
  دیوان شمس تبریزی و شعر موالنا جالل الدین بلخی با تکیه بر  کروچهی هنر بندتو فلسفهتحلیل تطبیقی 

 
 1دکتر رامین محرمی 

 2سرکار خانم چیمن فتحی )مسئول ( 

 

 چکیده 

یا « شهود»همان را ی فرانمایی است. وی زیبایی نظریهاز معتقدان به و  (، فیلسوف و هنرشناس معروف قرن بیستم ایتالیام1611 -1592بندتو کروچه )
د، پیوستگی و وحدت به شهود می بخشچیزی که خاصیت به هم معتقد است و داندمیحّسی یا ذهنی  یمکاشفه و داشتن تصویر درونی از یک پدیده

ن عاطفهیابد، تجلیکه با ابزار هنری تحقق می ،بیان هنری و است« عاطفه»
 
و شوق درونی است که هنرمند را به سوی خلق اثر هنری شور و  بخش ا

زبان  –بیان و حتی، هنر  –شهود  همانی  اینخواند و حاصل این تعریف، باور او به می« تجّلی ماّده در صورت»را « هنر»کروچه در یک کالم،  کشاند.می
ن میان، غزلیاتاست. از میان ژانرها و زیرژانرهای ادبیات فارسی، شعر عرفانی  عاشقانه و 

 
صناعات  حضور ُپربسامدبا ، تبریزی دیوان شمس موالنا در باز از ا

میزیو حس (و جاندارانگاری) همچون: نماد، پارادوکس، تشخیص ایبالغی
 
ن، قابلیت باالیی در بازتاب کارکرد  ا

 
و تناسب  «ی بیان اصیلشیوه»، «رمز»در ا

 ی هنر کروچه دارد.صورت / معنا در فلسفه
 

 ی هنر، کروچه، دیوان شمس، تناسب صورت / معنا، صناعات بالغی.: فلسفههاکلیدواژه
 

 مقدمه        

راء و نظریه
 
رمالیسم گرایی یا فشکلانمایی و ی بازنمایی، فری عمدهتوان در سه نظریهی هنر و زیبایی را میهای فیلسوفان دربارهبه طور کلی ا

مده از عواطف و احساسات هنرمند و بازتاب داند؛ نظریهبازنمایی، هنر را تقلید و محاکات عالم خارج میی نظریه. کردبندی دسته
 
ی فرانمایی، اثر هنری را برا

نوئل ) داندر میهای ساختاری اثها و ویژگیها، قالبهنر را مبتنی بر چارچوبگرایی یا فرمالیسم، ی شکلکند؛ و نگرش سوم یعنی نظریهی او تلقی میروحیه
مدی بر فلسفه2931کارول، 

 
 ی(، فیلسوف و هنرشناس معروف قرن بیستم ایتالیاست که از معتقدان به نظریهم1611 -1592بندتو کروچه ) (.ی هنر: درا

لهفرانمایی است. وی درباره
 
یا ذهنی  از یک پدیده حّسی یا مکاشفه و داشتن تصویر درونی« شهود»بر این باور است که زیبایی همان « زیبایی»ی ی مسا

سمانی می« عاطفه»است و چیزی که خاصیت به هم پیوستگی و وحدت به شهود می بخشد، 
 
ن چیزی که به هنر لطافت ا

 
خشد، باست. وی معتقد است  ا

ن عاطفه، یابد، تجلیمی صورت ذهنی نیست، بلکه عاطفه است. به نظر او، هنر کشمکش عواطف است؛ بنابراین بیان هنری که با ابزار هنری تحقق
 
بخش ا

 توان گفت که کروچه، که هنر را فرانمایی می خواند، زیباییکشاند. از این رو میشور و شوق و اشتیاق درونی است که هنرمند را به سوی خلق اثر هنری می
ن را تجلی ماده و معنا در شکل و صوهنر را تنها معطوف به ساختار اثر هنری نمی

 
نر را در ی ارزشمندی هکند و اساسًا درجهرت اثر تعریف میداند، بلکه ا

رود که یبیان تا جایی پیش م –شهود  همانی  داند. باور کروچه به اینمعنا می –میزان توفیق فرد صاحب اثر )شاعر( در برقراری یگانگی و تناسب صورت 
له
 
 «رمز»باور کروچه به این اتحاد و یگانگی در اثر هنری، از طرفی در توجه او به مفهوم، خاصیت و کارکرد   شود.زبان منجر می –ی این همانی  هنر به مسا

 . شناسی(: کلیات زیبایی1951)کروچه، او، رخ می نماید« شیوه ی بیان اصیل»و از طرف دیگر در اهمیت 
ن را در غزلیات موالنا، موسوم به دیوان  - عاشقانه و زیرژانرهای ادبیات فارسی، شعر عرفانی   از طرف دیگر، از میان ژانرها

 
که نمود بارز و کامل ا

گاهی شاعر است. -توان یافت، میشمس یا دیوان کبیر
 
والنا م بیش از بقیه جایگاه تجّلی درک و دریافت شهودی و ساحت جوالن و سیالن ضمیر ناخودا

شنایی با شمس تبریکه همه
 
و رهایی و « عشق»ی ی عاطفه(، در اثر غلبه95: 1935زی سروده است ) مشتاق مهر، ی اشعار خود را پس از دیدار و ا

یال و های راستین خبه صورت خود را  روحیو شیدایی   درونی شور و شوقبخشد تا حال یگانه و وارستگی از  نیروی تعّقل، تخّیل فّعال خود را نیرو می
ورد« بیان اصیل»ی کروچه، به گفته

 
 . درا

ننگارند
 
له –ای تحلیلی اند تا به گونهگان این مقاله بر ا

 
 شعردر  «اعرانهتخّیل )بیان( ش –همانی  شهود عارفانه این»ی توصیفی، به تطبیق مسا

ه این بپردازند و برای رسیدن ب ،ی هنر کروچهدر فلسفه« زبان –هنر  یابیان  –همانی  شهود این»بر اصل   دیوان شمس تبریزی غزلیاتبه ویژه  موالنا
میزی را به صورتی هرچند مختصر، ، پارادوکس، تشخیص و حسمنظور، چهار صنعت معنوی از صناعات بالغی، یعنی: نماد

 
ی و اندیشه مایهدرونا بمطابق ا

ی هترین شیوهبه ب کروچه ی هنر  فلسفهدقایق که  نشان دهند و دنی شاعر، بسنجهای خاّص  شور و  شهود عاشقانههر یک از ویژگیغالب اثر و همچنین با 
 یافته است.بازتاب شعری موالنا  هنر  های ظرافت ممکن در
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نکه هنر را 
 
ن این است که نامد، شرط اساسی را برای شهود  حقیقتًا هنری ارائه میمی« شهود»کروچه پس از ا

 
ن رو»دهد و ا

 
ح یک اصل حیاتی به ا

ن بکلّ 
 
ین در یک اثر هنری  راست« معنا -وحدت صورت»نامد. در واقع، اصل می« عاطفه»این اصل حیاتی را او سپس «. ی یکی شده باشدبخشیده و با ا

یک »قط و عاطفه یک و ف« بخشد همانا عاطفه استپیوستگی و وحدت به شهود میچیزی که خاصیت بهم»ی غالب بر اثر است زیرا ی عاطفهبازبسته
ورد. )کروچه، است « حالت روحی

 
 (93-39: 2932که صورتی خیالی به خود گرفته است تا اثری زنده و یگانه و استوار پدید ا

نچه کروچه با نام به نظر می
 
ن یاد می« عاطفه»رسد ا

 
کند، یک مفهوم یک وجهی نیست بلکه چیزی است که در تلّقی قدما، از عهد ارسطو و از ا

ن عنوان « ی حاکماندیشه»یا « زمینه»، یا «موضوع»شاید هم پیش از او، 
 
بر سراسر متن بوده است و بعدها توماچفسکی، یکی از صورتگرایان روس به ا

بخشی خود را ایفا کند. یابد تا نقش وحدتبخشد؛ یعنی در سراسر متن گسترش میداد. در نظر او مایگان چیزی است که یک اثر را انسجام می« مایگان»
شناختی مایگان و ارزش زیبایی«. ال شناسی، هم گزینش مایگان و هم گسترش مایگان در سراسر متن دارای کمال اهمیت استاز منظرجم»بنابراین 

لهدر فلسفه همترازی این مقوله با عاطفه
 
شکارتر می گردد که بدانیم اهمیت کار توماچفسکی و دیگران نه در طرح مسا

 
ی ی زیباشناسی کروچه زمانی ا

نها ناقدان و اهل ادب همواره مایگان را در تقابل با ساخت و صورت قرار می مایگان، بلکه در
 
ن به یک امر صوری و ساختاری است زیرا پیش از ا

 
تبدیل ا
نها همچون کروچه، که عاطفه را تنها در دل تصویری خیالی دارای اعتبار هنری می  233 -101: 2932دادند )شفیعی کدکنی، 

 
داند، ارزش گزینش اما ا

ن مییگان مناسب را در اثر هنری تنها بازبستهما
 
باید توجه داشت که در نقد و تحلیل هر اثر  دانند.ی بخشیدن ساخت و صورتی هماهنگ و متناسب با ا

لبته اداشت.  ی فردی  شخص صاحب اثر ) شاعر( را نباید از نظر دوری اثر، اهمیت احساس و عاطفهمایهی غالب و درونهنری )شعری(، عالوه بر اندیشه
ی ی یگانههو تجرب ی شاعر یگانگی و هماهنگی کامل برقرار است. اما پیش از پرداختن به عاطفهی اثر و عاطفهمایهدر یک اثر حقیقتًا هنری، بین درون

ید.شاعر، الزم است مختصری درباره
 
 ی پیوند شهود هنری و شهود عرفانی به میان ا
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، که «دشهو»ه و عادی یافت، اصطالح اند و به تدریج وقتی این واژه کاربرد روزمرّ ترجمه کرده« حدس»را   intutionیهمترجمان عرب زبان واژ
ن را گرفت.عرفانی غنی -پشتوانه ی فرهنگی

 
ه روشنی و  ب« شهود شاعرانه»مکاشفه و  ادبیات فارسی، اهمیت یک از ژانرهای ادبی  در هیچ تری دارد، جای ا

شناخت شهودی شیء یا امر واقع عبارت است از این که ما به کوشش تخّیل، خودمان »گوید: می «شهود». برگسون در تعریف شعر عرفانی نیست پیدایی  
 (.112: 1919)رندل و باکلر، « ی دیدگاهااست بشناسیم نه از گونه شرا با شیء یکسان بگیریم و با این کار شیء را از درون، به سانی که در نفس خوی

د کسب ای که هنرمندر اثر هنری، مفاهیم طی تجربه یابد.و واقعیت اصیل و حقیقی شیء یا پدیده را درمی داردها را از میان برمیانسان در شهود واسطه
ترین کامل ،درنگیواسطگی و بیتصور بی»اصواًل  بخشد.مفهوم میی هنرمند است که به اثر هنری زیبایی و . در واقع این تجربهشوندکرده وارد اثر می

کروچه معتقد است دانش انسان از دو راه مکاشفه )شهود( و تعقل )استدالل( به  (.68: 1969)رؤیایی، « خصوصیت بارز در تمامی اشکال شهود است
ید و مشخّ دست می
 
ن است )کروچه،  شهودی بودن   ،ی هنرصها

 
های انسان، به ی عرفانی نیز همواره از عقل و منطق و استداللاندیشهدر (. 19: 1951ا

ور میشود زیرا عقل نمیعجز و ضعف یاد می
 
وند شتواند از مرزهای مرتبط با عالم ماده فراتر رود و از این نظر با روح بلندپرواز بیگانه است. عرفا مدام یادا

نان نیز علم را به دو دستهی منطقی مانع رسیدن روح به ر و اندیشهکه تفکّ 
 
باطنی تقسیم  ی ظاهری وعوالم غیبی است. بر اساس همین اندیشه است که ا

ن،  از نمونه ؛دانند، در حالی که علوم باطنی مبتنی بر تجارب روحی و احساسات معنوی استکنند و علوم ظاهری را قابل تعلیم و انتقال میمی
 
های ا

 (.69-68: 1962ت )مایر، از علوم اسبندی بهاء ولد تقسیم
ا مکاشفه زیبایی شهود ی» و شدنی استدرک و دریافت ،لی دارد که از راه مکاشفهتغزّ  -یبیانی حسّ  «هنر»بر اساس دیدگاه کروچه، از یک طرف،  پس

: 1951 )کروچه، «هاانواع مفهومگونه وساطت عقل و ادراک و رات ذهنی، بدون هیچیا یک دید اشراقی است چه در برابر محسوسات و چه بر اثر تصوّ 
ن بیشتر بر  - مدارترین مکتب انسان، به عنوان بزرگ«عرفان» ،از طرف دیگر( و 5

 
ر محور هایی که ببر شیوه - و پرورش روحی است «روح»که تکیه ی ا

گاه عمل میگریزی و تکیه بر ضمیر ناخودعقل
 
گاه است که به عنوان جایگاه دریافت شهودی، در رسیدن  ای داردکنند، توجه ویژها

 
زیرا این ضمیر ناخودا

و به طور  گیردشکل می« تصویر اتفاقی»، شعری است که از هم غزل عرفانی  عاشقانهاز این رو به خوبی پیداست که   ؛به تجارب روحی نقش بنیادین دارد
گاه است؛ از حواس درمی روید؛ عقالنی واتفاقی و نیندیشیده بر زبان شاعر می

 
حی گذرد و سرشار از عناصر عاطفی و تجارب روبرهانی نیست؛ فرزند ناخودا

  (.18: 1959)فتوحی،  شاعر است
خصی و عمیق های شزیبانگری نگرشی است که در بستر تجربه»توان گفت: شهود هنری ارتباط نزدیکی با شهود عرفانی دارد زیرا ترتیب میبدین

« است ی عمیق دینیخیزد و بیش از هر چیز مرهون نگاه دینی و تجربهعرفانی برمی -داری تجربیشود و در حقیقت، از بطن دینعرفانی زاده می -دینی
 «ی زیبانگری در حقیقت نزدیک شدن به این شهود دینی استهو تجرب رسدی تجربه، مکاشفه و شهود میدین در مراحل تکاملی خود به عرصه»چراکه 

  (.122: 1966)احمدزاده هروی، 
نچه تاکنون درباره

 
به عنوان عامل  ،«تناسب»، باید به اصل یمهای شهود هنری و شهود عرفانی گفتها و پیوندگاهها، همسانیی شباهتعالوه بر ا

شهود به »ه، از نظر کروچ؛ ای داردهکه در بینش و نگرش عرفای نیز جایگاه ویژ نیماشاره ک نیز اثر هنری زیباییی درجه هنر و گیریفرایند شکلدر  اساسی
ن معنای ادراک یگانگی یک شیء

 
ن را ذیل سرفصلی خاصاست، بی ا

 
اصل  ن. ای«هنر حاصل تجّلی ماده است در صورت»یا: « بندی کنیمطبقه که ا

عالم علوی حسن و جمال است و اصل حسن و »اهل  معرفت و شهود،  نظر هنرمند  های عرفانی هم مورد توجه قرار گرفته است؛ از تناسب در نگرش
ن عالم؛ چه هر جمال و حسن و تناسب که در این عالم محسوس است همه ثمرات 

 
جمال تناسب، و هرچه متناسب است نمودگاری است از جمال ا



ن عالم است
 
ررسی اصل تناسب عاطفه و معنا با ساخت و صورت در غزلیات موالنا ما در ادامه، بیشتر به ب (.996: 1911)غزالی، « جمال و حسن ا

 پردازیم.می
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واهد خکند و از خواننده یا شنونده میای در خویش احساس میمنظور از عاطفه، اندوه یا حالت حماسی یا اعجابی است که شاعر از رویداد حادثه»
 .(12: 2939)شفیعی کدکنی، « احساس شرکت داشته باشد.که با وی در این 
ثار
 
نچه از مط». ستشاعر ای عارفانه -د عاشقانهتجّلی شهو   غزلیات موالنا بیش از بقیه محّل  فارسی، در ادبیات عرفانی منظوم از میان ا

 
ی دقیق العها

ید، نشان میغزلیات برمی
 
 کار نبوده، هیچ غزلی سروده نشده است؛ همچنانکه پایان این غزلها نیز با شدت ی درونی نیرومندی دردهد که تا سائقه و انگیزها

ن، به سماع، منجر شده و وجد و طرب او با سماع استمرار یافته استیافتن شور و حال اّولّیه ی سراینده
 
ب حال و حس بیش از همه، غزلیات موالنا .«ی ا

 ها و احوال عارفانه و کاماًل شخصیبیان احساس و عواطف و هیجانات عاشقانه و شور و حال و وجد صوفیانه و دریافت ؛بیان سّر دلبردگی و دلدادگی
به »پرشور او به شمس تبریزی است که پس از دیدار با وی ی نیرومند موالنا در سرودن غزلیات، عشق انگیزه از طرفی .(11: 1935)مشتاق مهر،  اوست

تشی سهمگین و
 
وین مفهوم رمزی سیر تک» ی دیگر،از طرف و «الدین افتادی پارسایی جاللی اندیشه و سّجادهمهارنشدنی، در نیستان هستی و بیشه سان ا

 یتصویردههای پراکنوقتی پاره»گیرد؛ عشق موالنا به شمس اندک اندک حال و هوای دیگری می چراکه نباید از نظر دور داشت «ی موالناشمس را در اندیشه
وریم و در کنار هم بچینیم، به تصویری میشمس را از میان ابیات غزل

 
سمان و از ناسوت تا الهوت و از انسان تا خدا گسترده ها گرد ا

 
رسیم که از زمین تا ا

غاز میشده است. به عبارت دیگر، شمس موالنا از مرتبه
 
کی و در خدا فانی و با او ی گذردشود و از قلمرو انسان کامل و تجّرد و خداگونگی میی انسانی ا

غاز میکه از عشق ی موالنا ساحتی عظیم دارد بنابراین عاطفه .«گرددمی
 
او در  یشود، سپس مفهوم شمس و سیمای معشوقانهو دیدار ظاهری شمس ا

گاه موالنا استحاله و تعالی می
 
 (. 99و  98و  99: 1933مهر، )مشتاق بخشدیابد و به عشق او معنا، عمق و قداست میناخودا
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ن، هی نخست نظریهگیرد؛ وی در دورهی اصلی کار فکری او شکل میدیدگاه حقیقی کروچه در مورد هنر، طی دو دوره
 
نر ای ارائه کرد که بر طبق ا

له -شهود همانی  شناسانه از گوهر اینی زیباییو تجربه
 
له، خود سبب طرح مسا

 
همانی  زبان نی ایبیان یا وحدت معنا و صورت ساخته شده است و این مسا

همانی هنر و منتشر گردید، نظر خود را در مورد این 2391که به سال  شاعری،اش در کتابی با عنوان ی دوم کاریو هنر گردید؛ سرانجام کروچه در دوره
ود و همانی شهای از این، به شرح دوباره«بیان شاعرانه»و « شهود شاعرانه»ای با عنوان در واقع او از رهگذر طرح مفهوم تازهزبان تا حّدی تعدیل کرد. 

توان شهود را به هر نوع بیان زبانی اطالق کرد چراکه بیان پرداخت؛ به گمان او شهود هنری در شکل ناب و کامل خود، شهودی شاعرانه است و نمی
های دیگری مانند بیان طبیعی حس و عاطفه هم دارد که لزومًا شاعرانه و هنری نیست. با این توضیح، هنر غیر از ساحت بیان شاعرانه، ساحتزبان به 

ن بیانی یکی دانسته خواهد شد که 
 
مده باشد و بیان شاعرانه بیابد.»دیگر با زبان یکی نخواهد بود و فقط با ا

 
 -111: 2939حمدی، )ا« از شهود شاعرانه برا

ی خام اثر بلکه گذرگاهی است در ذهن یا درون شاعر که معنا و مایهنه صرف اندیشه و درون« عاطفه»توان گفت منظور کروچه از بنابراین می (.153
ن گذر کند و در این مسیر ازدرون

 
ثلثی ساخت اثر هنری مفخیال هنری و شعری شاعر رنگ بپذیرد. گویی ژر مایه برای رسیدن به تصویری هنری باید از ا

فرینش هنر بدون هر کدام از این سه پایه امری ممتنع و ناممکن خواهد بود.است با سه پایه
 
 ی اندیشه)یا عاطفه(، خیال و زبان، که ا

له
 
لهای در دیدگاه کروچه قابل طرح میی تازهبه این ترتیب مسا

 
ن مسا

 
ی طبیعی یرانی جنبهاست زیرا زبان شعر در حکم و« زبان شعری»ی شود و ا

 زبان متعارف و روزانه یا زبان علمی و منطقی است که ساحتی متفاوت و دور از زبان هنری دارند. 
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ی . انگاره«خواهد بود« زبان شعر»تردید اگر قرار باشد برای ذات شعر یک عنصر حیاتی معّرفی کنیم که هستی شعر وابسته بدان باشد، بی»
ای است که امروزه در ارتباط با این اصطالح پیش روی ماست. در بالغت کالسیک، زبان شعر ی گستردهاز زبان شعر بسیار متفاوت از گستره گذشتگان

رایهمحدود میی بندی و واژگانتنها به مواردی مانند صرف و نحو یا الگوهای جمله
 
وامل عهای معنوی را به عنوان شد و عناصری همچون صنایع بدیعی و ا

ی با این حال در ضمن مقاالت و دالالت بعض«. فرم و زبان شعر»بود تا به « معنا»ها معطوف به داشتند و بیشتر توجهاصلی زبان شعری، از نظر دور می
توان ، میایرانی -ن اسالمیاز میان دانشمندا ،وسی و ابوعلی سیناتین و خواجه نصیرالدّ  ،زمیناز میان دانشمندان مغرب ،دما مانند ارسطو و لونگینوسقُ 

نهاست. اما با ظهور علم زبان« زبان شعر»اشاراتی یافت که بیانگر اهمیت موضوع 
 
ی مدرن ی زبان شعر در دورههای مستقل دربارهشناسی، پژوهشدر نظر ا

غاز تحقیقات جدی دربارهرونق یافت؛ نقطه
 
های روسی به یسی است. پس از او فرمالیستشناس سوئ(، زبان2395 -2329ی زبان، فردینان دوسوسور)ی ا

نان تفاوت میان زبان شعر و زبان روزمّره بود که مبحث 
 
له است. ، ناظر بر همین مس«هنجارگریزی»طور ویژه به بررسی زبان شعر پرداختند. کشف اصلی ا

 
ا

وری کرده اها دربارهی مطالعات فرمالیستخالصه جفری لیچ
 
ن گونهی زبان شعر را در کتابی گردا

 
-گریزیهای مختلف هنجارگریزی یعنی: هنجارست که در ا

وایی، نحوی، نوشتاری، گویشی، سبکی، زمانی و معنایی، به عنوان تمهیدات زبان شعر بررسی شده است. به طور کلی، تحقیقات 
 
مطالعات  وهای واژگانی، ا

لهفرمالیست
 
هری قرار داده اسرا به عنوان ارکان اساسی شعر، مورد بی« ایماژهای شعری» و« معنا»ی ها، با وجود برخورداری از ارزش فنی بسیار، مسا ت. م 

م برخی از کدر مرکز مباحث نقد ادبی قرار گیرد. کم« زبان شعر»های نقد ادبی سبب شد تحلیل شناختی در کنار رشد تئوریسرانجام گسترش تحقیقات زبان



های فلسفی (. اغلب این نگرش31-33: 2932ی فلسفی پیدا کرد )زرقانی،در نتیجه  توجه به زبان جنبهفیلسوفان نیز فلسفه را با زبان پیوند دادند و 
مد یا های ادبی زبان شعر، تقریبشان، در تبیین و تعیین ارزش هنری و جنبهی زبان، از طرفی به عّلت حیثیت فلسفی و در نتیجه معنامحوریدرباره

 
ًا ناکارا

کید بر عینیت اثر»فلسفی جدیدتر، کانون توجه خود را بر  -های ادبینظریه اند؛ از طرف دیگر،ناقص
 
ی زبان العه دربارهمط»نهادند. « محو تدریجی معنا و تا

ه از جمل «معنایی در شعر، دخالت دادن مخاطب در خالقیت ادبی اثری عینی اثرمحور تدریجی معنی و در نتیجه وقوع ابهام، چندمعنایی بیبه عنوان جنبه
نهاست )حسینی مؤخر، شکنی از جملهشناختی، هرمنوتیکی و شالودههای نشانههای این نظریات است که نگرشبارزترین ویژگی

 
اما  (.93 -39: 2931ی ا

 توان یافت؟شناسی او را کجا میی زیباییدر این ساحت وسیع، جایگاه کروچه و فلسفه
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رای زیبایی
 
ن را در شمار نظریات معنامحور کالسیک و کروچه را یکی از اگرچه برخی بدون کمترین استدالل و توجه دقیق به ا

 
شناسی کروچه، ا

جدید و بوطیقاهای های مرز بین نظریه»اگر بتوان (، اما به نظر ما 99داند )همان: ی برای انتقال معنا میااند که زبان را وسیلهفیلسوفان معنامحور دانسته
له
 
توان مرز بین بوطیقاهای جدید و قدیم تلقی کرد؛ بر اساس تعریف (، اّواًل دیدگاه کروچه را می33)همان: « ی معنی جستجو کردکالسیک را در مسا

و معنا را  ی اصل یگانگی صورتتوان دریافت که واو، به سادگی می شناسیکلیات زیباییگون این تعریف در کتاب های گوناروچه از هنر و شرح جنبهک
ن موسیلهگفت او زبان را خدمتگزار معنا و  دهد تا بتوانداند و هرگز یکی را بر دیگری ترجیح نمیمهمترین ویژگی هر اثر هنری می

 
داند؛ ثانیًا یی انتقال ا

به مدلول  ها یعنی گذر ثابت و اجباری دالناختی داللتی  نشانهشمعنایی  ناشی از برقراری منش ساده و غیرزیبایی، تک«معنا»اگر منظور چنین نظرهایی از 
گاهانه رنامد، در حقیقت بمی« شهود»گنجد زیرا جایی که کروچه هنر را ی معنا، در این ساحت نمیباشد، باز هم دیدگاه کروچه درباره

 
فرینش بنیان ناا

 
ی ا

ن عی و نهایی  هنری و در نتیجه انکار معنای قط
 
واقع اثر ناب ادبی و از جمله شعر ناب، هستی خود را تا حد زیادی مدیون دخالت در »نهد. صّحه می ا

گاهی، شیوه
 
گاهی است و به سبب همین دخالت ناا

 
ویل میی بیانی خاصی پیدا میناا

 
ن ناگزیر از تا

 
 «ندککند که خواننده را برای ارتباط شخصی با ا

 (. 103: 2999)پورنامداریان، 
میزترین ی یکی از ابهام( است، برعهده 93: 2932)کروچه،« ی رمز و عالمتادراک به وسیله»ی بیانی خاص نیز که بازتاب شیوهبدیهی است این 

 
ا

کروچه کافی  یمعنایی  نظریهبه تنهایی، برای ابطال دیدگاه تک ،نهاده شده است که با بخش عظیمی از ماهّیت خود« نماد»شعری یعنی  -شگردهای هنری
شکار و مستقیم خود «نماد»راکه است چ

 
گاه وسیعدارای جنبه»، عالوه بر معنای ا

 
ح تری است که هرگز به طور دقیق تعریف یا به طور کامل توضیی ناخودا

ن می3: 2912)پورنامداریان، « داده نشده است
 
ن است، مانع ا

 
ّخصی ن و مششود که مدلول معیّ (. بنابراین مهمترین ویژگی نماد که ابهام و ناشناختگی ا

ن تعریف و تعیین کرد. ما در جایی دیگر به طور گسترده ویژگی
 
 های خاّص نماد را بررسی خواهیم کرد.برای ا

عناست ی توازن صورت و ماز نظر او، نقطه« هنر»شناسی کروچه، مرز بین بوطیقاهای جدید و قدیم، و ی زیباییتوان گفت: نظریهترتیب میبدین
ن بین صورت 

 
ته یک قائم به خود نیست و وجود هریک به دیگری وابسو معنی  اثر پیوندی ناگسستنی وجود دارد؛ بدین معنی که رمز ومعنی، هیچکه در ا

ب حل می
 
 (.93: 2932گردد )کروچه، شود در رمز یا نمودار حل میاست؛ به عبارت دیگر: معنا مثل تکه قندی که در ظرف ا
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نچه کروچه در تعریف و توازن هنری، یعنی تناسب صورت
 
ن یاد می -شاید ا

 
« زبان شعر»ترین الگوهای بررسی ساخت یکی از دقیقکند، ژرفمعنا از ا

ن الگو، زبان ای گیرد. مطابق باهای زبان شعر را در بر میی جنبهترین تعاریف مدرن از زبان شعر است، همهترین و جامعاست. این الگو که یکی از منسجم
رایهشعر نه دو سطح که سه سطح یا الیه دارد که عبارتند از: الیه

 
ی یهی میانی )محل ظهور صنایع معنوی( و الهای لفظی(؛ الیهی بیرونی )محل ظهور ا

ای زبان شعری  برای رسیدن به گونه، «ی زبان شعرگانههای سهالیه»بر اساس الگوی  (.11: 2932ی زبان )محل ظهور معنا( )زرقانی، یا هسته مرکزی
نچه مهم است، برقراری تناسب میان این الیه

 
ن دو دیگر نشود چراکه که چیرگی و برجستگی هیچهاست به طوریکامل، ا

 
شعر وقتی »یک، ُمخّل کارکرد ا

ر این صورت دیگر شعر و هنر نیست که در دارای ارزش هنری است که در هر سه الیه به کمال نسبی رسیده باشد، نه فقط در سطح اندیشگی. چون د
نی، )شفیعی کدک« ای استفایدهاگر تخّیل نتواند بار عاطفی با خود همراه کند، چیز هرز و بی»( و از سوی دیگر 32: همان« )ترین شکل فلسفه استعالی

2930 :32.) 
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ثار او مانند  زبان
 
رمتعارف از زبانی نسبتًا غی  -که زبانی عادی و وعظی دارند - مجالس سبعهو  فیه مافیه، مثنویغزلیات موالنا، برعکس دیگر ا

ن غ»که  ، بازتاب تجربه ی روحی نابی است«تصاویر اّتفاقی»گسترده ی ساحت  چراکه غزلیات موالنا، چونان برخوردار است
 
 «ه داردلبمکاشفه و الهام بر ا

ثار او و متفاوت . (18و  11: 1959)فتوحی،« نظام زبان و شاعر را زیر سلطه ی خود قرار می دهد»و 
 
این زبان اگرچه نامتعارف و کاماًل متمایز از زبان دیگرا

نجا که به بیان و وصف حاالت شخصی و تجارب منحصر به فرد معنوی  از زبان دیگران
 
ت طبیعتًا با حال شهودی و کیفیمی پردازد،  شاعراست، اما از ا

فرینش ادبیگانه می به عبارت دیگر زبان شاعر گاه با نفس و ماهیت موضوع تخّیل او یکسان و یگانه است.
 
ی؛ گردد و گاه با حال او در هنگام سرودن و ا

تناسب  ی هدرج خواهد بود. این بدان معناست کههنر بودن  اثر برقرار به عنوان شرط اصلی  که در هر دو صورت، اصل تناسب یا یگانگی شکل و محتوا،
نچه او در هنگام حضور حال و احساسو هماهنگی  ایماژها و صور خیال و یا کاربردهای خاص

 
 ّّ زبانی با شور و حال شاعر به قدری است که گویی ا



رایشی، بلکه زبان عاری و متعارف اوست. و در د، نه از روی قصد و غرضی از پیش تعیین شده ران  بر زبان می خود خاصی عاشقانه
 
نتیجه ساختگی و ا

 نماید.یزبان، ارائه کرد، به روشنی ُرخ م -بیان یا هنر -همانی  شهودتوان بر نظر کروچه مبنی بر اینترین تفسیرهایی که مییکی از دقیق اینجاست که
 

له -3
 
   زبان -بیان یا هنر -همانِی شهوداین یتحلیل مسا

له
 
صی و زبان منجر شد، تاکنون با نقدهای تخصّ  -همانی هنرشناسی کروچه در نهایت به اینی زیباییبیان، که در فلسفه -همانی شهودی اینمسا
له با مبحث رسد نکتهبسیاری مواجه بوده است. اما به نظر می یغیرتخّصص

 
ای که در اکثر این نقدها نادیده گرفته شده، پیوند روشنی است که این مسا

راستهعدم تفکیک»
 
رایش و زینت کالم تلقی نمود بلکه « پذیری بیان عاری و ا

 
از دید کروچه دارد؛ از نظر کروچه بیشتر انواع تخّیلی بیان را نباید به عنوان ا

ن. )کروچه، بهره
 
نها باید به منظور داللت روشن بر مضمون باشد نه به قصد تصّنعی کردن ا

 
 (.205و  100:  2932یابی از ا
راستهجدایی»رسد منظور کروچه از طرح مبحث نظر می به

 
، گزینش شگردهای هنری متناسب با موضوع یا ژانر هنری خاص «ناپذیری بیان عاری و ا

رایهاست، به طوری
 
اشند )همان: ب« ی بیان اصیلشیوه»ی خود کروچه، یک ها و شگردهای هنری، نه چونان زینت صرف بیانی، بلکه به گفتهکه این ا

( اثر با ژانر، موضوع، مایگان و درون100  شاعر یاحساس و عاطفه ،و همچنین با حال ی اثرمایه(. بنابراین اگر در یک اثر هنری، زبان هنری  )زبان شعری 
ن خواهد بود اثر عین زبان اصیل و ذاتی   هماهنگ باشد، زبان شعری  

 
زرقانی، ) نه از ژانر غنایی  شعرزیرژانر  عاشقا یک اثر ادبی با . به عنوان مثال، اگر درا

ن -گذرد و به سطح عرفانی و یا زمینیمیاز سطح زمینی  صرف  ی عشقی سّیال و گستردهایدهکه مانند غزلیات موالنا، (، 992: 2930
 
 نایل عرفانی  ا

ید،می
 
 .کندمعنا عدول می -صورت همانی  غیر متعارف خود، به نفع اصل این و تصّنعی یجنبهتخّیل از نیروی   ا

 

 شاعرانه  )بیان( تخّیل  -همانی شهود عارفانه این -3-1

گاه و ایجاد پدست ه منظورب در مقابل تعّقل و یابی از نیروی تخّیل در ابتدا تنهادر بینش عرفانی، بهرهدر حقیقت 
 
یوند روحی یابی به ضمیر ناخودا

فرینش هنریتصویرسازی وبه منظور ست نه و معنا ی غیببا عوالم ناشناخته
 
ناقصی  اگر بنا بر باور و بینش عرفانی، بپذیریم که عقل انسانی صورت بسیار .ا

زاد شدن از قید عقل جزئی و ب
 
کارگیری نیروی  هاز عقل برتر )عقل الهی( است، انسان به منظور اّتصال و اّتحاد با حقیقت یا واقعیت برتر، گاهی نیازمند ا

برترین نیرویی است که در تسّلط انسان است و زمان و مکان و قید و بند و دین و « تخیل» (.223: 2933و دستمالچی،  )مشتاق مهر شودتخّیل می
ن مانعی به شمار نمی

 
. بنابراین (33و 32: 2930)ادونیس،  شودمقدسات هم وارد می رگاهارود. سرکشی این قدرت ذهنی تا حّدی است که به بسّنت برای ا

تاق ی هنرمندان، به ویژه شاعران، از این نیرو مثال روشنی است ) مش، بسیار عادی تلقی خواهد شد. استفادهکندیرات و تحریفاتی که در جهان ایجاد میتغی
 پیوندد. پردازی او به وقوع میو تصویر حاصل از تخّیل عارف ی شاعر  تجربه اتحاد اینجاست که(. 223: 2933مهر و دستمالچی، 

گاهانه دست بجهان باطن و عالم ماورای تعّقل، تخّیل او، اغلب به گونه عارف  شاعر وجان  اما پس از برقراری پیوند پوالدین میان  
 
ه ای ناخودا

فرینش تصاویر ناب خیالی می
 
ورد وسر برمی شهود عارفانه در پی  ترتیب تخّیل شاعرانه زند و بدینا

 
فرینش تصاویری با ویژگی ا

 
میز، ن هایبا ا

 
نقش »اب شهودا

)فتوحی، « مایدنی شاعرانه و روحیات درونی و جهان باطنی شاعر را ترسیم میکند و دنیای شهود و مکاشفهی شهود شاعر را بازی میکنندهتعبیرگر و مجّسم
2939 :232.)   

غاز میهای خاص احساسی و ادراک مکروچه نیز فعالیت ذهن را به مراحلی چند که از دریافت داده
 
ن است که در شود تقسیم میا ا

 
کند و بر ا

گاهی درستی به دست میی شهودی و تخّیل است که از این دادهمرحله
 
ید. در مرحلهها ا

 
( عواطف را های احساسیی دریافت دادهی نخست )مرحلها

گاه نیستیم. زمانی که واکنشکنیماحساس می
 
نها ا

 
ن عواطف)فیزیکی( نشان میهای جسمانی ؛ ولی به طور کامل از ا

 
ناند(دهیم )که عالیم ا

 
ها ، به ا

ن را ابراز میمی« روانی فرانمود»
 
ن عواطفمان را در مرحله« فرانمود تخّیلی»کنیم. دهیم و حالت روانی ا

 
ای نیم؛ مرحلهکی دوم ابراز مینیز طریقی است که با ا

ن را تخّیل و کروچه شهود می
 
  (.111: 2939کند )احمدی، این سطح است که هنر خود را نمایان مینامد و در که کالینگوود ا

ق.(  515احمد غزالی )عارف متوفای  عاشقانه، مولود معرفت شهودی و شور و هیجان درونی است. -بخش بزرگی از ادبیات، به ویژه شعر عرفانه 
بادانی ابا تمایز نهادن میان علم و عشق، می

 
ست؛ ولی یک حد معرفت با خرابی و ویرانی است. در تعبیر وی عشق به گوید حدود علم همه عمارت و ا

  (.3، ب 2: فصل 2911و بر خود می گردد )غزالی،  شکندامواج متالطمی تشبیه شده که برخود می
شفتگی  ،ی شور و وجدبخش بزرگی از غزلیات موالنا به سبب غلبهدر 

 
 پردازی  تخّیلو  گریزیتعّقلمستی و سکر و از خود بیخودی،  ،یذهن و دیوانگا

نشاعر
 
و معناست که اندیشه و تعّقل هیچ  پردازد. این اسرار، اسرار عالم غیباختیار به افشای اسراری از درون خود میوی بیها، ، به هنگام سرودن ا

ن مستقیمًا عالم غ
 
 ا
 
ن ندارد و منشا

 
وردن، معنا و مفهوم یا ساختار و انتظام ا

 
 گوید:خود موالنا در این باره می یب است.دخالتی در بر زبان ا

 که از چنبر برون جستم من امروز ...  چنان مستم چنان مستم من امـروز                                      
سمب         

 
ستم من امروز                                 ان عشق رفتــــمـه جان با ا  به صورت گر درین پ 

ستم من ام                               گرفتم گوش عقل و گفتم: ای عقل          و، کز تو وار    روز ـبرون ر 
 (293: 2992)مولوی، 

 گوید:و یا در جایی دیگر می
 عقل و خرد در جنون رفت ز دنیا برون                      چونک  ز سر رفت دیگ، چونک  ز حد رفت جوش    

 (522)همان: 



ن  در بالغی زبانی و  شکنیساختچیرگی روحی موالنا در غزلیات، سبب تالطم دیهی است که ببنابراین 
 
که از  اما از میان صناعات بالغی د.شوا

ن گروه که ک تقسیم شده «لفظی»و  «معنوی»ی کلی سوی دانشمندان بالغت یونان باستان در قرن نخست پیش از میالد به دو دسته
 
ار پردازش است، ا

 که شامل مجاز مرسل، استعاره، کنایه، است« صناعات معنوی»است، ی زبان مربوطدهد و به ساختارهای معنایی و درونهو گسترش اندیشه را انجام می
 هایشکنیساختصناعات یا از   یرداموما در این جستار به تحلیل و بررسی . (222و  225: 2939)فتوحی، تمثیل، حّسامیزی، نماد و پارادوکس است

یگانگی ل دالیل و کیفیت اصکار بتوانیم  این تا با ی شاعر دارندی غالب غزلیات و احساس و عاطفهمایهحاد را با درونپردازیم که بیشترین اتّ می معنوی
 نما )پارادوکس( و تشخیصصناعات معنوی عبارتند از: نماد، متناقض ی ممکن نشان دهیم. اینبه بهترین شیوه معنا را در غزلیات موالنا -صورت 

 و حّسامیزی. )جاندارانگاری(
 

 نماد -3-1-1

گاهی و معرفتگذرگاه ورود به عالم باطن، سرچشمه ی جزء،ای همچون: نمایش کل به وسیلهتصویر نمادین با داشتن کارکردهای ویژه
 
، القاگر ی ا

ی عارف ترین صورت خیال در بازتاب احواالت پویا و بالنده، بهترین و مناسب(293 -239: 2939)فتوحی،  افکار و احساساتی دهندهاحساس و نظام
 شاعر است.

ن را به شیوهای است که نمیبه زعم یونگ نماد بهترین تصویر ممکن برای تجسم امور نسبتًا ناشناخته
 
 :2912الشو، تر نشان داد )دی روشنتوان ا

سطوره شود. اها منتشر میی درخشش و مرکز حرکتی است که درتمام سمتی تالقی ظاهر و باطن و مرئی و نامرئی است. و نقطهرمز یا اسطوره نقطه(. 5
نچه را نمیو رمز است که به شاعر اجازه می

 
نچه را میدهد تا نه تنها ا

 
فرینش ا

 
ن ه گونهبشناسیم نیز اعاده کند، شناسیم کشف کند، بلکه تکوین و ا

 
ای که ا

نچه بی
 
   (.292 – 291:  2930نهایت است مرتبط سازد و در این سطح شعر معرفت خواهد بود. )ادونیس، را به حرکت ناشناخته و به ا

گاهی و سکر و مستی بر شورانگیز
 
یینه منطق ناا

 
ینه وجود خویش و خویش را در ا

 
ترین غزلیات مولوی حاکم است. دراین حال شاعر جهان را در ا

گاه شخص، سبب تغییر و استحالهجهان می
 
ای بیند. چنین وحدت شهودی که انگیخته این استحاله و توسع شخصیت است و ناشی از فنای شخصیت ا

ن اشیاء به چیزی فرای نگرش و ادراک جهان میهدر شیو
 
شوند کنند، یعنی به منزله عالیمی ادراک میتر از ظواهر و نمود خود اشاره میشود که درجریان ا

تر قایق بررمزهای ح ها نیزاند. در پرتو چنین بصیرتی است که جهان ظواهر و نمودتر از نمودهای خویشکه نماینده معانی مکتوم در زیر ظواهر و حقایق بر
 (200، 2913شوند. )پورنامداریان، و متعالی می

طریق  پردازد و ازترین شاعری که غزل عرفانی را به اوج خود رسانید، در بیان مضامین عرفانی، به نمادپردازی میاساسًا، مولوی در جایگاه بزرگ
 (.299 -298: 1959ای در سمبولیسم عرفانی فارسی جاری کرد )فتوحی، شگردهایی ابداعی مانند تازگی تصویرها و باطن نگری، خون تازه

ثار موالنا یاد کرد. البته تعیین معنی قطعی و دقیق رمز دریا مشکل و ناممکن می «ماهی» و «دریا»توان از سمبول به عنوان مثال می
 
نماید. در ا

ن به صورت استعاره بدون قرینه در زمینه کالم های متنوع دریا در بعضی از غزلیات شمس این استعداد تعبیرپذیری»
 
ناشی از نقش رمزی و شیوه کاربرد ا

ن است که کلیه مفاهیم مناسب است. وقتی یک شیء نقش رمزی پیدا می
 
ن ممکن نیست. زیرا ویژگی رمز ا

 
کند تعیین معنی و مفهومی حتمی و قطعی برای ا

نکه این د، بیبخشکند، به عبارت دیگر اجزای پراکنده را در یک کل وحدت میخود جمع می در ندو مالیم را که به نحوی با یکدیگر پیوند و بستگی دار
 
ا

نوحدت
 
ن اجزا و از میان بردن ا

 
میختن ا

 
ثار موالنا بر ارزش دریا( 91 :2912)پورنامداریان، « ها باشد.بخشی به منزله درهم کردن و ا

 
های بسیاری در ا

نهایت حق است که تمام کاینات، دریا نمودار عالم غیب است. دریا کنایه از باطن و درون و عالم معناست. دریا مقام ذات و صفات بی»داللت دارد. 
ر ء دریاهایی هستند که به اقیانوس متصلند. موالنا دامواج بحر نامتناهی او هستند. اندیشه و سخن همچون دریا وموج است. انسان کامل دریاست. اولیا

رتبه خیال ماشعار متعددی حضرت رسول اکرم )ص( را به بحر تشبیه کرده است. پیر دریاست. موالنا اضافه بحر جان وجان بحر را بکار برده است. موالنا 
 نهایت دارد و نه حد. موالنا در ابیات متعددی از عشق تعبیرمی است که نه را دریا خوانده است. دنیا از جهات گوناگون به دریا شبیه است. دریا مظهر عل

ثار موالنا به دریا مانند شده است.
 
 -299: 2939 )تاجدینی،« به دریا فرموده است. درنزد موالنا خاموشی به دریا تشبیه شده است. همچنین مرتبه روح درا

225.) 
 

ام تنهابکن رحمت بکن شاهی که از تو مانده                اهیخوتویی دریا منم ماهی چنان دارم که می    
  (25: 1938)مولوی، 

شنایان منقطع ب                 ها چو سیالبی روان تا ساحل دریای جانجان               
 
شناـــا بــاز ا

 
حر گشته ا  

(2)همان:   
  سرگردان من از گردش این جان   این                     جان من پرمرجان من والله سبک شد حر  ای ب               

 
  سیاا

(3)همان:                                                                                                                              
 پارادوکس -3-1-2

ی عاشقانه به طور ویژه، نمادین است و تصویر نمادین در این زیرژانر ادبی بازتاب روشن و عینی از سویی، دیدیم که زبان حال شاعر در شعر عارفانه 
نجا رخ میحال شاعر است و از سوی دیگر، 

 
نماید که واژه نمادین نماد ادبی از چند جهت در درون خود تناقض دارد. تناقض اساسی در این نوع نماد از ا

راردادی زبان با منطق ق ،بر دوش بگیرد را نمادین و شخصی یمتعلق به زبان نیست. هنگامی که یک عنصر زبانی بار تجربه  در عین اینکه زبان است



ن عنصر زبانی تناقضی ارتباطی زبان در نمیهمخوان نیست و در سلسله زنجیره
 
ید، از این رو ا

 
لود میا

 
ن نامحدوا

 
د، نماید. صورت نماد محدود است ومفهوم ا

خاصّیت . بنابراین گاهی تصویر نمادین، (295 – 291 :2939ین اتحاد امر محدود و نامحدود در یک چیز خود تناقضی بزرگ است. )فتوحی، و هم
ن، از حیث معنا نقیض  همدیگر باش گیرد.را هم در بر می نما یا پارادوکسیتصویر متناقض

 
د. نمراد از تصویر پارادوکسی، تصویری است که دو روی ترکیب ا

 (. 52: 2935)شفیعی کدکنی، 
ن به معنی این است که شیزیبایی»زبان تصوف هم زبانی نمادین است و 

 
ود پرده تواند از ذات خء نمیشناسی تصوف بر تناقض استوار است و ا

ی علیای ادراک و شهود ناب، نقطه در» .(255 :2930)ادونیس، « بردارد مگر در نقیض خود: مرگ در زندگی، زندگی در مرگ، روز در شب و شب در روز.
زاد ناسازمنطقه

 
نجا منطقه اتحاد و اجتماع نقیضها رخ میای است که اتصال ا

 
ای که ست. نقطهای اعالی اتحاد عرفانی همان نقطه هاست. ایندهد، ا
ن نقهای حیرتبرای بیان تجربهکس بیشترین ظرفیت را ورسند. پارادء به وحدت مییکی هست و هیچ نیست و امور متناقض در یک شی

 
ور ا

 
ی ادراکی طها

 (.990و  992: 2939)فتوحی،  «دارد
بسامد  هم عنصر پارادوکس در شعر موالنا(. 991)همان: « ، پارادوکس اساس شعر استدر شعر متافیزیکی عرفانی و بیان عوالم رؤیا و شهود» 

له را در 23: 1968حجازی،  نژاد وباالیی دارد، اگرچه این ویژگی، خاّص مضامین بلند عارفانه است )انزابی
 
مثنوی و  دیوان شمس(. علت اساسی این مسا

 ی زیر:مانند نمونه؛ (55، مقدمه: 1966اندازی دیالکتیکی دارد )مولوی، چشم ،در نگاه فلسفی و کالمی او دانست که همواره به جهانباید مولوی 
 ی دولت او بر همگان تابان بادسایه    نور احمد نهلد گبر و جهودی به جهان                        

  (911 :1938)مولوی، 
رزو میدر بیت باال مولوی سایه را که با تابش نور در تضاد است، با هم جمع و تابش سایه

 
، نوعی کند. تابان بودن سایهی پیامبر را بر همگان، ا

 (.13: 1951زاده بیگدیلو، علیپارادوکس است )اسداللهی و 
 نیز در بیت زیر ترکیبی پارادوکسی است:« هست  پنهان»ترکیب متناقض 

 نهان منــو پنهان شده در هستی پــــای هست تشدم وز خویشتن پنهان شدم       از لطف تو چون جان        
 (319 :1938) مولوی، 

م باشد. اعتقاد به وحدت وجود ه ،تواند به نوعیشود. این میها نزدیک میرسد که به عالم وحدت تناقضموالنا به جایگاهی در تجربه شهودی می 
ی علیاست در این نقطهکند و ها معلول حضور در عالم زمینی و عینی است، درحالی که موالنا در عوالمی ماورای این عالم سیر میها و تناقضچرا که تضاد

ز جنگ شود. دراین عالم خبری اها زایل میرسد و تناقضشود. دوگانگی به پایان مییابد و معرفت کامل حاصل میق میکه رهایی کامل از عالم ظاهر تحقّ 
شتی است

 
هو و غلبه فرعون بر موسی ونمرود بر ابراهیم نیست. جهان درصلح و ا

 
 :و ستیز شیر وا
 ر در اسرار مراـی مشروح تویی، بسینه                     ی روح تویی، فاتح و مفتوح توییوح تویــن    
 ه منقار مراـمرغ ُکه طور تویی، خسته ب                     وییـور تویی سور تویی، دولت منصور تـن    
 راـر تویی، بیش میازار مـزهویی ـقند ت                     قطره تویی بحر تویی، لطف تویی قهر تویی    
 ویی، خام بمگذار مراـپخته تویی خام ت                    اده تویی جام توییـــدانه تویی دام تویی، ب    

 (15)همان: 
تش و در بادم   

 
بم و در خاکم، در ا

 
 ار به گرد من، اما نه ازین چارم ــاین چ                            درا

 (531)همان: 
 هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید                             صورت معشوق ببینیدگر صورت بی    

 (153)همان: 
تش مشتاقی ه    

 
 ... هم دودم و هم نورم، هم جمع و پریشانم                م شمعمــم جمعم و هـــدر ا

نم ـنی خوبم و نی زشتم، ن                رغم من! نی کبکم و نی بازمـای خواجه! چه م   
 
 ی اینم و نی ا

 (533)همان: 
ر ، که البته بازتاب بینش و نگرش خاص عرفانی او  و شماری دیگنمایی در شعر موالناهای تناقضترین نمونهیکی دیگر از مهمترین و هوشمندانه 

ید وشوق یکی از اح است.« شوق و اشتیاق در عین وصل»، از عارفان است
 
او پایان  رحضو با وال عرفانی است که طبیعتًا باید در غیبت معشوق پدید ا

پایان یهای متعدد و بمحدودیت ظرفیت عاشق، بیکرانه بودن عالم عشق، جلوه» .شود. اما در متون عرفانی تداوم شوق در عین وصل نیز دیده میپذیرد
 (.161: 1965)محرمی، « شوق در عین وصل استالله از دالیل دوام ناپذیری سیر فیمعشوق، پایان

ثارش پرداخته یکی از بزرگ
 
ن در ا

 
ترین عارفان شاعر ادبیات فارسی که این حال عجیب و به ظاهر متناقض را درک و تجربه کرده و به فرانمود ا

مده است:مثنوی معنوی ی نامهکه در نیاست، موالناست. چنان
 
 ا

 ساز و مشتاقی که دیددید                               همچو نی دم همچو نی زهری و تریاقی که      
 (21/1: 1939)مولوی، 

گونه که نی گاهی حکم زهر را برای همان در تقابل قرار دارند.« سازی و مشتاقیدم»، و در مصراع دّوم، «زهر و تریاق»در مصراع اّول بیت باال، »
ای دیگر هی جلوهی معشوق، و گاهی نیز مشتاقمشاهدهساز و واصل به یک جلوهدیگر دارد؛ همچنین گاهی دم برخی، و گاهی حکم پادزهر را برای برخی



ی، )محرم« شودپایان معشوق، مشتاق محسوب میمعشوق است. در حقیقت، نی نسبت به ظرفیت خود، واصل، ولی نسبت به عظمت و ُحسن بی
 (.115و  138: 1965

مای نو تصویر پارادوکسیکال یا متناقض ،، برطرف«نی»عرفانی    -، در نماد ادبی«ساز / مشتاقدم» و «تریاق / زهر»ی ترتیب، تقابل دوگانهبدین
میزگی  نیروهای به ظاهر درستیز و احواالت به ظاهر باال، به نوعی بیان

 
شتی  و ا

 
 گردد.می «گاه تضادهاوحدت»و به عبارت دیگر:  تناقض  شاعرمگر ا

ند تا ک، در تصویری تمثیلی بیان میای دیگر از این تناقض را، که  تجّمع عیش وصال و درد هجران استجنبه  ی دیگر،یهمچنین در جاموالنا 
ید:مخاطب عادی او نیز به پذیرش کاملی از این تصویر متناقض

 
 نما نایل ا

خر پی یک وصل،   
 
رد     چندین هجر چیست؟   گفتمش ا ری من قصابم، گ 

 
 ران با گردن استگفت ا

 (193: 1938)مولوی، 
  

نیمیسم( تشخیص -3-1-3
 
 و جاندارانگاری )ا

ن  در نزد اقوام کهن همه چیز جاندار بود
 
 توانست از اشیاء به انسان منتقل شودوگویند. مانا میمی« مانا»و جمادات روح پنهانی داشتند که به ا

 یداشتند. این تفکر امروزه هم در ادبیات بجا مانده است و نشانه خاص ها، قداست و احترامیسنگشهاب های مرموز، مثالً سنگ :چون، لذا برخی از اشیاء
ن
 
هستی جان دارد و در حال حرکت و ی موالنا هم اعتقاد دارد که ذره ذره(. 125، 2993مکنیه تخییلیه است. )شمیسا،  یجاندارپنداری یا استعاره ا

 :صیرورت دایم است
 مصطفی فرمود دنیا ساعت است                    تو را هر لحظه مرگ و رجعت است پس         
 در بقاـر از نو شدن انـــخببی                    شود دنیا و مایــــر نفس نو مـــــه         

  (91/1: 1939)مولوی، 
 

نجهانی که ؛ گیردای پیش چشم ما جان میجهان تازه ،درغزلیاتبنابراین 
 
موجودات و عناصر فلکی و زمینی جان دارند ودرحال حرکت  یهمه ،درا

 :اندگفتنو سخن
واز داد اختر: بس روشن است امشب         

 
 گفتم ستارگان را: مه با من است امشب                    ا

 (219: 2992)مولوی، 
هر موجودی را دریابد. دراین  اصل   هر چیز وارد شود و اصل   جان   جان  دارد که در او را وامی ،نگری موالنا نسبت به هستیشیوه نگرش باطن

درخت نماز  ؛رسدغنچه سوار می ؛رودسبزه پیاده می ؛کندسرو قیام می ؛کندیابد. باغ سالم مییافته و در حرکت و جنبش میجان را ی هستیدرونگرایی همه
سمان به پیشواز می ؛کند. کوه سجود می؛بردمی

 
یدا

 
 .ا

 رسد رود غنچه سوار میسبزه پیاده می                    کندیــرو قیام مـــکند سباغ سالم می          
 (119)همان: 

 ر جمازه شود ـتی مژده تو اشـکوه پ                     ناقه صالح چو ز که زاد یقین گشت مرا         
 (222)همان: 

 سوی هفتم فلک دوش شنیدم خروش                    مرا پاسبان کرصبح دم از نردبان گفت          
هسته زنـگفت زحل زهره را: زخ         

 
ن ثور را شاخ بگیر و بدوش                   مه ا

 
 وی اسد ا

  (911همان: )
میزی حس  -3-1-4     

 
           ا

میزی عبارت است از توسّ حس»
 
میختن عاتی که درا

 
ات است عشود. استعاره یا مجاز شکل عام این توسّ دو حس به یکدیگر ایجاد می زبان از رهگذر ا

یداعات که بر نی از این توسّ معیّ  یو شاخه
 
میختن دو حس بوجود ا

 
 حس ،ساس ا

 
واز روشن و یا جیغ بنفشمیزی خوانده میا

 
کدکنی،  )شفیعی« شود. مثل ا

میزی در غزلیات شمس دیده میهایی از حسدر زیر نمونه( 25، 2939
 
گاهی رسد که هر چه شود. به نظر میا

 
 این حس ،بیشتر باشدحضور ناخودا

 
میزی نیز ا

 :یابدافزایش می
             ... من نور خورم که قوت جان است                                ریان نخورم که هم زیان استــب           
 وق دهن است و نشو جان استذ                                خوشگوارست من عشق خورم که           

                    (192: 1938)مولوی، 
ی        

 
یننهـــا

 
 دیده شود حال من ار چشم شود گوش شما                         امهــرد مقاالت نـام، مهـــام ا

 (15)همان: 
ب حیات عشق را در رگ        
 
ینه                      ه کنــما روانا

 
 ه کن ــی شبانرجمهـــوح را تــی صبا

 (325)همان: 
 



 گیری نتیجه

ی فرانمایی است. وی زیبایی را همان (، فیلسوف و هنرشناس معروف قرن بیستم ایتالیا و از معتقدان به نظریهم1611 -1592بندتو کروچه )
داند و معتقد است چیزی که خاصیت به هم پیوستگی و وحدت به شهود می درونی از یک پدیده حّسی یا ذهنی مییا مکاشفه و داشتن تصویر « شهود»

ن عاطفه، شور و شوق و اشتیاق درونی است که هنرمند را به سوی خلق یابد، تجلیاست و بیان هنری که با ابزار هنری تحقق می« عاطفه»بخشد، 
 
بخش ا

ه یا یک شدنی است و زیبایی شهود یا مکاشفتغّزلی دارد که از راه مکاشفه، درک و دریافت -بیانی حّسی« دیدگاه کروچه، هنر بر اساس کشاند.اثر هنری می
ه تکیه .  در بینش عرفانی نیزکهاگونه وساطت عقل و ادراک و انواع مفهومدید اشراقی است چه در برابر محسوسات و چه بر اثر تصّورات ذهنی، بدون هیچ

گاه عمل میهایی که بر محور عقلو پرورش روحی است، بر شیوه« روح»ر بر بیشت
 
این ضمیر  ای دارد زیراکنند، توجه ویژهگریزی و تکیه بر ضمیر ناخودا
گاه است که به عنوان جایگاه دریافت شهودی، در رسیدن به تجارب روحی نقش بنیادین دارد.

 
لهاارتباط شهود هنری با شهود عرفانی، نه ناخودا

 
ی یتًا مسا

لهبیان را در فلسفه –همانی  شهود این
 
یوند تخّیل )بیان( شاعرانه در شعر موالنا به ویژه غزلیات شمس، پ –همانی  شهود عارفانه ی اینی هنر کروچه به مسا

کس، چهار صنعت معنوی از صناعات بالغی، یعنی: نماد، پارادو ، در بررسیتوصیفی –. ما در این پژوهش این تحلیل تطبیقی را با رویکردی تحلیلی دهدمی
میزی به صورتی هرچند مختصر، مطابق با درونتشخیص و حس
 
های خاّص  شور و  شهود ی غالب اثر و همچنین با هر یک از ویژگیمایه و اندیشها

و البته   «ی بیان اصیلیک شیوه»معنا در غزلیات موالنا، نویدبخش  – ایم که برقراری  اصل تناسب صورتایم و نشان دادهانجام دادهی شاعر، عاشقانه
ه مطرح بوده شناختی کروچی هنر کروچه است که تاکنون اغلب به عنوان نقطه ضعف نظریات زیباییزبان در فلسفه –همانی  هنر ای از اینتفسیر تازه

  است.
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