشان نمايي از انسجام پارسي است
  آنيم تا مقاالت شمس را از جنبة انسجام متني مورد كنكاش وبررسي قرار دهيم

 .  وببينيم اين نكته در كالم او تا چه مايه مصداق دارد 
  شناسي ساختاري گرفته از زبان، شناسيهاي مختلف زبانمكتبشايان ذكر است كه در 

و دستور زبان زايا گشتاري ماهيت علمي زبان  )Bloomfield(شناسي بلومفيلدي تا زبان
   ، بعد از آن. بررسي قرار گرفته استبه دور از كاركردها و تأثيرات اجتماعي آن مورد 

در . العة زبان با ماهيت كاركرد آن برآمدندهاي مطشناسان در پي منطبق ساختن روشزبان
 »سخن كاوي«به عرصة  1990شناسي در دهة شناسان، زبانهاي زبانادامة اين تالش

)Discourse Analysis( كلية مكاتب دستور زبان در توصيف خود از زبان، . كشيده شد
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اي پاره. اندداختهپا از چارچوب جمله فراتر نگذاشته و تنها به بررسي روابط درون جمله پر
تر از سطح جمله مثل كلمه يا عبارت را در مطالعات خود هدف ها واحدهاي پاييناز آن

در حالي . انداي جمله را به عنوان چارچوب مطالعات خود انتخاب كردهاند و عدهقرار داده
يكي از ادعاهاي اصلي سخن كاوي رهايي از چارچوب جمله و پرداختن به روابط زباني 

شناسي نحوة كنش و اي از زبانسخن كاوي به عنوان شاخه«باشد اي ميبرون جمله
گويان را مورد واكنش متعدد در فرآيند سخن و چگونگي رد و بدل كردن پيام بين سخن

بندي معنا و پيام واحدهاي زباني را در ارتباط با دهد و نحوة تبلور و شكلمطالعه قرار مي
سخن كاوي فرآيند سخن را كه يك . كندمل برون زباني بررسي ميعوامل درون زباني و عوا

دهد؛ بلكه متن كه بازده نهايي فرآيند ذهني و ماقبل متن است، مورد مطالعه قرار نمي
باشد كه با بررسي و تجزيه و تحليل آن فرآيند سخن است، مادة اولية سخن كاوي مي

نظر سخن كاوي فرآيند سخن بر دو از . شوندهاي سخن بررسي ميعوامل مؤثر و ويژگي
هنگامي كه گوينده سخن . فرآيند تفهيمي سخن -2. فرآيند توليدي سخن -1: نوع است

حاصل . افتدكند، فرآيند توليدي به جريان ميمي گويد و پيامي را به مخاطب خود ابالغمي
خود فرآيند  اين متن است كه به نوبة. شودمخاطب ارائه مي اين فرآيند به صورت متني به

عملكرد عناصر زباني ) 50:1385پور ساعدي،لطفي(» .اندازدتفهيمي مخاطب را به جريان مي
يعني اينكه ساختمان و آرايش متني چه تأثيري در نقش عناصر زباني وداد و ستدهاي 

-شناسي متن در رابطه با سخن كاوي مورد توجه قرار ميها دارد، در زبانلفظي بين انسان

. شوددر مطالعات سخن كاوي به دو نوع عامل؛ بافت اجتماعي و بافت متني اشاره مي. گيرد
منظور از بافت متني اين است كه يك عنصر زباني در چارچوب متن چه نقشي بر عهده «

چه تأثيري در تبلور نقش و معناي  هادارد و جمالت ماقبل و مابعد آن و عناصر داخل آن
      تنها از يك يا چند جمله كه داراي معنا يا پيام معينيمتن « )30:همان(» .آن دارند

ها برقرار هستند، باشند، تشكيل نشده؛ بلكه در داخل متن روابط معيني كه بين جملهمي
اي كه در مطالعات سخن كاوي مجموعة اين روابط بين جمله. دهندمتن را تشكيل مي

    )110:همان(» .اندناميده شده )Textual cohesion(»انسجام متني«آفرينندة متن هستند، 
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به اين .  نمايدانسجام متني روابط هر قطعه از گفتار يا نوشتار را در متن مشخص مي
   واحدهاي سخن با توجه به نقشي كه اجزاي زبان در انجام نقش كلي «معني كه 

و حسن  )M.A.K. Halliday(هاليدي . شوندكنند، تعيين ميارتباط زباني ايفا مي
)R.Hasan( شود كه عنصري از هايي اطالق ميمعتقدند كه انسجام به كلية رابطه    

ابزارهاي آفرينندة ) 30:همان(» .كنديك جمله را به عناصر جمالت قبلي مرتبط مي
.          لغوي. 2. دستوري. 1: اي به سه دسته تقسيم ميشوندهانسجام متني و روابط بين جمل

 ).تباط منطقيار(پيوندي  .3
 
 انسجام دستوري. 1

 .شودانسجام دستوري به دو بخش ارجاع و حذف تقسيم مي
 ارجاع  .1-1
ها بدون اي از كلمات است كه درك معناي آنمنظور از ارجاع، ويژگي مخصوص پاره«

     در واقع ارجاع كاربرد انواع مختلف ضمير . رجوع به عناصر ديگر امكان پذير نيست
     ها باشد كه با ايجاد ارتباط بين جمالت يك متن باعث انسجام متني آندر متن مي

    )110: 1385لطفي پور ساعدي،(» .گرددمي

درنگ متوجه استفاده فراوان از انواع ضميرهاي ارجاعي خواننده با خواندن مقاالت بي
شود كه درك مطلب بدون توجه به اين هاي شمس ميگوييها و سخندر خطابه

در مقاالت شمس به ميزان قابل توجهي به . باشدپذير نميضميرهاي ارجاعي امكان
 . خوريمبرمي» او«ضمير ارجاعي 

چنانكه . بعد از آن خوف نماند. اكنون انگور را حدي است كه او را سرما زيان دارد«
 )46: 1369 شمس،(» .بعد از آن انگور در زير برف پرورده شود

كه قبل از آن ذكر شده است ) ص(ضمير به حضرت محمد  در اين سخن نيز هر دو
متابعت محمد آن است كه او به معراج رفت، تو هم بروي در پي او، جهد «. گرددبرمي

چون طالب دنيا باشي به زبان نباشي، بل كه به . كن تا قرارگاهي در دل حاصل كني
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مت طاعت باش و طالب دين باشي، هم به زبان نباش؛ به مالز. مباشرت اسباب باشي
 . طالب حق باشي، به مالزمت خدمت مردان باش

 »همنشين تو از تو به بايد             تا ترا جاه و قدر افزايد
 )47: 1369 شمس،(

مشغولي به فكرت، تن مشغولي به خدمت و اول دل: عالمت عارف سه چيز است«
همچنان عالمت عارف آنست كه دنيا را به نزد او خطر نبود و . چشم مشغولي به قربت

مرجع هر سه ضمير ) 792:همان(» .عقبي را به نزد او اثر نبود و مولي را به نزد او بدل نبود
 . باشد، عارف مي»او«

د و بر منبرها و محفلها ذكر ايشان وراي اين مشايخ ظاهر كه ميان خلق مشهورن«
و مطلوبي هست، بعضي از اينها او را . رود، بندگانند پنهاني، از مشهوران تمامترمي

اگر مطلوب نيم، طالب . گمان موالنا آنست كه آن منم، اما اعتقاد من اين نيست. دريابند
و ليكن چون  طالب خداييست مرا اكنون،. هستم، و غايت طالب از ميان مطلوب سربرآرد

قصة آن مطلوب در هيچ كتاب مشهور نشد و در ميان طرق و رساالت نيست، اين همه 
شنويم الغير، و آن روز حكايت كردم كه گفت بيان راهست؛ ازين يك شخص آن مي

ده خيار به پولي باشد ما به چه باشيم؟ و برين حال كرد، چنانكه ده رنجور به : جنيد
باقي هم برين قياس كن؛ چون . به نزديك ما اين كفرست و. ضعف او نرسند ازين سخن

 )127 :همان(» .او راست است او آنست، اين قصه و نشان در حق
هاي تفهيم سخن شمس در مقاالت، توجه به ضميرهاي به كار رفته در سخنش از راه

 توان معنا و مفهوم مورد نظر اين عارفبا دقت در مرجع ضميرها به آساني مي. باشدمي
به مطلوب مربوط است؛ مطلوبي كه شمس با » او«در مثال باال ضمير . نامدار را دريافت

آن مطلوب من «آورد و با بيان سخن از او معمايي براي موالنا و مخاطبانش به وجود مي
در سطرهاي بعدي، . بردحدس يا يقين موالنا و مخاطبان خود را از بين مي» نيستم

دهد و سخن از جنيد به ميان مورد خطاب قرار مي» اين و آن«مطلوب را با ضماير اشاره 
 .گرددبه جنيد برمي» او«آورد و در سطر بعدي ضمير مرجع مي
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يعني . بيشتر ارجاع ضماير شخصي در متن مقاالت، بدون ذكر مرجع پيشين است
شوند در حالي كه پيش از آن هيچ ضماير به صورت ناگهاني در ميانة كالم ظاهر مي

در اين نوع . اي به اسامي، افراد يا چيزي كه مرجع ضماير قرار بگيرند، نشده استرهاشا
ارجاع به دليل آگاه نبودن مخاطب كنوني از بافت موقعيتي گفتارها، سبب تزلزل در 

بدون پيش مرجع » او«در اين ميان استفاده از ضمير . شودانسجام و در نتيجه ابهام مي
اما نكتة درخور اهميت كه تزلزل در انسجام و ابهام . ت داردبسامد بااليي در متن مقاال

در » او«نمايد، اين است كه ضمير مقاالت را در خصوص ارجاع ضمير برطرف مي
با اين تحليل خواننده در . است» انسان«يا » شخص«، »فرد«بسياري از موارد به معناي 

پيش مرجع ضمير نباشد و معناي تواند به دنبال موارد برخورد با ضماير بدون ارجاع مي
سخن را درك نمايد و همين عامل موجب انسجام متن مقاالت در خصوص ارجاع ضمير 

 .به ميزان قابل توجهي باشد
 :از عبارتند موارد اين جمله از

 و دارد فرّي موالنا كه فرماييمي چون: نگفت توانيمي او جواب او سخن به هم«
 چگونه اين باطل، به كند متابعت و كند اقتدا و شود معتقد او آنچه آخر مهابتي، و نوري

 )81:1369:شمس(» نوري؟ و فري باشد
 )87:همان( ».او حاكم نبود او محكوم چه عذاب، و باشد بال وي بر او صفات نه اگر و«
 موارد تمامي در او از باشد منظور مرگ هزار را او ،او پيش بگويند مرگ نام اگر«

 )86:همان(» .است كلي طور به انسان، يا آدمي فرد، پيش،
در . باشدهاي شمس استفاده از ضمير تو ميگويياز نكات جالب توجه در خطابه

اما در . شودبعضي از موارد مرجع اين ضمير با اندكي دقت در جمالت قبلي مشخص مي
موضوع توانيم پيدا كنيم فقط در بعضي از موارد با دقت در بعضي از موارد مرجعي را نمي
و اين . شود كه شمس موالنا را مورد خطاب قرار داده استسخن و مفهوم مشخص مي

 .گرددنيز به ميزان اندكي سبب ابهام در متن و عدم انسجام متن مي
اين را، بحث معتزله نيست، اين راه شكستگي . كه از قدم عالم الزم آيد«: گويندمعتزله مي

سد و عداوت، و چون سرّي كشف شد بر تو، بايد كه است و خاك باشي و بيچارگي و ترك ح



 1391بهار و تابستان ، 1، شمارة 1دورة ، پژوهشنامة نقد ادبي/ 56

به نفاق گويم معني شكر را يا براستي؟ بحمداهللا نوميد مشو، رؤيت به صفاست . شكر آن بگزاري
خَيرُالناسِ ... رنجها گذشت و كدورتها گذشت. و نور پاك، و روي به صحت است و روح و راحت

دانند كه سال چه چون خير كند؟ چون نميكسي كه نداند كه خير چيست . من ينفع الناس
خواهند؟ يك درم به صاحب دل رود از مال باشد و عمر چه باشد، يكديگر را سال عمر چه مي

شرح اين نتوانم كردن با تو، كه نفس تو زنده است . تو، بهتر از هزار درم كه به صاحب نفس رود
 )126:همان( ».اع باشد تو رااگر بگويم، تو سخني بگويي، از ما انقط. و در حركت است

ها و سخنان شمس گوييباشد كه در خطابهدر سخن زير مرجع ضمير تو مبهم مي
 .نماييممشاهده مي

انما اَمره اذا : پرسياگر از تو پرسند كه موالنا را چون شناختي؟ بگو از قولش مي«
كُلُ يومٍ هو في شَأن، و اگر  :پرسياَراداً شيئاً أن يقولُ لَه كُن فَيكون، و اگر از فعلش مي

هو اهللا الَذي ال اله اال هو : پرسيقُل هو اهللا اَحد، و اگر از نامش مي: پرسياز صفتش مي
لَيس كَمثله شَيء و : پرسيعالم الغَيبِ و الشَهاده و هو الرَحمنُ الرَحيم، و اگر از ذاتش مي

كني و شب و روي و مجاهده مياين راه كه مياگر در «) 791:همان(» .هو السميع البصير
 نمايي، و او را خواب خرگوش كوشي، صادقي؛ چرا ديگري را بدين راه نميروز مي
» اندازي؟ مگر درين راه مقلدي؟ و راست نيست؟ بيا بگو اين چگونه باشد؟درمي

 .در اين مثال نيز مرجع ضمير محذوف تو مبهم است )757:همان(
) او، اين و آن(ها همچون حكايت زير، شمس از ضماير متعدد تدر بعضي از حكاي

باشد كه مي» يكي، كس و ديگري«كند كه مرجع آنها نيز ضماير مبهم استفاده مي
اين ابهام حاصل . رسدخواننده با خواندن حكايت به سختي به اقناع مفهوم مورد نظر مي

زباني در ارتباط با مفهوم جمله تا از ضماير مبهم با توجه به بافت متني و نقش عناصر 
 .شوداندكي برطرف مي

يكي بود كه هم دوست . يكي قصد ديگري كرده بود، آن كس نيز قصد او كرده بود«
آنگه كه بر گماشتگان اين به هم مقابله خواستند كردن، آن . آن بود و هم دوست اين

او را نظر بر آن دوست . دكردند تا او بگذرد، آنگاه آن كار بكننتوقف مي. دوست بگذشت
آن دوست ديگر چو بديد، كارد بينداخت؛ در پاي اين دوست افتاد . افتاد، در پاي او افتاد
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» تو دوست داري او را؟ پس من دوست دوست خود را چون بكشم؟! خه: و گفت
 )58:1369شمس،(
 
 حذف . 1-2
رات و جمالت حذف يك يا چند عنصر جمله در مقام قياس با عبا» حذف«منظور از «

 ) 32:1385پور ساعديلطفي(» .باشدقبلي مي
بديهي است كه اين حذف به منظور به وجود آوردن انسجام متني است چرا كه 

باشد و نشان هاي ماقبل و مابعد ميحذف يكي از عوامل پيوستگي و ارتباط ميان جمله
 :باشد، استگويي مياز ايجاز نثر مقاالت كه ويژگي بارز خطابه

آن صوفي . ثلثي نان، ثلثي آب و ثلثي نفس: شكم را سه قسم كنم: حديث صوفي كه گفت«
آن صوفي ديگر . نيمي نان و نيمي آب، نفس لطيف است: من معده را دو قسم كنم: ديگر گفت

. من شكم را تمام پر نان كنم، آب لطيف است راه يابد، نفس خواهد برآيد، خواهد برنيايد: گفت
ما شكم پر محبت كنيم، سه چيز ديگر نداريم، وحي خود چيزي : گويندز مياكنون اينها ني

 ».ماند جان اگر بايدش بباشد و اگر خواهد برود. لطيف است، او خود جاي خود كند
نفس در جملة دوم به قرينة . خواهد برنيايد) نفس(نفس خواهد برآيد،  )236:1369شمس،(

جان در . خواهد برود) جان(بباشد و اگر ماند جان اگر بايدش . لفظي حذف شده است
 .جملة دوم به قرينة لفظي حذف شده است

. بعد از دو بار تكرار به قرينه لفظي حذف شده است» ذكر«در سخن زير كلمة 
 :باشداي جلوگيري از تكرار مخل مييكي از شگردهاي شمس بر، حذف
ني ذكر از ناف : تمگف. گويد مريدش را، كه ذكر از ناف برآورآن صوفي ارشد مي«

به » ذكر«) 222:1369شمس،(» .بدين سخن در او حيراني آمد. از ميان جان برآور. برمياور
شنيدم به قرينة لفظي در جملة سوم حذف شده فعل مي. قرينة لفظي حذف شده است

ه ضمير اشاره اينها و فعل جمله حذف شد» نزد من بازيچه: گفت«است و در جملة 
. سين و خا و نونشنيدم بيو هر سخني مي. جهت نظاره آمده بودمدرين عالم «. است

گفتم كه اي مي. شنيدمكالمي بي كاف و الم و الف و ميم، و ازين جانب سخنها مي
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پس مرا : گفتم. حرف؛ اگر تو سخني، پس اينها چيست؟ گفت نزد من بازيچهسخن بي
اي باشد در آب و تو را خانهخواست تو، كه . ني تو خواستي: به بازيچه فرستادي؟ گفت
كردم مرتبة هر شنيدم و نظاره مياكنون هر سخني مي. گل و من ندانم و نبينم

 )702:همان(» ...سخني
پس بِبر از يار بد، و صدق و . دار از دروغ و غيبت و شكم از حرامزبان خويش نگاه«

صبر و قناعت پيشه كن و بگذار افزون نگريستن و . اخالص ميان خويش و خدا نگاهدار
و بگذار مزاح كردن و احوال كسي تجسس كردن و حسد . افزون خوردن و افزون گفتن

  ديشة چگونگي خداي تعالي و بردن و طمع داشتن بر خلق و حريصي و امل دراز و ان
بي حجت كار مكن و به علم كار كن و در خشم حليمي كن و از اندك چيز جوانمردي 

  دار در جملة دوم به قرينه حذف شده و فعل بگذار در فعل نگاه )794:همان(» .كن
 .هاي معطوف محذوف استجمله

 
 انسجام لغوي  .2
صورت  )Collocation(و همايش  )Repetition(انسجام لغوي به دو صورت تكرار «

 )32:1385پور ساعدي، لطفي(» .گيردمي
 

 تكرار  .2-1
 تكرار بدين گونه است كه عناصري از جمالت قبلي در متن، در جمالت بعدي تكرار 

از قبيل تكرار عين كلمة قبلي، . گيردهاي گوناگون انجام ميتكرار به صورت. شودمي
نسبت به كلمات قبل يا بعد شمول داشته باشد يا اين كه كلمات مكرر اي كه تكرار كلمه

 .گرددعمل تكرار در متن منجر به ايجاد انسجام متني مي. مترادف باشند
يكي حرم به كسي : پادشاه را زر و ملك و مال هيچ دريغ نيابد، اال دو چيز دريغ آيد«

) 691:1369شمس،(» .دار ببيندندهد و يكي گوهر در يتيم، كه جايي نيز ننهد كه خزينه
باشد كه به ترتيب در اين سخن زر و ملك و مال از نظر معنايي شامل تمام ثروت مي

 .ذكر شده است
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در سخن زير كلماتي از قبيل مؤمن، كافر و منافق از نظر معنايي در يك گروه قرار 
ط با منافق گيرند و كلمات دوزخ نسبت به دركات با توجه به مضمون مطلب و ارتبامي

 .نسبت به كافر ذكر شده است

بر كافر شكر واجب است كه باري منافق . بر مؤمن شكر واجب است كه كافر نيست«
اند كه آن مشهور نشده است كه آن وقت كه دوزخ خالي در اخبار غريب آورده. نيست

ن شود از اهل دوزخ و دركات خالي شود، به نظاره قومي بيايند، چون نزديك رسند بدا
چون خانة . شودزند، فراز و باز ميدركات دوزخ، ببينند درهاي آن دركات بر هم مي

در اين سخن نيز كلمات متضاد ) 209:1369شمس،(» .خراب خالي، نالة اهل نفاق بشنوند
. محمدي آن باشد كه شكسته دل باشد«. تن و دل، قهر و لطف در كنار هم آورده است

قومي باشند كه آيه الكرسي . اندرسيدهد، به دل ميانبودهپيشينيان شكسته تن مي
 )644:همان(» .در دعوت قهرست و لطف؛ اما در خلوت همه لطف است. باشند
كالم او كالم . اين مرد كه اين گفته است، عجب مجرد بوده است از خود از خود«

مات تكرار كلدر اينجا نيز شاهد ) 147:همان(» .كالم خدا كامل باشد، تمام باشد. خدا باشد
 :خود و كالم براي تأكيد هستيم

پرسيد از آن درويش كه رفته بود به زيارت حكيم سنائي و باز آمده، آن متلون مي«
مگر كسي كه ازين تلونها . چه گفت؟ درويش سر پيش انداخت، گفت عالميان متلونند

متلون رود، در او ني و اگر نه عالم سخت پاك باشد نرمك نرمك سوي خانة خود مي
صفت متلون و تلون و قيد حالت نرمك ) 126:همان(» .آن جهود، آن ترسا، آن گبر. است

كلمات جهود و . رساندنرمك تكرار شده است و اين تكرار بيشتر به تصويرسازي ياري مي
 .   ترسا و گبر با هم مناسبت و شمول معنايي دارند

 
 همايش  .2-1
ارتباط بين كلماتي كه به يك حوزة معنايي تعلق همايش عبارت است از هم آيي يا «

شوند، وجود اين گونه ارتباط معنايي بين كلماتي كه با هم در يك متن واقع مي. دارند
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پور ساعدي، لطفي(» .گرددباعث به وجود آمدن انسجام متني در بين جمالت آن مي
114:1385( 

آن گفت كه اين . معني ابليس حادث نيست، اگرچه صورت او حادث است: گفت«
گويم كه معني ابليس زيرا من ازين چه مي. ني كفر نيست، اسالم است: او گفت. كفرست

. در علم اهللا نبود وجود او: گفت. خواهم كه در علم اهللا بود وجود اوقديميست، آن مي
 اَلَست: و قوله. االرواح جنود مجنَده. چنانكه ارواح آدميان مقدمست بر صورتهاي ايشان

فرمايد مصطفي اكنون اين چه مي. و اين ماجرا پيش از قوالب بوده است. بِربكُم قالوا بلي
صلوات اهللا عليه كه ابليس در رگهاي آدميان درآيد، همچون خون روان شود در رگ، 

اين . آخر متكلم درويش نيست. قطعاً آن صورت درآيد، اما در سخن درويش درنيايد
چنانكه پوست بز را ناي انبان . آيدخن از آن سر ميس. درويش فانيست، محو شده
دمي، هر بانگي كه آيد، بانگ تو باشد نه بانگ بز، اگرچه از كردي، برهان نهادي، در مي

آن معني كه از بز بانگ آوردي، فاني شده . آيد، زيرا بز فاني شده استپوست بز مي
وقت كه آن حيوان زنده بود، آيد و آن زني بانگي ميو همچنين بر پوست دهل مي. است

 )173:1369شمس،(» اگر پوست زدي بانگ آمدي؟
به يك حوزة » حادث، قديم، علم اهللا، وجود، ارواح، صورت«هاي در متن باال واژه
، »سر، پا«هاي و در سخن زير از شمس نيز چنين است و واژه. معنايي تعلق دارند

 .كدام به يك حوزة معنايي تعلق دارند، هر »گفتار، كالم«و » ذوقفسرده، مردود، بي«
ذوقان، چه خبران، اين بياين بي! از سر تا پايم همه خدا گرفته است: گفتمي«
كه طاقت من دارد با اين گفتار ! سبحاني! اند؟ اناالحقذوقچه بي. اند، چه مردودندفسرده

ها به ذكر ايشان بيني؟ قومي كه مقبول همه عالمند، وعظتو كجا خدا مي! و با اين كالم
گرم كنند و مزه يابند، نه آنكه از حال ايشان خبر دارند، همين كه نام ايشان گويند گرم 

 )285:همان(» .شوند
ديدند كه از سر . دو سال راه كردند. جماعتي رفتند كه سر آب فرات را ببينند«

. ديگري همين. يكي بر رفت چرخ زد كه خوش است و فرو رفت. آيدكوهي برون مي
كشند يا چيست؟ بعضي شود؟ خروشان ميخدا داند كه ايشان را چه مي: بعضي گفتند
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. آوازه آوردند! دانيمبازگشتند خبر آوردند كه تا آنجا رسيديم و ياران فرو رفتند، دگر نمي
. گردند، امكان موافقت نهچنانكه مرغ آبي است؛ در دريا رفت، مادر و برادران گرد مي

آيند به خشكي، اينها با آنها مرغ بنهند، بط بچگان برون آيند، بطان مي زيرا خاية بط زير
در اين  )624:همان(» !آميزند، چو به دريا رفتند، اينها قالب آب آمدند كه واي رفتدرمي

             .                                 نيز به يك حوزة معنايي تعلق دارند» آب، دريا، مرغابي، بط«هاي سخن شمس واژه
اصغر كدامست؟ يعني كسي تصويري كرده باشد با خويشتن چيزي كه ! اهللا اكبر«

. ايخالق آسمانها و عرش و كرسي و انوار و بهشت، يعني از آن بزرگتر كه تو تصوير كرده
آسمان، «هاي واژه )655:همان(» .پيشتر آ تا بزرگي بيني، بجوي تا بيابي. بر آن مايست
 .از لحاظ به معنايي به يك حوزه معنايي ارتباط دارند» ي، انوار و بهشتعرش، كرس

يكي نقطه . من شرح تو دهم: به چه آمدي؟ گفت: گفت. آمد ب در پاي الف اوفتاد«
ت آمد كه دو بر . گويمسرّ تجريد مي. همان معني الفم. و آن مهر تست، در جان دارم

دورتر بود چنانكه تورات . ود را نيز درگنجاندث خ. سر دارم، دنيا و آخرت را تا بيندازم
ج دو فصل از الف بيشترست، اما كمر بر ميان بسته . دادپيشتر بود و معني قرآن مي

بازي شمس در اين عبارات با حروف ) 636:همان(» .دال نيز دو الف است] خدمت[جهت 
را بين واژگاني كه ابجد نموده  هنري به نظر مي آيد و تناسب يا مراعات النظير زيبايي 

 .گيرند، به وجود آورده استدر يك حوزة معنايي قرار مي
باشد، جا كه همايش مربوط به وابستگي معنايي كلمات در جمالت متوالي مياز آن

كه در بين » تناسب«و » النظيرمراعات«توان گفت كه اين اصطالح تا حد زيادي به مي
 .باشدمي هاي ادبي شناخته شده است، نزديكآرايه

 
 )ارتباط منطقي(انسجام پيوندي  .3
. منظور از انسجام پيوندي وجود ارتباط معنايي و منطقي ميان جمالت يك متن است«

 ، سببي)Additive(هاليدي و حسن انسجام پيوندي را به چهار نوع ارتباط اضافي 
)Causal( ، تقابلي)ارتباط خالف انتظار ()Adversative(  و زماني)Temporal(  تقسيم

گاهي روابط معنايي بين جمالت يك متن كامالً جنبة دروني داشته و هيچ . اندكرده
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باشد و خواننده و دريافت كنندة متن گونه نماد بيروني متجلي كنندة اين روابط نمي
ها تنها با تحليل و بررسي محتواي جمالت به نوع رابطة معنايي و منطقي حاكم ميان آن

و گاهي كلماتي كه هر كدام در بين اهل زبان به عنوان نمادهاي مخصوص  بردپي مي
به اين نمادها . شونداند، بين جمالت متن اضافه ميرابطة معنايي معيني شناخته شده

 )114:1385لطفي پور ساعدي،(» .شودگفته مي» نمادهاي متني«
، »با اين كه«، »ر اينعالوه ب«، »زيرا«، »بنابراين«در اين نوع ارتباط عناصري چون «

روند و وجود در بين جمالت متن به كار مي... و » اما«، »از اين رو«، »تا«، »براي اينكه«
هاي زير در نمونه) 32:لطفي پور ساعدي، سال نهم(» .سازندانسجام متني را آشكارتر مي

ارتباط منطقي بين جمالت سخنان شمس كه با نمادهاي متني آشكار هستند مشاهده 
 .نماييممي

خاك كفش كهن عاشق راستين را ندهم به سر عاشقان و مشايخ روزگار، كه «
زيرا كه آن همه مقرّند . نمايند به از ايشانبازان كه از پس پرده خيالها ميهمچون شب
جهت . كنيماز براي ضرورت از براي نان مي. كنند و مقرّند كه باطل استكه بازي مي

 )91:1369شمس،(» .انداين اقرار، ايشان به
اي كه اوليا را تا نشان بداني؟ چون عاجز گويي كه اوليا را نشانها باشد، تو كهمي«

شود يا تاريكي، زيرا كه ابليس از عجز تاريك شد، شود، يا از آن عجز روشنايي پيدا مي
 )82:همان(» .مالئكه از عجز روشن شدند

 
  ارتباط اضافي. 3-1
هاي قبلي اي دربارة محتواي جملهشود كه جملهوقتي برقرار مي اين نوع رابطة معنايي«

تواند جنبة توضيحي، تمثيلي و هاي اضافي مياين جمله. در متن مطلبي را اضافه كند
 )114:1385پور ساعدي، لطفي(» .اي داشته باشدمقايسه

دارد، سپس اي به طريق تمثيل و تشبيه بيان ميشمس در اين سخن، ابتدا جمله
امروز غواص موالناست و بازرگان من و گوهر ميان «. كندمطلب اصليش را بيان مي
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آري و ليكن : گويند كه طريق گوهر ميان شماست، ما بدان راه يابيم؟ گفتممي. ماست
 )115:1369شمس،(» .طريق اينست

به آفتاب وجود من ديده . نفاق گويم؟ اين موالنا مهتاب استنفاق كنم يا بي«
و آن ماه . از غايت شعاع و روشني، ديده طاقت آفتاب ندارد. اال به ماه در رسددرنرسد، 

» .ال تَدركُه االبصار و هو يدرك االبصار. به آفتاب نرسد، اال مگر آفتاب به ماه برسد
تشبيه نموده » آفتاب«و وجود خويش را به » مهتاب«شمس موالنا را به  )115:همان(

 .است
براي توضيح مطلب بيان شده است كه كامالً درخور مطلب و بيت در سخن زير 

كرد و خدمت هاي بسيار مجاهده ميصوفيي، طالبي، سال«.باشدمتناسب با آن مي
 .كرد، براميدي، هنوز وقت نيامده بودمشايخ و غير مشايخ مي

 ».سودت نكند ياري هر يار كه هست تا در نرسد وعدة هر كار كه هست      
 )158:همان( 

السالم در مدت اندك از آنچه پيامبران ديگر در هزار سال حاصل كردند، محمد عليه«
زيرا از براي آن كارش بيرون آورده بودند، همچو . آن برگذشت كه من لدن حكيم عليم

اختيار آن بي. عيسي اگر در اول شيرخوارگي آن يك سخن گفت، اما ديگر نگفت. عيسي
اگرچه دير گفت ) ع(محمد . چنانكه بچه الف كشد ناگاه نيك آيد .بود، رمياً من غَيرِ رامٍ

پيشواي اوليان و . آخر سخن هر دو برجاست. تر بود سخن اوو بعد چهل گفت اما كامل
چنانكه بچه الف كشد «جملة ) 179:همان(» .يعرفونَه كما يعرفون ابناءهم. آخريان است
ارد كه با نماد متني چنانكه همراه شده جنبه توضيحي و درك مطلب د» ناگاه نيك آيد

 .است
كَل، كَل را گفت . اين خانة عالم نمودار تن آدمي است و تن آدمي نمودار عالم ديگر«

 )266:همان(» .اگر من دارو داشتمي سر خود را دارو كردمي: كَل گفت. كه مرا دارو كن
مثال رابطة بين در اين . كندرا بهتر تفهيم مي شمس با بيان مثل كَل، مقايسه

جمالت كامالً جنبة دروني دارد و خواننده بدون هيچ گونه نماد رابطه بين جمالت را 
 .يابددرمي
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در اين سخن شمس با آوردن مثل زنبور، مطلب خود را به طور كامل بدون هيچ 
آن . هر كه چنان زيد كه او را ديد، چنان مير كه او را نبايد«.دهدنماد متني توضيح مي

نشست، قصاب چند بارش از زنبور را ديدي كه بيهوده رو است، هر جا كه رايش بود مي
 غلطيد بر زمين مي. سوم بار تير برآورد، سرش جدا كرد. روي گوشت براند، ممتنع نشد

او آن زنبور انگبين كه به امر . نگفتمت كه هر جا منشين: قصاب گفت. پيچيدو مي
» .رات، الجرم هر چه خورد و فيه شفاء الناس شودنشيند كه، كُلي من كُلِ الثم

 )267:1369شمس،(
آنكه با مار . كنند، قومي با مارقومي با گنج بازي مي. دنيا گنج است و مار است«

چون به دم زند، بيدار . ببايد داد، به دم بزند، به سر بزندبازي كند، بر زخم او دل مي
برگشتند و به مهره و مهر او مغرور نشدند و پير  و قومي كه ازين مار. نگردي، به سر بزند

مار اژدها صفت چون  -كه پير عقل نظر آن مار را زمرد است –عقل را در پيش كردند 
در آن آب چون . ديد كه پير عقل مقدم كاروان است، زبون شد و خوار شد و مست شد

. اهزن بود، بدرقه شدر. خار او گل شد. زهر او شكر شد. نهنگي بود، زير قدم عقل پل شد
در اين سخن، شمس ابتدا با تشبيه دنيا به ) 313:همان(» .ماية ترس بود، ماية امن شد

در اين . دهدگنج و وجود ماردر كنار اين گنج، مطلب خود را كامالً بسط و توضيح مي
اما در مثال زير از نماد متني . تشبيه نيز از هيچ گونه نماد متني استفاده نكرده است

 .استفاده كرده است» گوئي«
. رودگوئي برگ است كه برروي آب مي. رقص مردان خدا لطيف باشد و سبك«

 )623:همان(» .اندرون چون كوه و صدهزار كوه و برون چو كاه
» درويش را از ترشي خلق چه زيان؟ همه عالم را دريا گيرد بط را چه زيان؟«

 )90:همان(
 

 ارتباط سببي  .3-2
شود كه رويداد فعل يك جمله با ها هنگامي برقرار ميايي ميان جملهاين رابطة معن«

اين ارتباط شامل روابط علت، . هاي ديگر ارتباط سببي و علي داشته باشدرويداد جمله
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شمس در اين سخن، علت    )115:1385لطفي پور ساعدي،(» .شودنتيجه، هدف و شرط مي
هر «.را همراه با تكرار فعل آورده است» ازين«فساد در عالم را بيان داشته و نماد متني 

فسادي كه در عالم افتاد ازين افتاد كه يكي يكي را معتقد شد به تقليد، يا منكر شد به 
تقليد المي به ذات آن عزيز رسيد، ندانستند كه او عزيز هست اال به تقليد و . تقليد

 ) 161:1369شمس،(» .گردان باشد، ساعتي گرم و ساعتي سرد
برة يك روزه «.استبيان داشته» زيرا«علت جملة اول را با نماد متني ، در اين عبارت

اما آن را كه مادر ... زيرا اول ذوق شير او يافته. افتدشناسد، در پستان او ميمادر را مي
خويي كه .ردند، شير او خورد؛ خوي او گرفتمرده باشد سگي در محله شيرده است آو

 )197:همان(» ست با شير با جان مگر از جسد برآيدفرو شده
آري : گويندمي. كننددارم، ازين وجه كه دعوي دوستي نميكافران را دوست مي«

 اما اينكه دعوي . كافريم، دشمنيم، اكنون دوستيش تعليم دهيم، يگانگيش بياموزيم
شمس علت دوست داشتن ) 299:همان(» .تم و نيست، پرخطر استكند كه من دوسمي

 .كافران را با نماد متني ازين وجه آورده است
شمس با زبان تيز خود مخاطب خود را با جمالت سؤالي مورد هدف قرار داده است و 

از عالم توحيد «. دهددر جمالت بعدي خود توضيح مي» چون«علت آن را با نماد متني 
. هر جزوت به طرفي. ز آنكه او واحد است تو را چه؟ چون تو صدهزار بيشيتو را چه؟ ا

تا تو اين اجزا را در واحدي او در نبازي و خرج نكني، تا او تو را از . هر جزوت به عالمي
اكنون چنانكه . سجدة تو مقبول است! واحدي خود همرنگ كند؛ سرت بماناد و سرت

» .اهالً و سهالً ما را خود اوليتر. نصيب نباشدبيگوي تا داني چون مهمان رسد باز مي
 .)639:همان(

در مثال زير شمس علت فعل مجرم بودن مخاطبان خود را در جمالت بعدي بدون 
ايت كه موالنا را اين هست كه تان مجرميد، گفتههمه«. هيچ نماد متني ذكر كرده است

زهي مؤاخذه كه هست و . كندالدين تبريزي جمع مياز دنيا فارغ است، و موالنا شمس
اگر اين كس بحل نكند، از خدا بپرسم او بگويد كه گفت يا نگفت؛ بعد از . زهي حرمان
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خواهي؟ كه خواست من در كني يا بگيرم؟ بگويم كه تو چون ميآن بگويد كه بحل مي
 )79:همان(» ...خواست تو داخل است
چو «برقرار است و نماد متني  نيز رابطه سببي و علي بين جمالت، در اين دو عبارت

تا بتواني در خصم به مهر خوش درنگر، چو به «.سازداين ارتباط رامشهود مي» و چون
مهر در كسي در روي، او را خوش آيد، اگرچه دشمن باشد، زيرا كه او را توقع كينه و 

 )95:همان(» .خشم باشد از تو، چو مهر بيند خوشش آيد
. اندگفتم آنها از درويشي بيگانهمي. نشستمبا درويشان مينشستم، اول با فقيهان نمي«

چون دانستم كه درويشي چيست و ايشان كجااند، اكنون رغبت مجالست فقيهان بيش دارم 
الفند كه درويشيم، آخر درويشي اينها مي. اندزيرا فقيهان باري رنج برده. ازين درويشان

 )249:1369شمس،( »كو؟
 

 ارتباط تقابلي يا خالف انتظار .3-3
شود كه محتواي يك جمله خالف انتظاراتي باشد اين رابطة معنايي هنگامي برقرار مي«

لطفي پور (» .آوردكه جملة ماقبل آن نسبت به موقعيت متكلم و مخاطب به وجود مي
 )115:1385ساعدي،

 ه بس خوار شويدر دل نگـذارمت، كه افـگار شوي            در ديده ندارمت، ك«
 »در جان كنمت جاي، نه در ديده و دل          تا با نـفـس باز پسـين يـار شـوي

 )95:1369شمس،(
عقل چيزي فرمايد، هوا خالف آن فرمايد، چنان باشد كه خواجه گويد ترشي بيار، «

بايد كه بگويد كه . اين اليق نيست. ، شيريني بيار كه شيريني به استغالم گويد ني
. فرمايدگويد، شيريني به حقيقت آن است كه خواجه ميآن بيار كه خواجه مياول 

    چرا . آيممن نمياهللا معك، : روم، غالم گويدمن فالن جاي مي: گويدخواجه مي
آن اليق نيست، آن خالفي آموختن . آيي؟ وقت آمدن بيايم، اين ساعت عذري هستنمي

ني، تو مرا خالفي آموز من تو را اتفاقي، . خالفيبايد آموخت درين ره نه است؛ اتفاقي مي
فقيه گفت آن چنگي را، كه من تو را چنانكه آن . يعني تو مرا ناز آموز، من تو را نياز
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در اين سخنان محتواي خالف انتظار ) 117:همان(» .ياسين آموزم، تو مرا چنگ آموز
 .نماييمهاي ماقبل خود را مشاهده ميرا نسبت به جمله

. استبيان نموده» اما«اين سخنان نيز محتواي خالف انتظار را بعد از نماد بيروني در 
چنانكه نقد را . ادبي است، مگر بر طريق عرضه كردنسخن پيش سخندان گفتن بي«

اما اگر صراف، عاشق و محب گوينده . پيش صراف برند، كه آنچه قلب است جدا كن
شت او خوب نمايد و قلب او سره نمايد، باشد، يا مريد او باشد كه پيش او همه ز

جواب آن گفتيم كه همه عاشقان چنين نباشند . او خود عاشق حالوت گفتن او باشد
عاشقان باشند كه هر چيز را چنان بينند كه آن چيزست، زيرا كه . كه بد را نيك بينند

بر عيب عاشق ايشان هرگز خود . بينند، كه المؤمنُ ينظرُ بِنوراهللاآن را به نور حق مي
 )161:همان(» .ال احب االفلين: نشوند، چنانكه فرمود

. ابويزيد به حج چون رفتي، مولع بودي به تنها رفتن، نخواستي كه با كسي يار شود«
در او نظر كرد و در سبك رفتن او، . رفتروزي شخصي او را ديد كه پيش پيش او مي

شيوة تنها روي را . او همراه شوم با خود متردد شد كه عجب با. ذوقي او را حاصل شد
؛ با حق باشم »الرَفيقُ االعلي«كه : گفتباز مي. رها كنم، كه سخت خوش همراه است

در . چربيد بر ذوق رفتن به خلوتديد كه ذوق همراهي آن شخص ميباز مي. رفيق تنها
نخست : گفتاين مناظره مانده بود كه كدام اختيار كنم؟ آن شخص رو واپس كرد و 

؟ او درين عجب فرو رفت با خود، از كنم به همراهيتحقيق كن كه منت قبول مي
 )230:1369شمس، (» ...ضمير من چون حكايت كرد؟ آن شخص گام تيز كرد

اي : بايد يا سيم؟ گفتميات ميمرا گفتندي به خردگي، چرا دلتنگي؟ مگر جامه«
 )236:همان(» ؟كاشكي اين جامه نيز كه دارم بستديني و از من داديتي

از همه اسرار الفي بيش برون نيفتاد و باقي هر چه گفتند در شرح آن الف گفتند و «
 .آن الف البته فهم نشد

 جدايي مردهدر وصـل بزاده در       اي در طلـب گـره گشـايي مـرده         
 »زگدايي مردهاي بر سر گنج و         اي بر لب بحر تشنه در خواب شده      

 )241:همان(
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صدهزار گفتمي، چندين سخن و نصيحت و وعظ با تو گفتم، اگر در شهر مي«
مراعات كردندي و خاليق مريد من شدندي و خلقي غريو كردندي و موي 

آن دل چو . خود در تو هيچ اثر نكرد. بريدندي و جان و مال شيرين فدا كردندي
 )242:همان(» .سنگت نرم نشد

نماز همه عمرم به تو دهم، : يكي گفت. آه: گفت. آري :نماز كردند؟ گفت: گفت«
: گويدمي! آخر بنگر چه اشارت است. شايداكنون مرا نيز مي: گفت. آن آه را به من ده

در اين عبارات دلنشين، سخن گيراي ) 645:همان(» .آن درويش است. او دوست است
ف انتظار و ماية سخني خال» .نماز همه عمرم به تو دهم، آن آه را به من ده«شمس 

 .داردتعجب مخاطبين بيان مي
 

 ارتباط زماني  .3-4
شود كه يك نوع توالي زماني ميان رويدادهاي اين رابطه موقعي بين دو جمله برقرار مي«

ترين رابطة زماني يكي از مهم )115:1385لطفي پور ساعدي، (» .آن دو جمله برقرار باشد
 باشد و يكي از قصه، داستان، اسطوره و حكايت ميهاي متون روايي از قبيل ويژگي
مقاالت رابطة زماني   هايدر اكثر حكايت. باشددهندة طرح مي ترين عوامل تشكيلمهم

ها در تبديل شدن به متني روايي كمك عاملي كه به حكايتترين  اصلي. حكم فرماست
    اين عامل همة جمالتي را كه از لحاظ زماني . باشدكند، عامل و رابطة زماني ميمي

كنند، با همديگر پيوند داده و از مجموع انسجام يافتة در خط سير يكساني حركت مي
در حكايت زير عامل زماني به وضوح ديده . كندمند را ايجادميآنها متني روايي و زمان

شود به صورت پررنگ درك مي نمادهاي زماني كه عامل زماني به وسيلة آنان. شود مي
 :مشخص شده است

   كرد و خدمت مشايخ و غير مشايخ مجاهده مي هاي بسيارسالصوفيي، طالبي، «
به  روزيبعد از آن كه پيري درآمد و نااميدي، . كرد براميدي؛ هنوز وقت نيامده بودمي

شتي زير سر گورستان بيرون رفته بود و از اميدهاي خود ياد كرد و بسيار گريست و خ
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برخاست و آن . نهاد، بخفت، در آن خواب كار او تمام گشاده شد و مراد او حاصل شد
برد؛ از مهماني، از مسجد، رفت با خود ميكه مي هر جانهاد و خشت را بر سر و روي مي

از سقايه،حمام، تفرج، زيارت، سماع، بازار و مرد لطيف و ضعيف، همه روزه آن خشت زير 
در گور نيز بالين من اين : نهي؟ گفتاي نميچرا اين را به گوشه: فتندبغل كرده، گ

و نااميد شده و باز اميدوار شده و  مدت مديدخواهد بود، كه من چيزي گم كرده بودم 
» .روزي سر برين خشت نهادم، آن چيز را بيافتم. باز نوميد شده، هزاران هزار بار

هاي بسيار، روزي، سال«را با نمادهاي  در اين حكايت رابطة زمان) 159:1369شمس،(
 .دريافت» هرجا، مدت مديد

رحمه اهللا و او  سلطان محمود در عهدشيخ بوالحسن خرقاني مرد بزرگ بود و «
شيخ او را . حكايت شيخ كردند، به خدمت او بيامد به نياز. پادشاه بيدار بود و طالب

ما به خدمت : گفت. ن نيامديتشما به نظاره سلطان بيرو: گفت. التفات زيادتي نكرد
شاه گفت كه آخر قول . مشاهدة سلطان شرع و سلطان تحقيق بوديم، نرسيديم بدان

اي پادشاه اسالم، ما را : گفت. »اَطيعواهللا و اَطيعو الرَسول و اولي االمر«: خداست كه
فرو گرفت كه خبر نداريم كه در عالم رسول هست يا ني، به » اطيعواهللا«چندان لذت 

» .مرتبة سيم كجا رسيم؟ بگريست و دستش لرزان، دست شيخ بگرفت و ببوسيد
 )759:همان(

هر بقال را به تازي فامي گويند، در مقابلة كفشگري بود مردي متمكن، اين بقال «
خرما خوردي و دانه بر كفشگر زدي، كفشگر جمع مي كرد اي دانة خرما را، تا هم  روز

با . »جزاء سيئة مثلها«و : با خود گفت كه آن روز، و ها سنگ نيشكرده جمع شد دانه
باز آن فامي خوردن  آن روز. دانه بر من نزند آن همه را عفو كنم امروزاين همه اگر 

همه بازار كه اند  همه بازار را ازين قضيه معلوم، و گفته. گرفت، و دانه برو انداختن گرفت
و شاه را خود خبر كرده . شدن او را بكشيماگر اين حركت كند فرو آييم، تا شاه را خبر 

پادشاه وزير را گفت كه . نيشكرده بكشيد، بزدش بر پيشاني؛ همان بود، ديگر دم نزد. اند
بر كفشگر رويم به زيارت، گفت اي شاه اوالً پيش او تكلف اهالً و سهالً نيست، فرو آ و بر 

لتفاتي از بهر آن نيست كه آنجا و آن بي ا. گوشة دكانش بنشين و اهالً و سهالً طمع مدار
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چون شاه بيامد . ره نيست و منع است، همه تونيان را پيش او راهست، و در كرم بازست
گستاخي ديگر همين . به زيارت، همان بود كه وزير گفته بود، بجز زيارت امكان نبود

» .بوسي كرد، برنشست و به آن برتابرت بازگشتكرد كه دست بخواست، دست
 .)113:همان(

مردي بود مولع بر راست گفتن، صحابه رضي اهللا  المسلدر عهد رسول عليه ا«
    عنهم، جهت آنكه رسول را عليه السالم با او عنايت بود، از راستي و راست گويي او 

بر خاطرشان گذشتي . مي رنجيدند، و او را نمي توانستند چيزي گفتن، اال پر بودند ازو
 بعد وفات رسول. در نقاب خاك رود، ما ازو انتقام بكشيمكه اگر رسول عليه السالم 

در . او را زخمي نزنيم، اال از شهر بيرون كنيم: گفتند. همچنان راست مي گفت؛ برنتافتند
آن حالت كه او را برون مي كردند، آن آواز به گوش زني رسيد بر بام بر دويد، و با 

مكرم بود، شما از روان رسول شرم صحابه جنگ مي كرد، كه اين عزيز بود نزد رسول و 
: او رو كرد باال و گفت. نداريد كه او را برون مي كنيد؟ و بانگ مي زد و جنگ مي كرد

اگر اين وقاحت بي دستوري خصم مي كني بدان كه در لعنت خدائي، و اگر به ! اي زن
آري ياران : زن گفت. دستوري خصم مي كني، هم تو در لعنت خدائي و هم خصمت

ال تَجتَمع «. ي، كار به گزاف نكنند و آنكه اليق بيرون كردن نيست بيرون كنندمصطف
ايشان نيكو مي كنند تو بد : او گفت. »نَصرَكُم اهللا«نيكو مي كنيد، . »اُمتي علي الضَاللَه

 )122:همان(» .مكن
 

 نتيجه 
-طور همنام برده شدند، در كنار هم و به » انسجام متني«همة عواملي كه تحت عنوان 

اين عوامل در كنار هم متن را به سوي كليت و . آورندزمان در متن انسجام به وجود مي
توان گفت كه ابزارهاي در واقع مي. دهندتبديل شدن به يك كل منسجم سوق مي

گوناگون انسجام متني چون عوامل دستوري، لغوي و پيوندي با كمك همديگر در متن 
در انسجام دستوري، توجه به ارجاعات، تا حدودي . ه استمقاالت، انسجام به وجود آورد

و ضمير » تو«ابهام موجود در متن را كه تحت تأثير نبود پيش مرجع در ضمايري چون 
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و داشتن پيش زمينة » انسان«و » شخص«، »فرد«بدون پيش مرجع در معناي » او«
عامل حذف به . نمايدموقعيتي و داستاني نسبت به ضماير فاقد مرجع را برطرف مي

پيوستگي و ارتباط ميان جمالت متن مقاالت كمك كرده و ويژگي نثر مقاالت يعني 
سازد و در اين جا است كه حذف نه عامل ابهام بلكه انسجام متن را نمايان مي» ايجاز«

 .مقاالت شده است
در انسجام لغوي به وجود تكرار نيز به عنوان ويژگي سبكي و زباني سخنان شمس 

عامل همايش نيز . وريم و به عنوان عامل انسجام لغوي متن آشكار گرديده استخبرمي
آيي و ارتباط بين كلمات يك حوزة معنايي و ارتباط بين عناصر زباني متن مقاالت و هم

النظير و تناسب متن را اثبات و انسجام متني مقاالت را بيش از پيش ايجاد مراعات
 .سازدمحقق مي

شمس در بسياري از سخنانش . نوع ارتباط پيوندي وجود دارد در مقاالت هر چهار
) ارتباط اضافي. (براي تفهيم سخنانش از توضيح و تمثيل و مقايسه استفاده كرده است

سخنان شمس به عنوان گفتار تعليمي از يك معلم روشنگر، داراي روابط علّي، نتيجه، 
توجه به گفتاري و خطابي در سخنان شمس با ) ارتباط سببي. (باشدهدف و شرط مي

به . يا خالف انتظار وجود دارد» ارتباط تقابلي«بودن و پذيرش مطلب از سوي مخاطب، 
اي كه اين خالف انتظار بيشتر در جهت پذيرش سخن به كار برده شده است تا رد گونه
و اما ارتباط پيوندي كه بيش از ديگر ارتباطات در متن مقاالت به ويژه در . سخن
باشد، ارتباط زماني است كه به داشتن زمينة موقعيتي و هاي مقاالت آشكار ميحكايت

با دقت و توجه به اين عوامل انسجام در متن مقاالت . نمايدداستاني گفتار كمك مي
هاي موجود در توان به درك قابل قبول و اقناع مفهوم مورد نظر در كنار پراكندگيمي

 .اين كتاب ارزشمند دست يافت
 بتوان تا است نشده سرمستي گفته و شور يا خواب، مكاشفه، از حالتي در التمقا

 ،مقاالت در شمس .كرد عوامل جست وجو آن در را ها پاراگراف و جمالت ارتباط عدم
 استاد، يك نقش در و ميدهد قرار خطاب مستقيم مورد غير و مستقيم صورت به را افراد
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 مورد و كند مي نقد را آنها گيرد،مي ايراد آنها از و آموزدآنان مي به را حق ولي، يا معلم

 .قرار ميدهد اعتراض
نيست، بررسي انجام شده نشان از  اثر و متن آفرينندة حوزة به مربوط ،مقاالت ابهام

 تا بلكه ذاتي نيست، ابهام وجود انسجام متني مقاالت شمس دارد و ابهام موجود در متن

 .است شده متن در اثر گردآوري مطالب تحميل به يعني است عارضي ابهام حدي
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