
 
 

 در زبان موالنا« مَن فرا» و « مَن »بازتاب یگانگی 

 نورمحجوب، استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام فرشته

 ارشد زبان و ادبیات فارسیآموختۀ کارشناسیاحمد شیروانی دخت، دانش  

 چکیده

های فرآیندکاوی فروید است که بر دو تعبیر متداول در روان« فرامَن »و « مَن» 

 در« المنِ سیّ»شود. اطالق میانسان و کیفیّت درونی شدن هنجارهای جامعهناخودآگاه

در  ه ویژهبهای مختلف در اشعار او و سخن موالنا شکلی از سوررئالیسم است که به گونه

ست که ای اهها معتقدند: ذهن انسان دارای نقطاست. سوررئالیستغزلیّات شمس نمود یافته

قطه، نر آن خیال و واقعیّت، مرگ و زندگی و مانند آن ضّد یکدیگر نیستند بلکه د در آن

ح ماده و رو رسد. در نظر آنان خداوند نقطۀ علیای هستی است کههمه چیز به وحدت می

ی است بۀ عرفانرود. این تعریف معادل تجرها از میان میشود و تناقضدر وجود او متحد می

برای «  فرامن» و « من » رسد و احساس وحدت و یگانگی میق بهکه در آن فرد با معشو

رده کآن را احساس موالنا در خالل تجربه پیوندد. وحدتی کهاین مرحله به هم میرسیدن به

و است سبب ایجاد نوعی نگرش و اندیشۀ یکدست و پیوسته در سرتاسر متن اشعار ا

ل او ینش، تمایبفرازبانی خاصّ او است. در این های ترین عامل در ایجاد نشانهمهمکه گشته

ه بانش بزانگیزی معشوق و نشاط حاصل از آن حتی در هجران مایۀ نشاطبرای پیوستگی به 

 ون نظماست. موسیقی غنی دیوان شمس که آن را از تمامی متویژه در کلیّات شمس شده 

ته است تا ت که باعث آن گشاس« فرامن» و « من » ای از یگانگی سازد، نشانهمتمایز می

ری د به طواز یک سو، هنجارهای غالب را بشکنهایی بسراید کهخودی غزلشاعر در عین بی

 وده شود ی مشاههای عامیانه، عدول از هنجارهای قالب غزل و تغییر بحر در اشعار وکه واژه

ی وم ادبمنظنظیری را خلق کند که در هیچ یک از متون از سوی دیگر، نظم موسیقایی بی

هوم و دو مف شود. پژوهش حاضر به شیوة توصیفی ـ تحلیلی به برآیند اتّحاد ایندیده نمی

 است.  های فرازبانی در زبان موالنا پرداختهتأثیر آن بر ایجاد نشانه

 کلیدواژه: مَن، فرامَن، اتّحاد، مثنوی مولوی، غزلّیات شمس. 

 

 



 
 

 مقّدمه

و « من»، «نهاد»دهد که شامل وجود انسان ارائه میالگویی سه بخشی را در « فروید»

ارهای شناختی انسان است؛ فرامن هنجاست. نهاد همان امیال طبیعی و زیست« فرامن»

. جود داردواختالف نظر « من»کند و برابر وجدان است ولی در تعریف جامعه را درونی می

آیندهای حاصل فر« من»که ین ایدهپرداز پس از فروید با طرح اکاو و نظریهروان« ژان لکان»

ا و هعارهانسان است توانست نظریۀ فروید را اصالح کند. وی معتقد است استناخودآگاه 

شده و  ای تمثیل تلخیصدهد. استعاره گونهمجازهای زبان اغلب در ناخودآگاه رخ می

 ساختار« انلک»شود. بدین ترتیب جایی محسوب میمجاورت و جابهمتراکم و مجازها گواه 

اسی، شنزبان های کلیدیبا تلفیق بینش« ژاک لکان»داند. ناخودآگاه را مشابه یک زبان می

 کند. ن تشریحکاوی توانست مراحل رشد و تکامل را بر اساس الگوی زباشناسی و روانانسان

 نگری خاصهای من و فرامن در دیوان شمس و مثنوی متفاوت است ولی جهاننشانه

انی جارب عرفپیوندد تا به درک تخورد. این دو به هم میهر دو اثر به چشم میمولوی در 

-نشانه ایجاد های موالنا از نوع سوررئالیستی است که باعثنائل شود. من سیال در اندیشه

 گردد. های زبانی خاص و روالی نو در بیان شعر می

و  ر دو آشکار استبه رغم حجم عظیم مثنوی معنوی و کلیات شمس، نظم منطقی در ه

-یمنشأت  های ویها و اندیشهاز تجربهاین موضوع ناشی از دیدگاه عرفانی شاعر است که

ر یک ه در هنگری نگرش مثبت و پرامید شاعر به جهان است کگیرد. نمونۀ آشکار این جهان

 ر پیرنگدهای مثنوی شود. این نگرش در روایتای متفاوت متجلی میاز دو اثر به شیوه

ای آغاز ادثهحها وگفتگوها بارز است. طرح داستان که با بیان ها، کنشها، شخصیتداستان

عیت از وض شود و گذر از وضعیت پایدار اولیه به وضعیت پایدار دیگر است، در مثنویمی

ار یت پایدهای مثنوی وضعشود. در بیشتر روایتاولیۀ بد آغاز و به وضعیت خوب ختم می

 مطلوب و مورد قبول است.ثانویه، وضعیتی 

فرامن  ق من وخودی و نا آگاهی و تحت تاثیر تلفیدر زبان موالنا اشعاری هست که در بی  

ش به نی خویهای عرفانی یا احوال درواست. شاعر در این حال تحت تأثیر تجربهسروده شده

م ا در هرپردازد و در این حال بسیاری از هنجارهای متداول شعر و زبان سخن گفتن می

 شکند. می



 

 پیشینة پژوهش

بوطیقای سوررئالیستی مولوی )مقایسۀ های موالنا در مقاله مفاهیم سوررئال در سرودهبه

که به وسیله دکتر محمود فتوحی در  های شعری موالنا با نظریه شعری سوررئالیسم(اندیشه

است. این مقاله نخست به مطالعات و تحقیقات ادبی به چاپ رسیده، پرداخته شدهۀ مجل

های مولوی دربارة شعر و شاعری با بوطیقای شعری سوررئالیسم بیان شباهت دیدگاه

های تصویرگری سوررئالیستی را در اشعار مولوی نشان پرداخته و در بخش دوم مشخصه

تطبیق غزلی از موالنا »ای با عنوان غریب نیز در مقاله فر و مصطفیاست. محمد بهنامداده 

اند. امیرحسین ماحوزی پرداخته« های مکتب سوررئالیسمبا غزلی از سنایی بر اساس مؤلفه

است. با وجود  را بررسی کرده« من » مراتب « موالنا و مفهوم من» ای با نام نیز در مقاله

» و « مَن » موضوع بازتاب یگانگی لۀ حاضر کسی بهرسد مشخصاً از زاویۀ مقااین به نظر می

 است. در زبان موالنا ورود نکرده« مَن فرا

 بحث و بررسی

 در زبان موالنا و کیفیت اثرگذاری آن« مَن فرا» و « مَن » 

 کند خدای یگانه رااحساس میای است که شخص صاحب تجربهتجربۀ عرفانی تجربه

ونه ب تجربه به صورت یگانگی همه چیز و فقدان هر گکرده و گاهی احساس صاحتجربه

حساس اکند. این غیریت و تمایز واقعی است و حتی میان خود و حق تمایزی احساس نمی

ختالف اوند ااند. ولی دربارة احساس درک وجود خدیگانگی را همگان تجربۀ عرفانی نامیده

 نظر هست. 

اخۀ ش شود، بهتوجه فیلسوفان واقع میمورد تجربۀ عرفانی در مفهوم محدود خویش که 

میز آحدتفرعی تجربۀ عرفانی در مفهوم گستردة آن مربوط است. این تجربه، به تجربۀ و

ا یا گزارههشود که نتیجۀ آگاهی به واقعیتمیادراکی گفته –ادراکی یا فروحسی ـ فراحسی

حدتوآید. تجربۀ طریق نظیر ادراک حسی عادی، حاصل نمی ازنمایی است که های واقع

ست. نمونهتأکیدی و در هم آمیختگی پدیدارشناختی یا محو کثرات اآمیز، دربرگیرندة بی

با خدا در  عبارت است از: تجربۀ یکی انگاری همۀ طبیعت، اتحاد ایهایی از چنین تجربه

ت، ر)اسمارهای یکتاانگاتجربه و بودایی ساختارعرفان مسیحی، محو همه کثرات، تجربه بی

1383 :65.) 
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 حدت میانوترین ویژگی تجربۀ عرفانی احساس آید مهماز این تعریف برمیطور کههمان  

شکار آفرد و موجودات دیگر و حتی خداوند است. این احساس وحدت در زبان شاعر نیز 

 کند.یمشود، به طوری که گوینده و مخاطبِ مستقیم در طول یک غزل پیوسته تغییر می

د. این گویاز زبان شاعر سخن میکه« فرامن»ینده گاه خود شاعر است وگاه در واقع گو

ا هی از غزل از خود. به همین سبب مفهوم بعضگوید و گاه سخن می« او»فرامن گاه دربارة 

گردد تجربی بازمی« منِ»و مفهوم بعضی دیگر به « فرامن»ها به یا ابیاتی از غزل

کند گی میها شاعر چنان احساس یگانعضی از این غزل(. در ب174: 1384)پورنامداریان، 

 یر:زد غزل توان هیچ گونه تمایزی میان شاعر و معشوق وی که حق است یافت. ماننکه نمی

 انیند پریشـــــمانی      بازآ تو از این غربت تا چـجانا به غریبستان چـــندین به چه می

 خوانیــیمـــــــدانی یا نامه نیا راه نمی   صد نامه فرستادم صـــــــد راه نشان دادم   

 دانی ــجه رهـــــدانی در پنــخوانی خود نامه تو را خـــواند       ور راه نمیگر نامه نمی

 انیکر این دالن منشین چون گوهبازآ که در آن محـــبس قدر تو نداند کس       با سنگ

 ازانیزآ که ز باز دام جهـــــــان جسته با      جان شستهدل ورسته دست ازای از دل و جان

 انیز ایشجویی      هم شیر و هم آهویی هم بهـــتر اهم آبی و هم جویی هم آب همـــی

 نیــــاناــــــای با جان یا پرتو جتری یا جان      آمیختهچند است ز تو تا جان تو طرفه

 انیوبۀ ربرب چه کســــــی یا رب اعجنور قمری در شب قند و شکــــری در لب      یا 

 ستانیی و بهر دم ز تو زیب و فر از ما دل و جان و سر      بازار چنین خوشتر خوش بده

 نیــیوااز عشق تو جان بردن وز ما چو شکر مردن     زهر از کف تو خوردن سرچشمه حـ

مخاطب تغییر در این غزل ضمیر متکلم در سرتاسر غزل، یک مرجع ندارد و گوینده و   

کند. اگر یکی از دو طرف را شاعر و طرف دیگر را حضرت حق در نظر بگیریم در ابیات می

از تعلقات اول تا ششم گوینده خداوند و مخاطب شاعر است که به عنوان عارف رها شده 

گوید شنود که خداوند به عاشقانی مانند او میاست. گویی شاعر میمورد خطاب قرار گرفته 

ین دنیا کناره گیرید و به سوی من بیایید. پس از آن از بیت هفتم تا دهم شاعر از عشق از ا

هایی را شرح گفت و شنودی میان شاعر توان چنین غزلیگوید. میخود با خداوند سخن می

گونه گفتگوها در حالت شود. چون اینو خداوند دانست که برای مخاطب شعر نقل می

این  گوید که گویی در همان لحظهت، شاعر به شکلی سخن میاسناخودآگاهی سروده شده

ترین گفتگو در حال انجام است. ولی در واقع این تجربۀ گفتگو است، زیرا یکی از مهم



 
است نمی تواند ویژگی تجربۀ عرفانی سکوت است و زمانی که عارف در حال درک تجربه

شود تنها خاطرة این ن بیان میسخن بگوید، آنچه دربارة تجربۀ عرفانی از زبان عارفا

(. با این حال شاعر در زمان یادآوری تجربه نیز در حالت 312: 1375است )استیس،تجربه

 خویشی و استغراق است. بی

 نقطة علیای هستی و بازتاب آن در سخن موالنا« خداوند » 

ن را توان آیمهایی است کههایی که گویندة آن خود شاعر نیست، غزلای دیگر از غزلدسته

وت د. تفاگویها شاعر از زبان خداوند سخن مینوعی زبان حال دانست. در این دسته غزل

د خداون ابیات یک غزل از زبانهای این دسته با دستۀ قبل این است که تمامیمهم غزل

ظر نو به سروده شده به طوری که وحدت و انسجام در کل غزل به چشم می خورد. از این ر

وینده و دسته گدهای دستۀ اول تمایز اساسی دارد. اگر چه در هر ها با غزلین غزلرسد امی

در  کند ولییتغییر م« من»غزل همان شاعر نیست، در اشعار دستۀ اول به تناوب، « منِ»یا 

-لت بیها در حاتوان گفت این غزلدستۀ دوم در سرتاسر غزل ثابت است. بنابراین می

یرا زاست، به عالوه شرح تجربۀ عرفانی هم نیست؛ ده نشدهخویشی و ناخودآگاهی سرو

یگر از داشکار نیست. یکی شود در این گروهمیهایی که در دستۀ اول دیدهگوییتناقض

زلیات از ویژگی موسیقایی غهای این گروه هاست. غزلویژگی این دسته، موسیقی غزل

ان یژة دیووها زبان ت. در این غزلهای درونی تهی اسهای ضربی و قافیهشمس مانند: وزن

 شود؛ مانند غزل:میهای عرفانی مشاهدهبازد و زبان معمول غزلشمس رنگ می

 نیم ز کار تو فارغ همیشه در کارم           

 به ذات پاک من و آفتاب سلطنتم           

رخ تو را ز شعاعات خویش نور            

 دهم

 هزار ابر عنایت بر آسمان رضاست           

است میان لطف من به ببسته         

 تیمارت

 جوشدمهر میهزار شربت شافی به          

 بیا به پیش که تا سرمۀ نوات بکشم           

ز خاص خاص خودم لطف کی دریغ       

 که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم 

 من تو را نگذارم به لطف بردارمکه

 انگشت مغفرت خارمسر تو را به ده

 از آن ابر بر سرت بارم اگر ببارم

 ای برکات وصال و تیمارمکه دیده

 من که بیمارماز آن شبی که بگفتی به

 که چشم روشن باشی به فهم اسرارم

 از کمال کرم دستگیر اغیارمکه

 که یافت شد به جوال تو صاع انبارم

 هزار لطف در آن بود اگر چه قهارم



 
 آید

 تو را که دزد گرفتم سپردمت به عوان        

ه در سبب قهر و گفت ممکن تو خیر      

 نی

یوسف نه ابنیامین زان زخم یافت     

 خویش

 به خلوتش همه تأویل آن بیان فرمود     

خموش کردم تا وقت خلوت تو            

 رسد

  

 اثارمبه چشم لطف نظر کن به جمله

 کسی را به غم نیازارم من گزافکه

 ولی مبر تو گمان بد ای گرفتارم

 (639: 1376)مولوی،                     

نسجم انسان خطاب شده و از یک روال منطقی و مآین غزل از زبان خداوند به تمامی 

یست. ن اثری نهای زبان موالنا در آها و هنجارشکنیاز پارادوکس نماییبرخوردار است که 

 عنایت خورد. خداوند از لطف وور عمودی، توالی و پیوستگی آشکاری به چشم میدر مح

اعث بگوید و این که حتی اگر گاهی بعضی رویدادها اش سخن میمداوم خویش با بنده

که بر  لهی استای از لطف اگیرد بلکه جلوهشود از قهر خداوند نشأت نمیناراحتی انسان می

 بنده پنهان است. 

اتهام هکند که برادرش بنیامین را بمیل به داستان حضرت یوسف )ع( اشارهبرای تمثی

د را مل خوعکه با وی تنها شد، تأویل این دزدیدن جام ملک نزد خود نگاه داشت و هنگامی

وت در خل فرماید تو نیز زمانی که با مناش میبرای وی بازگو کرد. سپس خطاب به بنده

حات گذرد آگاه خواهی شد. همچنین بعضی از اصطالمینشستی از تأویل آن چه بر تو 

ر درفان ععرفانی مانند لطف، عنایت، رضا، کرم و خلوت با همان مفهوم مصطلح در زبان 

تر یکار نزدمتون تعلیمی بسیتوان گفت زبان این غزل بهاست. در واقع میکار رفتهغزل به

 نده نازلبآنچه خداوند بر تازه نسبت به است و برای متأثر گرداندن خواننده و ایجاد نگرشی 

حالت  ای برایتوان مانند غزل پیشین نمونهاست. این غزل را نمیکند سروده شدهمی

عشوق ی با مخویشی شاعر یا توصیف تجربۀ عرفانی و ناشی از اتحاد و یگانگاستغراق و بی

یی ازگویست بلکه بدانست. در حقیقت زبان حال در زبان عرفانی ناشی از تجربۀ وحدت ن

 دیدگاه های عارف و مفاهیم عرفانی است. 



 

 در زبان عرفانی« زبان حال » بررسی 

ابلیس  ز زبانهای زبان حال در زبان عرفانی غزلی است که سنایی ایکی از زیباترین نمونه

 است:سروده

 ودبمهر و مودت یگانه با او دلم به         

 پاه بودبر درگهم ز خیل فرشته س         

من نهاد نهان دام مکر در راه         

 خویش

 اخواست تا نشانۀ لعنت کند مرمی         

 بودم معلم ملکوت اندر آسمان         

  امهفتصد هزارسال به طاعت ببوده         

ام که یکی لعنتی در لوح خوانده        

 شود

 آدم ز خاک بود و من از نور پاک         

 او

-گفتند مالکان که نکردی تو سجده       

 ای 

 کنجانا بیا و تکیه به طاعات خود م        

 

 سیمرغ عشق را دل من آشیانه بود 

 مرا آستانه بودعرش مجید جاه

 آدم میان حلقۀ این دام دانه بود

 کرد آنچه خواست آدم خاکی بهانه بود

 امید من به خلد برین جاودانه بود

 زانه بودوز طاعتم هزار هزاران خ

 هرکس و بر خود گمانه بودبودم گمان به

  من بوم و او یگـــــــانه بودگفتم یگانه

 که با منش این در میانه بودکردمیچون

 کاین بیت بهر بینش اهل زمانه بود...

 (871: 1368)سنایی،                  

بیان  بان ویابلیس از زهای عرفانی سنایی در باب این غزل نیز زبان حال است و اندیشه  

 قم زدهاست. این که سجده نکردن شیطان بر آدم تقدیری بودکه خداوند برای وی رشده 

 بود و نیز در راه رسیدن به حق نباید انسان به طاعات خود امیدوار باشد.

ا . موالنی باشدتواند نشانۀ تجربۀ وحدت و یگانگبنابراین غزلیاتی که زبان حال است نمی  

یان ها بزلب این غهای خود را در قالایی از این نمونه بسیار دارد و بسیاری از اندیشههغزل

بان ه و بر زگوید سخنانی است که خداوند نظم کردمیهایی کهاین که غزلکند؛ از جملهمی

 است:او نهاده

کس و تنها که تو را بیگر توخواهی                  

 نکنم

 وامقت باشم هر لحظه و عذرا نکنم 

 کژ مباش ای کژ کژ باز مکن تا نکنم



 
 مگذارین تعلق به تو دارد سر رشتها                    

 طبل باز شهم ای باز بر این بانک بیا                   

 

 ها نکنمپیش از آن که بروم نظم غزل

 ( 609: 1376)مولوی،                     

ظم بر نصورت  داند که بهها را تلقینی از جانب خداوند میدر بیت آخر، موالنا این غزل  

ا هتلقین د ایناست و در صورتی که جایگاه خود را نزد خداوند از یاد ببرزبان وی جاری شده

 پذیرد. نیز پایان می

 های موالنا های فرازبانی در سرودهنشانه

مثنوی شود. اگر چهمیدیدههای زبان موالناست که در مثنوی نیز از ویژگی« من سیال»  

 رفانی رااست مفاهیم ع های تمثیلی کوشیدهاز داستانآست و موالنا با استفاده متنی تعلیمی

گیرد رار میقهای خویش گاه تحت تأثیر دنیای درونی و تجربهبرای مخاطبان تبیین کند، گه

-م میهن شاعر در های داستان با سخناو در خالل بعضی روایات، سخنان یکی از شخصیت

ان یان سخنمتوان مرز مشخصی کند که نمیآمیزد و شاعر به شکلی این سخنان را بازگو می

نین چتواند دریابد مرجع ضمیر من در وی و شخصیت داستان تعیین کرد و مخاطب نمی

 ابیاتی، موالنا است یا شخصیت داستانی. 

ازرگان بجمله در داستان طوطی و شود از میها دیدهنمونۀ این شیوه در بیشتر روایت

د ؛ ماننآمیزدهای داستان در هم میچندین بار شاعر، سخنان خود را با یکی از شخصیت

از  رساند،خواهد پیام وی را به دوستانش در هندوستان بزمانی که طوطی از بازرگان می

 بیت:

 یاد یاران یار را میمون بود       

 

 بودکان لیلی و این مجنون خاصه 

 (  1/1560، 1378)مولوی،            

توان دریافت کجا سخن طوطی است که نمیتا شانزده بیت بعد ابیات طوری بیان شده   

-شود. در واقع موالنا خود را مانند طوطی محبوس میپذیرد و کالم موالنا آغاز میپایان می

آمیزد و بیان طوطی در هم میاست از این رو سخنان وی با از یار خود جدا ماندهداند که

کند. همچنین زمانی که بازرگان با دیدن موالنا شرح فراق خود را از زبان طوطی بازگو می

گردد افتاد و سرد گشت، ناله را آغاز کرد تمایز میان سخنان وی با شاعر دشوار میطوطی که

-دیگر در این بخشتوان مرز میان سخنان بازرگان و شاعر را مشخص کرد. به عبارت و نمی

تواند به ها از مثنوی تعیین مرجع ضمیر متکلم ممکن نیست و به شکلی است که هم می



 
شود های داستان. این وضعیت سبب میشاعر اشاره داشته باشد و هم به یکی از شخصیت

 هایی از مثنوی به تغزل نزدیک گردد. بخش

ت شوقی اسبلکه به واسطۀ شور و شوددر مثنوی از تجربۀ عرفانی ناشی نمی« من سیال»  

کار ی، آشمناسبت ذکر بعضی موضوعات در کالم واست و بهکه در وجود شاعر ریشه دوانیده

 کشاند.شود و شاعر را ناخودآگاه به دنبال خود میمی

ه خن گفتسدر سخن موالنا شکلی از سوررئالیسم است که در مورد آن بسیار « من سیال»  

ود. شگوناگون در اشعار موالنا به ویژه در غزلیات آشکار میاشکال شده است و به

رگ و قعیت، مای است که در آن خیال و واها معتقدند: ذهن انسان دارای نقطهسوررئالیست

ی، بیگزبرسد )زندگی و مانند آن ضد یکدیگر نیستند. در آن نقطه همه چیز به وحدت می

 یای هستیتب سوررئالیسم خداوند نقطۀ علپیشگام مک« آندره برتون»(. در نظر 54: 1375

: 1380 رود )آدونیس،ها از میان میشود و تناقضاست که در آن ماده و روح متحد می

دهند میائه ها برای رسیدن به نقطۀ علیای ذهن ار(. در حقیقت تعریفی که سوررئالیست16

ثار در آ رسد. همیشهاحساس وحدت و یگانگی میهمان تجربۀ عرفانی است که در آن فرد به

یک  محدودة شود. این آثار بیشتر اوقات درای مشاهده نمیسوررئال رسیدن به چنین نقطه

والنا زبان م اثرات ناخودآگاه در آن آشکار است. ولی درماندکه جریان سیال ذهن باقی می

تمام  و درن رهای عرفانی وی است و از ایرسد ناشی از تجربهمتناقض به نظر میسخنانی که

زل والنا غر زبان مدهای این شیوه شود. از نمونهمیهای مشابه دیدهاین اشعار تصاویر و نشانه

 زیر است:

میر ساقی و مطربعاشقاندی میان                 

 بود 

 عقل با تدبیر آمد در میان جوش ما                 

ام دالن صد دیدة جان ددر شکار بی                 

 بود

 تاخت آن جا بر مثال اژدها آهویی می                 

ای دیدم آن جا پیرمردی طرفه                

 روحانیی

 دیدم آن آهو بناگه جانب آن پیر تاخت                

 در هم افتادیم زیرا روز گیراگیر بود 

 در چنان آتش چه جای عقل با تدبیر بود 

 وز کمان عشق پران صد هزاران تیر بود

 بر شمار خاک شیران پیش او نخچیر بود

 اوچون شیربود ومویخونطشتاوچونچشم

 ا تزویر بودها از هم جدا شد گو بیچرخ

 چون که ساغرهای مستان نیک با توفیر بود

 ندانم فتنۀ آن پیر بودخودم من میبی

 بی دل و دستم خداوندا اگر تقصیر بود 



 
از عربده در هم کاسۀ خورشید و مه            

 شکست

 فتروح قدسی را بپرسیدم از آن احوال گ             

حالت مستان شمس تبریزی تو دانی            

 خویش

 

 (274: 1376)مولوی،                        

ه خودآگا یر ناهایی از تأثدر این غزل اگرچه فضای سوررئالیستی کامال آشکار است و جلوه  

ست. در ار مشهود ها و تجربۀ عرفانی شاعر بیشتشود ولی تأثیر اندیشهمیشاعر دیده  بر زبان

خاص،  از این زبانگذارد و از سوی دیگر با استفاده واقع اندیشۀ شاعر بر زبان تأثیر می

ة ی دربارگیرد. بدین صورت هر سخنی دربارة زبان، سخنهای وی شکل میسخنان و اندیشه

 شاعر است. 

رایند فلکه یک بایی ایستا و ثابت نیست طور که پساساختارگرایان معتقدند زبان پدیدههمان 

 وضعیت گیرد. البته بسته بهداللتی پویاست که با احساسات و عواطف گوینده شکل می

 اختیار شاعربه کند ولی این غلبهمیای غلبهعاطفی گوینده یکی از دو وجه نمادین یا نشانه

 های ناخوداگاه شاعر است. ها و اندیشهاز تجربهنیست بلکه ناشی 

کار برد آشکار میهبمعموال آن را هایی کههای زبان موالنا با همان داللتدر این غزل نشانه  

ری است تصویر توصیف نیست بلکه نو» شود. همان طور که در بوطیقای سوررئالیسم نمی

 و تکانی سوی مجهول و بدین گونه ضربهکند، حرکتی است به شکافد و پرده دری میمیکه

 (. 76: 1376)آدونیس، « نمایدکند و حساسیت جدیدی ایجاد میتولید می

ین ، در اکنداند داللت میاسیر شیر عشق گشتهآهو که در بیشتر غزلیات بر عاشقانی که

انند مس ین مجلکند. عقل در ااند شکار میاولیا را که شیران بیشهغزل نشانۀ عشق است که 

از همراهی هالقدس که همیشاست. روحاو تاخته و او را ناتوان ساختهپیری است که عشق به

ر زبان شید که داست. ماه و خورداند چه روی دادهخود گشته و نمیماند، بیبا عاشق باز می

 است که غوغایکار رفتهموالنا بیشتر نشانۀ معشوق است در این غزل با داللت قاموسی به

 بدیع و صویرهایتهای سوررئالیستی موالنا سرشار از است. تجربهها تأثیر کردهعاشقان در آن

رو  ز اینآید. امتناقض نماست. در این حال تجربۀ شاعر از ناخودآگاه به سوی زبان می

 شود.  های قراردادی زبان عرفانی در این تصویرها دیده نمینمادها و نشانه



 
ی از ر صورتها رابطۀ دال و مدلول رابطۀ خطی و معمول نیست بلکه ددر این دسته غزل   

 ست یافت.ها دنمعنای روشنی از آتوان بهابهام قرار دارد که حتی پس از بارها خواندن نمی

 کنند که قابل بیان نیست. القا میاشعار عواطفی را به خوانندهاین گونه

ر دثنوی و هم های عارفانه هم در ملق تجربهو اتحاد این دو و خ« فرامن»و « من»تصویر   

یز غزلیات شمس مشهود است. این اتحاد مایۀ انسجام لفظ در محور عمودی ابیات ن

نیست  نتظاراست. انسجام در مثنوی به سبب اینکه متنی تعلیمی و روایی است دور از اشده

ج نشود خار ز دست ویبه ویژه آشنایی موالنا با شیوة بالغت منبری، سبب شده رشتۀ کالم ا

 ند بیتچکند، پس از میای را اضافهمناسبت موضوعی، روایت یا مطلب حاشیهو هر جا به

-یایان مپگردد و آن را به که تناسب منطقی با همان موضوع دارد به سخن اصلی باز می

-لز غزایاری رساند. ولی نکتۀ قابل توجه، وجود انسجام در دیوان شمس است. با این که بس

 والی وهای عرفانی است و در حالت ناخوداگاه سروده شده، ولی تهای شمس شرح تجربه

ایی هایی که فضپیوستگی در محور عمودی کامال آشکار است. این ویژگی حتی در غزل

های مهم متون سوررئالیستی دارد نیز آشکار است در صورتی که یکی از ویژگی

داوم و اقد تسوررئال مانند فضای خواب و رؤیا، ف سوررئالیستی گسستگی است. فضای نوشتار

خته، ودانگیسوررئال ها ادبیات مرکزمدار و منسجم را رها کردند و با شعرِ خ»شکل است. 

-و بی محدودهای نامقابله پرداختند. این نوع شعر با شگرد نوشتن خود به خود و تداعیبه

ولی  شودات به دقت توصیف میشود. در آثار اصیل سوررئالیستی جزئیارتباط خلق می

سیاری از (. ب320: 1385)فتوحی، « یافتن ارتباط میان این اجزاء دشوار و ناممکن است

چنان  شود ولی در زبان موالناهای متون سوررئال از فقدان انسجام ناشی میویژگی

  ف کرد.توان ابیات را جابه جا یا حذدر میان ابیات غزل وجود دارد که نمیانسجامی

ها دانست. اگرچه گری در بسیاری از غزلتوان روایتیکی از دالیل این پیوستگی را می

گنجد و شاعر از زمان و مکانی ماورای توصیف تجربۀ عرفانی در محدودة زمان و مکان نمی

کند، مانند یک روایت دارای پیرنگ است و گوید ولی آنچه توصیف میاین جهان سخن می

های گیرد. زیرا بیان تجربۀ عرفانی بر خالف نوشتهت و معلول قرار میدر شبکۀ زمانمند عل

های ها و اندیشهگیرد بلکه دیدگاهسوررئال تنها از جریان سیال ذهن و ناخودآگاه نشأت نمی

گیرد تأثیر فراوانی بر ها الهام میعرفانی شاعر و سخنان عارفان پیش از وی که شاعر از آن



 
های عرفانی با فضای رد. از این رو با وجود شباهت زیاد خاطرة تجربهها داماهیت این تجربه

 سوررئال، تفاوت آشکاری به چشم می خورد. 

ش و است سبب ایجاد نوعی نگرموالنا در خالل تجربه، آن را احساس کردهوحدتی که 

 ۀ عرفانیتوان گفت تجربشود. میای یکدست و پیوسته در سرتاسر متن اشعار میاندیشه

 تارگان،سهای فرازبانی وی است. وقتی شاعر در ترین عامل در ایجاد نشانهشاعر، مهم

ه به رو کبیند درختان، باغ، پرندگان و حتی آالت موسیقی، خود و تمامی عاشقان را می

ساس ون احهای گوناگسوی یک معشوق دارند و نیز اتحاد میان عاشق و معشوق را در تجربه

وجود  گردد و وحدت و یکپارچگی که در دیدگاهشنگرش متأثر میکند زبانش از این می

 گردد. دارد در زبانش نیز آشکار می

ی مثنو فنا و استغراق شاعر حتی در نامگذاری آثارش نیز مشهود است. مثنوی را تنها

صوِل اصولِ ا هذا کتاب المثنوی و هو اصولُ» گوید: است و در دیباچۀ دفتر اول مینامیده

اشد در واقع هیچ عنوان خاصی را که نشانۀ وجود شاعر و انتخاب وی ب«. .الدین..

ان ا عنوبهاست شاعران که به نام خود آناست. دیوان وی، برخالف دیوان تمامیبرنگزیده

نی شده شوق فادهد که وجود وی در معشمس نام گرفته و موالنا با انتخاب این نام نشان می

 یند. بو اثری از خود در میان نمی

ر زبان خاصی د های فرازبانیگرایانۀ مولوی یکی دیگر از عواملی است که نشانهبینش عشق  

ن طریق از ای آفریند. در این بینش، عارف پیوسته تکامل روحانی را در نظر دارد تاوی می

 دیدارمعشوق در وجود وی پاز احساس رسیدن بهمعشوق نزدیک گردد. شور و نشاطی کهبه

از هجر هانگیز باشد و حتی زمانی هم کشود زبان وی پر شور و نشاط، سبب میگرددمی

ر افکند و همان شور و طرب همیشگی دگوید، ناامیدی بر سخنش سایه نمیسخن می

-ایز میان را از تمامی متون نظم متمزند. موسیقی غنی دیوان شمس کهاشعارش موج می

-دی غزلخواست شاعر در عین بیست که سبب شدهاای از شور و شوق عاشقانهسازد، نشانه

عدول  میانه،های عااز یک سو، هنجارهای غالب را بشکند به طوری که واژههایی بسراید که 

 ، نظماز هنجارهای قالب غزل و تغییر بحر در اشعار وی مشاهده شود و از سوی دیگر

 شود.  ادبی دیده نمینظیری را خلق کند که در هیچ یک از متون منظوم موسیقایی بی

تواند تأثیر زیادی در ایجاد های فرازبانی کمتر تحت اختیار شاعر است میاز آنجا که نشانه  

است ولی های مثنوی در متون پیشین آمدهزبان شخصی داشته باشد. بسیاری از روایت



 
دیگر متمایز شیوة بیان موالنا و ارتباط روایت با مفهوم مورد نظر، زبان مثنوی را از متون 

های گفتاری شاعر که تحت تأثیر جامعۀ زمان شاعر و نیز جهان سازد. همچنین کنشمی

آورد. بررسی متن به عنوان یک کنش نگری وی است رفتارهای زبانی خاص را به وجود می

این نوع بررسی متن را به معنی عدم توجه به ساختارها و جزئیات نیست بلکهگفتاری، به

ها عالوه بر ها و استداللگیرد. برای مثال روایتای از اعمال پیوسته در نظر میهعنوان زنجیر

دهد، بعد دیگری را ها و دانش فردی را نشان میاین که ساختارهای خاصی دارد و اندیشه

های ارتباطی است که گوینده در موقعیتی خاص آن را انجام دهد و آن کنشنیز نشان می

های متن می تواند ها، سبک، انسجام و دیگر ویژگیب آرایش واژهدهد. به همین ترتیمی

 نشان دهندة رفتارهای زبانی گوینده باشد. 

مس از شهای فرازبانی در دیوان شمس بسیار مهم است زیرا غزلیات توجه به نشانه   

عر ستقیم شاهای گفتاری مهای ویژة متون نوشتاری آزاد است و کنشها و ویرایشبازبینی

ر آن در بهتر های شاعشود رفتار و اندیشهدهد. این موضوع سبب میا بدون تغییر نشان میر

ین اها در افزاییها و قاعدهاست انواع هنجارشکنیتجلی کند. همین ویژگی باعث گردیده

 متن دیده شود و زبان آن با هیچ یک از متون عرفانی مشابه نباشد. 

 گیرینتیجه

ر دثنوی و هم مهای عارفانه هم در و اتحاد این دو و خلق تجربه« منفرا»و « من». تصویر 1

یز غزلیات شمس مشهود است. این اتحاد مایۀ انسجام لفظ در محور عمودی ابیات ن

انی ای عرفههای شمس شرح تجربهاست. نکتۀ شایان ذکر آنکه با اینکه بسیاری از غزلشده

شکار آامال کوالی و پیوستگی در محور عمودی است و در حالت ناخوداگاه سروده شده، ولی ت

 است.

 ین وجودت با اها منطبق اسمحتوای بسیاری از اشعار موالنا بر نظریه سوررئالیست . اگرچه2

ا بیان . زیرگیردتوصیفات موالنا از زمان و مکان در شبکۀ زمانمند علت و معلول قرار می

أت گاه نشاز جریان سیال ذهن و ناخودآ های سوررئال تنهاتجربۀ عرفانی برخالف نوشته

اعر شز وی که های عرفانی شاعر و سخنان عارفان پیش اها و اندیشهگیرد بلکه دیدگاهنمی

 ها دارد. گیرد تأثیر فراوانی بر ماهیت این تجربهها الهام میاز آن

او . وقتی کههای فرازبانی او استترین عامل در ایجاد نشانه. تجارب عرفانی موالنا، مهم3

بیند که رو به سوی یک معشوق دارند و های هستی، خود و تمامی عاشقان را میتمام پدیده



 
کند زبانش از این های گوناگون احساس مینیز اتحاد میان عاشق و معشوق را در تجربه

گردد و وحدت و یکپارچگی که در دیدگاهش وجود دارد در زبانش نیز نگرش متأثر می

 ردد. گآشکار می

مثنوی  تنها . فنا و استغراق موالنا حتی در نامگذاری آثارش نیز مشهود است. مثنوی را4

است.  گزیدهاست و هیچ عنوان خاصی را که نشانۀ وجود شاعر و انتخاب وی باشد برننامیده

گرفته  مس نامها است با عنوان ششاعران که به نام خود آندیوان وی، برخالف دیوان تمامی

ز خود ااثری  دهد که وجود وی در معشوق فانی شده والنا با انتخاب این نام نشان میو مو

 بیند. در میان نمی

-ی میزبان و های فرازبانی خاصی درگرایانۀ مولوی از عواملی است که نشانه. بینش عشق5

معشوق ق بهن طریآفریند. در این بینش، عارف پیوسته تکامل روحانی را در نظر دارد تا از ای

، گرددمعشوق در وجود وی پدیدار میاز احساس رسیدن بهنزدیک گردد. شور و نشاطی که

-از هجر سخن میانگیز باشد و حتی زمانی هم کهشود زبان وی پرشور و نشاطسبب می

ش موج افکند و همان شور و طرب همیشگی در اشعارگوید، ناامیدی بر سخنش سایه نمی

 زند. می

ز اای نهسازد، نشاآن را از تمامی متون نظم متمایز میی دیوان شمس که . موسیقی غن6

از که هایی بسرایدخودی غزلاست شاعر در عین بیاست که سبب شدهشور و شوق عاشقانه

قالب  جارهایهای عامیانه، عدول از هنیک سو، هنجارهای غالب را بشکند به طوری که واژه

را  نظیریمشاهده شود و از سوی دیگر، نظم موسیقایی بیغزل و تغییر بحر در اشعار وی 

ها و شود و باعث هنجارشکنیخلق کند که در هیچ یک از متون منظوم ادبی دیده نمی

 های فراوان گردد.  افزاییقاعده
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