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نجفی

چکیده
در میان آثاری که به موالنا نسبت دادهاند ،دفتر هفتم شهرت و اهمیتی بیشتر دارد .پژوهش حاضر
به بررسی یکی از ویژگیهای سبکی پرکاربرد در مثنوی و دفتر هفتم میپردازد .با توجه به کاربرد
گستردۀ منادا در مثنوی و دفتر هفتم و همچنین انتساب این دفتر به موالنا ،پژوهش حاضر به مقایسۀ
سبکی خطابها ،تشابهات و تفاوتهای دو اثر در کاربرد منادا پرداخته است .از آنجا که جملههای
ندایی ،جملههایی گفتوگومحور هستند ،کاربرد متفاوت خطابهای شاعر ،کمک شایانی در
شناسایی دیدگاهها ،نگرش و سبک فردی خواهد داشت .نتایج حاصل از پژوهش ،گویای آن است
که موالنا با استفاده از شیوههای بالغی و ابزارهای ادبی ،موفقیت بیشتری در ایجاد ارتباط با مخاطب و
القای پیام خود حاصل کرده و سرایندۀ دفتر هفتم با وجود تالش در نظیرهگویی ،توفیقی چشمگیر در
این مسیر به دست نیاورده است.
کلیدواژه :مقایسۀ سبکی ،کاربرد منادا ،مثنوی معنوی ،دفتر هفتم.
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 .1مقدّمه
شهرت ،اهمیت و تأثیرگذاری موالنا جاللالدین محمّد بلخی سبب شده است
کسانی به تقلید از وی ،آثاری به وجود آورند و گاه ناشناس ماندن این افراد موجب
شده برخی از این آثار به او نسبت داده شود 2.در کنار آثار منسوب به موالنا ،برخی از
مریدان و دوستداران وی با اعتقاد به ناتمام ماندن مثنوی ،بدون قصد انتساب اثر خویش
به موالنا ،دفتری با تصوّر تکمیل این اثر سترگ سروده و تالش خود را برای تکمیل
این اثر مبذول داشتهاند1؛ امّا در این میان ،دفتر هفتمی وجود دارد که فردی ناشناس در
تکمیل جلد ششم مثنوی سروده و به موالنا منتسب شده است 9.مولویپژوهان ،عمدتاً
سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

انتساب دفتر هفتم به موالنا را مردود دانستهاند 0.از آنجا که بررسی عناصر سبکی در
تأیید یا رد انتساب آثار ،بسیار کارآمد است ،پژوهش حاضر در نظر دارد با بررسی
سبکی کاربرد منادا در مثنوی و دفتر هفتم ،به میزان شباهتها و تفاوتهای این آثار
بپردازد .در سبک شناسی ،توجه به بسامد و عناصر تکرارشونده ،بسیار حائز اهمیت
است .به عبارتی« ،یکی از شاخصه های مهم سبک ،مسئلۀ تکرار و تداوم رفتارهای
زبانی خاص در یک پیکرۀ متنی است» (فتوحی« .)04 :2915 ،تکرار ،عاملی بنیادی در
ایجاد سبک است و عناصر سبک ادبی ،یعنی گزینش ،ابداع و هنجارگریزی ،تنها بر
اساس تکرار ،تبدیل به عنصری سبکی میشوند»؛ امّا «نکتۀ بسیار مهم و قابل توجه این
است که این تکرار که گاه بازرخداد) (recurrenceنیز نامیده میشود ،از صنعت ادبی
تکرار کامالً متمایز است .صنعت ادبی تکرار ،دامنهای بسیار محدود دارد؛ حال آنکه
تکرار سبکی ،کل اثر یا آثار مؤلف را در برمیگیرد .صنعت ادبی تکرار همیشه
خودآگاهانه است؛ ولی تکرار سبکی ،غالباً بهطور ناخودآگاه شکل میگیرد و مبنای
ایجاد سبک می شود ...هنگامی که عنصری سبکی با بسامدی معیّن ،یعنی با موارد
تکرار معّین در آثار مؤلفی مشخص شود ،میتوان جنبهای از سبک او را تحلیل کرد»
(قاسمی.)110 :2910 ،
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در واقع ،سبکشناسی قادر است با بررسی زوایای مختلف آثار ادبی و مقایسـۀ آن
با آثار منتسب به شاعر یا نویسنده ،با روشی علمی و ارائۀ دالیل مستدل ،در رد یا تأییـد
انتساب آثار ،کارآمد باشد؛ زیرا سبک نیز همچون گفتار ،گزینش منحصـربهفرد افـراد
از شبکۀ پیچیدۀ زبان است .به همین سبب ،سبک هر اثر مبیّن شخصیت نویسنده و شیوۀ
نگرش او به پدیدههای جهان است .به عبارتی دقیقتر« ،سبک ،شیوۀ شخصی بیان است
که ما را به سوی نویسنده داللت میکند» (شمیسا.)21 :2904 ،
با توجه به بسامد باالی منادا در مثنوی و دفتر هفتم 5و انتساب این دفتر به موالنا،
بررسی ساختهای ندایی ،کمک شایانی در شناخت سبک دو اثر خواهد داشت.

 .2پیشینة پژوهش
اگرچه دربارۀ موضوع خاص این مقاله تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است ،در
زمینۀ کاربرد منادا و خطاب ،مقالهای با عنوان «موالنا و منادا» از جلیل مشیّدی و
دیگران ( ) 2910منتشر شده که به بررسی منادا در غزلیات موالنا پرداخته و چنین نتیجه
گرفته است که عمدهترین طرف خطاب موالنا در غزلیات ،خداوند متعال است که
بیانگر تأثیرپذیری موالنا از معارف پدرش ،بهاء ولد است.
سید علیاصغر میرباقریفرد و زهره اسماعیلی ( )2944در مقالۀ «بررسی نظریۀ
ارتباط و خطاب در مثنوی» ،به بررسی شیوههای برقراری ارتباط موالنا با مخاطبان و
انواع خطابها در مثنوی پرداختهاند.
هر دو مقالۀ یادشده ،رویکردی کامالً متفاوت با پژوهش حاضر دارند که بر اساس
مقایسۀ سبکی کاربرد منادا در دو اثر صورت گرفته است.

 .3روش پژوهش
پژوهش حاضر ،با هدف مقایسه و شناسایی سبک دو اثر در کاربرد منادا ،با شیوۀ
استقرایی به استخراج ابیات حاوی منادا از دفتر ششم مثنوی 0و دفتر هفتم منتسب به
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موالنا پرداخته و مناداهای بهکاررفته در دو اثر را در حوزۀ بالغی دستهبندی ،مقایسه و
تحلیل کرده ،اشتراکات و تفاوتهای سبکی در کاربرد منادا را ارائه نموده است.

 .0کارکرد جمالت ندایی
شناخت مقتضای حال مخاطب و درک موقعیت او ،یکی از شروط اصلی در علم
بالغت است و شاعر را ملزم به در نظر گرفتن احوال مخاطب میکند.
یکی از شیوههای بالغی مؤثر در برقراری ارتباط و ایجاد انگیزش در مخاطب،
بهره گیری از ادات ندا برای بیان مفاهیم و مضامین اصلی شعری است .هنگامی که
سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

گوینده ،مخاطب را با ذکر نام یا صفت خاص منادا قرار میدهد ،عالوه بر جلب توجه،
با ایجاد انگیزش ،او را به درنگ یا اندیشیدن ترغیب میکند.
عبارتهای ندایی و امری ،از جمله گزارههایی هستند که نقش اصلی آنها ترغیب
است .در این نقش ،جهت گیری پیام به سوی مخاطب است؛ از این رو« ،ساختهای
ندایی یا امری را میتوان بارزترین نمونههای نقش ترغیبی زبان دانست» (صفوی،
.)95/2 :2910

عبارتهای ندایی ،عواملی ارتباطمحور هستند و مهمترین کنش در این ارتباط،
گفتوگو است .بر همین اساس« ،جهتگیری پیام به سوی مخاطب و نیز کارکرد
کنشی زبان ،بارزترین تجلّی خود را در دستور زبان بهصورت ندایی و وجه امری
مییابد» (فالر و دیگران .)00 :2910 ،موالنا با وقوف طبیعی بر این اصل و اهمیت و
نقش مخاطب در تولید معنا ،از انواع شیوههای خطاب در اثر خویش استفاده کرده
است .به تبع آن ،سرایندۀ دفتر هفتم نیز که به تقلید از موالنا منظومۀ خویش را سروده،
از این عنصر ،بهره بسیار برده است.
از آنجا که شیوههای کاربرد زبان ،بیانگر بخشی از ژرفساختهای پنهان در متن
و نمایانگر سبک اثر هستند ،پژوهش حاضر در نظر دارد به بررسی سبکی شیوههای

سبکشناسی کاربرد منادا در مثنوی معنوی و دفتر هفتم منسوب به موالنا ــــــــــــــ 212

کاربرد منادا در دفتر ششم مثنوی و دفتر هفتم منسوب به موالنا بپردازد .برای دستیابی
به این منظور ،منادا در دو اثر مورد تحلیل و قیاس قرار گرفته است.

 .5موسیقیآفرینی منادا در مثنوی و دفتر هفتم
نقش موسیقی کالم در انتقال پیام ،در بسیاری از رویکردهای ادبی ،اهمیتی بسیار
دارد .یکی از آرایههای پرکاربرد در ادبیات به شکل عام و یکی از شگردهای موسیقی
زبان موالنا بهطور خاص ،استفاده از عنصر تکرار است .آشنایی با موسیقی ،موقعیت
اجتماعی و ارتباط موالنا با مردم ،از دالیل استفاده از انواع تکرار در آثار وی است.
شفیعیکدکنی دربارۀ کاربرد تکرار در آثار موالنا میگوید« :در مبانی جمالشناسی
حاکم بر خالقیت هنری موالنا ،تنوّع از تکرار ،جداییناپذیر است و در استتیک شعر او
تکرار ،جلوههای خالق شگفتآوری دارد» (شفیعی کدکنی .)020 :2910 ،اگرچه
اساس موسیقی شعر ،متکی بر عنصر تکرار است ،الزاماً هر تکراری هنری نیست.
«تکرارهای هنری ،تکرارهایی است که در ساختمان شعر ،نقش خلّاق دارد و با اینکه
الزمۀ تکرار ،ابتذال است و ابتذال ،نفی هنر ،تأثیر گونههایی از تکرار در ترکیب اثری
هنری ،گاه تا بدان پایه است که در مرکز خالقیت هنری گوینده قرار میگیرد» (همان:
.)024
تکرار واج ،یکی از شیوههای موسیقیآفرینی و تقویت زبان برای انتقال مفاهیم
موردنظر شاعر به مخاطب است و شکل ممتاز آن زمانی است که این تکرار واجها به
القای معنا نیز کمک کند .در بیت زیر ،موالنا با تکرار «جان» و تکرار منظّم واجهای
خاص در کنار عناصری چون جناس و تکرار کلمه ،ضمن برجستگی موسیقی سخن،
معنا را تقویت کرده و تأثیرگذاری کالم را بر مخاطب ارتقا بخشیده است .تقدّم فعل
«بیا» سبب تأکید بیشتر بر کالم و تکرار مصوت بلند «آ»« ،بیا» را که همراه با برخاستن،
حرکت و پویایی است ،تداعی و برجسته میکند .با وجود آنکه مصوّت «آ»  5بار،
صامت «ن»  4بار و صامت «ج»  9بار تکرار شده ،تأثیر موسیقی مصوّت بلند «آ» و
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صامت «ج» ،بسیار بیشتر و محسوستر است .همچنین تقدّم فعل و کاربرد قرینۀ «هین»،
تأکید بیشتری بر کالم بخشیده است.
هین بیا ای جان جان و صد جهان

خوش غنیمت دار نقد این زمان
(مثنوی)014/9 :

در دســتهبندیای کــه علمــای بالغــت ارائــه کردهانــد ،جنــاس نــوعی از تکــرار و
یکـــی از عوامـــل تعیینکننـــده در ایجـــاد موســـیقی ،تـــأثیرات زبـــانی و تقویـــت
معناســت .موالنــا بــا کــاربرد هنــری جــادوی مجــاورت «جــان جــان و صــد جهــان»،
تـــأثیر ســـخن خـــویش را بـــه شـــکلی قابـــل توجـــه افـــزایش داده اســـت« .جـــادوی
سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

مجــاورت ،یکــی از مهمتــرین عوامــل تعیینکننــده در تــأثیرات زبــانی و شــیوههای
بالغــی اســت؛ همــان چیــزی کــه بعضــی از انــواع آن را در بالغتهــای ملــل مختلــف
جهــان ،چنــدین هــزار ســال اســت کــه ادیبــان و اربــاب بالغــت بــا عنــوان جنــاس یــا
معادلهای آن ،در زبانهای فرنگی شناختهاند» (شفیعی کدکنی.)021 :2912 ،

در بیت زیر« ،ن»  4بار« ،آ»  0بار و «ز»  0بار تکرار شده؛ امّا صامت «ز» با وجود
تکرار کمتر ،موسیقی بیشتری در کالم ایجاد کرده است.
کاین عمر را نان ده ای انباز من

راز یعنی فهم کن ز آواز من (مثنوی)050/9 :

کاربرد هنری تکرار ،با تأثیرگذاری برکلمات پیش و پس از خود ،بر معنای کالم
تأکید میبخشد؛ امّا گاهی توجه صرف به موسیقی ،ابزاری برای رفع کسالت و
خستگی است .زرینکوب معتقد است« :انواع جناس غالباً به موالنا فرصتی برای
بازیهای لفظی عرضه میکند و به مستمع اجازه میدهد تا لحظهای از فشار امواج
معانی که مثل سیل باران بر وی فرومیریزد ،بیاساید» (زرینکوب.)102 :2942 ،
شد اسیر آن قضا میر قضا

شاد باش ای چشم تیز مرتضی
(مثنوی)090/9 :

مضافٌالیه «مرتضـی» در ترکیـب «چشـم تیـز مرتضـی» ،اگرچـه بـا «قضـا» صـورت
نوشتاری متفـاوت دارد ،خـوانش یکسـان «ضـا» و نمـود سـمعی آن در سـه موضـع ،بـر
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موسیقی کالم افزوده است .با وجود ایـن ،از منظـر بالغـی و کـارکرد انگیزشـی ،نقـش
مثبتی ایفا نمیکند.
همچنــین جنــاس مکـــرّر «پیــروز روز» در بیـــت زیــر ،صـــرفاً موســیقی بیـــت را
مضاعف ساخته است:
گریه کردی اشک میراندی به سوز

گفت شه او را که ای پیروز روز
(همانان)909/9 :

موالنـــا در غزلیـــات و مثنـــوی ،بـــا ارائـــۀ کـــالم آهنگـــین و کـــاربرد جنـــاس در
جایگـــاه قافیـــه ،توجـــه مخاطـــب را جلـــب کـــرده و ســـخن را برجســـتگی بخشـــیده
اســت؛ امّــا کــاربرد جنــاس در مناداهــای مثنــوی ،دامنــهای محــدود دارد .بــا ایــن همــه،
موالنــا بــا بهرهگیــری از جناسهــای مختلــف ،ضــمن ایجــاد موســیقی ،ســبب لــذّت
بیشــتر مخاطــب و جلــب توجــه او شــده و بــا کــاربرد چنــد آرایــه در عبارتهــای
ندایی ،کارکرد انگیزشی کالم را فزونی بخشیده است.
همچنین در بیت زیر ،کاربرد جناس لفظ «بحر و بهر» ،جناس الحق «بهر و گوهر»،
تکرار صامت «هـ» و تشبیه ،افزون بر ایجاد موسیقی ،سبب درنگ مخاطب میشود.
ای چو بحر از بهر نزدیکان گهر

داده و تحفه سوی دوران مطر
(همان)051/9 :

کاربرد جناس افزایشی «مردمان» با «مردم» ،تکرار واج «م» و بهرهگیری از عنصر
تمثیل ،سبب برجسته شدن پیام و انگیزش بیشتر در مخاطب شده است.
مرغ با پر مىپرد تا آشیان

پرّ مردم همّت است اى مردمان
(همان)904/9 :

اما سرایندۀ دفتر هفتم در بیشتر موارد ،فاقد چنین تواناییای است .اگرچه نمونههای
زیبایی از کاربرد آرایهها در دفتر هفتم نیز مشاهده میشود ،در اغلب موارد ،یا عنصر
معنا رنگ باخته یا کاربرد آرایه ،ارزش هنری چندانی نیافته است.
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آفتاب عـالمآرای ای همام

هست در هر برج یک ماهش مقام
(دفتر هفتم)10 :

عاشـــق او و عشق او معشوق او طالــب او مطلوب نیز او ای عمو (همان)92 :
واجآرایی «هـ» و قافیه قرار گرفتن «عمو» با «او» و تکرار «او» صرفاً نوعی بازی
لفظی و فاقد کارکرد بالغی و اقناعی است.
امّا در مصرع دوم بیت زیر ،کاربرد جناس افزایشی «بیچون و چون» و ایجاد تضاد،
تا اندازهای سبب درنگ مخاطب شده است.
هرچه خواهی کن مطیـــعم از درون

ما نمیگوییم ای بیچون که چون

سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

(دفتر هفتم)222 :
یکی از ویژگیهای بالغی مثنوی ،کاربرد دو یا چند آرایه در یک بیت است.
موالنا در بیت زیر ،عالوه بر جناس مضارع میان «کور» و «گور» ،با کاربرد آرایۀ «طرد
و عکس» و «تکرار» ،از تمام ابزارهای بالغی الزم برای هشدار ،هدایت فکری و انتقال
مفهوم پیام خویش به مخاطب بهره برده است .در قیاس با سرایندۀ دفتر هفتم،
کاربردهای بالغی هدفمند و هنری موالنا همسو با مفاهیم موردنظر خود ،به پیام
برجستگی بیشتری بخشیده است.
بس بدیدی مرده اندر گور تو

گور را در مرده بین ای کور تو
(مثنوی)902/9 :

سرایندۀ دفتر هفتم در تالش نظیرهگویی مثنوی ،با تکرار منادای «نار» ،صامت «ن»
و مصوت بلند «آ» در مصراع نخست بیت زیر ،اگرچه موسیقی کالم را تأکید بخشیده
و بین کلمات ناله ،سوخته و نار ارتباط معنایی ایجاد کرده ،درمقایسه با مثنوی ،در
انتقال معنا فاقد کارآمدی الزم است.
ناله میزد سوخته کای نار نار

الغیاث الغیاث و زینهار
(دفتر هفتم)10 :
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یکی از شیوههای تأکید سخن ،کاربرد دو ادات ندا برای یک منادا است .سرایندۀ
دفتر هفتم با کاربرد دو ادات ندا برای یک منادا و خطاب نامهای مختلف پروردگار،
برکالم تأکید بیشتری بخشیده است.
یـــا الــــها ،ربّنا ،معــــــبودنا

فاعـف عنّا ذنبنا و ارحــم لنا
(همان)91 :

همچنین خطاب صفات مختلف پروردگار در دو بیت متوالی که کارکردی
تکریمی دارد ،از ویژگیهای دفتر هفتم است و بدین شیوه در دفتر ششم مثنوی مورد
استفاده قرار نگرفته است.
خـــالق عقــــال ،قدیمـــا ،صـــانعــا

مستعــــانــــا ،دادبخشـــا ،سامعــا

مــــالک المُلکـــا ،رؤوفـــــا ،مُنعمـا

پادشـــــاها ،ذوالجالال ،مُکــــرمـا
(همان)00 :

خطابهای صفت واقعشده در مثنوی ،شیوهای متفاوت با دفتر هفتم دارد .در بیت
زیر ،موالنا با تکرار حرف ندای «ای» به ذکر صفات مختلف پرداخته است.
چون بگفتی ای صبور و ای حلیم

چون بگفتی ای شجاع و ای حکیم
(مثنوی)909/9 :

شایان ذکر است در برخی موارد ،ادات ندا بهمنظور خطاب مورد استفاده قرار
نگرفته ،بلکه ممکن است بیانگر تعجب و شگفتی گویندۀ سخن باشد .در بیت زیر« ،یا
ربّا» بیانگر حیرت و شگفتی گویندۀ کالم است:
گفت یا ربّا چه پنهان گوهرى

اى غریب عرش چونى خوشترى
(همان)901/9 :

موالنا در بیت زیر ،با کاربرد دو ادات ندا ،توصیفی بسیار هنرمندانه از منادا ارائه
کرده است.
ای ببسته خواب جان از جادُوی

سختدل یارا که در عالم تُوی
(همان)920/9 :
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 .2کاربرد نحوی منادا در مثنوی و دفتر هفتم
نحو ،بررسی قواعد حاکم بر شیوۀ ترکیب واژهها و شکل گرفتن جملهها در یک
زبان است (فتوحی .)101 :2915 ،یکی از راههای شناسایی دیدگاه شاعر یا نویسنده و
سبک او ،میزان انحراف و عدول از هنجارهای متعارف زبان است .اصوالً فراهنجاری
نحوی در شعر به ضرورت وزن یا برای مقاصد بالغی ،بیش از نثر رخ میدهد .شاعر
با جابهجا کردن عناصر جمله و تغییر جایگاه معمول آن ،ساختهای عادی نحو زبان را
بر هم میریزد« .زبان معیار یا درجۀ صفر نگارش در سبکشناسی ،مبنای کشف و
شناسایی هنجارگریزیهای سبکی است .بنابراین در بررسی نحو هر متن ،باید میزان
سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

خروج از معیارهای آن متن را بر اساس نحو پایه یا هنجار بسنجیم» (همان.)102 :
یکی از شیوههای برجسته کردن کالم ،جابهجایی ارکان جمله و تقدّم فعل است.
سرایندگان و نویسندگان با توجه به نوع نگرش خود ،کلمات را در ساختهای زبانی
خاص خویش به کار میبرند .هنگامیکه «هنجارگریزی نحوی به صورتی باشد که در
کالم شخص به یک عادت زبانی بدل شود و ویژگی سخن وی به حساب آید ،نحو
شخصی وی را شکل میدهد» (همان).
زمانیکه سخن بر مدار نحو طبیعی زبان جریان دارد ،دیدگاه سخنور دربارۀ
موضوع ،خنثی و طبیعی است؛ امّا تغییر جایگاه عناصر جمله ،بیانگر موقعیت آن عنصر
از دیدگاه گوینده است .به عبارتی« ،هر نوع نظمی از یک گروه واژهها ،حامل معنایی
متفاوت است؛ یعنی تغییر نظم واژگان ،کاربردهای معنایی کامالً متفاوتی به بار
میآورد .هر واژهای که از جایگاه نحوی خود به جای دیگری در جمله منتقل شود،
موقعیت معناییاش ارتقا یا تنزّل پیدا میکند .تغییر نظم کالم ،رتبۀ عناصر زبان را ارتقا
و تنزّل می دهد .معموالً یک عنصر زبانی که در آغاز جمله قرار گیرد ،جایگاه آن
واالتر میشود و مورد تأکید قرار میگیرد» (همان.)101 :
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با توجه به این نکته که بخش قابل توجهی از انتقال پیام را فعل جمله برعهده دارد،
بزرگان ادب فارسی با جابهجایی ارکان جمله ،مفهوم موردنظر خود را برجسته و مؤکّد
کردهاند.
موالنا و سرایندۀ دفتر هفتم ،برخالف شیوۀ طبیعی کالم ،به دلیل اغراض بالغی و
هنری ،با تقدیم فعل بر سایر اجزای جمله ،سبب تأکید و برجستگی سخن خویش
شدهاند .در مناداهای به کاررفته در ابیات زیر ،هستۀ منادا محذوف است و تقدّم فعل،
بیانکنندۀ تأکید موالنا و سرایندۀ دفتر هفتم بر انجام عمل است .چنین کاربرد نحوی،
حدود دو درصد از مناداهای مثنوی و دو درصد از مناداهای دفتر هفتم را به خود
اختصاص داده است.
کای رها کرده تو جان ،بگزیده رنگ (مثنوی / )100/9 :ای ببسته خواب جان از
جادُوی (همان / )920/9 :ای زننده بیگناهان را قفا (همان / )952/9 :ای دهندۀ عقلها،
فریاد رس (همان / )955/9 :ای فرورفته به گور جهل و شک (همان / )902/9 :ای
بکرده یار هر اغیار را (همان / )020/9 :ای کشیده ز آسمان و از زمین (همان)000/9 :
 /ای بگفته الف کذب آمیغ تو (همان.)522/9 :
ای شده غافل ز امر «من عرف» (دفتر هفتم / )10 :ای فکنده خویش را در بند و قید
(همان / )90 :ای فروپیموده راه عشق راست (همان / )00 :ای شده بر مرکب نخوت
سوار (همان / )15 :ای شــده مغرور در کبر و منی (همان.)10 :
در هنجار زبان ،ادات پیش از جمله جواب ندا قرار میگیرد؛ زیرا در زبان هنجار،
ابتدا شخصی را خطاب قرار داده ،سپس غرض خود را به شکل خبری یا سؤالی بیان
می کنیم .بنابراین با خروج هدفمند از زبان معیار ،با کارکرد جمالشناسه و اغراض
ثانویۀ سخن مواجهیم .این شیوۀ بیان ،هنگامیکه با تقدیم فعل امر یا نهی همراه باشد،
تأکید بیشتری بر کالم بخشیده ،جنبۀ انگیزشی و تأثیرگذاری سخن را افزایش میدهد.
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منگر ای مردود نفرین ابد (مثنوی / )992/9:خیز ای مدبر ره اقبال گیر (همان:
 / )990/9خیز اى داود از خلقان نفیر (همان / )021/9 :خیز ای پس ماندۀ دیده ضرر
(همان / )020/9 :هین بشو ای تن از این جان هر دو دست (همان.)594/9 :
سرایندۀ دفتر هفتم عالوه بر تقدّم فعل مضارع «دار» با هنجارشکنی نحوی ،فعل
مرکّب «نگاه دار» را در جناحین بیت به کار برده است .این شیوۀ کاربرد ،بیش از یک
درصد دفتر ششم مثنوی و صرفاً یک بیت از مناداهای دفتر هفتم را شامل میشود.
دار ایمان همه ای پادشاه

از شر تاراج شیطانی نگاه
(دفترهفتم)19 :

سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

یکی از هنجارشکنیهای مثنوی ،عدم تطابق فعل و فاعل است که مغایر با
هنجارهای نحوی زبان و از ویژگیهای سبکی شعر موالناست .این نوع هنجارشکنی
در دفتر هفتم شاهدی ندارد.
هرکسى دانند اى فخرالبنین

که فزون باشد فن چرخ از زمین
(مثنوی)021/9 :

خود همه کس داند اى جان پدر

که نباشم از شما من خردتر
(همان)029/9 :

 .2شیوة کاربرد نامهای عام ،خاص و مبهم در مثنوی و دفتر هفتم
در مثنوی و دفتر هفتم ،شواهد بسیاری مبنی بر کاربرد اسمهای خاص به شکل اسم
عام و شخص نامعیّن وجود دارد .موالنا در بسیاری از موارد به ضرورت وزن شعر یا
برای جلب توجه مخاطب ،مناداهایی را به کار میبرد که صورتی عام دارند یا اسامی
خاص که به شکل عام به کار برده میشوند .همچنین کاربرد اسم مبهم برای خطاب
قرار دادن مخاطب ،کاربرد زیادی دارد .در موارد بسیاری ،اسمهای عام ،خاص و
صفات ،نقش مخاطب مبهم میگیرند .موالنا و سرایندۀ دفتر هفتم ،با خطاب به فرد
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مبهم و ناشناس ،گروه کثیری از خوانندگان را مخاطب خویش قرار میدهند.
زرین کوب معتقد است خطاب به مخاطب مبهم که داستان و بیان را پویا و پرهیجان
میکند از ویژگیهای بالغت منبری است و تنوّع خاصی به زبان مثنوی بخشیده است
(زرینکوب.)121-122 :2942 ،
در این بخش به دلیل کثرت کاربرد انواع خطابها در مثنوی و دفتر هفتم صرفاً به
ذکر چند نمونه بسنده شده است:
قدر جان زان میندانی ای فالن

که بدادت حق به بخشش رایگان
(مثنوی)520/9 :

«ای حسن» (همان 952/9 :و « ،)512ای قباد» (همان« ،)901/9 :ای فالن» (همان:
 000 ،900 ،952/9و « ،)520ای پسر» (همان 111/9 :و « ،902ای صنم» (همان110/9 :
و .)900
خود مجال جنبش و زور آن زمــان

کی بود اندر رگ جــان ،ای فــــالن
(دفتر هفتم)14 :

«ای عمو» (دفتر هفتم 00 ،52 ،09 :و « ،)44ای قباد» (همان 92 :و « ،)50ای فالن»
(همان 10 :و  ،)10ای پسر(همان 02 :و .)01
برخی در اینباره گفتهاند :در آخر بسیاری از مصراعهای مثنوی ،الفاظی از قبیل
«ای عمو»« ،ای بوالعال» و «ای بوالحسن» آمده و شک نیست که مولوی خود این قبیل
تکملهها را برای تمام کردن وزن یا درست کردن قافیه به کار برده است
(شریعتمداری.)122 :2994 ،
افزون بر موارد یادشده ،توجه به تنوّع و شیوۀ خطابها نیز حائز اهمیت است که
متناسب با احوال مخاطب و شخصیتهای داستانی ،گاهی محترمانه ،مشفقانه و در
برخی موارد نیز تحقیرآمیز است .به عبارتی ،خطابهای مثنوی گاهی برساخته از
صفاتی مثبت همچون ای پرخرد ،ای مغز وجود ،ای مستدل ،ای رهپرست و گاهی
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خطاب هایی با صفاتی منفی مانند ای مفتری ،ای عتل ،ای قبیح و پیر خر که تکاندهنده
و پرنهیب است (توکّلی.)10 :2910 ،
چنانکه پیش تر اشاره شد ،مخاطب در آثار عرفانی و تعلیمی ،اهمیتی ویژه دارد؛ به
همین سبب در مثنوی ،در فواصل کوتاه ،مورد خطاب قرار میگیرد .این نوع مناداهای
به کاررفته در دفترهای مذکور ،از نظر نحوی برجستگی خاصی ندارند و شاخصۀ

سبکی قلمداد نمیشوند؛ امّا تنوّع کاربرد چنین مناداهایی در مثنوی نسبت به دفتر هفتم
بیشتر است.
یکی از کاربردهای خاص منادا در دفتر هفتم که در مثنوی مورد استفاده قرار
سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

نگرفته ،خطاب «هیچکس» است .سراینده با استفاده از این خطاب که دربردارندۀ بار
معنایی منفی است و با بهرهمندی از ابزار بالغی ،مخاطب را ارشاد و کارکرد ترغیبی
پیام را به شکل قابل توجهی ارتقا بخشیده است.
خالق آتش بود فریادرس

غافل از دولت مشو ای هیچکس
(دفتر هفتم)10 :

 .2شیوة کاربرد خطاب اهل عرفان در مثنوی و دفتر هفتم
خطاب به عارف ،صوفی و صفاتی مانند یا جایگزین آن در مثنوی ،بیشتر از نوع منادای
ساده است و بسامد کمتری نسبت به دفتر هفتم دارد و بیش از یک درصد از مناداهای
مثنوی را شامل میشود.
عارفا تو از معرّف فارغی

خود همیبینی که نور بازغی
(مثنوی)140/9 :

گفت قاضى صوفیا خیره مشو

یک مثالى در بیان این شنو
(همان)900/9 :

لیک حاضر باش در خود ای فتی

تا به خانه او بیابد مر ترا
(همان)900/9 :
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پس مسافر این بود ای رهپرست

که مسیر و روش در مستقبلست
(همان)092/9 :

این نوع منادا در دفتر هفتم با ادات ندای «ای» و به هر دو صورت ساده و وصفی به
کار رفته است و بیش از چهار درصد از مناداهای دفتر هفتم را دربر میگیرد.
پای در راه طلب بنهادهای

ای که در سیر و سلوک افتادهای

(دفتر هفتم)92 :
سالک عارف شو ای جوهرشناس

هی مکن مطلوب جزوی التماس
(همان)
واقف ای عارف ز سرّاهلل شو

چشم معنی برگشا ،واپس مرو

(همان)02:
کی کند عارف به دل میل فنا

از فنا بگذر بقا جو ای فتی

(همان)49 :
لیک دیجور است و راهش ناپدید

هین برش شمعی بدار ای بایزید
(همان)00 :

 .2کاربرد ادبی منادا در مثنوی و دفتر هفتم
 .1-2تشبیه
یکی از راههای مؤثر در شناخت دیدگاه و سبک شاعران ،بررسی تشبیهات
بهکاررفته در آثارشان است .به عبارتی ،مالحظات سبکشناسانه« ،موقوف بر دقت در
واژههاست؛ زیرا از نظر زبانشناسی ،هیچ دو کلمهای وجود ندارند که مترادف باشند»
و همچنین « مستلزم توجه دقیق به تشبیهات و استعارات است؛ زیرا شیوۀ نگرش هنرمند
را از همه آسانتر میتوان در مشبّهٌبههای او بازجست» (شمیسا .)19 :2904 ،از آنجا که
بررسی تشبیهات شاعران از منظر وجه شبه ،ساختمان و طرفین تشبیه ،بیانگر تفاوتهای
معنادار میان سبک شاعران همطراز است (فتوحی ،)920 :2915 ،مناداهای تشبیهی

مثنوی و دفتر هفتم مقایسه شده است.
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از ابزارهای کارآمد برای بیان مفاهیم ،انواع تشبیه است .مناداهای مشبّه واقعشده در
مثنوی ،در بیشتر موارد «حسّی به حسّی» یا «حسّی به عقلی» هستند .بیش از یک درصد
از مناداهای مثنوی و بیش از دو درصد از مناداهای دفتر هفتم ،حسّی به حسّی هستند.
«تشبیه حسّی به حسّی ،نمایانگر ذهنیتی است که نگرشی حسّی به اشیا دارد و نگرش او
با فردی که غلبۀ تشبیه بهکاررفته در آثارش عقلی به حسّی است ،متفاوت است»
(همان) .این تشبیه سادهترین نوع تشبیه است؛ امّا از آنجا که حاصل نگرش فردی شاعر
به پدیدهها و بیانگر گزینش بیانی شاعر از میان انواع تشبیه است ،اهمیت زیاد دارد.
کاى رخت تابان چو ماه شبفروز

وى به صحبت کاذب و مغرورسوز

سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

(مثنوی)112/9 :
ای چو بحر از بهر نزدیکان گهر

داده و تحفه سوى دوران مطر
(همان)051/9 :

قوم گفتندش که اى چون تلّ ریگ

پس چه مىکردى کیى اى مُردهریگ
(همان)929/9 :

در مثنوی به ضرورت تعلیمی بودن ،اجزای تشبیه ،روشن و آشنا به ذهن است.
اگرچه تشبیه بلیغ به دلیل حذف وجه شبه و ادات تشبیه و فشردگی ساختار ،بالغت و

تأثیرگذاری بیشتری نسبت به تشبیه گسترده دارد ،با توجه به مخاطبمحور بودن مثنوی
و تنوّع پایگاه مخاطبان آن ،استفاده از این نوع تشبیه ،دارای کارآمدی بیشتری است.
موالنا با ابزارهای مختلفی که در اختیار دارد ،برای انتقال مفاهیم موردنظر خود
اقدام به گزینش بر مبنای فهم مخاطب میکند .به همین دلیل ،کاربردهای بالغی تشبیه
در مثنوی همسو با اهداف موالنا در القای مفاهیم موردنظر وی مؤثر واقع شده است.
تشبیهات بهکاررفته در عبارات ندایی دفتر هفتم ،بیشتر «حسّی به حسّی» هستند؛ امّا
برخالف مثنوی که در بیشتر موارد ادات تشبیه «چو» آمده ،در اغلب موارد ادات تشبیه

حذف شده است .در مقایسۀ کارکردهای بالغی و هنرسازهای نیز تمایز و برتری مثنوی
کامالً آشکار است.
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روشـن و تـابـان مثـال مـاه بـاش

ای بلنــداختر ،بـدان و آگـــاه باش

(دفتر هفتم)09 :
ای تن تو هیمـۀ خشـک آمده

چــون بــود آن هیمه در آتشکده
(همان)49 :

«ای شیرمرد» (همان« ،)00 :ای کُهتنه» (همان.)54 :
در بیت زیر ،کاربرد تشبیه «حسّی به عقلی» و مشبّهٌبه «مار سر» ،تشبیه را با نوعی
اغراق و تأمل همراه ساخته است:
مغـز ما تا کی خوری ای مارسر

میبـرآرد مغــــزت افـــریدون بِدَر
(همان)05 :

کاربرد تشبیه «عقلی به حسّی» و «عقلی به عقلی» در ابیات زیر ،افزون بر آنکه تشبیه
را با نوعی اغراق همراه ساخته ،شفافیت کمتری نسبت به تشبیهات «حسّی به حسّی»
داراست و مخاطب را به درنگ بیشتری وامیدارد .تشبیه «عقلی به حسّی» ،کمتر از
یک درصد خطابهای مثنوی و یک درصد خطابهای دفتر هفتم را شامل میشود و
تشبیه «حسّی به عقلی» نیز کمتر از یک درصد مناداهای مثنوی را به خود اختصاص
داده ،در دفتر هفتم شاهدی ندارد.
ای فرورفته به گور جهل و شک (همان ،)902/9 :ای دلیل تو مثال آن عصا (همان:
 ،)025/9ای چو میکائیل راد و رزقده (همان ،)051/9 :ای چو رزق عام احسان و برت
(همان.)051 /9 :
ای دلت پیوسته با دریای غیب

ای به قاف مکرمت عنقای غیب
(همان)051/9 :

ای هزاران کعبه پنهان در کنیس

ای غلطانداز عفریت و بلیس
(همان)594/9 :

 .1-1-2بدل تشبیه
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بدل تشبیه ،یکی از ابزارهای بالغـی و عناصـر گسـترشدهندۀ جملـه اسـت کـه بـه
کالم ،تأکید بیشتری میبخشد و بخشی از مناداهای بهکاررفته در مثنوی و دفتر هفـتم را
حسـی بـه
نیز شامل میشود .تشبیهات بدلی حسامالدین در مثنوی و دفتر هفـتم از نـوع « ّ
حسـی بـه
عقلی» و بیانگر توجه و عنایت موالنا به حسامالدین است؛ بنـابراین بـا تشـبیه « ّ
عقلی» ،جایگاه او را از مرتبۀ حواس مادّی به عقلی تعالی بخشیده است .بـه تبـع موالنـا،
سرایندۀ دفتر هفتم نیز همین شیوه را اختیار کرده است.
بسامد این نوع تشبیه در مثنوی ،نزدیک به یک درصد و در دفتر هفتم بیش از یـک
درصد است.
سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

ای حیات دل حسامالدّین بسی

میل میجوشد به قسم سادسی
(مثنوی)102/9 :

ای ضیاءالحق حسامالدین بیا

ای صقال روح و سلطانالهدی
(همان)142/9 :

اى ضیاءالحق حسامالدین (همان 940 :و ،)9/909اى ضیاءالحق حسام دین و دل
(همان.)940/9 :
ای حسام و قاطع ضرغام عشق

مست عشقی نوش بادت جام عشق
(دفتر هفتم)11 :

ای ضیاءالحق حسامالدین مست

آفتابی از دلت سر برزده است
(همان)

ای ضیاءالحــــق حسامالدّین (همان 19 :و .)05
دیگر شیوۀ کاربردی که در دفتر هفتم بسامدی بیش از مثنوی دارد ،بدل واقع شدن
ضمیر و منادا است که نقشی مهم در برجستهسازی و تأکید کالم ایفا میکند .بسامد
آن در مثنوی حدود یک درصد و در دفتر هفتم حدود دو درصد است.
کای رقیب ما تو اندر گرم و سرد (مثنوی ،)090/9:ای مشیر ما تو اندر خیر و شر
(همان).

سبکشناسی کاربرد منادا در مثنوی معنوی و دفتر هفتم منسوب به موالنا ــــــــــــــ 233

پاسبان توست نور و ارتقاش

اى تو خورشید مستّر از خفاش
(همان)909/9 :

ای تو ضحّاک و دلت کور و کبود

خاسری و بـردهای ظن خیر و سود
(دفتر هفتم)05 :

هی تو ای نمرود ،مطـــرود آمدی

از درِ اقبـــــال ،مــــردود آمـــدی
(همان)00 :

هم تو گرگا امن و آسوده مباش

تا به کی درندگیها و تراش
(همان)52 :

 .2-1-2تشبیه تفضیل
تشبیه تفضیل ،یکی از شیوههای نو ساختن تشبیههای کلیشهای و از برترین
ساختهای تشبیهی است .موالنا در مثنوی با شیوهای بسیار هنری و اقناعکننده ،منادا را
برمشبّهٌبه برتری میدهد .بسامد این تشبیه در ابیات ندایی مثنوی بسیار محدود و حدود
نیم درصد است.
خوابها بیزار شد از چشم من

در غمت اى رشک سرو و یاسمن
(مثنوی)920/9 :

حاجت این منتهی زان منتهی

تو بر آر ای حسرت سرو سهی
(همان)010/9 :

همچنین با کاربرد تشبیه مضمر و تفضیل ،جانی تازه در کالبد تشـبیهات دمیـده و بـا
استفاده از مبالغه که شرط و الزمۀ تشبیه تفضیل است ،به بیانی هنری دست یافتـه اسـت.
ساخت چنین تشبیهاتی به دلیل هنجارگریزی و آشناییزدایی ،یکـی از شـیوههای ارائـۀ
تشبیهات خالقانه و نو است .سرایندۀ دفتر هفتم از کاربرد چنین ساخت تشبیهی بیبهـره
بوده است.
چون تو را دیدم خود ای روح البالد

مهر این خورشید از چشمم فتاد
(مثنوی)995/9 :
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غنای تصویری این تشبیه به دلیل همراه شدن با تشبیه مضمر ،دوچندان شده است.
 .2-2استعارة مصرّحه
اساس استعاره بر تشبیه و قیاس است؛ از همین رو ،در جلب توجه و اقناع مخاطب
بسیار کارآمد است .استفاده از صور خیال در عبارتهای ندایی و گزینش خاص آنها
بیانگر اهداف و مقاصد گویندۀ کالم و یکی از راههای شناخت سبک و فردیتهای
خالق گوینده است .فتوحی ،مهمترین نقش استعاره را در متن ،شخصیسازی ،اعطای
کیفیات خاص و روحیات فردی به زبان برای ادبی شدن میداند و معتقد است:
« کارآمدترین تحلیل استعاری برای کشف فردیت سبکی ،تحلیلی است که به بررسی
سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

نقش شخصی استعارههای متن بپردازد» (فتوحی.)909 :2915 ،
اصل ادراکی در استعارۀ مصرّحه ،جایگزینی بر مبنای اصل مشابهت است .شاعر با
یکسانپنداری دو پدیده ،مشبّهٌبه را جایگزین مشبّه میکند .از منظر سبکشناسی« ،این
نوع استعاره ،از ذهنیتی برمیآید که پدیدهها را در سطح ظاهری و بر اساس شباهت
بیرونی آنها به جای هم مینشاند .این نوع ذهنیت ،شباهتجو ،اثباتگرا و مبتنی بر
تجربۀ حسّی است .نقش این نوع استعاره ،تنوّعبخشی به بیان بر اساس نگرش تشبیه،
فشردهسازی کالم و آرایش اندیشه است» (همان.)920 :
در مثنوی به دلیل تعلیمی و داستانی بودن ،منادا به شیوههای مختلف و با بسامد باال
مورد استفاده قرار گرفته است؛ امّا این استعارهها گزینش خاص شاعر نیست و بیشتر
استعارههای کلیشهای و مستعمل است که برای مخاطبان شناخته شده است و ارزش
زیبایی شناسی ندارد و نزدیک به چهار درصد از مناداهای مثنوی و بیش از یک درصد
از مناداهای دفتر هفتم را شامل میشود.
کز تناقضهای دل پشتم شکست

بر سرم جانا بیا میمال دست
(مثنوی)9/920 :

پشت ما گرم از تو بود ای آفتاب

رونق هر قصر و گنج هر خراب
(همان)051/9 :
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چون خدا پیوستگیای داده است

بر سرم مال ای مسیحا زود دست
(همان)005/9 :

4

آفتابا 0با چو تو قبله و امام

شبپرستى و خفاشى مىکنیم
(همان)004/9 :

«دلبـــرا» (همـــان« ،)144/9 :ای شـــیر مســـت» (همـــان« ،)920/9 :جانـــا» (همـــان:
« ،)910/9اى کـــان زر» (همـــان« ،)911/9 :ای صـــنم» (همـــان« ،)900/9 :اى نگـــار»
(همان« ،)020/9 :ای سرو سهی» (همان« ،)592/9 :ای جان» (همان)591/9 :
در دفتر هفتم ،تنوّعی در مناداهای استعاری وجود ندارد و سراینده صرفاً از استعارۀ
متداول و کلیشهای «جان من» استفاده کرده است که فاقد کارکرد بالغی و انگیزشی
است.
سالک راه خدایی جان من

تصفیه دل کن نه خود تیمار تن
(دفتر هفتم)41 :

«ای جان من» (همان 00 :و )00
 .3-2استعارةکنایی و تشخیص
سرایندگان و نویسندگان با شخصیت بخشیدن به پدیدههای بیجان و بیان مفاهیم
انتزاعی ،هنجار حاکم بر زبان را برهم زده ،از این رهگذر ،یکی از زیباترین گونههای
صور خیال را رقم زدهاند.
شــفیعیکدکنی ،تشــخیص را از منظــر ناقــدان اروپــایی اینگونــه تعریــف میکنــد:
تشــخیص« ،بخشــیدن صــفات انســان و بــهویژه احســاس انســانی بــه چیزهــای انتزاعــی،
اصطالحات عام و موضوعات غیرانسان یا چیزهای زندۀ دیگر» است( .شـفیعیکدکنی،
.)252-252 :2940
از دیگر مناداهای بهکاررفته در مثنوی که از ارزش زیباییشناسی قابل توجهی
برخوردار است ،مناداهایی است که آرایۀ تشخیص دارند .همچنین کاربرد چند آرایه
در بیت که یکی از عوامل مؤثّر در سخن و مباحث نقد ادبی و زیباییشناسی است ،در
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مثنوی همواره مورد توجه قرار گرفته است و میتوان گفت یکی از برجستهترین و
مهمترین تفاوتهای مثنوی و دفتر هفتم است.
در بیت زیر ،همراهی آرایۀ «تشخیص» با « تشبیه و کنایه» ،یکی از عوامل مؤثّر در
زیبایی و تأثیرگذاری سخن موالنا است.
اى دل بىخواب ،ما زین ایمنیم

چون حرس بر بام چوبک مىزنیم
(مثنوی)920/9 :

کاربرد آرایۀ کنایه و تناسب همراه با تشخیص در بیت زیر:
که درافگندم به کیوان گوی را

درکشید ای اختران هم روی را

سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

(همان)922/9 :
همچنین همراهی کنایه و تشبیه با تشخیص در ابیات زیر:
در مدزد آن روی مه از شبروان

سرمکش زین جوی ای آب روان
(همان)014/9 :

این چنین جانی چه درخورد تن است

هین بشو ای تن از این جان هر دو دست
(همان)594/9 :

همچنین وجه پرسشی و توبیخی کالم با همراهی آرایۀ تشخیص در بیت زیر،
کارکرد کنشی کالم را تقویت کرده است:
اى خرد کو پند شکرخاى تو

دور توست این دم ،چه شد هیهاى تو
(همان)010/9 :

چون نمردی گشت جان کندن دراز

مات شو در صبح ای شمع طراز
(همان)925/9 :

کژ منه ای عقل تو هم گام خویش

تا نیاید آن خسوف رو به پیش
(همان)910/9 :

ای خدنگی تیر ،خـود برگـو چرا

که چنـین زخمی زدی یکره مرا
(دفتر هفتم)51 :
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تفاوت کاربرد منادای تشخیص در دو اثر کامالً مشهود است .موالنا بسیار هنرمندانه

از این آرایه بهره برده است؛ امّا شیوۀ کاربرد آرایۀ تشخیص در جایگاه منادا در دفتر
هفتم کامالً متفاوت با مثنوی است و سراینده در خطابی داستانی ،از این آرایه استفاده
کرده است؛ بیآنکه از منظر زیبایی شناسی به آن توجه داشته باشد .از منظر میزان
کاربرد نیز این نوع منادا حدود  2/5درصد از مناداهای مثنوی و کمتر از نیم درصد از
مناداهای دفتر هفتم را به خود اختصاص داده است.
 .0-2مراعاتالنظیر و تناسب
موالنا برای ایجاد انگیزش و تأثیر کالم ،با چینش هنری واژههای متناسب با
یکدیگر ،به کالم برجستگی و استواری بخشیده است .همچنین با کاربرد چند آرایه در
بیت ،تفاوت معناداری در مقایسه با نحوۀ کاربرد منادا در دفتر هفتم ایجاد کرده است.
برگ کاهم پیش تو ای تندباد

من چه دانم که کجا خواهم فتاد
(مثنوی)915/9 :

این گل گویاست پر جوش و خروش

بلبال ترک زبان کن باش گوش
(همان)900/9 :

ای کمان و تیرها بر ساخته

صید نزدیک و تو دور انداخته
(همان)020/9 :

یوسفم در حبس تو ای شهنشان

هین ز دستان زنانم وارهان
(همان)091/9 :

ای دلت پیوسته با دریای غیب

ای به قاف مکرمت عنقای غیب
(همان)051/9 :

زین چمن ای دی مبر آن اعتدال

پنجه ای بهمن برین روضه ممال
(همان)552/9 :

در مثنوی با وجود آنکه کمتر از دو درصد از مناداها آرایۀ تناسب دارند ،نقش
بالغی مؤثری را ایفا میکنند؛ امّا صرفِ چینش واژههای متناسب در بیت و بیتوجهی
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سرایندۀ دفتر هفتم به عناصر بالغی ،سبب شده است این گونه خطابها با وجود
کاربرد شش درصدی ،فاقد کارکرد بالغی باشند.
ای بلنداختر ،بدان و آگاه باش

روشن و تابان مثال ماه باش
(دفتر هفتم)09 :

پس سکون زهره بیستوپنج روز

هست در هـر برج ای عالمفروز
(همان)10 :

نان گندم میبری هی ای پسر

تو فرامش کردهای د ّر پدر
(همان)222 :

سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

استفاده از خطابالنفس «مولوی» در هیچیک از دفاتر مثنوی شاهدی ندارد و از
منظر بسیاری از بزرگان ادب ،از جمله فروزانفر ،یکی از دالیل ردّ انتساب دفتر هفتم،
کاربرد خطاب لفظ «مولوی» است که در دورههای بعد متداول شده است .در بیت
زیر ،سرایندۀ دفتر هفتم در خطاب به خود« ،مولوی» را منادا قرار داده است:
چون یکی دادی دو کــن ای مولوی چون لقب شد میکدهت را مثنـوی (همان)11 :
 .5 -2تلمیح
تلمیح نیز همچون سایر آرایههای بالغی ،بر اثر تکرار مبتذل میشود و ارزش بالغی
خود را از دست میدهد .هنگامیکه شاعر ،بدون خالقیت و آشناییزدایی ،تلمیح را
در سخن خود میآورد ،کارکرد ترغیبی کالمش تقلیل مییابد؛ امّا کاربرد خالقانه و
هنری تلمیح ،عنصر خیالانگیزی و ارزش بالغی تلمیح را به شکل قابل توجهی افزایش
میدهد .موالنا با تصرّف در معنا و ایجاد هنرسازه در بیت ،ارزش بالغی سخن و در
نتیجه ،تأثیرگذاری کالم را تعالی بخشیده است .این گونه خطابها کمتر از یک
درصد مناداهای مثنوی و کمتر از نیم درصد مناداهای دفتر هفتم را شامل میشود.
ای عزیز مصر و در پیمان درست یوسف مظلوم در زندان توست (مثنوی)091/9 :
در بیت زیر ،سرایندۀ دفتر هفتم نیز در کنار تشـبیه منـادا ،بـا کـاربرد هنـری تلمـیح،
ارزش بالغی و انگیزشی سخن خویش را ارتقا بخشیده اسـت ،ضـمن آنکـه اسـتفاده از

سبکشناسی کاربرد منادا در مثنوی معنوی و دفتر هفتم منسوب به موالنا ــــــــــــــ 232

ترکیب «مارسر» به جای «ماردوش» ،آنگاه که مخاطب را به ضـحّاک تشـبیه میکنـد،
احتماالً ناشی از سهو یا تسامح سراینده است.
میبـرآرد مغزت افریدون به در

مغز ما تا کی خوری ای مارسر

(دفتر هفتم)05 :
استفاده از عنصر بالغی تلمیح ،افزون بر ایجاز ،به کالم ژرفای بیشتری بخشیده
است .از منظر محتوایی ،توجه سرایندۀ دفتر هفتم به داستانی ملّی و اسطورهای از
شاهنامه ،سبب کاربرد تلمیحی ،ایرانی و ملّی شده است؛ اما بهرهمندی موالنا از داستان
حضرت یوسف (ع) بیانگر تفکر اعتقادی موالنا و وامگیری او از روایات مذهبی است.
دیو گرگ است و تو همچون یوسفى

دامن یعقوب مگذار اى صفى
(مثنوی)922/9 :
هین ز دستان زنانم وارهان

یوسفم در حبس تو ای شهنشان
(همان)091/9 :
 . 2-2کنایه

از دیگر شیوههای کارآمد در بیان و القای معنا ،کاربرد آرایۀ بیانی کنایه است.
شاعر با توجه به اقتضای حال مخاطب و برای جلب توجه او معانی را در قالبی زیبا و
ادبی ارائه می کند و با این شیوۀ بیان ،عالوه بر جذب مخاطب ،دایرۀ مفاهیم واژگان را
در کالم خویش وسعت میبخشد.
ای در ابرویت ندیده کس گره

ای چو میکائیل راد و رزقده
(همان)051/9 :

ای هزاران جبرئیل اندر بشر

ای مسیحان نهان در جوف خر
(همان)594/9 :

«ای مروت را به یکره کرده طی» (همان« ،)900/9 :اى خامریش» (همان،)020/9 :
«اى کوته نمد» (همان)590/9 :
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بیشتر مناداهای کنایی مثنوی و تمام مناداهای کنایی دفتر هفتم ،منفی اسـت .از نظـر
میزان کاربرد ،کنایه در دفتر هفتم ،بسامدی بـیش از مثنـوی دارد؛ امّـا در هـر دو اثـر بـا
مناداهــای کنــایی کلیشــهای مــواجهیم کــه احتمــاالً بــا هــدف درک کنایــات از ســوی
مخاطبان عام ،بدین شیوه مورد استفاده قرار گرفته است .منادای کنایی در مثنـوی یـک
درصد و در دفتر هفتم نزدیک به دو درصد از مناداها را شامل میشود.
«ای سیهرو» (دفتر هفتم« ،)90 :ای کم از خاک زمین» (همان« ،)11 :ای بیدست و
پا» (همان« ،)15 :ای شیرمرد» (همان)00 :
در بیت زیر ،با کاربردی متفاوت از کنایه مواجهیم .استفاده شاعر از تعبیر «جبین»
سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

در معنای مجازی سر نیز همچون «مار سر» به جای «ماردوش» ،از جمله کاربردهای
متفاوت در دفتر هفتم است.
گفت :احسنت ،ای هنرمند زمین

ای بپوشیده تو موزه بر جبین
(دفتر هفتم)04 :

 . 2-2متناقضنما (پارادوکس)
متناقضنما ،از جملۀ هنریترین نمود ناسازی و یکی از ابزارهای مهم برجستگی
کالم است .کاربرد متناقضنما ضمن آنکه بیانگر دریافتهای شاعر از پدیدههای
بیرونی و درونی است ،کالم را مؤکّد میسازد و با ایجاد ابهام ،سبب غافلگیری
مخاطب میشود .در متناقضنما هنگامی که شاعر از بـیان مضامین و مفاهیم ذهنی خود
از رهگذر کلمات متداول زبان ناتوان میشود ،ناگزیر به هنجارگریزی زبانی روی
آورده ،واژهها را بـه رسـتاخیز وامیدارد .پژوهندگان ،بیان متناقضنما را یکی از
عوامل تشکیلدهندۀ موسیقی معنوی دانستهاند .شفیعیکدکنی در اینباره میگوید:
«همانگونه کـه تقارنها و تـضادها و شـباهتها در حـوزۀ آواهای زبان ،موسیقی
اصوات را پدید میآورد ،همین تقارنها و شـباهتها و تـضادها در حوزۀ امور معنایی
و ذهنی ،موسیقی معنوی را سامان میبخشد» (شفیعیکدکنی.)919-911 :2910 ،
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از ویژگیهای اساسی پارادوکس کـه سـبب خلـق سـخن هنـری میشـود ،ابـداع و
شگفتیزا بـودن آن اسـت کـه ایـن دو حاصـل تفکّـر و تأمّـل شـاعر و نویسـنده اسـت.
هنگامیکه تصویر و تـرکیبی خالقانه و متفاوت از دریافتهای پیشین با تصـرّف شـاعر
یا نویسنده به مخاطب عرضه میشود ،تأمّل ،ترغیب و اقناع مخاطب را در پی دارد.
در هر دو بیت زیر ،با پارادوکس معنایی مواجهیم .پارادوکسهـای معنـایی ،بیـانگر
مفاهیمی قابل تأمّل هسـتند و در قیـاس بـا پارادوکسهـای ترکیبـی ،از ارزش بالغـی و
هنری بیشتری برخوردارند.
موالنا و سرایندۀ دفتر هفتم با کاربرد پارادوکس معنایی ،ضمن ایجاد تأمّل و تفکّر
در خواننده ،سبب اقناع حسّ زیباییشناسی مخاطب شدهاند.
ای دروغی که ز صدقت این نواست

شکر نعمت گو مکن انکار راست
(مثنوی)911 /9:
ای درازاندیشۀ کوتاهبین

اصبع اندر جنبش آمد گفت :هین

(دفتر هفتم)55 :
در بیت زیر ،سرایندۀ دفتر هفتم ضمن طرح پرسش ،با بهرهگیری از پارادوکس
ترکیبی «راه بیراه» ،عنصر ترغیبی پیام را تقویت کرده است:
تا کی این راه پریشان میروی؟

با خود از این راه بیراه ای غوی
(همان)90 :

کاربرد اینگونه منادا در مثنوی و دفتر هفتم بسیار محدود است و صرفاً یک بیت
از مثنوی و دو بیت از دفتر هفتم را شامل میشود.
 . 2-2استفهام
یکی دیگر از شیوه های مؤثّر در جلب توجه مخاطب و تأثیر بیشتر کالم ،استفاده از
جمالت پرسشی است .از آنجا که موالنا تمام تالش خویش را برای برقراری ارتباط و
ایجاد انگیزش در مخاطب به کار برده است ،در خطابهای خود از استفهام انکاری
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که تأکیدی بسیار بیشتر از نفی دارد ،بهره جسته است .در واقع وجه پرسشی استفهام با
محتوای نفی و انکار ،به قصد تأکید بر کالم در مثنوی به کار رفته است.
در عدم بودی نرستی از کفش از کف او چون رهی ای دستخوش (مثنوی)111/9 :
همچنین شیوۀ کاربرد و چیدمان واژگانی جمله ،بیانگر تأکید شاعر بر انتقال
معناست.
جیم گوش و عین چشم و میم فم

چون بود بیکاتبی ای متهم
(همان)111/9 :

آنچه نپسندی به خود ای شیخ دین

چون پسندی بر برادر ای امین

سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

(همان)901/9 :
ای ضیاءالحق حسام دین و دل

کی توان اندود خورشیدی به گل
(همان)940/9 :

چون کنى خامش کنون اى یار من

کز بن هر مو برآمد طبلزن
(همان)990/9 :

موالنا با بهرهگیری از انواع عناصر بالغی ،افزون بر زیبایی بیان ،کارکردهای بالغی
سخن را نیز به شکلی قابل توجه برجسته و تأثیرگذار کرده است .با کاربرد «استفهام
انکاری» همراه با سایر آرایههای بالغی همچون «تشبیه حروفی»« ،حدیث» و «کنایه» در
ابیات مذکور ،بر کالم تأکیدی بیشتر بخشیده است.
در مقابل ،سرایندۀ دفتر هفتم ،ناتوان از بهرهگیری و همنشینی این عناصر ،به کاربرد
صرف استفهام انکاری اکتفا کرده است و این مسئله سبب شده کالمش در قیاس با
مثنوی ،کارآمدی ضعیفتری داشته باشد .از نظر میزان کاربرد ،هر دو اثر مشابه هستند
و حدود یک درصد از خطابهای مثنوی و دفتر هفتم را به خود اختصاص داده است.
چون که فردا از عدم نامد برون

چون تو فردا آمدی ای ذوالجنون؟
(دفتر هفتم)04 :

کای سلیمان حکمت ما وافر است

آدمی بر کار ما کی ماهر است؟
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(همان)44 :
ای برادر گر تو را عقل است و رای

چون بود بی صانع این هردو سرا[ی]؟
(همان)11 :

نتیجهگیری
 اگرچه منادا در دفتر هفتم ،بسامدی بیش از مثنوی دارد ،برخالف کمیت،کیفیت و تنوّع کاربرد منادا در مثنوی ،بیش از دفتر هفتم است .از منظر کارکرد
بالغی ،همنشینی کلمات در بیت ،انتقال عواطف و تأثیر و نفوذ کالم بر مخاطب،
مثنوی از جایگاهی رفیعتر برخوردار است.
 از منظر زیبایی شناسی و بالغت نیز موالنا در بیشتر موارد بین اجزای بیت ارتباطمعنایی برقرار ساخته است .همچنین در برقراری ارتباط بهتر و تأثیرگذاری بیشتر بر
مخاطب ،موفقیت بیشتری داشته است.
 موالنا با هدف طلب اقبال مخاطب و برانگیختن او ،از منادا در اثر خویش استفادهکرده است؛ به همین دلیل شیوههای بالغی و ابزارهای ادبی استفادهشده در مثنوی،
موفقیت بیشتری در ایجاد ارتباط با مخاطب و القای پیام به دست آورده است؛ امّا
سرایندۀ دفتر هفتم ،به دلیل تقلید ظاهری صرف و پربسامد ،توفیقی چشمگیر در این
مسیر حاصل نکرده است.
 زبان موالنا در مثنوی ،زبانی صرفاً ارجاعی و اطالعاتی نیست؛ بلکه ضمن انتقالپیام ،از زبان عاطفی نیز برای انتقال بهتر و کاملتر پیام بهره برده است .همچنین با
بهره گیری از انواع موسیقی ،در بیشتر موارد ،معنا را تقویت و میان مخاطب و پیام،
پیوندی محکمتر برقرار کرده است.
 موالنا با کاربرد چند آرایه در بیت ندایی ،کارکرد انگیزشی کالم را فزونیبخشیده؛ امّا سرایندۀ دفتر هفتم در بیشتر موارد ،فاقد چنین تواناییای است .اگرچه در
برخی موارد موفقیت قابل توجهی به دست آورده ،در دیگر موارد یا عنصر معنا رنگ
باخته یا کاربرد آرایه ،هنری نیست.
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 در مثنوی با هنجارشکنی وکاربردهای جمالشناسانۀ منادا مواجهیم که کارآمدیبیشتری در انتقال پیام و اغراض ثانویه دارند .این ویژگی در دفتر هفتم ،برجستگی
کمتری دارد.

پینوشت
 .2آثــاری کــه بــه موالنــا نســبت داده شــده ،عبارتانــد از :الــف .تراشنامــه :مثنــویای  05بیتــی
است کـه در آخـرین بیـت آن ،تخلّـص «موالنـا جـالل» بـه کـار رفتـه اسـت؛ در حـالی کـه موالنـا در
هیچیــک از اشــعار خــود ،تخلّــص موالنــا ،جــالل ،مــال و رومــی را بــه کــار نبــرده اســت .زبــان ایــن
سال دوازدهم ـ بهار 0011ـ شمارة بیست و سوم

مثنــوی و خطاهـــای موجـــود در قـــوافی نیـــز مجعــول بـــودن آن را نشـــان میدهـــد .ب .عشـــقنامه:

مثنویای  10بیتـی اسـت کـه در نسـخهای آن را بـه سـلطان ولـد نیـز نسـبت دادهانـد .ج .رسـاله آفـاق
و انفــس :قصــیدهای  01بیتــی اســت و از نظــر اســلوب و طــرز بیــان ،هیچگونــه مناســبتی بــا آثــار
موالنا نـدارد .د .آفـاق و انفـس منثـور :در ایـن اثـر نیـز چـون رسـالۀ منظـوم ،تـالش مؤلـف بـر تطبیـق
کائنــات بــر وجــود انســان بــوده ،حــاوی عقایــد بــاطنی اســت .بــه نظرمیرســد تمــامی ایــن آثــار از
ابـراهیم ددۀ مغلــوى مولــوى ،معـروف بــه شــاهدى مولـوى ،یکــی از خلفــای محمّـد چلبــی اســت کــه
به سبب تخلّـص و نسـبت او ،بـه موالنـا نسـبت داده شـده اسـت .هــ .رسـاله عقایـد :اثـر منثـور شـانزده
صــفحهای اســت و از قلــم شخصــی تراویــده کــه خواســته اســت موالنــا را نیــز چــون خــود ،فــردی
متعصّ ـب نشــان دهــد .و .رســالهای عربــی نیــز بــه موالنــا نس ـبت دادهانــد .ولــد چلبــی ایــن کتــاب را
شــرح کــرده ،در «جریــدۀ صــوفیه» انتشــار داده و ســپس بهصــورت کتابچــهای  05صــفحهای بــا نــام
«خیـــر الکـــالم» بـــه چـــاد رســـانده اســـت .گفتـــهها از موالناســـت؛ ولـــی رســـاله از او نیســـت .ز.
محییالــدین جــالل طــوری در کتــاب خــود بــه نــام «مولــوی» از رســالۀ «خــوابنامــه» ســخن گفتــه
اســت؛ امّــا موالنــایی کــه بــا خــواب وخــوابگزاری ســروکاری نداشــته ،امکــان نــدارد دســت بــه
تـــألیف چنـــین رســـالهای زده باشـــد (رک :گولپینـــارلی090-095 :2909 ،؛ هــــ .ســـبحانی:2912 ،
.)900/2
 .1توجّــه ویــژه بــه موالنــا و اعتقــاد بــه ناتمــام مانــدن مثنــوی ســبب شــد افــرادی بــدون قصــد

انتساب اثـر خـود بـه موالنـا ،بـه شـیوۀ مثنـوی معنـوی آثـاری بـا عنـوان دفتـر هفـتم یـا اختتـام مثنـوی
بسرایند؛ از جمله:
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الــف .ســبع المثــانی ،اثــر نجیبالــدین رضــا تبریــزی اســت .وی کتــاب خــویش را بــهعنوان
مجلّــد هفــتم مثنــوی جاللالــدین مولــوی در ســال  2210ق ســروده اســت .ایــن اثــر بــهتنهایی حجمــی
تقریباً معادل تمامی شش دفتر مثنوی موالنا دارد (رک :چوگانیان.)92-0 :2940 ،
ب .اختتــام مثنــوی کــهتکملــهای بــر مثنــوی معنــوی موالنــا جاللالــدین بلخــی اســت و مفتــی

الهیبخشکانــدهلوی آن را در همــان وزن مثنــوی در  2252بیــت ســروده اســت .اختتــام مثنــوی،
دنبالــۀ همــان دو قصــۀ واپســین مثنــوی اســت کــه از منظــر برخــی ناتمــام مانــده اســت .مولــوی
الهــیبخش اظهــار کــرده اســت کــه بــا روح موالنــا جاللالــدین ارتبــاط درونــی پیــدا کــرده و مولــوی
از او خواســته اختتــام مثنــوی را آغــاز کنــد و بــه ایــن ترتیــب ،کانــدهلوی مبــادرت بــه ســرودن ایــن
مثنــوی بــا نــام اختتــام مثنــوی کــرده اســت (رادفــر09 :2940 ،؛ ســیدزاده و دیگــران 220 :2910 ،و
.)212
ج .مثنــوی معنــوی (دفتــر هفــتم مثنــوی موالنــای روم) منظومــهای قریــب بــه ســه هــزار بیــت از

ابوالمحمــود شــیخ محمّــد تهــانوی اســت .ایــن منظومــه را شــاعر بــهعنوان دفتــر هفــتم مثنــوى معنــوى
مولــوى رومــى در ســال  2100ق برابــر بــا عــدد ابجــدی «شــور عشــق» ســروده اســت .علّــت ســرودن
این اثر،خـواب دیـدن مولـوی و شـمس تبریـزی و دسـتورآنها بـه سـرودن ایـن اثـر بیـان شـده اسـت
(رک :صدرایی خویی و دیگران.)222/2 :2912 ،
 .9از آنجــا کــه دفتــر ششــم مثنــوی از دیــدگاه برخــی افــراد ،ناتمــام فــرض شــده بــود ،یکــی از
مریــدان موالنــا از روی ارادت و نــه بــه قصــد شــهرت خــویش ،دفتــر هفــتم را ســرود و بــرای شــماری
ایــن شــبهه را بــه وجــود آورد کــه موالنــا قصــد ســرودن دفتــر هفــتم مثنــوی را داشــته ،امّــا بیمــاری بــه
او فرصــت اتمــام آن را نــداده اســت؛ ولــی پــس از چنــدی ،بهبــودی نســبی حاصــل شــده و موالنــا
دفتــر هفــتم را پــیش از مــرگ خــویش ســروده اســت .در منــابع قــدیمی ،مطلبــی دربــارۀ جلــد هفــتم
موجــود نیســت .نخســتین بــار شــارح مشــهور مثنــوی ،رســوخی اســماعیل دده (متــوفی  2295ق)
نســخۀ خطــی دفتــر هفــتم مــورخ  420ق را یافتــه و آن را شــرح کــرده و بــدین ترتیــب جلــد هفــتم
مثنــوی انتشــار یافتــه اســت .بــه همــین دلیــل ،مثنویهــای بعــد از ســال  2222ق هفــت جلــدی و
مثنویهــای پــیش از ایــن تــاریخ ،شــش جلــدی اســت (آتــش .)50 :2900 ،ایــن نســخه بــه خــط نســخ
و کاغــذ آن شــبیه کاغــذ نســخههای معاصــر موالنــا اســت؛ بــهطوری کــه ابتــدا تص ـوّر میشــود یکــی
از نســـخههای قـــدیمی مثنـــوی اســـت (رک :خیـــامپور105-100 :2990 ،؛ دولتآبـــادی:2900 ،
191؛ هـ .سبحانی.)02-00 :2910 ،
 .0بــدیعالزمان فروزانفــر بــا صــراحت کامــل و ذکــر ادلّــه ،بیــان میکنــد مثنــوی صــرفاً دارای
شش دفتـر اسـت و آخـرین دفتـر کـه از حیـث بیـان حکایـت ،ناتمـام اسـت ،انجـام سـخن موالناسـت
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(رک :فروزانفــر .)202-254 :2950 ،عبــدالباقی گولپینــارلی ،یکــی از مولویشناســان برجســته نیــز
بیــان میکنــد کــه دفتــر هفــتم منســوب بــه موالنــا کــامالً جعلــی اســت (رک :گولپینــارلی:2900 ،
 095/2و  .)10-15محمّــد اســتعالمی بــر ایــن بــاور اســت کــه قصــۀ قلعــۀ ذاتالصــور نــهتنها ناتمــام
نیســـت ،بلکـــه اتمـــامی منطقـــی و آگاهانـــه بـــرای مثنـــوی اســـت (اســـتعالمی.)529-521 :2904 ،
همــایی نیــز در کتــاب مولوینامــه ،دفتــر ششــم را خاتمــه و مــتمّم مثنــوی دانســته اســت (رک:
همـــایی .)2209-2201/1 :2945 ،توفیـــق ســـبحانی در مقالـــهای بـــا عنـــوان «دفتـــر هفـــتم مثنـــوی از
موالنـــا نیســـت» ،اطالعـــات ارزشـــمندی را در خصـــوص نســـخههای دفتـــر هفـــتم و همچنـــین
ســرایندگان احتمــالی آن ارائــه کــرده اســت (رک :هـــ .ســبحانی .)01-02 :2910 ،تیمــور مــالمیردر
مقالــۀ خــود بــا عنــوان «پایــان ناتمــام مثنــوی» ،معتقــد اســت موالنــا بــا وجــود آنکــه فرصــت اتمــام
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داســتان دژ هوشربــا یــا قلعــۀ ذاتالصــور را داشــته ،آن را بســط نــداده و حســامالدین چلبــی نیــز
اتمام داستان را از او درخواست نکرده است (مالمیر.)229 :2944 ،
در کنــار بزرگــان و افــرادی کــه مثنــوی را شــش جلــد و دفتــر هفــتم را جعلــی میداننــد ،افــزون
بــر مع ـرّف دفتــر هفــتم ،افــرادی دیگــر نیــز دفتــر هفــتم را اثــر طبــع موالنــا دانســتهاند ،از جملــه :شــیخ
اســمعیل قیصــری در ســال هــزار هجــری ،شــرحی بــر دفتــر هفــتم نوش ـته ،آن را از ملحقــات ندانســته
و مــدعی اســت نــاظم دفتــر هفــتم ،موالناســت (رک :دفتــر هفــتم مثنــوی .)22 :2942 ،میــرزا محمّــد
ملــک الکتــاب نیــز دفتــر هفــتم را اثــر طبــع موالنــا دانســته اســت (دفتــر هفــتم :2922 ،بــرگ آخــر،
د) .حــافظ محمّــد امــین ،شــیخ مولویــه توقــات ،دفتــر هفــتم را از موالنــا دانس ـته و آن را بــه ترکــی
منظـــوم ترجمـــه کـــرده اســـت .نســـخهای از آن بـــه شـــماره  0919در مجموعـــه نســـخههای خطـــی
ترکــی کتابخان ـۀ دانشــگاه اســتانبول موجــود اســت .همچنــین شــاکر محمّــد کــه مثنــوی را بــه ترکــی
منظــوم ترجمــه کــرده ،دفتــر هفــتم را از موالنــا دانســته و آن را بــه ترجمــۀ خــود افــزوده اســت.
ترجمــۀ شــاکر محمّــد کــه ترجمــهای موفــق بــوده ،در ســال ( 2152ق 2495/م) بــه پایــان رســیده
اســت .نســخۀ زیبــا و مــذهّب آن کــه یــک ســال بعــد از پایــان ترجمــه استنســاخ شــده ،در مــوزۀ
کتابخانۀ دانشگاه استانبول به شماره  0924ثبت شده است.
همچنــین ترجمــههایی از دفتــر هفــتم صــورت گرفتــه اســت؛ از جملــه :ترجمــۀ فــرخ افنــدی
( 2402م 2150 /ق) بــر دفتــر هفــتم کــه بــه خــط نســتعلیق در ســال  2140ق در مطبعــه بــوالق مصــر
چــاد شــده اســت (گولپینــارلی .)212-212 :2900 ،ف ـرّخ اســماعیل نیــز نظــم دفتــر هفــتم را در ســال
 2190ق به پایان رسـانده اسـت (همان.)292 :
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 .5در دفتــر ششــم مثنــوی بــا  0120بیــت ،حــدود  510منــادا ( 22درصــد) و در دفتــر هفــتم بــا
 2000بیت ،حدود  140منادا ( 20درصد) استفاده شده است.
 .0ســبب گــزینش دفتــر ششــم مثنــوی و مقایســۀ آن بــا دفتــر هفــتم ،نزدیکــی زمــانی میــان دو اثــر
و نیز باور برخی به ناتمام ماندن مثنوی و ضرورت سرایش دفتر هفتم است.
 .0در ادامه آمده است:
سوی خود کن این خفاشان را مَطار زین خفافیشان بخَر ای مُستجار (مثنوی)004/9 :
در جهان مثنوی ،مناجات با تجربه ،پیوندی استوار دارد؛ تجربهای عمیقاً شخصی که بیشتر جنبـهای
عاطفی دارد« ،احساس ناامیدی و رویگردانی از هر چیز و روی آوردن به خداوند با احساس احتیاج و
فقر عمیق و البته امیدوارانه» (توکلی.)291 :2914 ،
 .4برای سازگاری قافیه« ،امام» را باید به شکل ممال «اِمیم» بخوانیم.

منابع
 آتش ،احمد ( ،)2904فهرست برخی از نسخههای خطی فارسـی کتابخانـههـای مـوزةموالنا و یوسف آغا در قونیه ،ماهنامۀ فرهنگی سیمرغ ،سال اول ،شمارۀ دوم ،صص .00-50
 استعالمی ،محمّـد ( ،)2904در پاسخ به این پرسش که آیا دفتر ششم مثنوی و قصـة قلعـةذاتالصّور ناتمام است؟ ،مجلۀ ایرانشناسی ،شمارۀ  ،9صص .520-520
 توکّلی ،حمیدرضا ( ،)2910از اشارتهای دریا :بوطیقای روایت در مثنـوی .چ  ،9تهـران:مروارید.
 __________ ( ،)2914جایگاه روایت شناختی و بالغـی نیـایش در مثنـوی ،مطالعـاتزبانی و بالغی ،دورۀ  ،22شمارۀ  ،21بهار و تابستان.202-210 ،
 چوگانیان ،داوود ( ،)2940سبعالمثانی تمام ناتمام مثنوی ،مجلۀ ادبیـات فارسـی دانشـگاه آزاداسالمی مشهد ،شمارۀ  ،21صص .92-0
 خیامپور ،عبدالرسول ( ،)2990نشریّات ترکیه ،چند کتاب خطـی مهـم فارسـی در قونیـه،مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علومانسانی تبریز ،صص .104-102
 دولتآبادی ،عزیز ( ،)2900سخنوران آذربایجان ،از قطران تا شهریار ،ج  ،2تبریز :ستوده. رادفر ،ابوالقاسم .)2940( ،مولوی در شبه قاره ،مجموعه مقاالت موالناپژوهی ،دفتر چهارم،زیر نظر غالمرضا اعوانی ،تهران :مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران ،صص .42-09
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 سیدزاده ،نصیراحمد ،مریم خلیلی جهانتیغ و محمّد بارانی ( ،)2910معرفـی و تحلیـل سـاختیاختتام مثنوی ،اثر مفتی الهی بخش کاندهلوی ،فصلنامۀ مطالعات شبه قاره  ،سال نهم ،شـمارۀ
 ،99زمستان  ،2910صص .290-229
 شریعتمداری ،علینقی ( ،)2994بانگ نای ،یغما ،شمارۀ  ،299صص .102-211 شفیعی کدکنی ،محمّدرضا ( ،)2940صور خیال در شعر فارسی ،چ  ،22تهران :آگاه. ________________ ( ،)2912رستاخیز کلمات ،تهران :سخن. ،)2910( ________________ -موسیقی شعر ،تهران :آگه.

 شمیسا ،سیروس (،)2904کلیات سبکشناسی ،چ  ،5تهران :فردوس. -صدراییخویی ،علی؛ ابوالفضل مرادی و حجـت ذبیحیفـر ( ،)2912میـرا

مشـترا ایـران و
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هند ،ج  ،0قم :کتابخانۀ بزرگ آیهاهلل العظمی مرعشی نجفی ،گنجینۀ جهانی مخطوطات اسالمی.
 صفوی ،کورش ( ،)2910از زبانشناسی به ادبیات ،ج  ،2چ ، 5تهران :سورۀ مهر. فالر ،راجر و دیگران ( ،)2910زبانشناسی و نقد ادبی ،ترجمۀ مریم خوزان و حسین پاینده ،چ،0تهران :نی.
 فتوحی ،محمود ( ،)2915سبکشناسی ،نظریهها ،رویکردها و روشها .چ  ،9تهران :سخن. فروزانفر ،بدیعالزمان ( ،)2950رساله در تحقیق احوال و زنـدگانی موالنـا جـاللالـدینمحمّد مشهور به مولوی ،چ  ،1تهران :زوار.
 گولپینارلی ،عبدالباقی ( ،)2909موالنا جاللالدین ،زندگانی ،فلسفه ،آثـار و گزیـدهای ازآنها ،ترجمۀ توفیق هاشمپور سبحانی ،تهران :وزارت فرهنگ و آموزش عـالی ،مؤسسـۀ مطالعـات و
تحقیقات فرهنگی.
 ـــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)2900مولویه بعد از موالنـا ،ترجمـه توفیـق ه .سـبحانی ،چ  ،2تهـران:کیهان.
_ ـــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)2900نثـر و شـرم مثنـوی شـریف ،ج  ،2ترجمـۀ توفیـق هاشـمپور
سبحانی ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 مشیّدی ،جلیل؛ حسن حیدری و الهام فرمهینی فراهـانی ( ،)2910موالنا و منـادا ،پنجمـین همـایشمتنپژوهی ادبی ،اردیبهشت ،صص .11-2
 مولوی ،جالل الدین محمّـد ( ،)2909مثنـوی معنـوی ،تصـحیح رینولـد نیکلسـون ،ج  ،9تهـران:امیرکبیر.
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 میرباقری فرد ،سید علیاصغر و زهره اسماعیلی ( ،)2944بررسی نظریـة ارتبـاو و خطـاب درمثنوی ،پژوهشنامۀ زبان و ادبیات فارسی ،سال اول ،شمارۀ دوم ،صص .00-59
 ناشناس ( 2922ق) ،دفتر هفتم ،نسخۀ خطی ،کاتـب میـرزا محمّـد ملـک الکتّـاب ،شـمارۀ بازیـابی ،20209/1تهران :کتابخانۀ مجلس.
 ناشناس ( ،)2942دفتر هفتم مثنوی ،تصحیح منوچهر دانشپژوه ،تهران :طهوری. وحیدیان کامیار ،تقی ( ،)2901بدیع از دیدگاه زیباییشناسی ،چ  ،2تهران :دوستان. هاشمپور سبحانی ،توفیق ( ،)2910برگهای بادآورده ،تهران :نگاه معاصر. ـــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)2912حافظ در قلمرو عثمانی ،دایرهالمعارف بـزرگ اسـالمی،مدخل حافظ (زندگی و اندیشه) ،تألیف  10تن از نویسندگان ،زیر نظر کـاظم موسـوی بجنـوردی ،بـه
اهتمام اصغر دادبه ،تهران :مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،صص .901-902
 -همایی ،جاللالدین ( ،)2945مولوینامه؛ مولوی چه میگوید؟ ،ج  ،1تهران :مؤسسۀ نشر هما.
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