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 15/12/1397، تاريخ پذيرش مقاله: 11/3/1397تاريخ دريافت مقاله: 

 

 چکیده
   ،گويدسخن می ويژه در شعر غنايی که شاعر در آن از خويشتن خويشبه، بدون بررسی زبان شعر

افتد، بازتابِ ان میی که در زباتّفاقدرستی دريافت. بر او رفته است، به را هنچو آوان پیام شاعر تینم

ذارد، گیمگونه که بر جسم اثر که عاطفه و هیجان، همانکه در وجود شاعر افتاده است؛ چرای است اتّفاق

گیرد، میکارکديگر و نوع جمالتی که گوينده بهها، ترکیب آنها با يگذارد. انتخاب واژهبر زبان نیز اثر می

دهد که عاطفه و هیجان، تنها بخشی از آن میاطب قرارات را در دسترس مخاطّالع ای ازحجم گسترده

شناسی، فرهنگ، منش، اخالق و رفتار اجتماعی هستی ةی از آنچه ما دربارتوجّهاست. بخش قابل

 ؛شناسیشناسی، دستور زبان، بالغت و معنیدانیم، مرهون همین زبان است. علم زبانگويندگان می

چگونگی  ،هتر پیامی که در زبان نهفته است. در اين پژوهشدريافت ب هستند برایهمگی ابزارهايی 

شناسی، دستور شمس، از سه ديدگاه زبان غزلیّاتبازتابِ عواطف و هیجانات مولوی بر زبانِ شعر او در 

جمالت و اصوات، ه است و نقش عاطفی پیام در شبهشدشناسی تحلیل و بررسی زبان فارسی و معنی

، ساخته متجلّیرا در معانی ثانوی  ر و نوع جمالتی که ندای درون شاعرنقش ادبی پیام، کاربرد ضمی

 پژوهیده شده است.
 

 .شناسی، مولویشمس، معنی غزلیّاتعاطفه،  شناسی،زبان، زبان کلیدی: هایهواژ

                                                      
 ziba.ghalavandi@gmail.com                                                     . رايانامة نويسندة مسئول:*
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 مقدّمه .1

پیام از گوينده به مخاطب است. اين  ةارائ برایای هر ارتباطی ناگزير به استفاده از رسانه

 هاايناز  ترکیبینوشتار، صوت، تصوير، شیء، حرکت و اشاره يا ، گفتارممکن است  رسانه

که بدون آن ایگونه؛ بهشودی میها رکن اصلی تلقّدر هر هنری يکی از اين رسانه باشد.

از گفتار و نوشتار  ،عنوان هنری کالمیبه شعر ممکن است.غیر هنر آن ةارائ رسانه،

شود. کند و زبان گفتار و نوشتار رکن اصلی آن محسوب مییاستفاده مرسانه  عنوانبه

جو کرد و از اين زبان به منويّات وانديشه، عاطفه و هر پیامی را بايد در اين زبان جست

بالغی مانندِ معانی و بیان، م وزبان، عل سنّتیشناسی، دستورهای برد. علم زبان شاعر پی

 ةشناخت گويندتواند در شناخت زبان و یخود م ةهرکدام به نوب ابزارهايی است که

 گشا باشد.سخن راهنما و راه

 ،یکدکنیعیشف) اندخوردگی عاطفه و تخیّل در زبانی آهنگین تعريف کردهشعر را گره

)تشبیه، استعاره، کنايه، مجاز اند و در قالب انواع صورخیال تخیّل را در زبان يافته .(86: 1383

چگونگی عاطفه در  امّا بحث ،وسیقی شعر نیز پرداخته شده استبه م ،اندشرح داده و...(

آن در زبان چگونه است؟ عاطفه چگونه  نمودِچیست و زبان مغفول مانده است. عاطفه 

هايی است که در اين پژوهش اينها پرسش يافته است؟ تجلّی های مولویدر زبان غزل

 پاسخ دهیم. به آنهاکنیم تالش می

و باالخص شعر است،  ادبیّاته که عاطفه يکی از ارکان مهم هنر، اين نکت بهباتوجّه

در را وردگی ختواند زوايای تاريک اين همبستگی و گرهارتباط آن با ديگر عناصر شعر می

 انجام شود. زمینه اين در مستقلّی هایپژوهش که نمايدمی ضروری لذا ؛سازد ترروشن شعر

 انجام نشده، مستقلّیمولوی، پژوهش  غزلیّات چگونگی نمودِ عاطفه در زبانِ بارةدر

 از:اندهای ديگر به اين موضوع اشاراتی شده است که برخی از آنها عبارتامّا در پژوهش

؛ (یدر شعر مولو یو ساخت شکن ی)شعر فارسآفتاب  ةيدر سا ،(1384) ،پورنامداريان، تقی

فندها و تمهیدات هنری جستاری در تر؛ سیب باغ جان ،(1380) ،خلیلی جهانتیغ، مريم
 در موالنای شخص سبک لیتحل وی بررس ،(1386) ،، علیپور چافیحسین ؛اغزل موالن

بررسی وجه » ،(1387)تابستان  تقی و امیرحسین ماحوزی ،پورنامداريان؛ شمس غزلیّات

وجوه  یبررس»، (1389زمستان ) انيیدانا نجمهو  نيزرّ ی،وارد؛ «کلیّات شمسشبه در 

 در يیافزاقاعده» ،(1387) ینیاسي دیام فاطمه و ی،مدرسو  «شمس غزلیّات یباشناسيز

 .«شمس غزلیّات
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 های عاطفي زبانبررسي جنبه .2

 یدادهايلفظ عاطفه در عرف و اصطالح معادل آن رو اند کهگفته نیعاطفه چن فيدر تعر

زدن، اديفر ستن،يگر لیقباز یارادریغ جانیاز ه يیاست که همراه با نمودها یذهن

 یعتوسّ يیلفظ در استعمال اغلب منتقدان، معنا نيا اامّ، است رهیو غ دني، لرزشدنسرخ

است که  یذهن اناتيگونه جرن واژه در نظر آنان معادل همهيا .به خود گرفته است

 .(85 :1375 چاردز،ي)ر داشته باشند تشانیّقطع نظر از ماه باًيرا تقر توجّهارزش 

در خدمت  ديبا گريکه عناصر د داندیعنصر شعر م نيترمهمعاطفه را  یکدکنیعیشف

را  ندهيگو کي یشعر امیو پ نهیحدود و رسوم زم میتوانیم: »ديافزایم . ویآن باشند

 شانيا ،نيبنابرا ؛(89-87 :1383) «ميیازمایاو را ب یعاطف ةحوز زانیو م میکن یبررس

 یریگسنجش و اندازهقابل یریّشعر است و هم متغ یاصل رکن هم ،فهمعتقدند که عاط

، اضطراب و ترس ،خشم را به( emotions) هاجانیعواطف و ه زیشناسان نروان .است

شامل خودآگاه ) یهاجانیهو  عشق ،سوگ ،حسادت و غبطه ،نفرت ،ینیغمگ ،یشادکام

که  گونههمان (.265-248: 1388 ،یخداپناهاند )کرده یبند( دستهشرم، گناه، خجالت و غرور

گلمن،  :)ر.کاند کرده مشخّصرا بر جسم انسان  جاناتیعواطف و ه ریثأشناسان تروان

 ند.کنکاوش  ادبیّاتبر زبان و  آناثر  دربارةشناسان است که سخن ةعهد، بر(29 :1387

 لِیدر تحل انيپورنامدار؛ ازجمله اينکه وجود دارد يیهاهينظر زیخصوص ن نيدر ا

که هرگاه عاطفه  دهدیرا ارائه م هينظر نياز شعر، ا یطوس نيرالدیخواجه نص فِيتعر

: 1384و  31: 1381) ابديیم شيافزا يیزدايیو آشنا دشویتر مرنگکم یمعن ابد،ي شيافزا

و  داندیآن م یرا وجه عاطف امیاز وجوه پ یکيخود،  یارتباط ةيدر نظر اکوبسني. (163

گوينده است. هدفش،  نامیم، متمرکز برمیارکرد عاطفی چه که ما آن را کآن» گويد:می

عاطفی  ةالي ]...[کندمی صحبت آن ةدربار که است چیزی به گوينده رويکرد مستقیم بیان

آنها از زبان ارجاعی از نظر الگوهای صوتی و  .شودمی متجلّیمحض در زبان در حرف ندا 

  .(354: 1960، )ياکوبسن «!؛ مانند مک گیتی گفت: وای، وایاندمتفاوت نقش نحوی

 یحدّندا و دعا تا حروف امّا ،ترديدی وجود ندارد بودن اصوات فوقچه در عاطفیاگر

معتقد است که نقش  اکوبسني» که شودیگفته م یاز طرف رد؛یگیممناقشه قرارمورد

 رینظ یاصوات یحتّ اي «یوا یا»مانند  ؛ابديیزبان در حروف ندا تظاهر م یصرفاً عاطف

. دنشویآورده م یبیدر نقش ترغ ،گرياز طرف د و (32: 1373 ،یصفو« )آن. و جز «نچ!نچ»

زبان دانست.  یبینقش ترغ یهانمونه نيبارزتر توانیرا م یو امر يیندا یهاساخت»
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 یا»، «!کتاب را بخوان نيا»مانند  ست؛یسنجش نها قابلساخت گونهنيکذب ا ايصدق 

کند،  انیب را ندهيحال گو« ندا»اگر  اکوبسنينظر طبق  ،نيبنابرا؛ )همان(« و جز آن «!خدا

 یا»مخاطب باشد؛ مانندِ  ختنیبرانگبرای دارد و اگر  ینقش عاطف ،«!یوا یا»مانندِ 

، نقش (یدر حالت امر یعني)« فروهل مهیخ یمگیخ یاال ا»و  (يیدر حالت دعا یعني)« !خدا

به  میمستق یاگونهو به هستند یکوشش هاامیاز پ یاهپار»دارد:  یکوشش اي یبیترغ

« (...یمگیخ یکاربرد خطاب: اال ا اي نده،ي)چون کاربرد فعل امر در گفتار گو شوندیمرتبط م رندهیگ

، دارد يیدعا ةکه جنب« !خدا اي»و  «!یوا یا» نهیمارت دگاهياز د اامّ ،(66: 1380 ،یاحمد)

 .(10-9: 1960)مارتینه،  رندیگیمنفس قرار ثيهر دو کنار هم در قالب حد

جمالت  ةدربار زین یگريشناسان دو زبان لسوفانیف نه،یو مارت اکوبسنيجز  به

سخن  ،(Speech Act) «یکنش گفتار» اي« کارگفت»در قالب  «یبیترغ»و  «یعاطف»

 یو .برخوردار است يیبسزا تیّها از اهمکارگفت یبندمقوله ةسرل دربار یآرا» اند:گفته

گفتارها را در پاره گونهنيها به دست داده بود، اگفتاز کار نیکه آست یطرح ریثأتتحت

ند از: کارگفتِ اها عبارتکارگفت نيا .(177: 1383 ،یصفو)« کرد یبندپنج گروه طبقه

 .یگفت اعالمو کار یکارگفت عاطف ،یدکارگفت تعهّ ،یبیکارگفت ترغ ،یاظهار

در  توانیرا م یبیت ترغکارگف ةنمون» که گفته شده است یبیکارگفت ترغ ةدربار

 نیچن زین یعاطف کارگفتِ .(177: 1383 ،ی)صفو« ها مشاهده کرددرخواست ايها پرسش

 ،یدانقدر قياحساس خود را از طر ندهيها گودسته از کارگفت نيدر ا»شده است:  نییتب

 انیب یکنش عاطف هدف» .(178 :)همان« کندیم انیناسزا و جز آن ب ک،يتبر ،یعذرخواه

 انیشاملِ ب یافعال کنش عاطف.  ... شده است میاست که شخص در آن سه یروان یالتح

« کردن استو اهانت ]...[گذاشتنمکردن، احتراخواستن، سالمکردن، معذرتزو، تشکّرآر

 ةحوز ،یعاطف گفتارِ کنش اي کارگفت سرل، نظر طبق ،نيبنابرا ؛(69: 1391)زرقانی و اخالقی، 

 یکارگفت عاطف از کند،یم انیب را خود احساس ندهيگو که آنگاه و ردیگیمدربر را یعیوس

 شود. انیب یاشکال مختلف به تواندیم کردن،یقدردان اي گفتناناسز مثالً است؛ کرده استفاده

کرده است  توجّه گريعامل د ها، به چهارکارگفت ةپنجگان یهاگونه نییتع یبرا سرل

 ةنکت»که  یمعن نياست؛ بد (illocutionary point) «یانیربیغ ةنکت»ا نهاز آ یکيکه 

کارگفت  کي ةنمونه، نکت یبرا ؛ديآیمحسابکارگفت به دیتول هدف از ايقصد  ،یانیربیغ

 .(13: 1985، سرل و واندر وکن)« وادارد یاست که مخاطب را به انجام کار نيا یبیغتر
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 ؛هاستبودن کارگفتمیستقرمیغ اي میدارد مستق توجّهکه سرل به آن  یگريد ةلئمس

 اتنک نيا .(43: 1979)سرل،  ...رود وکارامر به یبه جا تواندیکه گاه پرسش منيا یعني

 .شودیمطرح م یمعان مبحث در یفارس سنّتی بالغت در معموالً و است مهمّ اریبس
 

 شناسياز دیدگاه زبان یمولو غزلیّات فه و هیجان درعاط .3

 جمالت و اصواتبا استفاده از شبه .3-1

جزو نقش  آورد،هايی که گوينده بر اثر هیجان بر زبان میکالمهای گفتاری و تکیهعادت

ها در جملهها غالباً به شکل اصوات و شبهکالمشود. اين تکیهمحسوب می عاطفی زبان

مولوی گواهی است  غزلیّاتو ... در « ای وای»، «وای»، «آه»بسامد  د.ابيکالم نمود می

 :نمونهاو و هیجانات درونی وی؛  غزلیّاتبودن زبان ر عاطفیب
 

 راـندهد بار میــرا مــدر ســـه آن صــآه ک

 
 رم اسرار مراــرم جان محـــنکند محیـم 

 (391: 1376موالنا، )                         

 کنان بر درِ توو، سجدهــرِ تــه ذرّه بـــذرّه ب

 
 ه ياری صنما ــو، آه چــرِ تــچاکر و ياريگ 

 (42: همان)                                    
 نمايند از نقابرو میـآه از اين زشتان که مه

 
 تابو ماهـسرونـتاب و از بو کاهـساز درون 

 (298: همان)                                  

، 787، 780، 561، 468 ،460هایغزلتوان به میهای ديگر نمونهبرای مطالعة 

788 ،881 ،952 ،998 ،1000 ،1001 ،1016 ،1095 ،1131 ،1323 ،1352 ،1408 ،

1719 ،1771 ،1814 ،1825 ،1837 ،1936 ،1967 ،2064 ،2066 ،2114 ،2156 ،

2404 ،2458 ،2463 ،2467 ،2477 ،2788 ،2806 ،2807 ،2924 ،3009 ،3017 

  مراجعه کرد.

 «:ای وای»و « وای»بسامد 

 وز آتش سودای دل، ای وای دل، ای وای ما  دهم چه جای دلر گل بمانده پای دل جان مید

 (4: همان)                                          

 ود وای از او، وایـــواره شـخونــو خـــعشق چ

 
 اــو ماهـــه چــد پاره شود خاصّـــوه اُحــک 

 (53: همان)                                        

 دــه بر خشکی فتـه او پیوستـی کـای وایِ آن ماه

 
 ه او بر کیمیا عاشق نشدـی کـای وایِ آن مس 

 (523: همان)                                     

 نـــبا دل م یـــور بکن یـــاها نکنــد جفــقص

 
 نـن وا دلِ مـن وا دل مـن وا دل مـوا دل م 

 (1817: همان)                                    
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، 1259، 1211، 1165، 1062، 975، 769، 740، 678های در غزلرا های ديگر نمونه

1343 ،1403 ،1453 ،1460 ،1771 ،1816 ،1823 ،1825 ،1866 ،1900 ،2157 ،

2190 ،2195 ،2224 ،2387 ،2438 ،2451 ،2729 ،2872، 2922 ،2934 ،3010 ،

 ببینید. 3073 ،3016، 3011

 به را آن یمولو و شودیم محسوب نیتحس ادات جزو که است صوتی زین «یزه»

 در. است کاربردهبه خود غزلیّات در مرتبهچهارصد  از شیب یعاطف یکالم هیتک صورت

 است کرده ديتشد را آناست،  یعاطف يیمنادا زین آن که «ايخدا» فيرد با غزل دو

 ديگر: ةمون؛ ن(51و  50: 1388موالنا، )
 

 باال ز بشکفت که! باغ یزه! باغ یزه
 

 یتعال و تبارَک! بدر یزه و قدر یزه 
 

 شور یزه شرّ، یزه نور، یزه فرّ، یزه
 

 تولّا و پشت یزه منثور، گوهر یزه 
 

 حال یزه قال، یزه مال، یزه ملک، یزه

 
  یتجلّ افالک بر بال، یزه و پرّ یزه 

 (49: 1388والنا، م)                           

 يیقایموس ارزش و قراردارد اوج در آنها یقیموس که است یاگونه از ها،غزل نوع نيا

 .آنهاست یمعناشناخت ارزش از شیب هاواژه

« آفرين»و « خوشا به حال»، «خوشا»ای است به معنی ، صوت يا شبه جمله«خنک»

ی ؛ برای نمونه اغلب ابیات غزلرفته استکارشمس به غزلیّاتمرتبه در  هشتادکه بیش از 

 شود:زير با اين واژه آغاز می با مطلع

 خنک آن دم که به رحمت سر عشّاق بخاری!

 
 خنک آن دم که برآيد ز خزان باد بهاری! 

 (2814: 1376موالنا، )                          

 مانند بخشد؛در برخی موارد هم با حرف ندا آمده است که به آن شدّت بیشتری می
 

 ای خنک جانی که لطف شمس تبريزی بیافت

 
 برگذشت از نه فلک بر المکان باشنده شد 

 (737: همان)                                     

 :«آوه»ة يا با واژ
 

 آوه خنک آن دل را کو الزم آن جان شد

 

 مشکینی ةجان گیرد گه طر ةگه باد 

 (2609: همان)                               

 ؛ مانند«ای خوشا»و « خوشا»در موارد معدودی هم 
 قــــور عشـــا در جــا و ای وفـــای صف

 

 قــال عشـــا اقبـــا و ای خوشـــای خوش 

 (1309: همان)                                   

 وشا روزا که ما معشوق را مهمان کنیمــای خ

 
 مـتان کنیش نگارســـده از روی نگارينــدي 

 (1598: )همان                                   
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 بیزی به راه شمس تبريزیخوشا مشکا که می

 
 ريزی برای جان میخوارهزهی باده که می 

 (2294: همان)                                   

شمس »ای که از تکرار حروف آرايی و موسیقیکه در بیت فوق به دلیل واج

 بهره گرفته است.« خوشا»شود، از صوت ، حاصل می«زیتبري

وجه عاطفی  ياکوبسن، ةنظري اساسبر شد، ارائه که هايیمثال و مقاله از بخش اين در

 گر هیجان گوينده است، بیانجمالت و اصواتی که عادت گفتاری و بیانپیام را در شبه

گونه که و همان دشونمی دمحدو بخش اين به مولوی شعر در هیجان و عاطفه اامّ ،کرديم

 تأکید بر ةپورنامداريان اشاره کرده است، در نقش شعری زبان که ياکوبسن آن را نتیج

 ،؛ بنابراين(384-383 :1384 پورنامداريان،) دارد )خود( گوينده بر تأکید مولوی داند،می پیام

 .مشاهده و بررسی استلوی نیز قابلعاطفه و هیجان در نقش شعری زبان مو
 

 )شعری( پیام عاطفه و هیجان در نقش ادبي .3-2

و  یاز ماه اوکه  یهنگام ،مثال یبرا ابد؛يیم لیارجاع تقل ،یزبان مولو یدر نقش شعر

 :ديگویخود م جاناتیاز خود و ه قتیدر حق د،يگویموج و... سخن م

 مرا اگر تو نخواهی منت به جان خواهم
 

 مـــم درگاهـی مقیــر درم نگشايـــوگ 
 

 م که بیفکند موج بیرونشایـــو ماهـچ

 
 د پناه و دلخواهمــر آب نباشـــه غیــب 

 (1727: 1376موالنا، )                    

 يا:
 یـی از خشکــدر آب چون نجهد زود ماه

 

 چو بانگ موج به گوشش رسد ز بحر زالل 

 (1353: همان)                                

را نمادِ خود او « ماهی»توان کند، امّا میاگرچه ظاهراً به خود اشاره نمیدر اين بیت 

تواند نمادی از خودِ می« ماهی»و « نی»های عاطفی مثنوی که دانست؛ يا در بخش

 .(17-1/1 :1377 ،ر.ک: موالنا) شاعر باشد

حساسات جمله نوع يا ژانر ادبی، اگذارد؛ ازات زيادی در اختیار ما میاطّالعنقش ادبی 

 ی و روحی و روانی شاعر و....شخصیّتفکری،  هایويژگیو عواطف شاعر، 

توان گفت که نقش شعری يا ادبی پیام و پیوند آن با عاطفه و نوع ادبی، می دربارة

در نقش شعری تأکید پیام بر خود پیام  ،گونه که ياکوبسن معتقد استهمان، اگرچه

در خدمت بیان عاطفه و احساسات گوينده  عناصر ةامّا در شعر غنايی که هم ،است

گونه که است، نقش شعری و ادبی پیام نیز غالباً در خدمت همین احساسات است؛ همان

تنها در حالت  در شعر حماسی اين وجه از پیام در خدمت احساسات ملّی و میهنی است.
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شبیه به ت ،د؛ برای مثالشوخود پیام می توجّهوصفی است که نقش شعری غالباً م

 ید:کن توجّهدر اشعار زير « شیر»

عواطف  انیدر خدمت ب «ریش» هیکه تشب یفردوس ةاز شاهنام یحماس یهانمونه .1

 است: یملّ
 انيژ ریو شـــچ کيکاي رانــیدل

 

 انیم رجــيا نیر کـــه بــه بستــهم 

 (1/1192: 1960 ،ی)فردوس           

 برفت انين کرد و پوــانجم سپاه

 

 بنهاد تفت یاز پسش رو رـیو شـــچ 

 (2/26: 1962 ،ی)فردوس              

 رـــیزال دل دـــیدرع پوش یــکي

 

 رــید به کردار شـدر آمـگ انـه جنـب 

 (32)همان:                                

 رـید دلـــدر آمــاه انـسپ انــیم

 

 رـــیردار شـــه کــدار قارن بـــسپه 

 (63)همان:                                

در خدمت عواطف و احساسات  «ریش» هیکه تشب یمولو غزلیّاتاز  يیغنا یهانمونه .2

 شاعر است:
 نــوان مـاستخ کَندیو مــقِ تـعش اهِیس رِــیش

 

 ضمان تو؟ نيپس چه شد ا یتو ضمان من بُد ین 

 (2152: 1376موالنا، )                                 

 ود به خداـوش بــه خـــچ دــيدر آـــان وـــچ
 

 ه کنارم چه خوش بود به خداــاو ب ردـــیو گــچ 
 

 شيخو یپنجه نهد بر شکسته آهو رــیش وــچ

 

 وش بود به خداـه خــشکارم چ زـيزــع یه اـــک 

 (219: همان)                                            

 است رانیه شـشاه هم یزـــيرــالحق تبشمس

 

 ن داردــــوط رـــــیان ما آن شــج ـــةشیدر ب 

 (604: همان)                                            

 ردــک دـــیغمت ص رِــــیرا شـــه مـــک اـت

 

 ستین مـــيشکار رــیش نـــیه همـــز کـــج 

 (506: همان)                                            

 راـــــــردست مــــو بُـــفِ تــــکَ ردــــنَ

 

 راــــــوردست مـــــو خــــمِ تــــغ رِـــــیش 

 (241: همان)                                            

 ریر بسپرده گـــان دگــج یــر دمـــور سپارم ه  ریعشقت خون ما را خورده گ رِیخورد آن ش گر

 (1072: همان)                                          

 یهايیبايو ز امیخود پ توجّهغالباً م ،«ریش» هیکه تشب هنگام توصیفدر  يیهانمونه .3

 زبان است:
 در آب ریو عکس شـردون چــگ ریش

 

 د ـــم، ستان باشـــعل رِـــیش شِــیپ 

 (91: 1364 ،ی)انور                        
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 داشت که چون پو گرفت یــسگ ریش

 

 رفت ـــو گـــر آهــب دــیخورش ــةيسا 

 (105: 1320 ،ی)نظام                     

 رــیر شـــد بـــوار شـــار س آفتاب

 

  وارـــو آفتاب س رـــیش یـــهست م 

 (196: 1378 ،ی)خاقان                     

و زبان  امیبر خود پ دیتأک امیپ یادب نقشانه، نثر شاعر يادر شعر  ،هنگام توصیف در

سخن  ةیهرچند عاطفه در حاش .پردازدیو انتقال عاطفه م انیدارد و کمتر به ب امیپ

 یو نحو جمالت و هماهنگ بیها، ترکواژه نشيبه گز توجّه نيشتریامّا ب، شودیمنتقل م

را  یابر بهار ةيگسترد، و داب یباد صبا را گفته، تا فرش زمرّد فرّاش» آنهاست؛ مانند نیب

 .(23: 1381 ،ی)سعد «بپرورد... نیفرموده، تا بناتِ نبات در مهد زم

 یهاو حالت شخصیّت گذارد،یما م اریدر اخت امیپ یکه نقش ادب یگريات داطّالع

قالب  کيو  (يی)مثالً غنا ینوع ادب کياگر دو شاعر، در ی حتّ ،است ندهيگو یو روان یروح

را  )مثالً شتاب(حالت  کي شیوبنوع شروع کنند و کم کي(، شعر را به غزل مثالً) یشعر

 ،نمونه ی؛ براديها را دتفاوت توانیم نخست ةهمان چند جمل ردباز هم  ،کنند انیب

 :ديریرا در نظر بگ« شدنصبح»

شاعر چه  ی. انتخاب بعدکنندیآغاز م« صبح است»غزل خود را با  یو مولو حافظ

را انتخاب  «است صبوح» یمولو باشد. گشاراه تواندیم پرسش نيا به پاسخ است؟ یاواژه

 «صبح» ةکه با واژ انددهيرا برگز یاهر دو واژه؛ نديگزیرا برم «ایساق»و حافظ  ندکیم

 .یصرفریغ يیآواهم یگريو د یبه روش توازن صرف یکيمتفاوت؛  یشامّا با رو ،ستآواهم

)مفعول  ودشیتندتر م یوزن شعر مولو شود؛یم مشخّصوزن شعر هم  نش،يگز نیبا هم

؛ در ادامه، جمالت )مفعول و فاعال...( ترميو مال یباريجو ،و وزن شعر حافظو...(  لیو مفاع

و  تریامّا جمالت حافظ طوالن ،دشویمبیان  یشتریهنگ بآتر و با ضربکوتاه یمولو

 :است کندتر
 (1485: 1376 ،نا)موال ميیبام برآ نياست و صبوح است، بر ا صبح

 (255: 1383، پر شراب کن )حافظ یقدح ایاست ساق صبح

به گردون و چرخ پرشتاب  یسپس نظر و کنندیاشاره م« کردنیصبوح»دو به  هر

 :اندازندیروزگار م
 ميیبام برآ نيصبح است و صبوح است، بر ا

 

 ميیرج قمر آـــو به ب مــيزياز ثور گر 

                                      (ی)مولو                                         

 نــر شراب کـــپ یقدح ا،یاست، ساق صبح

 

 نـــدارد، شتاب کــــگ نــدور فلک درن 

                                      )حافظ(                                          
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را هم از وزن تند و جمالت  نياست؛ ا یو عاطف یجانیه یشتاب شتریب یمولو شتابِ

و از  ديبه شتاب به سر بام برآ خواهدیم یآنها. مولو یو هم از معان دیفهم توانیکوتاه م

که  یشتاب ؛کندیطلب م یو شراب خواندیرا فرام یامّا حافظ، ساق ،زديبگر یبه برج یبرج

 است. یشناختیهستو  یفلسف باشد، ینجایه کهآن از شیب د،يگویم سخن آن از حافظ

او  یمعشوق را برا ةچهر د،یو خورش رودیبه سراغِ معشوق م یبعد مولو یهاتیب در

و  پردازدیخود م یو فلسف یشناختیهست ةلئحافظ به همان مس امّا ،کندیم یتداع

و  نهیمأنط یامّا نوع ،ديگویم اگرچه از شتاب حافظ. زدیآمیم همو شراب را به دیخورش

ها و تناسب آنها با که در انتخاب واژه یادر وجود او هست؛ در حوصله یذات یآهستگ

یجانیتر و هزدهشتاب یشخصیّت یامّا مولو ،دينکته را د نيا توانیمنیز  کندیم گريکدي

 . کندیم نییاو را تع یهاانتخاب واژه ریمس ها،یتداع ریغالباً س و دارد تر

مالک سنجش  شاعر بنگريم و تعداد ابیات را های هر دوی هم به غزلاگر از نظر کمّ 

 یبتوان ناش حافظ را يیگودهيو گز یيگوکمبا  اسیدر ق یمولو يیپرگو ديشادهیم، قرار

 دانست. ناموال شتریب جانیاز ه

با وزن تند،  ؛ برای مثال، اوديرا د جانیه نيا توانیهم م یمولو یهاغزل گريد در

به چنین را  صبح دنیرسفرا ،یصوت یماژهايو ا اصوات ،یحرکت یهااه، فعلجمالت کوت

 :کشدیم ريتصو
 ده صال ن و درــک یــصبوح زیخ

 

 ح آمد و وقت دعاــه صبــک زــیخ 
 

 زيکن و در کاسه ر یپر از م وزهـک
 

 م برگشاـزن خنبک و خــم زــیخ 
 

 را ده نخستــردان و مـــبگ دور
 

 زاـان فـج ین اــکرا تازه ــجان م 
 

 بانگ چنگ یه از هر طرفـک زـیخ
 

 داــدا و صــداخت نــک انــدر فل 
 

 زنــن مـو و تـن شنـتنت نـتنت

 

 قمر خوش لقا...  یو خوش اـوقت ت 

                         (1376 :255) 

 .2639 ،2393 ،890: های ديگر در کلیاتنمونه

 صبح دارد: دنیفرارس انیاز مثال قبل در ب تریجانیه یحافظ هم غزل هرچند
 ه بست سحابــح و کلــصب دمدیم

 

 اصحاب... ايوح ــوح الصبــالصب 

                      (1383 :13) 

 ريتصو یکمتر از مولو یجانیو ه یباريجو یهاصبح را با وزن دنیغالباً فرارس امّا

 کرده است:
 یاز ابر بهمن چکدیاست و ژاله م صبح

 

 ... یمن کيبرگ صبوح ساز و بده جام  

 (309: همان)                                  
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 يفارس زبان دستور دگاهید از مولوی غزلیّاتدر  جانیه و عاطفه .4

 درحالت عاطفی  ؛است افتهياختصاص  یبه جمالت عاطف یاز دستور زبان فارس یبخش

دستور  در .(119-117: 1380 ،ی)ناتل خانلر شودبیان می« چه» حرفاين جمالت غالباً با 

اند؛ گرفتهدرنظر عیوس ند،ینشیم یعاطف ةجمل یکه به جا یاصوات ةدامن ،یزبان فارس

 لِیاز قب یاصوات شود؛یهم م یشناسزبان دگاهياز د امیپ یبیشامل وجه ترغ کهایگونهبه

 .(119-117: مانه) «ايخدا»مانندِ  يیدعا یو مناداها «سیه»، «زنهار»، «هان»

عظمت امور، از  ت وکثرّ ايو اعجاب خود و  یشگفت انیب یبرا شغزلیّاتدر  یمولو

 :مثالاستفاده کرده است؛  اریبس«  چه...!»ساختار 
 
 

 ی! چو قدح بر کف دستیعشق! چه مست یخوش چه

 

 جان را! ةديخنک آن د ،یخنک آنجا که نشست

 (71: 1388 موالنا،)                               

هم « خوشا» یبه معن« خنک»بحث، از صوت عالوه بر ساختار مورد تیباين  در

های ديگر ر.ک: برای مطالعة نمونه) است دهیآن را شدّت بخش یاستفاده شده و اثر عاطف

ساختار و  نيعشق را با ا یهاجهیدل و سرگ یهادنیتپ یمولو .(606و  51و  50همان: 

 :ديسرایم نیچن یعاطف اریبس یانیب
 

 دلم! لرزدیرب، چه م ايتو،  یِّلطف و دلدار یب

  

 سرم! گرددیچه م ارب،يتو،  یِدر شوقِ خاکِ پا 

 (485: همان)                                          

 یگرفتن هجاهاقرار ةویش است که (مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلنشعر ) وزن

 یهاهیبا استفاده از قاف ی. مولوکندیم یدل را تداع دنیتپوزن  نيبلند و کوتاه در ا

 کهایگونهبه ؛درآورده است یوزن متحداالرکان سالم را به شکل اوزان دور نيا ،یداخل

 .کشدیم ريآن را به تصو یمحتوا فرم شعر گر،يد انیبه ب ؛است جهیسرگ گریتداع

 به دن،یدعوت و شتاب اي هیتنب و دنیآگاهان یکه برا یجمالت و اصواتاز شبه یمولو

، «اال»، «هال»، «هله»استفاده کرده است؛ مانندِ  اریخود بس غزلیّاتدر  زین روندیمکار

 یبیجزو وجه ترغ اکوبسن،ي دگاهياز د توانیها را مواژه نيا . و...« هان» ،«نیه»، «الصّال

 248از  شیب یمولو یهادر غزل« هله» ة. طبق شمارش ما، بسامد واژآوردشماربه امیپ

 شمس: غزلیّاتها در واژه نياز کاربرد ا يیهانمونه؛ مرتبه است
 

 ببستم شهيبرَستم ره اند شيمن از خو چو
 

 سردِهِ مستم برهانم به تمامت یهله ا 
 

 بر سر خود نه یبرجه هله برجه قدم هله
 

 هله برپر هله برپر چو من از شکر و غرامت 
 

 سرِ فرعون تکبّر! یعشق چو موس یا بِبُر
 

 آ که گرفتم در و بامت شیهله فرعون! به پ 
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 یدیحوض رس نيچو در ا ینگرد اوهيتا  هله

 

 اقامت یاست و لبش جا اتیکه تکش آب ح 

 (121: 1388موالنا، )                            

 ،200 ،926 ،694 ،103 ،963 ،860: 1388موالنا، )، هین و هان در های ديگر هال، االنمونه

425، 18، 485، 177، 34). 

 ،32 ،21 ،18 ،17 ،13 ،1 یها: غزلکلیّات شمسدر  «الصّال»از کاربرد  یيهامثال

33، 34، 45، 51، 142، 170، 196، 197، 200، 206، 211، 243، 257، 276، 281، 

305، 446، 497،687، 1020، 1402، 1594، 1780، 2007، 2362، 2533، 2769، 

2783، 2801، 2809، ... 

محسوب  امیپ یبیجزو وجه ترغ یشناسزبان دگاهيها از دواژه نيکه گفته شد، اچنان

شد که در انتقال عاطفه به  یمنکر نقش توانینم ،حالنياآن. با ینه وجه عاطف ،دنشویم

 یعاطف یهاجزو جمله ،یدستور زبان فارس دگاهياز د کهایگونهبه کند؛یم فايمخاطب ا

 یعاطف ةحکم جمل يیتنهااصوات خود به یگاه» شمیسا معتقد است که .ديآیمارشمبه

با  یتیب چهارده یبه جز موارد پراکنده، غزل .(202: 1379!« )غاي! زنهار! درهاتیرا دارند: ه

 آمده است: هاتیه فيبا رد کلیّات شمسدر  مطلع زير
 !هاتیکاندر آن دست است ه یم یزه

 

 ! هاتیت هکه عقل کل بدو مست اس 

 (353: 1376موالنا، )                         

 :«غايدر یا»و  «غايدر»مورد  نيچند نیچنهم
 تاب گفتارم نماند غايماتم در نيا اندر

 

 ستهيرــکان چنان بگ مــيوانما یــتا مثال 
 

 غيدر یا غايدر یا اـغيدر یا اـغيدر یا

 

 ستهيچشم گمان بگر انیبر چنان چشم ع 

 (2364: همان)                                

زير زرکوب با مطلع  نيالدآن را در سوگ صالح یاست که مولو یاهیفوق، مرث غزل

 سروده است: 
 ستهيو آسمان بگر نیز هجرانت زم یا

 

 ستهيخون نشسته عقل و جان بگر انِیدل م 

 (همان)                                            

 یا»و  «غايدر» یهااست و تکرار واژه یمولو یهاغزل نيتریجزو عاطف غزل نيا

 بودن کالم اوست.یفعاط ةنشان نياز چند یکي «غايدر

، 1652، 814، 783، 637های غزل (1376) کلیّات شمس بهموارد ديگر برای مطالعة 

 مراجعه کنید. 2898 و 2870، 2719، 2648، 2524، 1938، 1816، 1207، 1752
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 ریکاربرد ضم

در  یمولو توسط ریضم کردنصرف به «ریضم با موالنا رفتار» بخش در یکدکنیعیشف

دادن قرار به زین غیجهانت یلیخل (.103: 1388موالنا، ) است کرده اشاره شمس غزلیّات

 یرا به جا یشخص ريضما یمولو کند کهاشاره میداشته و  توجّه گريکدي یبه جا ريضما

 (218: 1380) است آورده «تو» ریضم ،«خودت» یجا به مثالً است؛ دادهرقرا مشترک ریضم

 یدر شعر مولو ریضم کاربردِ به ديبا به آن اشاره نشده است و که یگريد ةنکتا امّ

« من و تو» رياز ضما« ما» ریضم ةاستفاد یبه جا یگاه یاست که مولو نيافزود، ا

و  شودیعاشق و معشوق م نیب ةابطشدن رتریکار باعث خصوص ني. اکندیاستفاده م

 :آيددر زير می فيرد نیبا هم ینمونه غزل یبرا کند؛یم شتریغزل را ب یحسّ عاطف
 

 

 من و تو وانيبه ا مینیآن دم که نش خُنک
 

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

 اتید آب حـــدهــرغان بــاغ و دم مــب دادِ
 

 ه بُستان من و توــب مـــيیآه درـــک یـــآن زمان 
 

 اـــم ةارــه نظّـــب دـــنيک آـــفل رانِـــاخت
 

 ن و توـــم شانيبد مــــيیود را بنماــــهِ خـــمَ 
 

 از سر ذوق ميجمع شو« تو»و » من» یو تو ب من

 

 من و تو... شانيخوش و فارغ ز خرافاتِ پر 

 (818: 1388موالنا، )                                 

 هست یاهـــــرانـــــــم را کـــــعال نـــــــيا

 

 دارد ـــران نــو کـــــــــن و تــــــق مــــعش 

 (256: همان)                                            

 و باد!ـــن و تــم یرفت، بقا هـيرـرفت و گ مـــغ

 

 شودیاست، کنون خنده م یاهيرـه گـــا کــهرج 

 (874: 1376موالنا، )                                   

 :رسدیبه اتّحاد م زین« تو»و « من» نيتر، اغالب یجانیدر ه و
 

 هر دو من ،يیمن و تو، هر دو تو یب

 

 یــمن اي ،یـــآن من ،یـــجانِ من 

 (1055: 1388موالنا، )               
 

 شناسيولوی از دیدگاه معنيم غزلیّاتعاطفه و هیجان در  .5

که  یجمالت ؛پردازدیم يیجمالت انشابه  یاز علم معان یبخش ،یفارس سنّتیبالغت  در

. اگر ندهيرنج و اندوه و تحسّر گو انیب ايحال  انیاست؛ مانندِ ب ندهياحساسات گو انگریب

 ديد ةيز زاواگر ما ا: »ديگویکه م ميريرا بپذ اکوبسني ةياز نظر یبابک احمد ریتفس نيا

بحث  ...( اي ام،یاو در طرح پ ةشناسانروان موقعیّت ايخاص،  یاو در طرح معان تیّن )مثالًفرستنده 

 نيا ،(48: 1374 ،یاحمد]...[« ) ميازبان کرده یعاطف ةخود را متمرکز بر جنب توجّه ،میکن

خواهد  ناکوبسي ةيدر نظر امیپ یهمان وجه عاطف یبررس قتیدر حق یبخش از علم معان

بخش از علم  نيا زین گريد یدگاهياست. از د ندهيگو یبه سو یریگکه جهتبود؛ چرا
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 ردازدپیم هاکارگفت بودنمیمستقریغ و میمستق به که دارد یخوانهم سرل ةينظر با ،یمعان

از  میکارگفت مستق درک»معتقد است که  یالبته کورش صفو ؛(180 :1383 ،یصفو)

 یزباناست و از دانش درون یموقعیّتبر بافت  یمبتن م،یتقمسریکارگفت غ کي قيطر

 نیاز هم یدر بالغت فارس یعلم معان ،حالنيا(. با181: همان.« )دينماینم نییتعقابل

در زبان مختلف جمله ) یهادر صورت یبه درک معان یاديزتاحدّ ،زین یزباندانش درون

استفهام در بیانِ رنج و اندوه و تحسّر يا  مثالً ؛شده است لينا( سخن یهاهگون ةشعر نه هم

ندن خواشمیسا طلبی. (67-66: 1376زاده، مقدم و اشرفعلوی) ندا در بیانِ تحسّر و توجّع

 .(204: 1379)داند آن را صحیح نمیکند و نقد می را سنّتیانشاء در کتب بالغت 

تحسّر و سرزنش را با خود، گاهی استفهام در بیانِ رنج و اندوه و  غزلیّاتمولوی در 

ة احساسات و هايی همراه کرده است که برانگیزندگويیوگوهای درونی و تکگفت

 شود:در آغاز بیت تکرار می« نگفتمت...»ابیاتی که  ماننداست؛  عواطف بسیار
 

 ه مبتالت کنند؟ــا کـرو آنجــنگفتمت م
 

 که سخت دست درازند، بسته پات کنند 
 

 دام در دام است؟نگفتمت که بدان سوی 
 

 دــی رهات کننــچو درفتادی در دام ک 
 

 دـه مستاننـــه خرابات طرفـــنگفتمت ب

 

 دــر ترّهات کننــدف تیــل را هـکه عق 

 (338: 1388موالنا، )                     

 مطلع:اين يا غزلی ديگر با 
 

 ه آشنات منمــرو آنجا کـــنگفتمت: م

 

 حیات منم! ةمدر اين سرابِ فنا چش 

 (643: )همان                             

 بیت آن دارای چنین ساختاری است. هفتبیت غزل،  هنُکه از 

 برده است:کاراستفهام را در بیان تمنّا و آرزو به ای ديگر که مولوینمونه

 
 واندر خورِ گام و کام من گردد؟ کی باشد کاين قفس چمن گردد؟

  
 (250: همان)                        

وفايی يار در عین که در آن از بی« چرا چرا؟»مولوی غزلی دارد با رديف پرسشی 

گويد. استفهام در اين بخش بودنش و خستگی و هجران و وفاداری خويش سخن میجان

غزل هم بیان حال گوينده است و هم طلب بخشش و استرحام از معشوق و هم اغراء و 

دادن آن در رديف، عالوه بر تشديد و قرار« چرا»ة ت تجلّی. تکرار واژبرانگیختن وی جه

 موسیقی غزل، بیانگر احساسات شديد شاعر نیز هست:
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 ای بگرفته از وفا گوشه کــران چـرا چـرا؟

 

 

 

 ای روی گران چرا چرا؟بـر منِ خستـه کــرده

 (33: )همان                                          

که استفهام هم در بیان مدح معشوق است و هم بیان « چرا؟»با رديف  زلی ديگريا غ

 حال خود:
 

 اند و تويی مرجان چرا؟جمله يارانِ تو سنگ
 

 آسمان با جملگان جسم است و با تو جان چرا؟ 
 

 زنندچون تو آيی جزو جزوم جمله دستک می

 

 چون تو رفتی جمله افتادند در افغان چرا؟ 

 (                         65: )همان                                           

 ،(71-70: 1376زاده، مقدم و اشرفعلوی) آوردشمارتوان جزو جمالت عاطفی بهدعا را می

شناسی بین ديدگاه از ديدگاه زبان ،که در آغاز بحث گفته شد گونههرچند همان

کنش ها ). از ديدگاه سرل دعا جزو کارگفتد داردهايی وجوياکوبسن و مارتینه تفاوت

 هايی در غزل مولوی:نمونه .عاطفی است ی(گفتار
 

 مايیم مست و سرگران، فارغ ز کار ديگران

 

 عالم اگر برهم رود، عشق تو را بادا بقا! 

 (7: همان)                                         

يا (، 46و  44همان: ر.ک: ) «تا باد چنان بادا» و «اتا باد چنین باد»ا رديف ی بهاييا غزل

، «باد»رديف  هايی ديگر بايا غزلو  (64: همانر.ک: )« مبادا بی شما»غزلی با رديف 

 (225و  310و  309و  289و  273همان: ر.ک: )« بادمبارک»
 

 هاوارهنیایش

؛ در حقیقت نوعی طلبی ندارد ةهايی است که جنبوارههای مولوی، نیايشبرخی از غزل

نه با ساخت دعايی. اين ،حمد و شکرگزاری است که با ساختار ندايی بیان شده است

کاملی از کنش گفتار  ةسرل نمون ةد و طبق نظرينين بار عاطفی را دارها بیشترگونه غزل

ة ديوان شمس در ديوان هیچ شاعری، به انداز»گويد: . شفیعی کدکنی میعاطفی است

وجود ندارد و اين نوعِ بیان، خاصِّ شاعرانِ عاطفی است. او  ای ندايیهجملهخطاب و 

 ؛(69: 1388« )کند]...[خطابی نیز از فرم خطابی استفاده میی در بیان خبری و غیرِحتّ

 ها:وارهای از اين نیايشنمونه
 

 رارهاـــم اســــه در دلــای بگفت
 

 ه کارهاــــده پختـــرای بنـــوی ب 
 

 اـههــــار سینـــغمگس ای خیالت
 

 زارهاــــق گلـــالت رونــای جم 
 

 ش توـبخای دست شادیـــای عط
 

 ن گرفته بارهاـــن مسکیــدست اي 
 

 رداد توـحر گوهـــون بــای کف چ
 

 ارهاــــده خــــم بکنـــاز کف پاي 
 

 ی سرها عوضـده بســــای ببخشی
 

 د از بهر تو دستارهاـــون دهنـــچ 
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 ه باشد هر دو عالم پیش توـخود چ
 

 اــارهــــاده از انبـــــافت ـــــةدان 
 

 رورتـــم پـــل عالـــــآفتاب فض
 

 ای ايثارهار ذرّهـــر هـــرده بــــک 
 

 ز از بیچارگیــود جـــای نبارهــچ
 

 اـهکنیم و چارهیــه مــگرچه حیل 
 

 زی چو يافتـريــنورهای شمس تب

 

 ارهاـــم از دوزخ و از نــايمنی 

 (177: 1376موالنا، )                 

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

 

 وی که به تلخی فقر، گنج روانی مرا 
 

 عقل نديدست و فهم آنچه نبُردست وهم
 

 قبله از آنی مرا... از تو به جانم رسید 
 

 شه یال تودر رکعات نماز هست خ

 

 واجب و الزم چنانک سبع مثانی مرا 

 (207: )همان                                

 تدر بیان شگفتي و کثرّ« ندا»
 ای شاد که ما هستیم اندر غمِ تو جانا

 

 هم محرمِ عشق تو، هم محرمِ تو جانا 

 (48: 1388موالنا، )                         

 های ديگر:نمونه
 ، سری کان سر گیجیده نگردد زوای گیج

 

 توی گول، دلی کان دل ياوه نکند نیّ 

 (326: 1376موالنا، )                               

 ای خشک، درختی که در آن باغ نرسته است

 

 وی خوار، عزيزی که در اين ظلّ شجر نیست  

 (333: همان)                                        

 م مگســـــری! دور ز وهـــای شک

 

 ور نیستــــن زنبـــز تــــی! کــــوی عسل 

 (505: همان)                                       

 ای مژده، دلی را که ز پندار خريديم    ترياق جهان ديد گمان برد که زهر است

 (1480: همان)                                      

، 473، 428، 423، 415، 264، 132: بیشتر ر.ک: همانهای ونهنمبرای مطالعة 

524 ،1070 ،1598 ،2132 ،2138 ،2398 ،2586. 

طبق شمارش  کهایگونهبهمولوی بسیار است؛  غزلیّاتدر « ای»های خطاب با مثال

 کلیّات شمس نخستغزل  دويستدر  «ای»هايی که فقط با حرف بسامد خطاب ما،

در سطحِ « خطاب و ندا»ه نسبت پراکندگیِ البتّ ؛مرتبه است 470آمده است، بیش از 

غزلیّات شمس و نقد و نظرها يقیناً کسانی که  يکسان نیست؛ برای نمونه کلیّات شمس

برای »گويد: میکدکنی آشنا هستند که با اين نظر مشهور شفیعی ،کنندا دنبال میر

ل ديوان شمس را انید ده غزل اوّتومی ،حدی روشن شوداينکه نسبت آماری اين قضیه تا
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ی سعدی و حافظ مقايسه کنید و نسبت حتّ، برای نمونه با ده غزل آغاز ديوان هر شاعری

 (69: 1388)موالنا،  «های خطابی و ندايی آنها را بسنجیدجمله

دهد که شمس، نشان می غزلیّاتخطاب و ندا در  زياديید بسامد أضمن تنمودار در اين 

ل چنین غزل اوّ دهاساس يکسان نیست تا بتوان بر ات شمسکلیّدر سطح  نسبت پراکندگی

 ای انجام داد.مقايسه
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     -        -          -          -          -   

 کلیّات شمسدر « ای»نمودار پراکندگي حرف 
 

ت به نسبت در بیان تعجب و کثرّ« چه»به معنی « ای»که در آمار فوق ة ديگر ايننکت

 ندا آمده است. برایو غالباً منادا، بسامد کمتری دارد « ای»

 مستقلّیو ترجّی هم در علم معانی فارسی بحث  که بحث تمنّیشمیسا معتقد است 

و « چه بودی»و « آيا شود»و « بوَد آيا»و « کاشکی»و « کاش»ندارد و اداتی از قبیل 

ق امری مطابق سازند و بیانگر آرزوی تحقّعاطفی می ةجمل گی، هم«تابوکه»و « مگر»

کم بسیار «کاشکی»و  «کاش» هایهمولوی از واژ(. 205: 1379وينده هستند )میل گ

و موردی ديگر يافته  ات استدر غزل هفتم کلیّ نخست آناستفاده کرده است؛ مورد 

 استفاده کرده است:« تا...»در مواردی هم از . او 817نشد تا  غزل 
 ام من بر درت تا بو که برجوشد وفابنشسته

 

 ايی دری گويی که برخیز اندر آباشد که بگش 

 (7: 1376موالنا، )                                

 مطالعه کرد. 189، 69، 44، 24، 22های غزل توان دررا میر های ديگنمونه

که چند ديگری هم برای بیان آرزوهای خويش برگزيده است؛ چنان ةمولوی شیو

 دارد:« آرزوست»غزل با رديف 
 

 م آرزوستـه باغ و گلستانـــبنمای رخ ک

 

 راوانم آرزوستــد فــه قنـبگشای لب ک 

 (441: همان)                                

 ی ز لب يارم آرزوستــردهــی و ســساق

 

 ارم آرزوستـرگس خمـــی ز نــبدمست 

 (452: همان)                                
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 زوستم آرــهای سپاهانردهـــای چنگ پ

 

 سوزانم آرزوست وشــخ ــةوی نای نال 

 (457: همان)                                

 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؟  

 (3: همان)                                       

  يا با منادا؛ مانندِ
 بینا بیاای يوسف آخر سوی اين يعقوب نا

 

 ده بر طارم مینا بیا ـشی پنهانــای عیس 

 (16: همان)                                  

 خويشتن خويش، در جمالت خبری نیز از جز در جمالت انشايیبه، شاعرِ شعر غنايی

 های عاطفی را ديد:توان جنبهويد و در اين بخش از کالم او هم میگسخن می
 

 دـــتپیده میــد و دلِ بنــجهیابروم می

 

 نمود رو که چنین بخت در قفاستاين می 

 (139: 1388موالنا، )                        

 ،589 ،585 ،583 ،582 ،440: 1388موالنا،  ر.ک: های ديگرنمونهبرای آگاهی از 

591، 598، 608، 612 

رود و گوينده به اين میکارمدح هم به برایدادن از حال خود، گاهی خبر به جز خبر

 کند:طريق احساس خود را به ديگری بیان می
 

 را دی بداد پندــه مـــامروز آن کسی ک

 

 چون روی تو بديد ز من عذرها بخواست 

 (139: )همان                                   

 ترم نیامدهمه را بیازمودم، ز تو خوش
 

 شدم به دريا چو تو گوهرم نیامدچو فرو 
 

 ها گشادم، ز هزار خُم چشیدمسر خُنب

 

 چو شرابِ سرکشِ تو به لب و سرم نیامد 

 (280: )همان                                  

 :گويدمی يا در مدح مکانِ معشوق و آرزوی رسیدن به آن
 

 ها به پناهِ او گريزده گلــه جملـــنی کچم
 

 که در او خزان نباشد که در او گلی نريزد 
 

 بیابان ةشجری خوش و خرامان، به میان
 

 مست خیزد ة او چو بخفتکه کسی به ساي 
 

 هاها که بدوست قصدِ جانفلکی چو آسمان
 

 که زحل نیارد آنجا که به زُهره برستیزد 
 

 یــه مکانِ المکانــبی ـــری لطیف کانـگه

 

 به وی است اشارتِ دل چو دو ديده اشک بیزد 

 (279: )همان                                        
 

 نتیجه .5

نظر و از شودیمحسوب م امیپ یجزو وجه عاطف یشناسزبان دگاهيکه از د یبسامد اصوات

 ةدهندنشان یمولو یهالدر غز شود،یخوانده م یهم جمالت عاطف یدستور زبان فارس
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 و ستیقابل انتقال ن گريد یهاکه گاه با واژه يیهاتجربه ؛ستاو یعاطف یهاعمق تجربه

. ودشیم ..و. یشاد شوق، و شور درد، حسرت، سر از یصوت به ليتبد هعاطف حالت نيا در

    یگاه با نداها دهد؛یاو را به سمت تخاطب سوق م ،به معشوق یمولو قیعشق عم

   میبا او تقس الیخود را در عالم خ یشور و شوق و شاد و زندیاو را صدا م یپردیپ

 یاپیپ یهادر پرسشموالنا . ديگویبا او سخن م ،و غم خود يیاز حس تنها ايو  ندکیم

 یبرا يشدر غزل، از شور و شوق خو یپرسش یهافيدادن ردخود از معشوق و قرار

خاصّی که بدون چشمداشت و هرگونه طلب های نیايش .ديگویسخن م معشوق داريد

دهد و اين وجه تمايز مدح او با خبر می وی ةکند، از عشق خالصانبه درگاه معشوق می

  .است مدح ديگر شاعران

دارد، در اشعار  دیکأت امیشناسان بر پزبان یبرخ دگاهيزبان که از د یوجه شعر

 شتنيدرون و از خو ینداها انیب یاست برا یمحمل ،یمولو یهاغزل ژهيوهو ب يیغنا

 یهاتجربه جان،یه از افتادهشمارهبه يیهانفس چونهم وا کوتاه جمالت و تند وزن گفتن.

و در  ندکیم که در فرم غزل هم به مخاطب منتقلها واژه یتنها در معناو را نه یعاطف

  .ابديیمآن را در ،مخاطب با احساس خود ،حالت نيا

با  ،سنّتیشناسی جديد و شناسی و معنیی زبانهانظريه م ازکدارکه هتاً ايننهاي

است و  غزلیّاتبودن کالم مولوی در يد عاطفیؤها و وجوه افتراقشان، موجود شباهت

 سازد. ای زوايای تاريک اين همبستگی بین عاطفه و زبان را روشن میيک به گونههر
 

 نوشتپي
 هاست.رجاع به شمارة غزلارجاع به اشعار موالنا در کلیّات شمس، ا  .1

 ارجاع به اشعار ديگر شاعران، ارجاع به شمارة صفحه است.   .2

  

 منابع 
 مرکز. ، تهران،هنر( ةهای فلسفحقیقت و زيبايی )درس ،(1374) احمدی، بابک
 مرکز. ، تهران،ساختار و تأويل متن ،(1380)                          

 سکه. ،تهران ،یسینف دیبه کوشش سع ،يواند ،(1364) محمّد نياوحدالد ،یانور

 .نگاه ، تهران،در شعر احمد شاملو(لی مّأسفر در مه )ت ،(1381) پورنامداريان، تقی
 .سخن ،تهران ،(یدر شعر مولو یو ساخت شکن یآفتاب )شعر فارس ةيدر سا ،(1384)                          

مجله ، «کلیّات شمسبررسی وجه شبه در » (،1387ن )تابستا تقی و امیرحسین ماحوزی ،پورنامداريان
 .64- 41 ،186، ش 59دوره  ،دانشکده ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران



 شمس اتیّبازتابِ عاطفه در زبان غزل يچگونگ يبررس/ 198

 .دوران جهانگیر منصور، تهران،به اهتمام  ،ديوان ،(1383) محمّد الدينفظ شیرازی، شمسحا

 سمت. ،، تهرانشمس غزلیّات رد موالنای شخص سبک لیتحل وی بررس (،1386، علی )پور چافیحسین

 زوّار. ،تهران ،یسجاد نياءالدیض حیتصح ،وانيد ،(1378) ليبد نيالدافضل ،یشروان یخاقان

 سمت. ، تهران،نگیزش و هیجانا ،(1388) کريممحمّدخداپناهی، 

 ،ندها و تمهیدات هنری غزل موالنا(جستاری در ترفسیب باغ جان ) ،(1380) خلیلی جهانتیغ، مريم

 سخن. ران،ته

 علمی و فرهنگی. ،تهران ،ترجمة سعید حمیديان ،اصول نقد ادبی ،(1375ريچاردز، آی.ا )

 ادبیّات ،«کنش گفتار ةاساس نظريتحلیل ژانر شطح بر» (،1391اخالقی )الهام مهدی و رقانی، سیدز
 .80-61، 6، ش 3 ة، دورعرفانی دانشگاه الزّهرا 

 .دوستان الدين خرمشاهی، تهران،اءبه کوشش به ،اتکلیّ ،(1381) بن عبداهلل سعدی، مصلح

 سخن. ، تهران،وطیت تا سقوط سلطنت(ادوار شعر فارسی )از مشر ،(1383) رضامحمّددکنی، کشفیعی

 فردوس. ، تهران،بیان و معانی ،(1379) شمیسا، سیروس،

 چشمه. ، جلد اول، تهران،ادبیّاتشناسی به از زبان ،(1373) صفوی، کورش،
 مهر.  ةسور تهران، ،شناسیدرآمدی بر معنی ،(1383)                          

 سمت. ، تهران،معانی و بیان ،(1376) زادهاشرفرضا و  محمّدلوی مقدم، ع

 خاور. ادبیّات، .ا.برتلس و همکاران، مسکویتحت نظر  ،شاهنامه ،(1960-1971) ابوالقاسم ،یفردوس

 .رشد نسرين پارسا، تهران، ةترجم ،هوش هیجانی ،(1387) گلمن، دانیل

، یفارس ادبیّات خيتار ،«شمس غزلیّات در يیافزاقاعده» (،1387ی )نیاسي دیام فاطمه و ی،مدرس

 .143-119 ،3/59ش

 .امیرکبیر ، تهران،یزيتبر کلیّات شمس ،(1376) محمّد نيالدجالل ،ناموال
 و فرهنگی. علمی عبدالکريم سروش، تهران، ، تصحیحمثنوی معنوی ،(1377)                          
 ،تهران ،یکدکنیعیشف رضامحمّد ریتفس و نشيگز ،مقدّمه ،زيتبر شمس غزلیّات ،(1388)                          

 .سخن

 توس. ،، تهرانسوم ويرايش ،دستور زبان فارسی ،(1380) ناتل خانلری، پرويز،

 ارمغان. ،تهران ،یدستگرد دیوح حیتصح ،زن االسرارمخ ،(1320) اسیال محمّدابو ،یگنجو ینظام

 ،زبان ادب و ،«شمس غزلیّات یباشناسيوجوه ز یبررس»(، 1389زمستان ) انيیدانا نجمهو  نيزّ ی،وارد

 .382-361، 25 یاپیپ، 28 ش د،يجد ةدور
 

Jakobson, R (1960), “Style in Language”. Edited by Thomas A. Sebeok. 

Published Jointly by The Technology press of  Massachusetts Institute of 

Technology and John Wiley & Sons, inc, New York. London. 350- 377. 

Martinet, A (1960), Elements de Linguistique General, Colin. Paris. 

Searl, John. R (1979), Indirect Speech Acts. Cambridge University Press. 

Cambridge.  

Searl, John. R, and Daniel Vanderveken (1985) Foundations of Illocutionary 

Logic. Cambridge University Press. Cambridge. 


