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 براساس بینامتنیت ژنت صائببال شده از مولوی توسط مقایسه غزلی استق

 از منظرسبک شناسی الیه ای

 1شکرالله پورالخاص

 2سمیه کیانمهر

 چکیده

ثير يا نفوذ نقد ادبي نقد هاي مقوله جمله از
 
ّثر و تا

 
خذ كميت كشف و كيفيت  يابي ريشه ، است همديگر به نسبت شعرا تا

 
 اقتباس و ا

ثار در موجود موضوعات و مضامين
 
وري ميزان سخنوران ا

 
ثير و  تقليد و نوا

 
نان پذيري تا

 
 سبك تشخيص در سازدو مي نمودار يكديگر از را ا

 .كند مي كمك خواننده به شخصي

 طرق شناختن قصد به و جمال و علو تجّليات تنوع يافتن در منظور به بلكه تشابه وجوه تصور باب از نه ها عظمت مقايسه البته
اگر دل از غم دنیا جدا » از غزل مولوی «اگر وطن به مقام رضا توانی کرد» .صائب در غزل است. خالقيت و نبوغ تجلي ظهور و ختلفم

وایی،   سبک شناسی الیه ایاستقبال کرده است. ابتدا این دو غزل از لحاظ  «توانی کرد
 
مورد  ، ایدئولوژی( ،ی، بالغی، نحویاواژه ) ا

ثیر  است. وبررسی قرار گرفته 
 
مده  از لحاظ بینامتنیت ژرار ژنت توضیح داده شده است که این تا

 
خر با توجه به نتایح  بدست ا

 
در ا

ّثر صائب از مولوی از لحاظ قالب و محتوا هر کدام از دو شاعر سبک خاص  و پذیری از کدام نوع است،
 
ثیر و تا

 
دیگر اینکه چرا در عین تا

  به گونه ای که به راحتی می توان تمایز سبکی بین دو شاعر را متوجه شد.و منحصر به فرد خود را داراست ، 

 صائب مولوي، استقبال، ،امتنیت بین سبک شناسی، :كليدي كلمات
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 :مقدمه

نشاعر بر اساس زمان و شرایط حاکم بر روزگار خود و با توجه به جهان بینی و روحیّ  هر کدام از این دو
 
ها ات ومیراثی که از گذشتگان به ا

مقایسه عظمت ها  نبنابرای» شاعر می شود.سبکی بین این دو دارای سبک و شیوه منحصر به فرد خود هستند، که سبب تمایز رسیده،
علووجمال و به قصد شناختن طرق مختلف و ظهور تجّلی  از باب تصور وجوه تشابه بلکه باید به منظور دریافتن تنوع تجّلیاتنه  صرفا  

یک وسیله می داند،اگرچه  (.46ص مرتضوی،،مکتب حافظ)«نبوغ و خالقیت است ن را صرفا 
 
رد می کند و ا مولوی شعر را صریحا 

 شاعران شعرترين بسيار از نبوغش شعر را در سبک خاص خود بخصوص در غزلیات به پایگاهی دست نیافتنی رسانیده است. صائب
 :شمارد مي مولوي پيرو گاهي و حافظ پيرو گاهي را خود او.است زبان پارسي

 انداخت ميان در شيراز حافظ طرز كه    مرساد فسردگي صائب قدرت كلك به

 كوكبها است شده فكرش شعله سپند     صائب مولــوي طرز ره بـــه تا فتاده

ّمل و تتبع کر»
 
ثار شاعران متقدم و معاصر خویش تا

 
ده است. نگاهی گذرا به دیوان حجیم صائب گویای این است که او چه اندازه، در ا

وی از میان این همه شاعر مورد استقبال و اقتفای خویش به مولوی بیش از دیگران ارادات داشته و این ارادت را از جوابی که به غزلهای 
مولوی داده است، می توان دریافت با اطمینان می توان گفت که صائب در اصول سخن گفتن متفکرانه و نگاه جهان بین به مولوی 

صائب شصت و سه بار در مقطع غزلهایش با تعابیر مختلف از عارف  روم یاد کرده؛ تا جایی که خود را پیرو طرز او دانسته  شباهت دارد.
و پیوسته اقرار و اعتراف می کند که از باده شعر موالنا مدهوش شده و با خون دل خوردن ها سرانجام توانسته است، با طرز و سبک 

شنا شود. 
 
 (.6834لی،)مقاله سبک،گ« وی ا

ثار ادبی براساس نظام ها،»بینامتنیت: 
 
ثار ادبی پیشین بنا می شوند. رمزگان، ا

 
و  رمزگان، دیگر نظام ها، و سنت های ایجاد شده توسط ا

خواه ادبی و  نظریه پردازان امروزی متن ها، سنت های هنری و در کل فرهنگی نیز در شکل گیری معنای یک اثر اهمیتی اساسی دارند.
ن را امر  قد هر گونه معنای مستقل می دانند.ارا ف غیر ادبی، خواه

 
متون در واقع متشکل از همان چیزی هستند که نظریه پردازان اکنون ا

ویل کردن یک متن، کشف  بینامتنی می نامند. نظریه پردازان ادعا دارند که، کار خوانش ما را به شبکه ای از روابط متنی وارد می کند.
 
تا

ن،معنا یا معا
 
ید. در واقع رد یابی همین معانی است. نی ا

 
معنا نیز  بنابراین خوانش به صورت روندی از حرکت در میان متون در می ا

ن موجودیت می یابد؛
 
و این برون روی از متن مستقل و  چیزی می شود که بین یک متن و همه دیگر متون مورد اشاره و مرتبط با ا

 (. 61ص ،بینامتنیت، یزدان جو) «متن بینامتن می شود. ست:ورود به شبکه ای از مناسبات متنی ا

ثر از »
 
ثیر را بر همدیگر می گذارند می توان گفت سبک محصول مطالعات و متا

 
ن که متن ها بیشترین تا

 
بینامتنیت و سبک :با توجه به ا

مل مؤثری در تکوین سبک سطح دانش نویسنده است.تحصیالت،زندگی در میان گروههای علمی جامعه و نوع مطالعات شخص عا
اوست؛گاه سبک نویسنده در اثر انس با یک متن یا یک مکتب یا نوع ادبی تغییر می کند.در چنین وضعیتی می گوییم که سبک وی 
ثر از متن هایی است که می خواند. تحلیل گر سبک برای تحلیل چرایی تکوین سبک و تبیین نقش عناصر فردی و اجتماعی سبک 

 
متا

د دانش و اطالعات گسترده ای درباره شخصیت و زندگی و شرایط تاریخی و اجتماعی عصر او ونیز گفتمان ها و سبک های ساز نیازمن
زندگی وی است. بدون این اطالعات،سبک شناس از مرحله نخست تحقیق یعنی توصیف،به دشواری می تواند به مرحله تفسیر و تبیین 

 (.114ص ، فتوحی،سبک شناسی«)نهایی ترین و مهم ترین گام تحلیل است ناکام می ماند.داده ها فراتر رود و در عمل ارزیابی که 

ژارژنت با گسترش دامنه مطالعاتی کریستوا هر نوع رابطه میان یک متن با متن های دیگریا غیر خود را با واژه جدید ترامتنیت نام   
ن را به پنج دسته تقسیم کرد که بینامتنیت یکی ا

 
ن محسوب می شگذاری نمودو ا

 
تقسیم از نظر ژنت بینامتنیت همچنین ود، ز اقسام ا

(که در این مقاله براساس این تقسیم بندی بررسی بینامتنیت صریح ، بینامتنیت غیر صریح، بینامتنیت ضمنی) به سه دسته می شود
  شده است.

نجایی پیشینه تحقیق: در مورد سبک گفتار مولوی و صائب پژوهش های زیادی  صورت پذیرف
 
ته، اما درحیطه موضوع  مقاله ی حاضر تا ا

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد صائب و مولوی، پژوهشگر زینب رشیدی ،استاد »که نگارشگر اطالع دارد دو پژوهش صورت پذیرفته 
ّثر از موالنادرسال  6836راهنما دکتر گلی درسال 

 
ثیر و تا

 
ین دو پژوهش براساس سبک مجله گوهر گویا، در ا6831ومقاله دکتر گلی تا

مده صرفا  براساس بسامد سبکی مورد بررسی قرار گرفته شده، لذا 
 
شناسی شمیسا از لحاظ)زبانی،ادبی،فکری( کار شده و نتایج به دست ا

ثیر پذیری صائب از موالنا نشان داده شود، بعد به همراه بیان بسامد سبکی، دالیل تفاو
 
ت سبکی در این مقاله سعی شده است ابتدا تا
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ثیر پذیری صائب از موالنا در این غزل باز هم تفا
 
ّثرمورد بررسی قرار دهد که چرا با وجود این تا

 
ثیر و تا

 
وت بین این دوشاعر را در عین تا

 سبکی مشاهده می شود.

 

 موالنا غزل

ب بـــه اگر(1)كرد تواني بقا باغ به عيــش و نشاط/ كــرد تواني جدا دنيــا غم از دل اگر(6)
 
وري رياضت ا

 
 صفا را دل كدورت همه/ غســلي برا

ن نه ال معــاني بحر درون(6)كـرد تــواني كبريا حـــرم در نزول/ نهي پيش گام دو ار هوســات زمنزل(8)كرد توانــي
 
 قيمت و قدر كه/ گــهري ا

   سرخويش فروبري تفكر جيب به اگر(4)كرد تواني عال اوج بر خويـــش مقام/ مقيم خاك مقـام در نشوي ار بهمت(5)كرد تواني بها خودرا
 اجل وپاي دست نه(3)كـرد تواني كجا جهانــــي نازنين تو/ چاالكست روان ره صفت اين وليكن(1)كرد توانـــي ادا را قضا هاي گذشتـه/  

 مگر(61)كرد توانـي غزا لئيـــمت نفس به اگر/ مردان وسـرور جاني و دل رستم تو(9)كرد رارهاتواني جهان بوي و رنگ نه/ بست رافروتواني
 چرا وصلش جنت باغ به/ چودرگـــذري زمان وچرااين زخارچون(66)كرد توانـي دوا را دل غـــم او درد بهرتو/  د زند سر عــشق غم درد كه

  تبريست چوشمس تدول سايه هماي(68)كرد هماتواني سوي به ميل تو زجان/ اي نــه زاغ وجنس همــايي اگرتوجنس(61)كرد توانـــي
ن دل در نگركه/

 
 .كرد تواني جا شاه ا

 :صائب غزل

رد صدكدورت اگر ناخوش جهان(1)ردكـ تواني ـاتوتي را حادثه غبار/ كرد يتوان رضا قامم به نوط اگر(6)
 
 با را همه خوش زوقت/ پيش ا

فتاب نزمي تو زسايه(8)كرد تواني صفا
 
 ز اگر/ ديد تواني اننش زسنگ كعبه جمال(6)كرد يتوان جال را دل دهدي تو اگر/  ودش پوش ا

ستان بر(4)كرد يتوان سما انپردگي به نظـر/ برد فرو نظر گر نزمي زشاهدان(5)كرد تواني زهنما طلب دقص
 
 شود فرش مراد شنق تو ا

 به تواني نور غذاي (3)كرد تواني جا يدخورش ديـده درون/ كني وبوي رنگ ترك گل چوشبنم اگر(1)كرد يتوان بوريـا از اگر ودخ بساط/
ن نظر لزاه ترا(9)كرد تواني غذا گر خود تن از شمع چو/داد روزان رهتيـ

 
 تواني هما رفتص به را جغد كه/كنند حساب زمان ا

 بي معال به سفر/ وجد تازيانه به برائي شزخوي اگر(66)كرد وانيت دعا تا دعا تنيس قبول/ تخاموشس زبان اجابت قفل كليد(61)كرد
ن رسيدن تواني قطره كنه به(61)كرد انيتو هامنت

 
ن امتحان ودرد هرغم به ترا(68)كرد تواني اشن دريا به موج همچو كه/ روزي ا

 
 ازا

ن جواب(66)كرد وانيت دوا را هانج دردهاي كه/كردند
 
ن تو(65)كرد توانــي كجا جهانـــي نازنين تو/ روم عارف گفت اينكه غزلست ا

 
 ا

 .كرد تواني چرا و ونچ عالم ترك كه/ صائب معرفت اهل از شوي زمان

وایی، واژه ها، بالغی، نحویتدا این دو غزل از لحاظ سبک شناسی الیه ای اب
 
ساختار نحوی و بررسی از لحاظ محور همنشینی و » )ا

خر با ت. ودر استمورد بررسی قرار گرفته و در بررسی نهایی هر الیه از لحاظ الیه ایدئولوژی(  «جانشینی یاکوبسون
 
وجه به نتایح  بدست ا

مده
 
ثاز لحاظ بینامتنیت ژرار ژنت توضیح داده شده است  ا

 
ثّ ودیگر این ،از کدام نوع استیر پذیری که این تا

 
ثیر و تا

 
ر که چرا در عین تا

تی می به گونه ای که به راح ، اص و منحصر به فرد خود را داراستر سبک خاز لحاظ قالب و محتوا هر کدام از دو شاعصائب از مولوی 
 توان تمایز سبکی بین دو شاعر را متوجه شد.

 

واي  ي الیه -( الف
 
 :موسيقای  ی يا ا

 مولوی

موسیقی  از اوزان مطبوع وگوشنواز فارسی است.بحر مجتث مثمن مخبون. فع لن: مفاعلن، فعالتن، مفاعلن، موسیقی بیرونی یا وزن:
د مقي قافيه .است نشده تكرار قافيه موالناغزل  در(. جا-هما-چرا-دوا-غذا-رها-کجا-ادا-عال-بها-کبریا-صفا-بقا-جدا)کلمات قافیه :کناری

« 
 
 .است فعلي رديف«كرد تواني» ، است روي حرف«ا

 

رایه های لفظی:
 
 موسیقی درونی یا ا
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راییواج
 
)و.ا.ر.ت.(، -3)ن .ا. ت. ی.(،-1)ب.ی.ا.ر.(، -4)ا.م.ق.و.(،-5)ن.ی.ا.و.(،-6)ز.ن.ا.ی.ر.(،-8)ا.ب.ر.ت.ی.(،-1)ی.ا.د.ن.ر.(،-6:ا
درون بحر معانی )-1: تتابع اضافات )ش.ا.ی.ن.د.س(.-68)د.س.ا.(،-61ه(،)ج.س.ن.ا.م.ی.-66)چ.او.ر.ن.ی.(،-61)د. ر.ا. .و(، -9
-61)نه(، -3)مقام(، -5: تکرار. (درد غم عشق....به درد او غم دل)-61(،صفت ره روان چاالکست....تو نازنین جهانی )-1، (ال

)نشاط و عیش(و)باغ -6:هم صداییمنزل(. -)نزول-8مقیم(،–)مقام -5 اق:جناس اشتق)چرا(. -66: جناس تامهما(.–)جنس -61)درد(،
-61)گر(،-5-8)ز(،61-66-8 تغییر کمیت واکه)تخفیف(:)جهان را رها(. -3)قضارا ادا(،-4،)مقام خاک مقیم(-5)قدر و قیمت(،-6بقا(، 

 )نه ای(.

 

 صائب

-توتیا-رضا) کلمات قافیه : موسیقی کناریبحر مجتث مثمن مخبون اصلم.  فع لن: مفاعلن، فعالتن، ن ،مفاعل موسیقی بیرونی یا وزن:
 »دو بار تکرار شده اند،قافیه مقیدو « غذا و دعا»کلمات قافیه  (،دوا-جا-صفا-چرا-کجا-سما-رهنما-جال-صفا

 
حرف روی است،ردیف « ا

 است.« توانی کرد»فعلی 

رایه های
 
  :درونی موسیقی بیرونی یا ا

راییواج
 
-3)ی.ر.گ.ک.د.ن.(،-1)ب.ش.ر.ت.ا.و.(،-4)ز.ظ.ن.ی.ا(،-5)ا.و.ن.ی.(،-6)ا.و.د.ت.(،-8)ا.ش.ر.و.ت(،-1)ن.ر.د.ا.ت.ی.(،-6:ا

 (.)ا.ک.و.ت-65)ا.و.ت.ن.ک(،-66)ا.ر.د.ک.(،-68)ن.ه.ر.ا.ن.(،-61)ی.ر.ا.ن(،-66)ت.د.ا.ی(،-61)ا.ک.ن.ت(،-9)ت.ی.ر.ا.د.(،
-1)دیده دل(،-8:هم صدایی .(61بیت) :مصراع اول تتابع اضافات)درد(. -68)دعا(، -61ذا(، )غ- 3)نظر(،-5و(،)ت-8)خوش(، -1 :تکرار

جناس شبه )دریا،شنا(. -61:سجع مطرف (.)گر-3-5 )ز(،-8-9-5-66-6-(:تغییر کمیت واکه )تخفیف. 68)ترک رنگ(،بیت 
 .:توانی،تناشتقاق

 

وای  ی ایدئولوژی  الیه
 
 ا

همسو و هم ساز با ساختار مفهومی و مضمومی بیت و همچنین ساختار نحوی جمله است. مضمون  ف روی )ا( کامال  انتخاب قافیه با حر
ن و سیر و عروج به عالم

 
ساختار نحوی  اعلی است، ومفهوم اکثر ابیات که به صور گوناگون بیان شده ترک دنیای مادی و تعلقات ا

ن را بدانی و  بایدمخاطب بیان کند که برای رسیدن به این هدف در قالب جمالت شرطی بیان شده است تا به  بیت3
 
شرایط خاص ا

خر ابیات به گونه ای خیلی زیبابا حرف روی )ا( دی ینتخاب قافیه هاا با رعایت کنی، 
 
هنگین این سیر از قعر به اوج با مصوت  ر ا

 
و ا

هنگین )ا( به مخ
 
هنگین  اطب منتقل می شود، ا

 
همچنین  ،به زیبایی این منظور را به مخاطب منتقل می کندات در تمام ابیقافیه  تکرار ا

رایی در همه ابیات
 
بیتی که در قالب جمله شرطی بیان شده اند بیشتر دیده می  3دیده می شودکه این تکرار در ند )ا( مصوت بل واج ا

مفهومی کلماتی که به عنوان قافیه از نظر این تکرار مصوت کم شده است .  بیت دیگر که ساختار جمالت شرطی نیست 5شود و در 
عالوه بر همسازی و هماهنگی با تک بیت های خاص خود در کل دارای بار معنایی و مفهومی مثبت و امید دهنده انتخاب شده اند 

زی است که همان چی و این دقیقا  می کنند برای سیراز قعر به اوج هستند که این بار معنایی به همراه حرف روی )ا( مخاطب را  تشویق 
ن است و در این قسمت شعر با هنر قافیه به نحوی موالنا با تک تک واژه ها و ترکیب 

 
مؤثر و زیبا  کامال  هایش در کل غزل به دنبال ا

 (توانی کرد)شاعر با انتخاب زیرکانه ردیف رد، داهماهنگ وهمسو  با ساختار نحوی ابیات ارتباطی  ردیف از نظر مفهومی ایجاد می سازد. 
مخاطب تلقین می کند و با انتخاب ساختار نحوی جمله شرطی بیان می کند که این فعل  ر همه ابیات این فعل توانستن را به د

 رعایت شود.توانستن دارای شرایط خاصی است که باید 

ثیر گرفته 
 
نازنین  لوی )چون و چرا،از نظر وزن و قافیه و ردیف وتکرار برخی کلمات غزل مو است،صائب در غزل خود از شعر موالنا تا

ثیر در غزل صائب که ( مقام جاکردن، و غم، درد رنگ و بوی، سایه، دریا، هما، درد، جهانی؛
 
و در  تکرار شده است.بنا به تقلید و تا
رایه ها در شعر موالنا بیشتر از شعر صائب است.

 
رایه های درونی و موسیقیایی بسامد برخی از ا

 
ن تقلیدها با وجود همه ای استفاده از ا

تفکر و بینش خاص صائب، کلمات چینش متفاوت و تخّیل صائب قرار گرفتن و براساس  چون همه این قوالب و کلمات در قالب ذهن و
وایی و موسیقیایی تفاوت ،این عوامل باعث شده با وجود تشابهات فراوان خاصی به خود گرفتن،

 
بین شعر صائب و  بارزی از نظر ا

 مولوی مشاهده کنیم.
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 واژه هاالیه 

 مولوی

 واژه ذهنی است.56واژه حسی و 15 ،بیتی 68کلمه بکار رفته در غزل  14از مجموع  حسی یا ذهنی: یواژه ها

 واژه کلمه خاص است.61واژه کلمه عام و  61 واژه بکار رفته،19از مجموع :عام یا خاص یواژه ها

  )فعل امر بدون ب(.-68و4)نه ای(،-61، )کاربرد )ار(بجای اگر(-5و8 :کهن گرایی

 ندارد :واژه گزینی عامیانگی یا تعابیر خاص

 درصد. 69واژه عربی است حدود86 ،بیتی موالنا 68کلمه به کار رفته در غزل  641از مجموع : عربی یا فارسی یواژه ها

 واژه به صورت رمزگان عرفانی بکار رفته است. 63بیت غزل  68از بین  رمزگان:

 

 صائب

 واژه ذهنی است. 68واژه حسی و63بیتی صائب 65کلمه به کار رفته در غزل 96از مجموع  :یا ذهنیحسی ی واژه ها

 واژه عام وجود دارد. 15واژه خاص و 64بکار رفته درغزل،  واژه هااز مجموع  :عام یا خاص یواژه ها

ثّ   ندارد، :کهن گرایی
 
ورده استرا به صورت ف اگرصائب نیز مخف صورت )ار( بیان کردهر از موالنا که )اگر( را به ولی بخاطر تا

 
،که )گر(ا

ن از  واژه هااین تفاوت بخاطر جهان بینی متفاوت این دوشاعر است ،چراکه صائب عالقه ای به کاربرد 
 
کهن نداردو برخالف ا

  اصطالحات عامیانه بیشتر استفاده می کند.

فتاب پو-8:گزینی عامیانگی یا تعابیر خاصه واژ
 
ستان تو نقش مراد فرش شود(،-4ش شود(،)زسایه تو زمین ا

 
رشید و)درون دیده خ-1)برا

یی زتازیانه وجد(.-66)غذای نور توانی به تیره روزان داد(،-3جاکردن(،
 
 )اگر زخویش برا

ن عربی است حدود 15بیتی صائب  65کلمه به کار رفته در غزل  635:از مجموع عربی یا فارسی یواژه ها
 
 درصد. 66واژه ا

-65)وجد(،-66)اجابت(،-61)اهل نظر(، -9)دیده دل(،-8)جمال کعبه،صدق طلب(، -6)وقت خوش(، -1، رضا(مقام ) -6:رمزگان
 1)عالم بی چون و چرا()اهل معرفت(،

 

 :واژه هاایدئولوژی در الیه  

ّثر صائب از موالنا این دو شاع و مقایسه این کلمه ها  واژه هابا بررسی الیه 
 
ثیرو تا

 
ر ایدئولوژی متفاوتی نسبت به مشخص شد که درعین تا

 واژه هانش متفاوت در حوزه شعری هر دو شاعر می شود، و این گزیمتفاوت باعث گزینش متفاوت واژه ها همدیگر دارند و این ایدئولوژی 
ثّ اجاد تفیکی از دالیل ای

 
ثیر و تا

 
ا ذهنی تراست شعر موالن واژه هابراین اساس در حوزه  ر شده است.وت سبکی بین دوشاعر در عین تا

، درصد کلمات عربی موالنا بیشتراست، همچنین بیشتر است ی در شعر موالنا نسبت به شعر صائبرمزگان عرفان نسبت به شعر صائب، 
ی واژه هامتر و به جای کهن گرایی از حوزه که در شعر صائب درصد کلمات عربی ککهن گرایی در برخی ابیات دیده می شود در حالی 

 و اصطالحات و ترکیبات مصّور زیبایی خلق کرده است.اده کرده عامیانه استف
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 الیه بالغی:

 مولوی

ب ریاضت(،-1)باغ بقا(،-6:تشبیه
 
)زخار چون و -66)تو رستم دل و جانی و سرور مردان(،-9)بحرمعانی(،-6)منزل هوسات(،-8)ا

)جیب -4 :مکنیه )تشخیص( استعاره .)همای سایه دولت(و)همای سایه دولت چو شمس تبریزست(-68چرا(و)باغ جنت وصلش(،
ب-1،باغ(-عیش-)نشاط-6:مراعات النظیر)شاه(. -68اغ(،)هما و ز-61:استعاره مصرحه )دست و پای اجل(.-3تفکر،(،

 
-8صفا(،-غسل-)ا

-61غزا(، -سرورمردان-)رستم-9بستن(،-پای-)دست-3چاالک(،-)ره روان-1سر(، -)جیب-4قدروقیمت(، -)گوهر-6(،-حرم-نزول-)منزل
-)مقام خاک-5کدورت(،-)صفا-11نشاط و عیش(،-)غم-6 :تضاد (.شاه-دولت-)هما-68زاغ(، -)هما-61خار(، -)باغ-66غم(، -دوا-درد)

)صفت ره روان -1:تنسیق الصفات )سایه و شمس تبریزست(.-68:ایهام تضاد زاغ(.-)هما-61درد(،-)دوا-61ادا(،-)قضا-4اوج عال(،
 )به درد او غم دل را دوا توانی کرد(.-61پارادوکس: 1رور مردان()تو رستم دل و جانی و س-9چاالکست(،

 

  صائب

فتاب -8 :ایما کنایه )کلیدقفل اجابت(.-61)دیده دل(،-1)دیده دل(،-8 مکنیه: استعاره(.  61-3- 1) :تمثیل تشبیه
 
)زسایه تو زمین ا

ستان-5)ترک رنگ و بوی کردن(،-1)غبار حادثه را توتیاکردن(،-6پوش شود(،
 
)غبارحادثه را -6 پارادوکس: تو نقش مراد فرش شود(. )برا

فتاب پوش شود(.-8توتیا کردن(،
 
نگه نقاب بگشاید(، -5 استخدام:)زسایه تو زمین ا

 
)اگرچو شبنم گل ترک رنگ و بوی -1)گل مراد تو ا

فتاب(،-زمین-)سایه-8:مراعات النظیر )چوشمع ازتن خودگرغذا توانی کرد(.-3کنی(، 
 
-4ن،رهنما،صدق طلب(،)کعبه،سنگ نشا-6ا

ستان،بساط،بوریا(،
 
-1 :تضاد )غم ،درد،دوا(.68وج،دریا،شنا،(، )قطره،م-61)کلیدقفل،دعا،اجابت،قبول(،-61)شمع،نور،تیره(،-3)ا

 )درد،دوا(.-68)ناخوش،خوش(،

 

 داللت های ثانوی جمله ها:

-1-6ف ثانوی جمالت استفاده کرده است.و اهدابرای بیان اغراض شاعر از قالب جمله خبری،  1جز بیت: درتمام ابیات به مولوی
گاهی دادن و هشدار(،-6برای بیان ارشاد و تشویق(،)8

 
جمله استفهامی :استفهام -1)ارشاد و هدایت(، -4)تشویق و برانگیختن(،-5)ا

گاهی(،
 
ر-61)تشویق و برانگیختن(، -9)تعجیز به منظور برانگیختن(، -3انکاری ،تنبه و ا

 
-61)تشویق(، -66زو(،)تعظیم و بزرگداشت ،ا

گاهی ،تشویق( ،
 
 )تعظیم و بزرگداشت،اغراق(.-68)تنبه و ا

)تعظیم و -1 (،، تشویق مخاطب)ارشاد و هدایت-6-4-5-6-8-1الب جمله خبری استفاده کرده است.: در تمام ابیات از قصائب
 دایت(.)ارشاد و ه-65(،) رشاد و هدایت-68رشاد مخاطب(،)ا61-66-61-9-3بزرگداشت، تشویق( ، 

 ایدئولوژی در الیه بالغی

رایه های بیانی و بدیعی و داللت ه
 
ای ثانوی جمالت استفاده موالنا برای مصّور و مخّیل نشان دادن عبارات و اصطالحات عرفانی از ا

فرینی بدیع و نو، برپایه اصطالحات و واژ
 
ه های عامیانه کرده است، ولی هدف صائب در استفاده از صنایع بالغی بیشتر برای تصویر ا

رایه های مشابهی به
 
ن اشاره شده است: گونه کامال متفاوت استفاده کردن است.هر دو شاعر از ا

 
 که در ذیل به ا

از عناصر  ذهنی عرفانی غزل موالناست، که شاعر برای  ها تشبیه بلیغ مشاهده می کنیم که همه مشبهمورد (  9در شعر موالنا ) :تشبیه
به عنوان  ،مورد (6تلمیح )(، 6(، از لوازمات زندگی)4صر تصویر سازحسی )عناصر طبیعت)حات ذهنی از عناتبیین و تفسیراین اصطال

( مورد تشبیه تمثیلی به کار رفته است، که کامال  همسو و همساز با نگرش و جهان 8؛ ولی در شعر صائب )مشبه به، استفاده کرده است
 بینی خاص شاعر است.

ا برای برجسته سازی باور عرفانی، و در شعر صائب برای برجسته سازی و نمود بیشتر تصویرتمثیلی، ساخته شده : در شعر موالنپارادوکس
 ذهن شاعر است که مفهوم این تصویر عرفانی است. 
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ن واژه برای تبیین بهتر کلمه ذهنی عرفانی ولی در  تضاد:
 
شعر متضادها در غزل موالنا تشکیل شده از یک کلمه عرفانی و یک ضد ا

 مورد تشبیه است که یک مورد تقلید ازشعر موالنا است. 1صائب 

اره استع، استعاره مکنیه)تشخیص( و مصرحه که از نظر بسامد تفاوتی ندارند استعاره بکار رفته: در شعر هر دو شاعر دو نوع استعاره:
که در حوزه  مفهومی با استعاره موالنا )زاغ(  (، که استعاره )هما( در شعر موالنا نیز هست و دیگری )جغد(1مصرحه در غزل صائب)
 ،ه مکنیه  در هر دو شعر تفاوت چندانی ندارد، لیکن در هر دو شعر برجسته سازی شده استساختار استعاریکسان است،همچنین 

وردن کلمه عربی  در کنار واژه فارسی و صائب به صورت عامیانه بیان کردن،که هر دو شاعر 
 
 هدف خود موفق بودند. در تبیینموالنا با ا

 شعر موالنا نسبت به شعر صائب غنی تر وپربارتراست. : از لحاظ داللت های ثانوی جمالت

 

 :(نظریه یاکوبسون بررسی در ساختار نحوی جمالت ، همچنین بررسی در محور همنشینی و جانشینی) الیه نحوی

 غزل مولوی

رایه تضاد و مراعات النظیر و توصتفهیم مفهوم و تصویای دراین بیت موالنا بر=(1بیت )
 
فرینی از ا

 
یف در محور همنشینی استفاده کرده ر ا

ورده،  برای توصیف دنیا صفت غم تا مفاهیم ذهنی عرفانی را قابل ملموس سازد،
 
را برای تشبیه (ش و عی نشاط) صفت (1 )در مصراعرا ا

ورده ( باغ بقا)
 
این یان کرده است تا مخاطب با درک دنیا،وجداشدن(در مصراع اول ب و این دو ترکیب را در تقابل و تضاد با ترکیب)غما

از مشبه به ،توصیف و تصویر بقا در مقابل دنیای دردو غم فانی شاعر برای است که بقااصطالح عرفانی  مطلب پی ببرد. تقابل به عمق
عرفانی را به ذهنی  این اصطالح ل می شود، به ذهن مخاطب منتق از واژه حسی باغ  باغ استفاده کرده است تا با وجه شبه های که

با است در حین تقابل با )غم دنیا( در تناسب با )باغ بقا( و از ترکیب)نشاط وعیش( هم که  خوبی در ذهن مخاطب قابل فهم سازد
ب از ترکیب تشبدر محور جانشینی موالنا در این بیت -(2بیت) توصیف به خوبی مطلب را درذهن مخاطب روشن می سازد.

 
یهی)ا

ب.غسل.صفا(مو در محور همنشینی از ریاضت(، 
 
ب ریاراعات النظیر )ا

 
ضت ،کدورت دل( استفاده کرده است ، تضاد)کدورت و صفا(و )ا

ب ریاضت دانرا  کدورت موالنا زدودن صفت.
 
وری غسلی)سته،و فعل با ا

 
غسل -را بکار برده که از دو لحاظ قابل بررسی است :الف( (برا

هد به مخاطب تفهیم کند کدورت دل که در تفاوتی نسبت به شستشو دادن به مخاطب منتقل می کند،یعنی می خوادادن بار معنایی م
ن
 
ن غسل داده شود، گناه شمرده می شود است نتیجه  عشق غیر حق در ا

 
کلمه غسل واجب بودن را نیز به ذهن -ب(و باید برای پاکی ا

وردن .قابل دارد دوم تضاد و ت با کدورت در مصراع(صفا )قافیه  ی می سازد.متداع
 
ی که با هم  مراعات واژه هادر این بیت شاعر با ا

ب.غسل.کدورت.صفا( مفاهیم عرفانی خود را وارد حوزه تصویری این 
 
اول مصراع موالنا  در-(3بیت) نموده است. واژه هاالنظیر دارند  )ا

می رسی برای هماهنگی و همسازی با این مفهوم  (حرم کبریا)ه بیان کند که اگر فقط دو گام )فاصله خیلی کمی( با هوسات بگیری ب
تغییر ایجاد کرده و به صورت اختصار این دو حرف )گر.ز( بیان کرده است که اختصار و از(-)اگرشاعر در شکل ظاهری دو حرف اضافه 

مل و درنگ در خواننده می شود.کوتاهی این دو کلمه از نظرظاهری با مفهوم معنایی مصراع هم خوانی و تناسب دارد و سبب ای
 
 جاد تا

این دو ترکیب را  استفاده کرده و در محور همنشینی، حرم کبریا )اضافه استعاری( ( منزل هوساتدر محور جانشینی از ترکیب تشبیهی )
ورده است

 
برای نشان دادن  چنین. همخواهی رسید(حرم کبریا )به  (منزل هوسات)ن از تنی با فاصله گرف، یعدر تضاد و تقابل باهم ا

،لفظ حرم را استفاده نموده که نسبت به واژه منزل قداست و ارج خاصی  جایگاه هوسات کلمه منزل را بکار برده و در مقابل برای کبریا
 گویی صحبت از دو یجاد هم صداییباام با هم جناس اشتقاق دارند که بکار بردن این دو واژه در کنار ه(منزل و نزول )دارد.دوواژه 

موالنا در -(4بیت). شباهت مفهومی را هم به ذهن منتقل می کنددر این بیت ظاهری الفاظ جناس جایگاه شبیه و نزدیک بهم است ،
عات النظیر )گهر.قدر و قیمت.بها(،)بحر از مرا با استفاده  در محور همنشینیاین بیت برای اینکه مفاهیم عرفانی خود را بهتر بیان کند 

مفاهیم عرفانی در قالب حوزه تصویری  ، تا با هم تناسب معنایی دارندکه کرده است عرفانی خود را وارد حوزه کلماتی  معانی.ال( مفاهیم
وردو سپس با یک اول  راعدر مص،از نظر ظاهر کلمات این کلمات به خوبی به مخاطب منتقل شود.

 
ابتدا سه کلمه عربی پشت سرهم می ا

خرین کلمه عربی )نه
 
که هم معنی ال است(کلمات را به فارسی بیان می کند و با این کار ایجاد برجسته سازی می کند تا  واژه هم معنی ا

مّ لمات قبلی )درون بحر معانی در ک،در عربی و فارسی بودن تفاوت کلمات  با مشاهدهمخاطب 
 
( قدر و قیمت )ل کند. .... (بیشتر تا

رایه با استفاده از درمحور همنشینی ین بیت شاعر درا-(5بیت ) بخاطر ترادف و هم صدایی برجسته سازی ایجاد می کند.
 
جناس  تضاد،ا

فرینی کرده است.ترکیب اضافی)مقام خاک( با ترکیب وصفی)اوج عال،اشتقاق،مراعات النظیر 
 
(تضاد وتقابل دارند..شاعر با ایجاد تصویر ا

مقام  )در واژه ه خاک گردد.مخاطب بیشتر متوجه واژ خواهدمی  بین دو کلمه )مقام خاک مقیم(و ایجاد هم صدایی  جناس اشتقاق 
ن هم مقابل ،هم مشاهده می شود طنز و استهزاءکه در تقابل اوج اعلی قرار دارد  (خاک 

 
چرا که خاک چیست تا مقامش چه باشد ا
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تا با این چینش  ( نوشته،با فاصله از )اوج اعلی را(مقام )ه با  واژه چینی ظاهری کلمات، ک همچنین در مصراع دوم  (،اوج اعلی )
 اعلی بسی باالتراز این مقام است و برای رسیدن به  کلمات به مخاطب القاء کند که این اوج

 
شاعر -(6بیت) ن باید مسیری را طی کنی .ا

ثیر و ارزش در محور جانشینی
 
نوان را به ع(مراقبه ) اکثرا  ،استفاده کرده استمراقبه از استعاره مکنیه )جیب تفکر( برای نشان دادن تا
مل به تفکر می دهد نه ع ،را در مراقبهاستعاره مکنیه )تشخیص( اصل  بااستفاده ازموالنا اما  ، سرفروبردن در گریبان بیان می کنند

موالنا در اینجا با استفاده ازاصل شباهت و جاندارانگاری هدف اصلی مراقبه را  افراد است،  که در ذهن اکثریت  ،ظاهری سردر گریبان
فارسی مراعات النظیر و تضاد ایجاد کرده یک واژه عربی  و  در این بیت با استفاده از یک واژه همچنین .ه صورتی زیبا بیان می کند. ب

مّ )گذشته های قضا( که اینگونه کاربرد الفاظ و ترکیب اضافی است،)جیب.سر(،)قضا، ادا(
 
می شود و خواننده  ل سبب درنگ و تا

 مخصوصا   ،سالک را تحریک و تشویق می کند ،با استفاده از تنسیق الصفاتدر محور همنشینی اع اول شاعر در مصر-(7بیت)  زیباست.
وردن واژه صفت 

 
وردن واژه )ولیکن این(با ایجاد حصر و قصرسعی می کند مخاطب بیشتر به این صفات توجه نماید .ا

 
در ابتدای بیت با ا

تا مخاطب به صفاتی  ،باعث برجسته سازی می شود)ولیکن این صفت رهروان چاالکست ( در ابتدای تنسیق الصفات و تتابع الضافات 
مده دقت کند.)تو نازنین جهانی(م

 
ن ا

 
تا تلنگری بر ذهن مخاطب ،و مسخره کردن بیان شده جاز به عالقه تضاد از باب استهزاءکه بعد از ا

نچه داری ج
 
خرت به فنا خواهد رفت.قافیه )کجا(بعد از ترکیب )وارد شود چراکه این دنیا سرای درد و رنج است و هر ا

 
تو ز ره توشه ا

در این بیت -(8بیت) .به مخاطب گوشزد می کند که بجز این جهان جای دیگری نیست که بتوانی این کار را انجام دهینازنین جهانی (
انگاری مرگ می خواهد به مخاطب بطور با جاندارتشخیص)دست و پای اجل( با استفاده از استعاره مکنیه شاعر در محورجانشینی  

 .:کنایه ایما ) ترک تعلقات مادی( رنگ و بوی جهان را رها کردندر محور همنشینی  ملموس بگوید که از پس مرگ نمی توانی برایی .
کید به مخاطب گوش زد کند که نمی موالنا در ابتدای هر دو مصراع با حرف نهی )نه( شر

 
تواند این کارها را وع می کند تا با تکرار و تا

فرینی-(9بیت) .انجام دهد
 
د و او تضتوصیف و مراعات النظیرو در محورهمنشینی از  تشبیه ،از  درمحور جانشینی  شاعر برای تصویر ا

 ار داده است و برای اینکه به مخاطب تفهیم کند که قدرت)در تضاد و تقابل) نفس( قر شاعر) دل و جان( را استفاده کرده است. تلمیح
و توصیف )تورستم دل و جانی و سرور مردان( تلمیحی مخاطب را  در مصراع اول با تشبیه  ان( بسی برتر و بیشتر از نفس است،دل و ج

ه همراه صفت )لئیم( بکار برده است،تا مخاطب با دیدن این تقابل و و نفس را بکند برای مقابله با )نفس لئیم (می تشویق  وتحریک 
با استفاده از در محور همنشینی نا دراین بیت موال-(11بیت)  .جان در مقابل نفسی که لئیم و پست است پی ببردتضاد به قدرت دل و 

فورگراندینگ )برجسته سازی(ایجاد کرده است تا ) به درد او غم دل را دوا توانی کرد( و ایجاد هم صدایی  پارادوکسات النظیر ومراع
مّ توجه مخاطب را جلب کند

 
)درد، مراعات النظیر ل در واژه ها که با تفکر و لذت همراه است به عمق مطلب پی ببرد.و مخاطب با تا

به  )سر،دل،عشق(،تکرار )درد و غم( ،تضاد)درد،دوا( و ایجاد هم صدایی در بیت با کلمات )درد،درتو،درد،دل،دوا( بیت راغم،دوا( ،
هنگین کرده است.

 
مشبه به های هر دو  تشبیه )زخار چون و چرا( ،)باغ جنت وصلش(دو درمحور جانشینی  -(11بیت)  صورت زیبایی ا

باعث شده شاعر ،، همین دو مشبه به هم به کار می روندباتشبیه با هم مراعات النظیر دارند و از نظر بار معنایی در تضاد وتقابل 
موزه عرفانی خو

 
ایجاد جناس و (چرا )همچنین با انتخاب قافیه نمایدو تصویر سازی کند. واژه هاد را وارد حوزه معنایی این اصطالحات ا

ذهن را دوباره معطوف می کند به ترکیب )خار چون و چرا ( تا یک بار دیگر مخاطب را متوجه ،با ایجاد تکرار ن تام با چرای استداللیا
رایی و هم صدایی هم که با حروف)چ.ر.ا.(در

 
ورده این بیت )عالومحور افقی دراین عبارت کند.البته با واج ا

 
ه بر حروف دیگر (به عمل ا

گاه متوجه این ترکیب تشبیهی می کند. در ادامه شاعر با ایجاد جناس تام بین دوکلمه )چرا( با جلب 
 
ذهن مخاطب را به طور ناخودا

  .نصیبت خواهد شد (چرا در باغ جنت وصل)توجه می خواهد به مخاطب بیان کند که در صورت رها کردن خار چرای استداللیون 
وردن دو ترکیب اضافی معطوف به هم و ایجاد تضاد بین این دو ترکیب در محور همنشینی  در این بیت شاعر -(12بیت )

 
) اگر تو با ا

کید را می رسانده ایجاد کرده استتصویر شاعرانجنس همایی و جنس زاغ نه ای (
 
خر بیت تا

 
و همچنین . تکرار کلمه )هما( در اول و ا

فرینی و تلقین مفهوم عرفانی بیان  در محور جانشینی دومصراع در متکرار کلمه )جنس(، 
 
)هما( در قالب استعاره مصرحه برای تصویرا

)همای سایه دولت چو شمس  تبریزست( بین سایه و شمس تبریز ایهام تضاد در محور همنشینی مصراع اول -(13بیت) شده است.
ظمت شمس تبریزی بکاربرده نشان دادن ع ل و تناسب کلمه شمس است برایو کاربرد کلمه سایه در مصراع اول که در تقابوجود دارد 
دراین بیت برای تعظیم و بزرگداشت  )شاه( استعاره مصرحه .موالناتشبیه هم مشاهده می شود ، در محور جانشینیهمینطور .شده است 

رایه ها استفاده کردهشمس تبریزی 
 
 است. ازین ا

 صائبغزل 

ن در مصراع دوم رضا از اصطالحات ع-(1بیت)
 
ثیر ا

 
از در محور همنشینی رفانی است،صائب برای نشان دادن جایگاه مقام رضا و تا

ن بیشتر باشدو )غبار حادثه را توتیا کردن( تمثیل استفاده کرده است و تمثیل را درقالب پارادوکس بیان می کند 
 
ثیرگذاری ا

 
تا قدرت تا

ر مشبه به این تشبیه را به گونه است شاعدر محور جانشینی ( ترکیب تشبیهی حادثهذهن مخاطب را بیشتر درگیر این مطلب کند. )غبار
 در محور همنشینی  ترکیب وصفی )جهان ناخوش( -(2بیت ) و مفهوم رضا هم خوانی داشته باشد.که با تمثیل   ای انتخاب کرده است



9 

 

از صنعت مفهوم دراین بیت برای بهتر منتقل کردن  شاعر، صفا(ابل و تضاد هست و همچنین )کدورت  وبا ترکیب )وقت خوش( در تق
فتاب پوش شود( با استفاده از مراعات النظیر  در محور همشینی در مصراع اول-(3بیت) استفاده کرده است.تضاد 

 
)زسایه تو زمین ا

فتاب( از عنا
 
ن ها را در قالب یک صر تصویرساز یکی از جلوه های طبیع)سایه.زمین .ا

 
ارائه داده عبارت پارادوکسی ت استفاده کرده و ا

ن ها جلوه های گوناگون دیده و نقش کرده است پیش از صائب نیز در شعر فارسی موضوع 
 
است، در کل اشیای که تخیل صائب در ا

تشبیهات و استعارات فراوان قرار گرفته بودند با این تفاوت که صائب از منظری متفاوت ودیدگاهی تازه به این تصاویر نگاه کرده 
 عامیانه ما صائب با بکار بردن ترکیب ا ،است.مصراع اول یک عبارت پارادوکسی است که قبل از صائب شعرای دیگر استفاده کردند

فتاب پوش( براساس قاعده کاهی جدید 
 
 ی( سبب فورگراندینگ)برجسته سازی( در شعر شده و مخاطبواژه های )هنجار گریزی واژه ها)ا

فرینی زیبایی ر
 
ثیر گذار است.و با تصویر ا

 
را بکار  استعاره مکنیه )تشخیص( )دیده دل ( ترکیبو در محور جانشینی  به رو می شود که تا

با جاندارانگاری در محوریت موضوع قرار بگیرد. تکرار کلمه )تو(در بیت برای شق الهی است در اینجا تا دل که جایگاه ع برده است،
کید بر مخاطب بیان شده است.

 
دراین بیت کلمات) کعبه.سنگ نشان.طلب.رهنما( تناسب معنایی وجود محور همنشینی در  -(4بیت) تا

شاعر در -(5بیت) دارد،شاعر بااستفاده از این کلمات تصویری تمثیلی می سازد تا منظور خود را در قالب تمثیل به مخاطب منتقل سازد.
باییهای دنیوی و اخروی از دو ترکیب )شاهدان زمین(و)پردگیان برای نشان دادن تضاد و تقابل نعمات و زی در محور همنشینی این بیت

طلب پی ببرد.و چون سما( استفاده کرده است و این دو ترکیب را در تقابل هم قرار داده تا مخاطب با مقایسه این دو ترکیب به عمق م
فرین

 
کید براین ی ازین دو ترکیب استفاده کرده است متناسب با این دو کلمه )نظر( را ددر تصویر ا

 
وبار در بیت تکرار کرده است تا تا

در -(6بیت) و در عین حال متناسب را می رساند.،ت و برابری این دو کلمه متضاد مساوا (نظر)مطلب را برساند، همچنین تکرار کلمه 
ت النظیر کلمات عاشاعر با توجه به مراو در قالب محور همنشینی  یهی است ،ترکیب تشب )نقش مراد( در محور جانشینی این بیت

ستان. بوریا( مشبّ 
 
ستان تو نقش مراد فرش شود(فرش شودرا انتخاب کرده  یه به)فرش.ا

 
رایه  :است تا متناسب با تصویر بیت باشد)بر ا

 
ا

ستان و بساط(و)فرش و بوریا( تضاد دارند ،این تقابل و تضاد در توصیف تصویر عرفانی نقش بسزایی دارد و 
 
استخدام دارد.کلمات)ا

)اگرچو شبنم در محور جانشینی مصراع اول  -(7بیت) می کند.رک  عرفانی را هم دطب با درک تقابل این متضادها ،تضاد مفهوم مخا
تصویری را  ،استخدام دارداین عبارت همچنین  ، کردن( کنایه ایماء ،)ترک رنگ و بوییه تمثیلی است تشب گل ترک رنگ و بوی کنی(

ن که متعلق به جهان طبیعت است )
 
هدف اصلی خود توانسته ، شبنم .گل.خورشید( با استفاده از ذکر وجه شبه و ایراد معنای کنایی ا

)درون دیده خورشید جاشدن ( اصطالح عامیانه   که همان معنای کنایی وجه تمثیلی است به خوبی به مخاطب منتقل می کند.را 
ورده و هیم بهتر مفاهیم عرفرای تفشاعر دراین بیت باست، )دیده خورشید( استعاره مکنیه تشخیص، 

 
انی به تمثیل و تصویرگری روی ا

کلماتی را که متعلق به  یک حوزه تصویری است بکار برده و اهداف عرفانی خود را در قالب این تصاویر به مخاطب منتقل بدین منظور 
فرینی و مضمون سازی استادی بی بدیل است صائب در مع-(8بیت) .می سازد

 
 تشبیهدو تصویردر محور جانشینی  یت در این بنی ا

ترکیب )غذای نور ( تشبیهی فورگراندینگ )برجسته سازی(،  ،  تمثیلی زیبا به تصویر کشیده است،)غذای نور توانی به تیره روزان داد(
رایه استخدام،)نور و تیره(تضاد،)چوشمع از تن خود گر غذا توانی کرد(تشبیه ، صائب در ای

 
ن دو مصراع با کلمات است ،)تیره روزان (ا

به گونه ای زیبا هنجارگریزی کرده در تمثیل تصویری ،و با البته ،مترادفی که  مربوط به یک حوزه معنایی هستن تصویر سازی کرده است 
رایه های این تصویر اه ذهن سیال  و مضمون ساز خود ،تصویر را به گونه ای بدیع و نو ارائه داده است.و برای بهتر نشان دادن جلو

 
ز ا

درمصراع در محور همنشینی   -(9یت)ب های استخدام،تشبیه،تضاد و ترادف،تمثیل، فورگراندینگ)برجسته سازی( استفاده کرده است.
ورده  دوم 

 
در این بیت بین ، این تفاوت که موالنا )زاغ (گفته و صائب )جغد( این تمثیل در شعر موالنا هم هست باالبته شاعر تمثیل ا

. این دو کلمه با استفاده از الگوی شباهت در قالب  استعاره مصرحه بیان شده اندو همچنین تضاد معنایی وجود دارد. )جغد و هما (
با درنگ  با ایجاد فورگراندینگتا عبارت پارادوکسی می دهد در قالب شاعر تصویری را ارائه  در مصراع اولدر محور همنشینی -(11بیت)
مّ 
 
و )اجابت، زبان خاموش()کلید قفل اجابت زبان خاموشست( شاعر با کلمات متضاد  وع جلب کند:ل توجه مخاطب را به موضو تا

 )کلید،قفل(مراعات النظیر
 
کیددوبار تکرار کرده است.تصویرا

 
ن عرفا -(11بیت)فرینی کرده است.در مصراع دوم کلمه )دعا ( را برای تا

تازیانه وجد )بارت از عدر محور جانشینی به همین خاطر دراین بیت  تصائب در مقایسه با عرفان موالنا سطحی است و درونی نشده اس
تازیانه که دارای بار منفی استفاده از کلمه  ای اصطالح وجد به کار نمی برد،تفاده کرده است وگرنه عارف عاشق کلمه تازیانه را براس(

مناسب نیست.صائب همچون دیگر شعرا سیر و سلوک  ی تنبیه به کار می رود تا تشویق ، برای توصیف اصطالح وجداست و بیشتر برا
فرینی کلمات این حوزه معنایی  به عالم روحانی را )سفر (نامیده،

 
-(12بیت) سیر و سلوک عرفانی را ملموس تر نشان دهند.،تا با تصویر ا

ا استفاده از چینش کلماتی که باهم تمثیلی استفاده کرده است؛ ب در محور جانشینی از تشبیه شاعر برای تفهیم معنی و مضمون عرفانی ،
ن در شعر قدیم کم نبود 

 
و در شعر صائب هم مراعات النظیر دارند )قطره.موج.دریا.شنا( تصویری تمثیلی ساخته است.دریا و موضوعات ا

ه دیگر موضوع تصویرگری قرار گرفته است،چیزی که اینجا مدنظر ماست این مطلب است که در شعرصائب این تصویر طبیعی به گون
فرینی می کند

 
ورده تا این نکته را به مخاطب در -(13بیت)  .مضمون ا

 
مصراع اول صائب بالفاصله بعد از )غم و درد (کلمه) امتحان( را ا

رایی کلمات ،همصدایی ایجاد 61همانند بیت) گوشزد  کند که )غم و درد( دنیا برای امتحان الهی است، این بیت دقیقا  
 
(موالنا با واج ا
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وردنده کر
 
 که  صفتهای متضاد و مترادف )غم و درد(،)دردو دوا(و تکرار)درد( با ا

 
مل و موزون این همصدایی سبب برجسته سازی و تا

شکار بیان می کند که این غزل را در در محور همنشیتی در مصراع اول صائب  -(15(و)14بیت) بودن شعر می شود.
 
به صورت علنی و ا

ن غزلست اینکه  گفت عالم روم(، و در ادامه  جواب غزل موالنا سروده که گفت )
 
وردن دو ترکیبجواب ا

 
خر صائب با ا

 
ی که دو بیت  ا

عالم چون و چرا(, همچنین با تجرید)خطاب النفس( خود را مورد )تو نازنین جهانی(و)موالنا در غزلش بکار برده تضمین کرده است 
 ب اهل معرفت است و ادعای عارف واصل را ندارد.تا به مخاطب بیان کند که او نیز در طل خطاب قرار می دهد

 

 در الیه نحوی ایدئولوژی  

از جادوی مجاورت کلمات در محور همنشینی و جانشینی باگزینش  هر دو شاعر برای بیان مضامین عرفانی با استفاده ایدئولوژیاز نظر
صاویر شاعرانه متفاوتی خلق کردن برای انتقال ت واصطالحات خاص که ناشی از جهان بینی و نگرش خاص هر دو شاعر است کلمات 

برای انتقال بهتر مفاهیم و مضامین شده است،  تصاویر شاعرانه متفاوتیکه منجر به ایجاد بهتر مفاهیم و مضامین عرفانی به مخاطب ،
به تصویر کشیده شده  ،با بررسی این مضامین مشترک که براساس جهان بینی هر شاعر به گونه ای خاص و متفاوتعرفانی به مخاطب

.مفهوم و مضمون اکثر ابیات ترک دنیای مادی و سیر و عروج به عالم اعلی است است می توان به تمایز و تفاوت سبکی هر شاعر پی برد
 ،لذا ساختار نحوی اکثر ابیات در قالب جمالت شرطی بیان شده است.

 بینامتنیت

است که با ساختارگرایی و پساساختارگرایی مورد توجه پژوهشگرانی چون  ارتباط یک متن با متن های دیگر از موضوعات مهمی 
اصطالح بینامتنیت رابرای هرنوع ارتباط میان  6941کریستوا،بارت،ریفاتر،ژنت و...قرار گرفته است.ژولیا کریستوا نخستین بار در دهه 
ن ژرارژنت باگسترش دامنه مطالعاتی کریستو

 
ا هرنوع رابطه میان یک متن با متن های دیگر یاغیرخود متنهای گوناگون مطرح کرد.پس ازا

ن محسوب می شود. ژنت 
 
ن را به پنج دسته تقسیم کرد که بینامتنیت یکی از اقسام ا

 
اثر مستقل یا را با واژه ترامتنیت نام گذاری نمود وا

ن را  موضوع بینامتنیت اختصاص نداده است.وبا این حال بنابرتعریف مختصری بخشی ازیک اثررا به
 
که انجام داده است، می توان ا

گستره متفاوتی  ت نسبت به بینامتنیت نزد کریستوابینامتنیت نزد ژنازسایر ترامتنیت ها و همچنین بینامتنیت کریستوایی جداکرد. 
عبارت دیگر  داردزیرا بینامتنیت ژنتی دارای ابعاد محدودتری است.خالصه بینامتنیت رابطه میان دومتن براساس هم حضوری است به

 هرگاه بخشی ازیک متن در متن دیگر حضور داشته باشد رابطه میان این دو رابطه بینامتنی محسوب می شود.

ژنت بینامتنیت خود را به سه دسته بزرگ تقسیم می کند: صریح و اعالم شده، غیرصریح و پنهان شده، ضمنی. بینامتنیت صریح بیانگر »
شکاریک متن درمتن دیگر است

 
. به عبارت روشن تر،دراین نوع بینامتنیت مولف متن دوم در نظر ندارد مرجع متن خودیعنی حضورا

ن مشاهده کرد. 
 
گونه ای بینامتنی  ،ازاین منظر نقل قولمتن اول را پنهان کند، به همین دلیل به نوعی می توان حضورمتن دیگری رادرا

ضور پنهان یک متن در یک متن دیگر است. به عبارت دیگر، این نوع محسوب می شود. بینامتنیت غیر صریح وپنهان شده: بیانگر ح
ادبی  ه دالیلی فرابه دلیل ضرورت های ادبی نیست بلک درا پنهان کند و این نوع پنهان کاریمتنیت می کوشد تامرجع بینامتنی خوبینا

ضمنی: گاهی نیز مولف متن دوم قصد پنهان کاری سرقت ادبی هنری یکی از مهمترین انواع بینامتنیت غیر صریح است. بینامتنیت  دارد،
ن 
 
بینامتن خودرا ندارد و به همین دلیل نشانه هایی را به کار می برد که بااین نشانه ها می توان بینامتن را تشخیص داد و حتی مرجع ا

ه اشارات ضمنی بستده می شود. را شناخت.اما این عمل هیچ گاه به صورت صریح انجام نمی گیرد و به دالیلی و بیشتر دالیل ادبی ب
بنابراین بینامتنیت ضمنی نه همانند بینامتنی صریح مرجع خودرا اعالم می کند و نه همانند بینامتنی غیرصریح سعی در پنهان کاری 

گاهی دارند متوجه بینامتن می شوند.
 
(. 6834لق،)مقاله ترامتنیت،نامورمط«دارد.به همین دلیل تنها عده خاصی که نسبت به متن اول ا

 کشف و دریافت سرچشمه های متون ادب فارسی یک
 
ثیر پذیری متون از همدیگر و تا

 
ن هاست، بررسی تا

 
ن ی از راههای فهم ا

 
ثیر گذاری ا

ثیرات دراین مقاله دوغزل از دوشاعر نامی براساس 
 
ها برهمدیگر از مهم ترین مباحث ادبیات تطبیقی است برای تحلیل چگونگی این تا

ن گاه رابطه بینامتنی بین دو غزل سبک شناسی ال
 
از این دیدگاه مورد بررسی قرار گرفت که در ذیل یه ای مورد بررسی قرار گرفت و ا

 بدان اشاره شده است:

وایی و موسیقیاییاز لحاظ  
 
کلمات غزل :  مشترک ی ها واژه صائب در شعر خود وزن، قافیه، ردیف را از شعر موالنا اقتباس کرده است. :ا

که در شعر صائب عینا  تکرار شده است، )چون وچرا، نازنین جهانی، درد، هما، دریا، سایه، رنگ و بوی، دردوغم، جاکردن، مقام موالنا 
:  از نظر محتوا با اینکه هر دو اینها متعلق به یک فرهنگ غنی مضامین مشترک  ( همه این کلمات جزو عناصر اصلی غزل موالناست.
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ثیر گرفته ،ولی چیزی که در اینجا مطرح است این هستند که میراث گذشتگان اس
 
ت و نمی توان هم انکار کرد که موالنا از پیشینیان تا

است که رابطه صائب با این فرهنگ غنی از طریق این غزل مولوی بوده و در اینجا مضامین عرفانی را از مولوی گرفته است و به گونه 
ن مضامین مشترک عرفانی که صائب از موالنا اقتباس ای متفاوت و براساس جهان بینی خود به تصویر 

 
کشیده است،  ابیاتی که در ا

، صائب 6(و )مولوی 1، صائب 5( و ) مولوی 5،صائب 8کرده و به گونه ای کامال  متفاوت به تصویر کشیده است عبارتند از : )مولوی
نی هر شاعر به گونه ای خاص و متفاوت به تصویر (. با بررسی این مضامین مشترک که براساس جهان بی65،صائب66( و) مولوی4

مفهوم و مضمون اکثر ابیات  : ساختار نحوی مشترک در اکثر ابیات .می شویمشاعردوسبکی هر وتمایز تفاوت   توجهکشیده شده است م
ر نحوی اکثر ابیات در در راستای این هدف ساختاالم اعلی است، که به صور گوناگون بیان شده ترک دنیای مادی و سیر و عروج به ع

( بیت در 1( با حرف شرطی )اگر( بیان شده، همچنین )1( بیت و در شعر صائب )5در شعر موالنا ) قالب جمله شرطی بیان شده است.
( بیت در صائب با 1( بیت در موالنا با تخفیف اگربه صورت) ار( و )1( بیت در شعر صائب با حرف تخفیف )ز(، )1شعر موالنا و)

خر  نینهمچ اگر  به صورت)گر( بیان شده است.تخفیف 
 
شکار در دو بیت ا

 
بیان می کند که این غزل را از مولوی صائب به طور کامال  ا

روابط بینامتنیت بین دو غزل به وضوح دیده می  ،بررسی های انجام شده براساس سبک شناسی استقبال کرده است.درنتیجه براساس 
ثیر پذیرفته است.بینامتنیت صریح و اعالم  براساس ائبص شود و طبق تقسیم بندی ژرارژنت

 
 شده وبینامتنیت ضمنی،  از غزل موالنا تا

 

 :گيري  نتيجه

به وضوح مشخص شد وبا براساس بررسی های انجام شده برپایه سبک شناسی الیه ای روابط بینامتنیت بین دو غزل صائب و مولوی 
 از كه ميراثي و روحيات و بيني جهان به توجه با و خود روزگار بر حاكم شرايط و مانز براساس شاعر دو اين از كدام هروجود اینکه 

نها به گذشتگان
 
مد سر خود شيوه و سبك در كدام هر و هستند؛ خود فرد به منحصر شيوه و سبك داراي ، رسيده ا

 
يندگان ا

 
با  شدند، ا

با وجود تفاوت سبکی این دوشاعر به نحوقابل نیت بین دوغزل، بررسی های انجام شده در این مقاله نشان داده شد که روابط بینامت
 از لحاظ سبک شناسی الیه ای ابتدا دالیل تفاوت سبکی و بعد روابط بینامتنیت بین دو غزل ارات ذیلعبدرمالحضه ای وجود دارد، 

  بیان شده است:

واییرار می گیرند باعت افقی کنار هم قت محور همنشینی در حالکلمات و جمالت که به صورواج های  
 
هنگ و موسیقی ا

 
در  ث ایجاد ا

این  ،مودی نمود پیدا می کنندوه بر محور افقی بیشتر در محور عاما قافیه و ردیف ابیات که در کل غزل عال ،بین ابیات غزل می شوند
هنگین کردن شعر دارند،دو واژه 

 
با حرف روی )ا( در کل ابیات مصوت به گونه ای که مشاهده شد در شعر موالناهمراه  نقش بسزایی در ا

بلند )ا(در محور افقی به صورت هماهنگ با حرف روی تکرار شده و همین تکرار مصوت بلند )ا( باعث شده که شعر موالنا نسبت به شعر 
هنگ و ریتم منظم تر و منسجم تری 

 
رصائب ا

 
رایه های لفظی وادبی )واج ا

 
، ایی، تکرار، جناسداشته باشد. البته در هر دو غزل ابیات با ا

ن شده است، که همه این مزیّ به گونه ای کامال  متفاوت  و...( هم صدایی کلمات مترادف با هم تنسیق الصفات، تتا بع اضافات، و
هنگین شدن شعر دو شاعر گردیده است. ولی شعر موالنا از نظر زبانی ع

 
هنگین تر است، وو موسیقیایی  وامل باعث ا

 
با  منسجم تر و ا

ّثر صائب از موالنا این دو شاعر ایدئولوژی  واژه های این دو شاعر و مقایسه این واژه های الیه بررس
 
ثیرو تا

 
مشخص شد که درعین تا

در حوزه شعری هر دو شاعر می شود، و این  واژه هامتفاوتی نسبت به همدیگر دارند و این ایدئولوژی متفاوت باعث گزینش متفاوت 
ّثر شده است.براین اساس در حوزه  یکی واژه هاگزینش متفاوت 

 
ثیر و تا

 
شعر  واژه هااز دالیل ایجاد تفاوت سبکی بین دوشاعر در عین تا

موالنا ذهنی تراست نسبت به شعر صائب،  رمزگان عرفانی در شعر موالنا نسبت به شعر صائب بیشتر است، درصد کلمات عربی موالنا 
متر و به جای کهن که در شعر صائب درصد کلمات عربی کدیده می شود در حالی والنا مبیشتراست، همچنین کهن گرایی در برخی ابیات 

است،  که ساخته ذهن شاعرعامیانه استفاده کرده است و اصطالحات و ترکیبات مصّور زیبایی خلق کرده است ، واژه هاگرایی از حوزه 
نها جلوه های گ

 
وناگون دیده و نقش کرده، پیش از صائب نیز این اشیاءدر شعر با تصویرپردازی متفاوت با اشیائی که تخیل صائب در ا

متفاوت به با تخیل صائب به گونه ای کامال   با این تفاوت که این اشیا ،فارسی موضوع تشبیهات و استعارهای فراوان قرار گرفته بودند
عر صائب هنری تر و زیباتراست.در شعر از نظر محور همنشینی و جانشینی کلمات شعر موالنا نسبت به ش تصویر کشیده شده است.

ر موالنا در عین شع ،باعث شدهموالنا انتخاب واژه ها و و ترکیبات متناسب با ساختار نحوی جمله  بوده و این هماهنگی و انسجام 
 معنایی داشته باشد،با اینکه موالنا خود می گوید:سالست و روانی انسجام موسیقیایی و 

 دلدار من         گویدم مندیش جز دیدار من  قافیه اندیشم و         
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هر دو ایدئولوژی  از نظر ه تاز عرصه هنر و زیبایی است.کمشاهده می شود که زبان موالنا همچون تفکرش یاما در بررسی انجام شده، 
نش کلمات واصطالحات شاعر برای بیان مضامین عرفانی با استفاده از جادوی مجاورت کلمات در محور همنشینی و جانشینی با گزی

برای انتقال بهتر مفاهیم و مضامین عرفانی به  تصاویر شاعرانه متفاوتی ،خاص که ناشی از جهان بینی و نگرش خاص هر دو شاعر است
(، 4،صائب6ولوی(،)م1،صائب5(،)مولوی5،صائب8)مولویمضامین مشترک دربیت های هر دو غزل مخاطب خلق کردند.

 به گونه ای کامال متفاوت بیان شده است. ( است که65،صائب 66)مولوی

ثیر گرفته است  روابط بینامتنیت بین دو غزل وجود دارد و همانطور که مشاهده شد انجام شده های بررسیبراساس 
 
صائب از مولوی تا

،  موالنا گرفته وزن ،قافیه وردیف مشترک، مضامین مشترک ،ساختار نحوی مشترک در اکثر ابیات ،کلمات مشترک که صائب از غزلدر 
ثیرپذیرفته والبته  به گونه ای در از نظر محتوا هم، 

 
متفاوت و براساس جهان بینی خود به تصویر کامال مضامین عرفانی  از مولوی تا

شکار بیان می کند که این غزل را از مولوی استقبال کرده است.درنتیجه  صائبهمچنین کشیده است 
 
خر به طور کامال  ا

 
در دو بیت ا

ثیرپذیریساس تقسیم بندی بینامتنیت ژرار ژنت برا
 
 . است شده و بینامتنیت ضمنیاز نوع بینامتنیت صریح و اعالم  این تا

 

 :منابع

 ،طال در مس،جلداول،چاپ رشدیه6853براهنی رضا،

 طباطبائي عالمه تصوف،دانشگاه و عرفان ،مباني6816حسين، محمد بيات

 ان و ادبیات پارسی،تهران،انتشارات هرمس،زبان حال در عرف6835پورجوادی نصرالله،

 ،استعاره،نشرمرکز6811ترنس هاوکس )ترجمه فرزانه طاهری(، 

ثارمحمدتقی جعفری،6835جعفری محمدتقی،
 
 مولوی و جهان بینی مؤسسه تدوین و نثر ا

 ،صائب وسبک هندی،تهران،کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد6855محمدرسول، دریاگشت

 به صائب،تهران،امیرکبیر،نگاهی 6855علی، دشتی

یین سخن،ققنوس6846ذبیح الله، صفا
 
 ،ا

مدی بر معنی شناسی، سوره مهر6838صفوی کوروش،
 
 ،درا

 نشر چشمه از زبانشناسی به ادبیات،،6838،____________ 

فرینی استعاره، سوره مهر 6838ساسانی فرهاد،
 
 ،مبانی تفکر و ابزار زیبایی ا

 ای بر مبانی عرفان و تصوف،انتشارات سمت؛مقدمه 6813سیدضیاءالدین، سجادی

 ، نشانه شناسی کاربرد،نثرقصه6838سجودی فرزان،

 ،مکتب های ادبی  ،نگاه6814رضا، سیدحسینی

 پرديس تبريزي،تهران، صائب اشعار ،گزيده6836العابدين، زين جعفرومؤتمن شعار

 فردوس نظم،انتشارات شناسي ،سبك6836سيروس، شميسا

  فردوس،،کلیات سبک شناسی،تهران 6811_____________،

 فردوس فارسي،انتشارات شعر در غزل ،سير6818،_________
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 ،ميترا ،معاني،تهران6819،________

  ،بيان،تهران،ميترا6835،  _______

گاه6835شفیعی کدکنی محمدرضا
 
 ،موسیقی شعر،ا

 ،مرکز نشرکتاب گزیده6891____________________،

 اسی، تهران، انتشارات سخن ،سبک شن6891فتوحی محمود،

 ،درباره ادبیات و نقد ادبی جلد دوم،تهران،امیرکبیر6848خسرو، فرشیدورد

 ،زندگانی موالناجالل الدین محمد،کتاب فروشی زوار6856بدیع الزمان،فروزانفر

لن
 
  ،نشرمرکز،بینامتنیت6835،ترجه پیام یزدان جو گراهام ا

يدي بيان،انتشارات ،معاني6831احمد، گلي
 
 نا

در مجموعه مقاالت پژوهشی،دفتراول عرفان موالنا،تهران،موسسه پژوهشی حکمت وفلسفه « صورت بی صورتی»،6834مهدی، محبتی
 ایران

 الست انتشاراتي فرهنگي خدمات تبريزي،مؤسسه صائب غزلهاي ،شرح 6811حسين، صديق محمدزاده 

  ئيعطا مطبوعاتي موالنا،مؤسسه عرفان بر اي ،ديباچه6856علي، مقدم

 54مطالعه روابط یک متن با متن هادر پژوهش نامه علوم انسانی ش ترامتنیت ،مقاله 6834نامورمطلق بهمن،

 مقاله بینامتنیت نزد ژرارژنت کتاب مجموعه مقاالت هم اندیشی ها ،نشرفرهنگستان هنر،6833،------------

ملی بر نظریه بینامتنیت روالن بارت،روزنامه ا6834،----------
 
 مهر.11یران ،تا

 

 

Compare  the Maulavi  Rumi poem Parody by Saeb based on Genette intertextuality in the view of layer 
stylistics. 

Abstract:Including discourse of literary criticism, critique each other's influence or impact and influence of the 
poet in Search root certificate on the quality and quantity discovery and learning themes and subjects in the 
works of poets of innovation and imitation and their influence on each other shows Reader helps in the diagnosis 
of personal style . The magnitude of course, not to imagine similar aspects, but in order to understand the great 
diversity and beauty unfold and get to know a different way of unfolding manifestation of ingenuity and 
creativity. 

Saeb on the Lyric poem "If you can do home to the satisfaction" of Rumi's Lyric poem "If we do separate the 
heart from sad world" has Parody. The first two Lyric poem in terms of stylistic layer (phonics, vocabulary, 
rhetoric, Syntax, ideology), is studied And therefore, according to the results obtained from the perspective of 
intertextuality Gérar Genette explained that this influence which type is And also the interplay Saeb why Rumi in 
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terms of form and content of each of the two poets has its own style and unique, So that it can be easily style 
distinction between the two poets was realized. 

key words: stylistics., intertextuality., Parody., Maulavi .,Saeb  

 

 

 

 


