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 چکیده:
 اقیس یکه منجر به تخط دهیگرد یداتیاز تمه یاریاست که محمل بس یمقاالت شمس، از جمله متون

از متون  یادیز ةرشد خود، عناصر شاعران یبرا د،ی. شعر سپشودیکالم م یشعرگونگ ینثر به سو یعیطب

مقاالت  نیب مشترک،کشف روابط و عناصر  یمقاله در پ نیاخذ کرده است. ا انهیکتب صوف ژه،یبو ک،یکالس

 است. دیشمس و شعر سپ

و شبه یعروض لیافاع ةرندیپذ یو حت دیعناصر شعر سپ دةدر بردارن ،یمقاالت، به طور کّل متن

 نیو کالم آهنگ یقیامروز؛ ازجمله، موس دیشعر سپ یهافهمؤّل ئةکشف و ارا یجستار در پ نیاست. ا یعروض

 ،ییو معنا یواژگان ،ینحو یهایزیانواع هنجارگر ،یعناصر شعر گریو د هالیبا نمادها و تمث ییدر همگرا

 زین کیعناصر در شعر کالس نیکه ا داستیو... مقاالت شمس است. ناگفته پ صیاستفاده از پارادوکس، تشخ

 ریشمس از سا یسبک زیتشّخص و تما له،یوس نیاز آنهاست. تا بد یامروز ةما بر استفاد دیحضور دارند؛ تأک

 تر نشان داده شود.و عرفا، برجسته سندگانینو

 .یعناصر شعر جاز،ی، اشعر زبان ،یقیمقاالت شمس، موس کلیدی: واژگان
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 مهمقدّ

 ،یزیبن ملک داد تبر ید بن علمحّم نیالّدشمسدة پراکن یهامقاالت شمس، گفته

 نیاست. ا شدهیموالنا برگزار م حضوریب ایاست که با حضور  یدر مجالس خصوص

کتاب  نیعارف بزرگ است. ا نیو طرز نگرش ا یزندگ اثر ارزنده، تنها منبع مهّم

 نیقرار گرفته است. ما در ا یررسآن، از جهات مختلف مورد ب اهّمّیتتاکنون به جهت 

 ةمقاالت، در واقع جنب یشعرگونگ ةانجام شده، جنب قاتیمتفاوت با تحق یمقاله، با نگاه

زبان به  ةیمقاله تجز نی. در امیکنیم یبررس دیمتن را با عناصر شعر سپ نیمشترک ا

آهنگ کلمات و جمالت  رایز م؛یانظر داشته واج را مّد یعنی یعنصر زبان نیترکوچک

مانند  یگریشدن کالم است. عناصر د ییایقیعوامل موس نیترّاز مهم د،یدر شعر سپ

ه قرار شده، مورد توّج ادیدر کنار عناصر  زی... نیو اسناد مجاز صیاستفاده از نماد، تشخ

آن،  ندةیگو دةیروست که بر طبق عقروبه یگرفته است. در مقاالت، خواننده با متن

آخر »مانند:  ییهااستوار است. نمونه یاعهیبالّطو ماوراء یهودش یهاافتیبراساس ره

... در دیآیاست، محو شده، سخن از آن سر م یفان شیدرو نی. استین شیمتکلم درو

مرا از حق »(، 178، ص1ج، 1831، تبریزی )شمس« کامل، متکلم خداست شیدرو

آن »(، 181، ص2جهمان، )«میپست بگو یهارهینظ نیکه از ا ستین یدستور یتعال

پوشش در  م،یگویآن اصل دگر م رینظ د،یآیسخت مشکل م شانیبر ا میگویاصل را م

( و ... بسامد جا)همان «کندیم دهیآن دگر را پوش یتا به آخر، هر سخن رودیپوشش م

 دارد. ییباال اریبس

 یهاقیتعل ،ییرمزگشا یخود را برا دیبا یمتون نیدر برخورد با چن خواننده

و لطف  یآهنگآماده کند. فصاحت و خوش یاپیپ یجازهایاشارات گذرنده و ا ،ییمعنا

نیبه ا یخاّص یو موج شعر یو... هارمون باتیتناسب الفاظ و ترک ق،یعم یکالم، معان

 نیبه بهتر تواندیم ،یصیخصا نیبا چن یمتون نیچن ن،یاست. بنابرا دهیمتون بخش گونه

مانند زردشت  میکه سخنان بزرگان قد میدانیم»گردد.  لیمتن تبد یشاعرانگ یبستر برا

و  یعتیکه خواسته است شر یو سخنان بودا و برهمنان صاحب ودا و سخنان هر کس
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و  یعال ةخود و گفتار خود فرو کشد، و قص یآورد، و دل مردم را به سو دایپ یتمّل

« است، شعر است نه نثر... یته تیبزرگ داشته باشد، هر چند از وزن و قاف یمراد

  ینیو بزرگان د اءاهللیع، به اولتوّس یمطلب را با کم نیهم(. 283، ص2ج، 1831)بهار، 

 ملحوظ داشت. زیشمس را ن یر واالنسبت داد و تفّک توانیم

قطعًا »و  کندیم نیآنها را تضم یریپذلیتأو تّیمتون، قابل گونهنیبودن ا یشهود

 «اندخیتار یایزنده و پو یهامتن ةدر زمر اند،رفتهیرا پذ شتریب یهالیکه تأو یمتون

 ةعمد لیشود، دل یتک بررسمتن، تک ی(. اگر عناصر درون177، ص1831 ،ی)فتوح

 نیاستوار است که ا دهیعق نی. اساس نظر ما، بر اشدآن کشف خواهد  یشعر تیثیح

تفاوت » رایاوست؛ ز خاّص ةیو روح  شخصّیتکالم شمس، مرهون  یشعر تیثیح

، 1831 کوب،نی)زّر« هاها هست و در منشاست که در طبع یسببش تفاوت البّتهها سبک

و موزون است.  ییایقیموس البداههیف ز،یسماع طلب شمس ن ری(. ذهن و ضم177ص

   و از آن اثر  کندیاست که شنونده آن را با جان خود حس م یعیآهنگ کالم او طب»

 (.212، ص1837 ،یمیو رح ی)رض «ردیپذیم

موزون و  یهاگفته نیدر ا یعامل و عنصر شعر نیترساختریز رسد،ینظر م به

 یخود، معتقد است که کالم او، اسرار ،یزیفراوان است. شمس تبر یجازهایا ن،یآهنگ

گون خط اط سهآن خّط»شود.  انیگونه بسه دیو ناچار با یاست از جانب حق تعال

 ِرینه غ ینه او خواند یکی ر،یهم غ یواندهم او خ یکی ر،یال غ یاو خواند یکی ،ینبشت

 دهیطور که د(. همان272، ص1ج، 1831 ،تبریزی )شمس «میاو، آن منم که سخن گو

آن  یاصل یهافهو ابهام از مؤّل جازیبر خط سوم است که ا شتریب یو دیکأت شود،یم

 ریشنونده را در مس ایندارد که خواننده  یاعرفا، عالقه ریمثل سا یخواهد بود. و

عنصر  نیترا برجستهاّم .اندیخود همراه سازد و تمام مناظر راه را به او بنما داتشهو

نثر  ”دیشعر با دیگویم ماین یوقت»بودن کالم شمس است.  ییقایمقاالت، موس یشعر

 دیگفتار تأک یعیو لحن طب کیبر عنصر درامات زیاز هر چ شیباشد، در واقع ب“ دارآهنگ

مخصوص به  یهارفتارها، افکار و آموزه ات،ّیروح(. 103، ص1838جورکش، )« دارد
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خاص و همسو با سبک  یاز آهنگ زیزبان ن تمیبرخوردار است، ر یخود، از سبک مستقّل

شعر جز به »گفت که  توانیم ی(. حّت11، ص1832 ،یری)ش کندیم یرویپ سندهینو

 یقیموس ریتأث(. 111، ص1831 ،یکدکن یعی)شف« ندارد یافهیرساندن زبان، وظ یقیموس

نگاه  ریروشن و واضح است. تأث سنده،ینو  شخصّیتو  هّیدر عاطفه و عاطفه در روح

بودن کالم او، قابل  نیدر موزون و آهنگ زین یقیسماع و موس ةمثبت شمس به مسأل

(. و از 117، ص1831 ،یموالنا است )توکل یشمس برا یهال است. سماع از ارمغانتأّم

       سماع  یبا شمس، حّت ییاز آشنا شیتا پ ،یمولو هک ستین یابهام یجا» یطرف

 یقیآموخته است... شمس موس یرقص چرخان را شمس به و نییاست و آ دانستهینم

 «دیستایو م بردیباال م ،یقرآن فارس چنگ را، تا حّد یناطق پاک، و نوا یوح را، تا حّد

 ییوباشد و سبک، گ فیرقص مردان خدا لط(. »71-78صص ،1837 ،یالزمان)صاحب

« . اندرون چو کوه و صد هزار کوه، و برون چو کاهرودیآب م یبرگ است که بر رو

عناصر  ریر کردن سامؤّث یبستر برا نیبهتر ،یقی(. موس21، ص2ج، 1831)شمس، 

بوده یقیموس فتگانیش نیهمواره، شاعران بزرگ، آگاه و ناآگاه، بزرگتر»است.  یشعر

 در ،یقیو موس اند،یقیموس نیگوناگون ا یهاهمه و همه جلوه ان،یب ،یمعن ر،یاند. تصو

همة  قیدارد. توف شیو معهود خو یم عرفوتر از مفهگسترده یکاربرد، مفهوم نیا

« است یقیموس یحوزة مفهوم نیآنها به ا یکینزد زانیجهان، به م یادب یها-شاهکار

 (.718-712صص، 1832 ،ی)دهباش

 انیآن به ارتجال و بداهه، ب دةنیاست که گو یاپراکنده یهاگفته« مقاالت شمس»

 وندهایجمالت، پ قیو تنس میتنظ یواژگان، چگونگ نشیانتخاب و گز ن،ی. بنابراکندیم

باشد.  ندهیزبان گو یعیو طب یذات تواندیم یادیکالم و ... تا حدود ز یهاو گسست

خود را به زبان  اتّیو ن انیبود خوش ب یخنرانکه شمس س کندیم انیب ،مقاالت»

(. 131،ص 1831 س،ی)لوئ« است کردهیم انیب ز،یانگدل اریهم ساده و هم بس ،یفارس

وجود دارد،  ریقاطع و پر تأث یزیچ»معتقد است: در کلمات شمس  زین کیتیچ مایلیو
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« باشد ختهیانگاند برآن سخنان بوده دةرا که شنون یاغلب کسان یزاریاگر بهت و ب یحّت

 (.87، ص1836 ک،یتی)چ

مزاج و طبع تند  نیشمس است که نمود ا حیو صر پروایب  شخصّیت گر،ید ةکتن
و قاطعانه  دهیدر جمالت کوتاه و بر توانیم یو سرکش را در سبک مقاالت بخوب

و  شودیو کوتاه م حیغالبًا صر انشیاگر طبع شاعر تند و سرکش باشد سبک ب. »افتیدر
از استعارات و  شودیسبک او در آگنده م ،ییایپرور و رو الیداشته باشد خ یاگر طبع

تند و   شخصّیت نیا که،نیر ات(.مهّم171، ص1831 کوب،نی)زّر« مجازات دور و دراز
مخاطب خود ندارد،  اتّیبه روح ییچندان اعتنا ،شیهاگفته انیسرکش و آمرانه که در ب

طبع و مزاج  یادر واقع به اقتض»پرداخت.  میآن خواه لیشاعرانه دارد که به دال یکالم
 یکی. زیو التماس آم فیضع یگریو د زندیتند و محکم و آمرانه حرف م یکیخاص، 

. دیگویم دیایاعتناست هر چه بر زبانش ب یب یگریو د کتدیم نیالفاظ را سبک سنگ
(. 177)همان، ص« الفاظ بیست هم طرز ترکا هم انتخاب لفظ تابع طبع مزاج شاعر

آمرانه و تند   شخصّیتشاعرانه، مزاج و  جازیا لیاز دال یکیعا کرد که اّد توانیپس م
 شمس است.

کالم شمس و  یتک اجزاتک ةیبه تجز ،یستیفرمال یجستار، با نگاه نیدر ا ما
و  ریتأث زانی. سپس ممیپردازیشده، م نشیمتِن گز یآن اجزاء در بافت کّل لیسپس تحل

نظر باشد، در هم  مّد دیبا زیکه قبل از هر چ یمهّم ة. نکتمیکنیص مآنها را مشّخ ییکارآ
واحد است، که  یشعرساز در عبارت ییعناصر مختلف و بعضًا نامر یو همراه یدگیتن

از سخنان  یاریکرده است و گرنه در بس« همه شعر» یبه عبارت ایسخن شمس را شعر 
ا کالم را شاعرانه نکرده وجود داشته باشد، اّم یعناصر شعراز  یکیامکان دارد  یعاّد

 هیدو زاو ای کیاست، معمواًل از شده  لیکه تحل ییهااکثر نمونه داست،یباشد. ناگفته پ
 .ندهست زین یگرید یعناصر شعر دةکه در بردارن یشده، در حال دهید

 

 پیشینة تحقیق

و مقاالتش انجام  یزیشمس تبر  شخصّیت رامونیپ یامختلف و ارزنده قاتیتحق

وجود دارد که در مورد زبان و فکر  یمقاالت ارزشمند انیم نیگرفته است، در ا
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« در مقاالت شمس یزبان عرفان» لةمقا لینگاشته شده است، از قب« مقاالت شمس»

 ،یزیهنجارگر ت،ّیشفاف انندم یکه به مباحث یمیار رحو عبدالغّف یاز احمد رض( 1837)

اند بودن زبان مقاالت و... اشاره کرده انهیو عام یامحاوره ،ییمتناقض نما ،یگرتیروا

از ( 1833)« در مقاالت شمس یرونیآ(. »211-111ص، ص1837 ،یمیو رح ی)رض

و... در  هیو ظنز و کنا بهیمطا یهاکه به جنبه یو زهرا لرستان زادهنیغالمحس نیغالمحس

که به  یدمحّم یاز عل( 1831)« مقاالت شمس یزبان یشناختسبک. »اندداختهمقاالت پر

 الیس انیجر»ر به ت. از همه مهّمپردازدیمقاالت م یسبک یهایژگیو نیترّممه انیب

معترضه  یهاجمله»، «متن یگفت و گو لیسکوت متن دل»، «زبان ینمود حرکت»، «ذهن

 دةعوامل سازن یبررس(. »181-11، ص1831 ،یدر مقاالت پرداخته است )محمد« و که

. یبامشک مرایاز س( 1833) «یانسجام دستور ةبر مسئل دیابهام در مقاالت شمس با تأک

 یعنی ؛یدانسته است نه معنائ یو کالم یابهام موجود در متن مقاالت را لفظ عّلت وی

، 1833 ،یاز نحو جمالت را عامل ابهام مقاالت دانسته است )بامشک یحذف عوامل زبان

از ( 1810) «یزیشمس تبر یقرآن التیتأو یدر چگونگ یپژوهش(. »36-11 صص

لیمختلف تأو یهاکه به جنبه یپندر یجالل داهللیملک ثابت و  یمهد ،یمحمد خدادا

، 1810 یپندر یملک ثابت و جالل ،یاند )خدادادقرآن پرداخته اتیشمس از آ یها

 یتجارب عرفان اختارو س انیاز اسلوب ب یلیتحل-شمس یهایاگریمیک(. »11-11صص

 ،یبر نوشتار یکالم گفتار یبرتر یهااز بهمن نزهت که جنبه( 1810)« -یزیشمس تبر

او  تّینامتنیمقاالت، و ب یریشمس بر شکل گ ةّیروح ریسخنان شمس، تاث یریپذ لیتأو

 توانیم نی(. همچن11-28ص، ص1810کرده است )نزهت،  نییعرفا را، تب ریبا سا

 گلو،یب یه)اسداّل «یزیشمس تبر اتّیدر غزل ینحو یفراهنجار» لیاز قب یگریمقاالت د

« نماها یا عبارات متناقصتوصیف زبانشناختی پارادوکس» ( و22-1ص، ص1812

ا اّم ست،یدر مورد مقاالت ن مٌاینام برد که اگر چه مستق ( را1873)محمد وثوقی، 

 راهگشاست.



 __________________________________________________________________  
 167     مقاالت شمس در یو زبان ییمعنا ،ییقایموس یها خوشه یدگیتن در هم

 

 

 یزبان یهایژگیاز آنها به و یوجود دارد که بخش زین یارزشمند یهاکتاب

شمس  شةیسخنان، و اند ، شخصّیتخط سوم، دربارة »اند، از جمله: مقاالت نظر داشته

 «و زبان در مقاالت شمس شهیاند»و  یمانالّزصاحب نیاز ناصرالّد( 1837) «یزیتبر

 .ییاز جواد مرتضا (1831)

 گریبا عناصر د ییقایعناصر موس یدگیتندرهم -1

و  یقیموس یبسترهم ،از عبارات مقاالت شمس یدر بعض و نماد: یقیموس -1-1

 جه،یو در نت ییمعنا قیتعل جادیابهام و ا تّیگونه، سبب تقوشطح یانیب یارینماد، به 

شعر امروز  یهافهمؤّل نیترّماز مه نیمتن شده است و ا لیمجبور کردن خواننده به تأو

است و  کیسخن من ن نیا: »دیگویم د. شمس در مورد سخن خوشودیمحسوب م

همچنان بکر  یاصل یفهم شود و آن معن گرید یهر بار معن میمشکل اگر صد بار بگو

قرآن بساز/ گفتم:  ریگفتند: ما را تفس(. »163ص ،1ج، 1831، تبریزی )شمس« باشد

/ شودیمنکر م زیمن ن نیاز خدا/ ا ید و/ ناز محّم ی/ ندیدانیما/ چنان است که م ریتفس

/ ی: ندیگوی/ م؟یدهی/ رها کن/ برو/ ما را چه صداع می: چون منکرمشیگویم   مرا/ 

/ چنان که کندیکه نفس من است/ سخن من/ فهم نم نیمنکر/ ا باشمیم نیچننروم/ هم

/ ری/ هم غیهم او خواند یکی/ ری/ الغیاو خواند یکی/ یاط/ سه گون خط نبشتآن خّط

« من!  ریو/ نه غ دانمی/ نه من ممیکه سخن گو نماو/ آن/ م ری/ نه غینه او خواند یکی

 (.272ص)همان، 

انتخاب شده، گفته  یهاکتابت تمام نمونه وةیدر مورد ش دیکه با یاابتدا، نکته در

 ،یجمالت و عبارات کالم عیتقط یدر چگونگ م،یاکرده یاست که ما سع نیشود، ا

 یشاملو در کتابت شعرها»طور که همان م،ینظر قرار دهرا مّد یعوامل و عناصر شعر

تفنن  یشعرها از رو نیاو در کتابت ا وةیکه ش البّتهخاص دارد.  یاقهیخود، سل دیسپ

 تیهدا د،یسپ یشعرها یکتابت عیدر انتخاب طرز تقط یو زةیانگ مهّمترین. ستین

کتابت به چشم  وةیش نیکه در ا یگرید ةاست... نکت یقیدر موس تمیخواننده به حفظ ر

در  ه،یاز انواع هماهنگ و هم قاف یبه نوع ایوزن، و قرار دادن کلمات هم خورد،یم
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ه خواننده را جلب کند تا از آن توّج ریگچشم تّیص و موقعاست که تشّخ ییجا

متن،  یساختار کّل (.118، ص1831 ان،ی)پورنامدار «غافل نماند آنها یآهنگتناسب و هم

 یهال، تکرار واژهکرد. در بند اّو میآن را به دو بند تقس توانیاست که م یاگونهبه

اطرافش،  یاست که فضا یاخود، واژه ،«ریتفس. »دینمایم برجستهو منکر،  ین ر،یتفس

. دو کندیع و متفاوت را القا ممتنّو یهاتّیذهن ر،یتفس ژةوا رایق است؛ زشناور و معّل

در  ر،یتفس ژةو ابهام نهفته در وا قیهستند. تعل یاز واژگان منف زین« منکر»و  «ین» ژةوا

متفاوت  یتکرار آن، خبر از مفسر دویبا تأک کر،من ژةمتن و منجر شدن آن به وا یابتدا

به عنوان دو « دمحّم»و « خدا» ژةبا دو وا یجواردر هم زین «ین» ژة. وادهدیم شیاند

باره نیدر ا انیگونه است. پورنامدارکفر یشطح دةدر بردارن ،یدیر توحقطب برتر تفّک

  ها مواجه واسطه نیا شتریبا حذف ب مییآیهر چه از قرن دوم جلوتر م» معتقد است:

 دایت، حکم واسطه و حجاب پو کتاب و سّن امبرینبوت پ ی. تا بدانجا که حّتمیشویم

 یتلّق یعادت مانیاسالم و ا زیواسطه ن نیا قیو اسالم حاصل از طر مانیا رای. زکنندیم

 طیبا خداست و قرار گرفتن در شرا میارتباط مستق ةجینت یواقع مانی. اسالم و اشودیم

، 1831 ان،ی)پورنامدار« نباشد، جز خود انسان یاآنان و خدا واسطه انیکه م یوح

در  ر،یاست، به قصد تحق ندهیکه نفس گو« مِن منکر»به  «نیا» رةاشا ری(. ضم181ص

شده  زید نکه با قرار گرفتن در صدر جمله، مؤّک بویژهبافت جمله قرار گرفته است؛ 

 یغنه و دماغ یهستند، نوع یشومیکه از حروف خ «ن»و « م» یهااست. تکرار صامت

 زین «یا» نیت کشدار و سنگبا مصّو یادا کردن جمالت را موجب است، مخصوصًا وقت

 ةنیبا زم ،یاندوه صوت نی. اکندیو گنگ را القا م یتو دماغ یگردد، اندوه آواز بیترک

درک نکردن  رد ندهیگو یکه با خستگ یو موضوع سخن، همساز است. اندوه یعموم

 .شودیم دیتشد« صداع» ژةاو، با استفاده از وا

بند اول، به عنوان  یهاتها و مصّوتکرار در سطح واژگان و صامت بیترت نیبد

و موزون شدن کالم قرار گرفته  یقیکالم، در خدمت موس یعناصر و اجزا نیترکوچک

، «یدهیم»، «ین» یهاهیقافشبه  نیچنو هم« مرا» ،«خدا»، «ما»قرارگرفتن  هیقافاست. هم
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را  هیحروف قاف رایز کند؛یم زتریآمو حزن نیکالم را پر طن ییقایروند موس زین «یمنکر»

 .دهدیم لیتشک دهیکش یبلند و هجاها یهاتمصّو

شطح و  در حّد یدوم کالم مشهود است. شمس، اغراق رةشاعرانه در پا جازیا اوج

د/ از محّم ی/ ندیدانیما/ چنان است که م ری. تفسکندیم انیکوتاه ب یریکفر را در تصو

که در  یاست، هنگام «دیدانیم»فعل  دةکالم بر عه رگذاریو تأث یاز خدا. بار عاطف ین

است که  ادیز یفعل به قدر نیا دی. تأکردیگیقرار م ،«دیدانیچنان است که م» بیترک

 ری)تفسیپارادوکس ریتصو نی. ادیآیم و انذار به حساب دیتهد یمخاطب نوع یبرا

کالم را  یمعنو یقیاست( بار موس غمبریپ ریخدا و نه مانند تفس ریکه نه مانند تفس یقرآن

 متن است. رةپا نیا یجمال شناس یبر عهده دارد و محور اساس

سخن را از داشتن  یاجزا ةیاست که بق یهمانند ستون محکم «دیدانیم»فعل  نیا

بر دیکالم و تأک ییجابعد، به جابه رةدر پا تر شیاغراق ب ی. سپس براکندیم ازینیفعل ب

به  «نیا» رةاشا ری. ضمکندیخلق م زیآمموجز و اغراق ،ییقایموس یکالم« مرا»و « من»

-العاده و شگفتخارق  شخصّیتکه « مرا»و سپس با پرتاب  کندیکمک م« من» ریتحق

 نیا» یشود. به عبارت یآن م میو تعظ میشمس است، به آخر جمله، باعث تکر زیانگ

اوست.  یقیو حق میعظ  شخصّیتکه « مرا»شمس است در مقابل  ریمِن منکر و حق« من

و به  باشداز ضرورت وزن ن یجمله اگر تنها ناش یارکان و اجزا یعیمحل طب رییتغ»

-خاص باشد، از جنبه ییهاکلمه ایکلمه  یت او بر روه خواننده و دّقمنظور جلب توّج

کلمات،  یقیحاصل از داللت حق یجدا از معن رایز شود،یکالم محسوب م یبالغ یها

و  میتعظ یالقا د،یکردن خواننده، رفع شک و ترد ریگغافل لیاز قب یگرید یثانو یمعان

 ان،ی)پورنامدار «ردیگیبر عهده م زیرا به خواننده ن ندهیگو رتأّثه و و شدت توّج میتکر

 یعیاست. شف عیبکر و بد ریتصو کی ةا بند دوم سخن شمس، ارائ(. اّم876، ص 1831

به نام  یمستقل شاعر هستند. اصطالح یشعر ةکه تجرب ریتصاو گونهنیا رةدر با یکدکن

شمس  ریتصاو ی(، که در مورد بعض110، ص1836 ،یکدکن یعیدارد )شف« مادر ریتصو»

ل و دوم با بند سوم که بند اّو انیم یخال یبند صادق است. فضا نیا ریاز جمله تصو
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قرآن بر زبان شمس، از  ریتفس نیخواننده پر شود، در واقع ارتباط ب یذهن تّیبا فعال دیبا

    ودخ ریکه نه خود و نه غ یخطاط لیاست که در تمث یالهام اله ایناخودآگاه  قیطر

 یفیتعر ةبند دوم سخن شمس در واقع، ارائ شده است. انیب سد،ینویکه چه م داندیم

 .استل او در بند اّو یهاییگوشطح هیتوج یبکر از خود شمس، است و به نوع

نماد  تواندیدارد و م لیو تأو میتعم تّیاست که قابل یدیکل یهااز واژه «اطخّط»

کرد: سه لیتأو توانیم زین گونهنیبند دوم را ا ،یطور کّلو به دیبه حساب آ یشخص

 یگروه، کسان نیترنیی. پاکندیم کیرا تفک انیاهل ب ایگونه خط، سه گروه اهل دانش و 

 یفهمند. گروه دوم کسانیم گرانیو هم د ندیگویم چه دانندیهستند که هم خود م

هستند که کالمشان  یو گروه سوم کسان ندیگویچه م فهمندیهستند که فقط خود م

 نیبا هم شهیاند نی. افهمندیم گرانیو نه د ندیگویچه م دانندیاسرار است و نه خود م

آن ». از جمله: شودیم دهید اریو نماد( در متن مقاالت بس یقیموس وندی)پ یشعر کیتکن

 کی اری/ اگر از ورق خواَندیبرنم اری/ ورق خود برخواَند/ ورق شیاندشخص نقصان

/ ورق خود خواَند و بس/ در آن ورق او/ همه یدی/ نگوچیه نهای/ از ایسطر برخواَند

      ورق خود بر»(. و 13، ص1ج، 1831، تبریزی )شمس« باطل کیخط/ کژ مِژ تار

از  اسی/ قیریگیم اسیاز حال خود/ ق یعنی/ یخوانی( برنمص)غامبریورق پ/ یخوانیم

، 2جو همان،  123، ص2جو همان،  167-166، صص2ج)همان،  «یریگیحال او/ نم

 یقیموس دنیتنها، درهمنمونه نیدر تمام ا شودیم دهیطور که د(. همان110-181صص

است. تکرار در  دهوجود آورشاعرانه به یبستر ل،یموجز و قابل تأو یو نماد در جمالت

ه کالم را در خدمت معنا و با توّج یقیبه طرق مختلف، موس زیسطح واژگان و حروف ن

 .بردیم شیبه معنا، پ

و  یقیاز موس یبیترک دهد،یکه شمس از خود ارائه م یفیتعر ز،ین ریز ةدر نمون 

 نیشده/ و وطن و حال من ا / مرکب منمینیبیم ایپدر! من در یاکنون ا»نماد است: 

/ و ی/ واگرنه/ برو بر مرغان خانگایدر نیمن از توأم/ درآ در ا ای/ یاست/ اگر تو از من

، 1ج، همان) «؟ی/ با دشمن چه کنیکن نیدوست چن بااست/ گفت  ختنیرا/ آوو/ تنیا
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واژگان  ا،یه به درنثر شعرگونه است. با توّج نیا ةواژ نیتریدیکل «ایدر(. »77ص

معمواًل  ،یسبک شناس لیدر تحل» شوندیم یابی" ارزی"مرکب"، "وطن"، "مرغان خانگ

به سبک  دهندهاز عوامل شکل  یکیشاعر را  ای سندهینو کی( Dictionواژگان ) فیط

است.  سندهینو یشناس یهست یاز نگرش یناش یواژگان فیط نیا نشی... گزشمارندیم

 ییهاها و واژهصفت بنابراین. ندیبیو جهان م اءیاوصاف را در اش نینگاه اوست که ا

"، ای(."در10، ص1831 ،یکه حامل آن نگرش باشند )فتوح ندیگزیبرم فیتوص یبرا

ق تعّل یماّد یایکه به دن ستییها"، نماد انسانیخانگ نو "مرغا ینماد عالم روحان

 ،یروشیهر دو نشان عدم سکون، تالطم، حرکت و پ «ایدر»و « مرکب»دارند. واژگان 

ا ارزشمند. در و ساکن اّم میاست مق یاواژه« وطن»هستند. در مقابل،  تیوسعت و نها

پارادوکس  یا. با گونهدباش «ایدر»و « مرکب»که وطن )اقامتگاه ثابت( انسان،  یصورت

 یگرید ییمرکب از وطن معناو  ایه به دربا توّج دیشد که به ناچار با میرو خواه رو به

در حال حرکت و به  یبر مرکب ایو  ایکه وطن انسان، بر در میر کن. مثاًل تصّومیارائه ده

 تّجح دةکنناست که تمام یاجمله« است نیو حال من ا»بعد  رةاست. پا دنیرس تینها

اعجاب ًایو ثان رییقابل تغ ریکه اواًل غ ندهیگو یو فکر یروح طیبر شنونده است. شرا

شده، در  ادیه به واژگان با توّج ید شده است. مرغان خانگاست، مؤّک ییو ماورا زیانگ

در هم «ایدر»و « درآ»در « آ»ت بلند و کشدار مصّو نیآرام و سنگ یقیاست. موس تضاّد

را به ذهن متبادر  ایدر یو مداوم و طوفان نیحرکت سنگ «ییا»ت بلند با مصّو یجوار

را  یدار و حرکتجهش یقیموس ینوع« بِر»و « برو»کوتاه در  یهاتو تکرار مصّو کندیم

 . کندیم یتداع

د دارد که شمس از ووج یفراوان ییهادر مقاالت نمونه :لیو تمث یقیموس -1-2

نثر خود سود برده  ِیشاعرانگ یبرا لیو عنصر تمث یقیموس یدگیتنو درهم یبسترهم

بودم/ بر  یرم/ آب/ از اندرون/ روشن و منّومیو خوش گو میخوب گو»است. از جمله: 

/ تا وجود موالنا بر من زد/ روان شد/ گرفتمیم یو بو دمیچیپی/ و مدمیجوشیخود م

 ِلی(. تمث112، ص1ج، 1831، تبریزی شمس« )م.../ خوش و تازه و خّررودیاکنون م
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 چد،یپیشان که بر خود مجو یاز مالقات موالنا، به آب شیر بودن شمس، پروشن و منّو

کلمات و  تمیخوان شده است؛ رآهنگ و همهم یقیشکل ممکن با موس نیباتریبه ز

 یفاق سماعاّت جاز،یا قیاز طر یضرب تمیر نیو پرتنش است. ا یآهنگجمالت، ضرب

 یاپیعبارت بهتر، پبرده است؛ به نیآن از ب یقیموس یبه وزن را برا ازیاست که ن ییبایز

کرده است و  یآهنگرا کوبنده و ضرب یقیموس نیفعل پشت سر هم، طن نیآوردن چند

و خروشان را به  چندهیو پ جوشان یاز رود یداریو شن یبصر یریتصو ،یقیموس نیا

 گری. دشودیموالنا آرام م داریشعر، پس از د ِیقیرود و موس نیا اکند. اّمیم ذهن متبادر 

در  بارنیبودن رود، ا یآرامش در جار نی. استین یفعل، خبر نیچند یاز حضور متوال

 ریز ةم...( نمونخوش و تازه و خّر رودی)اکنون م شودیخدمت گرفته متتابع صفات، به 

 اءاهللیاول ایمحض خدا  عیو مط دیاست که بتواند بر نفس خود غالب آ یانسان لیتمث زین

افتاد/  ایچون در در»نماند.  یباق یزیو وجود موهوم او چ تّیکه از انان یاگونهشود، به

ا/ خود را مرده باشد/ اّل ری/ در هم شکندش/ اگر خود شایزند/ در یاگر/ دست و پا

/ چندان که غرقه شود و بردیاست که تا/ زنده است او را/ فرو م / آنایدر دتسازد/ عا

، 1831شمس تبریزی، « )/ و حّمال او شودردشی/ چون غرقه شد و بمرد/ برگردیبم

 (.113، ص1ج

ات در که به کّر یمیاز مفاه یکی و... : ینحو یزیو هنجارگر یقیموس -1-3

 یو باطن یشهود یحمل معان یبرا ،یزبان تّیظرف یشود، ناتوانیم دهیمقاالت شمس د

 یمناسب برا یموضوع اشاره کرده و بستر نیشعرگونه به ا یانیاست. خود شمس در ب

 ةآخر/ عرص»آورده است.  همفرا صیو تشخ ینحو یزیو هنجارگر یقیموس ییهمسو

 ییاو/ و باز/ معنا ةعرص یدر فراخنا دیآی/ تنگ میسخن سخت فراخ است/ که معن

 / درکشدشیم عبارت را/ فرو یفراخنا آردی/ که تنگ میمعن نیا ةعرص یاست ورا

او/ نه از  ی/ پس خاموشماندیعبارت نم چی/ حرفش را/ و صوتش را/ که هکشدشیم

(. تکرار صامت 13، ص1ج، 1831، تبریزی شمس« )است یرپُ ازاست/  یمعن ِیکم

است، در سراسر قطعه، ذهن خواننده را همانند  یریصف یهاکه از صامت« ص»و « س»
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صداها، در سراسر  گونهنی. تکرار ابردیبه دور دست م دهیکش یسوت ای ریصف یصدا

 ت،و محو شدن کامل حرف، صو هیو موضوع آن، تجز یعموم ةنیبه زمه متن، با توّج

 ری. تکرار ضمکندیمعنا را به ذهن متبادر م ةگسترد اریبس یعبارت و سخن در فضا

کامل را  ةیو تجز دنیقدرت جذب و فرو بلع نیا« او» یبه جا زین« ش» یمفعول ةوستیپ

 .بخشدیت مشّد

سخن  یبهتر احساس محور افتیمنجر به در تواندیم ییقایموس دیتمه نیا کشف

« ص»و... ضمن آن که به مناسبت تکرار دانیمثاًل م یبه جا« عرصه» واژةگردد. انتخاب 

با  یجواردر هم زیرا ن یشتریو وسعت ب یکرده است، گستردگ ییواج آرا جادیا

 ةیقاف یبا فراخ، نوع یتناسب اشتقاق منض زین «یفراخنا. »کندیم ممجّس «یفراخ»

 عبارت است از: شعر نیا ریتصو نیگذارترریکرده است. تأث دیتول «یورا»با  یدرون

سخت است  ژةوا ،ییاز واج آرا ریآن غ لی، و دل«ستا سخن سخت فراخ ةآخر/ عرص»

به کند،یم دیتشد زیرا ن یاست، ضمن آن که ناخودآگاه، تنگ بودن معن دکنندهیکه تشد

 نیبعد محذوف شده است. در ا یهادر پاره یلفظ ةنی"سخت" به قر ییکه گو یانهگو

همه  یعنی. کندیم یرا تداع «رهیو غ» یسه نقطه )...( به معن ینوع« را»تکرار  ریتصو

 یبرا زین« عبارت را یآرد فراخنایکه تنگ م» رةپا انیدر پا« را. »کشدیرا فرو م زشیچ

چه شادم : »دهدی"مرا" رخ م ةنوع تکرار گاه در کلم نی. ااست« به تنگ آوردن»بر  دیتأک

دل مرا به تو دهد/ مرا/ چه آن جهان/  نیداد؟/ خدا ا یدوست نیتو/ که مرا/چن یبه دوست

شمس « )آسمان/ مرا/ چه باال/چه پست ی/ چه باالنیجهان/ مرا/ چه قعر زم نیچه ا

 جملهکلمات  شتریعدم حذف در ب نیا ی(. گاه131-133، صص1ج، 1831تبریزی، 

/ ی/ نه از فراغ موالنا مرا رنج/ نه از وصال او مرا خوشمیمن الابال: »ردیگیصورت م

ی/ آن نستنیمن از نهاد من/ رنج من هم از نهاد من/ اکنون مشکل باشد با من ز یخوش

در مثال مورد بحث، « سخن» واژة «صیتشخ» یمگامه (.111، صهمان) «امی/ آن نام

 یجاندارمدار ی. به طور کّلدهدیکرده، به سمت شعر سوق م تّیبودن کالم را تقو یادب

فتاده است/ از نور  یزیاو را/ چ»ص دارد: متن مقاالت، تشّخ یجا یسخن در جا
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 ،1831شمس تبریزی، « )/ موافق حال...دیزایاوست/ و پرتو نور)او(/ که سخن از من م

با  ی/ دگفتمیمنوال م نیبر: »دینمایرخ م یبه صورت اسناد مجاز زین ی(. گاه111ص

سخن/  ری/ زشدمی/ مغلوب مختیریسخن بر من فرو م /گشتمیم خود/ و گرد خندق

 (822ص)همان،  «یمغلوب تیاز غا ستادمیایم

موضوع است:  نیا یهااز نمونه ریز ةقطع :نیمتبا یرهایو تصو یقیموس -1-4

در او/ با او/ سخن/ توانم/ گفتن/تو/  دمیسخن با خود توانم گفتن/ با هر که خود را د»

/ آن/ دشمن تو ینمودیم یگانگیو ب یازینیکه ب ی/ آن/ تو نبودیینمایم ازیکه ن ینیا

 یرا چگونه رنجانم/ که اگر بر پاو/آخر/ من تیتو نبود که دمیرنجانیبود/ از بهر آنش م

-11،صص1ج)همان، « را/ خسته کندوت یمن/ در خلد/ پا ژةتو بوسه دهم/ ترسم که م

100.) 

که در بند  شودیم دهید یشود، بخوب میتقس یسخن شمس به سه بند کّل کّل اگر

من  ةاست. بند دوم، سخن از تو و در بند سوم، سخن از رابط ندهیل، سخن از من گواّو

خش یقیتکرار واژه و تکرار عبارت، موس لیل، تکرار واج به دلو توست. در بند اّو

که « خ»صامت  یجوارهم ،یقیموس نیا دیبار را در تول نیشتریکرده است. ب جادیا یدار

 شود،یادا م یو پرتاب یکه به صورت انفجار« د»و « ت»با  شودیخشن و خشک ادا م

است که سخن او را درک  یاشنونده دیتهد ای ریقصد او تحق رایبرعهده گرفته است؛ ز

با موضوع  وندیو تنافر در پ میتال لیبه کار رفته در متن از قب ییآوا داتیتمه. »کندینم

مثاًل با استفاده  آنهااصوات و تکرار  بیتا نشان داده شود که با ترک شوندیم یاثر بررس

به وجود  المک خاّص یقیچگونه موس «یهم مصوت»و  «یصامتهم»چون  یداتیاز تمه

 (.206، ص 1832 نده،ی)پا «دهدیم لیاثر را تشک ییکه شکل آوا یایقیموس آورد،یم

« در او دمیبا هر که خود را د» رةل پادر بند اّو رگذاریتأث ةکه هست رسدینظر م به

 تواند،یشاعر م چهاند. آنآن قرار گرفته ةیدر اطراف و حاش گر،ید یهاپاره رایز ؛است

 یدرون یو صفا قلیص نهییکه مانند آ یاست. پس شنونده زمان نهیآ ند،یخود را در آن بب

 نیا یرگذاریتأث لیدل نیبهتر دی. شاافتیکالم شمس را خواهد  دنیشن تّیقابل ابد،یب
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کرده  دیخود را تشد یریپذلیتأو تّیقابل گونهنیاست. بد «نهیآ»پاره، ذکر نکردن نماد 

خود )شمس( را  اریبلکه مع داند،یدل شنونده را الزم م ینگیشمس، نه تنها آ رایاست؛ ز

که  یانهیالزم را ندارد، بلکه آ تّیصالح ،یو دل نهیهر آ زیرا داند؛یتر و الزم ممهّم

سخنان او را به دست خواهد  دنیشنزة کسب اجا تّیکنندة شمس باشد، صالحمنعکس

 شود،یم جادیا ریبعد از افعال و ضما ییهات شود، مکثها دّقپاره انیآورد. اگر به پا

ق تعّم یبرا یکوتاه صتفر شود،یها مبر آن واژه دیها، ضمن آنکه باعث تأکمکث نیا

 خواننده است. شتریب

 رةپااست. در  اهّمّیتحائز « تو»و « آن» واژةدو  ییجادر بند دوم، کاربرد و جابه

است که  «ییتو»و شکوه  مینشان تعظ نیدر صدر جمله قرار گرفته است و ا« تو»ل اّو

و  یازین یکه ب ییو اهانت به تو ریتحق یبرا« آن»)تو مثبت( دربند بعد،  دینمایم ازین

 نی( پس از آن. همی( در صدر جمله قرار گرفته و )تو منفینموده )تو منف یگانگیب

 یبرا ،یبعد رةدر پا« آن»شده است. آن/ دشمن تو بود.  رارتک زیصورت در بند بعد ن

« آن»به  دهیچسب «نیش»خواننده، به صورت  شتریه باز تکرار و جلب توّج یریجلوگ

در ارکان جمله، خود آهنگ جمله را شاعرانه کرده  ییجاجابه نیشده است و هم انیب

 شده است. ادهبنا نه« تو» زیاست. در واقع بند دوم بر محور تفاوت و تما

مشهور بابا طاهر  یتیدوب ادآوریسخن در بند سوم است که  نیا ییمعنا ییبایز اوج

 ست:ا

 تیپا یم جامـهر دو چش انیم                 تیم سراـــچشم ـةکاس زمیعز

 تـیانم به پاــخار مژگ ندــینش                پا یاز آن ترسم که غافل کج نه 

 (23، ص1836)باباطاهر همدانی، 

با « خ» یهااست. تکرار صامت نیشیپ یهاگفته یینها هیآخر در واقع توج بند

واژه« ترسم» واژة. کندیتر مرا مملوس دنیخسته )مجروح کردن( و در خل« د»و « ت»

 یوا»، «آه اگر»مانند  یتر از مترادفاتواژه مناسب نیدارد. ا ییباال یاست که بار عاطف یا

شده را در  ادیواژه، تمام عواطف  نیاًل ااّو رایو... است، ز« اگر غایافسوس و در»، «اگر
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ترس « ه»و « س»با بوسه و خسته )مجروح( با تکرار صامت  یجواردر هم ًایبردارد. ثان

 لیبه دل« ه». صامت کندیهراس مجروح کردن، القا م آزار را تا حّد یب ةو سکوت بوس

با درد و رنج و  یالقا یحلق است، برا یاست که مخرج آن انتها ییهااز صامت کهنیا

بافت کلمات از »که  میابییدر م گونهنیمناسب است. بد اریحرارت سخن گفتن، بس

 یمحور اصل ،یطور کّل(. به133، ص1833 ،ی)براهن« دارند یشتریب اهّمّیتخود کلمات 

 یمثبت و منف یها شخصّیتهر کدام از  ةدوگان نیسخن، بر تفاوت و تبا نیساختار ا

 ادا شده است.  نیشاعرانه و آهنگ یانیوار است که با باست« تو»و  «من»

 کند؛یصه ذکر ممشّخ نیچند یپارادوکس ریتصاو یبرا یفتوح پارادوکس:-1-5

 الیمحال در عالم خ یدو امر متناقض وحدت بیبا ترک رایاست؛ ز زیانگاز جمله، شگفت

 کند،یف مخودکار ادراک را متوّق انیو جر کندیم دیتول یابهام هنر د،یآیوجود مبه

و با  کندیم جادیدر زبان روزمره ا یآزاد ارد،د یرومندین یهنر جازیاست و ا یدوبعد

(. وجود 880، ص1837 ،ی)فتوح آوردیوجود مبه لیتأو تّیقابل ،یذهن یهاتکانه جادیا

در مقاالت که کالم را شاعرانه کرده باشد، فراوان است؛ به  ،یپارادوکس یرهایتصو

/ ستیغم ن نیا چیرا/ ه ده/ آخر/ بندیبای/ جامه مدیبای/ غم نان م؟یآزاد»عنوان نمونه: 

 )شمس« / او را/ چه عشق نان است؟کندیاش منان و جامه بیخداوندگارش/ ترت

ارادوکس بنا نهاده شده است. سخن بر پ نیا ی(. ساختار کّل18، ص2ج، 1831، تبریزی

 یدهد و آزادیارائه م یو بندگ یاز آزاد یپارادوکس یفیمتفاوت، تعر یشمس با نگاه

. شودیو با سؤال تمام م شودیسخن، با سؤال شروع م نی. اداندیم یرا در گرو بندگ

دور از  ،یغم بالفاصله پس از آزاد واژةحواس خواننده است.  دةزاننیال، خود، برانگؤس

را  یاعجاب پارادوکس نیا ،«ستیغم ن نیا چیبنده را/ ه»و در ادامه  رسدیذهن به نظر م

اطراف خود را  یکه عمومًا فضا است یاواژه -یبرعکس بندگ -ی. آزادبخشدیت مقّو

 یبر آزادگ یبندگ یاز برتر یسخن ظاهرًا حاک نیا ی. فضاکندیم زیشاد و نشاط انگ

پس بنده  کند،یاو م ةاست که صاحب بنده تدارک غذا و جام نیا ز،یآن ن لیاست و دل

از  ،«غم نان» بیترک یکالم، به جا یانیپا رةا در پامسائل باشد، اّم نینگران ا دینبا
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)استفهام  یسؤال یواژه که در عبارت نیاستفاده شده است و هم« عشق نان» بیترک

که عشق به نان و جامه ندارد، آزاد  یاکه بنده دهدیشده است، نشان م انی( بیانکار

فرض  یماّد یایتواند نان و جامه را نماد دنیم زیکالم ن یعموم نةیه به زماست. با توّج

 کرد.

قرار  نده،یاست و هدف گو زیآمشطح ِیپارادوکس ریتصو کی ةارائ ر،یز ةنمون 

ما دو کس عجب »است:  ندهیگو نیاعجاب و تحس تّیشنونده در موقع ایدادن خواننده 

آشکار  ای/ اولمیو دور/ تا/ چو ما دوکس به هم افتد/ سخت آشکار آشکار ریم / دیاافتاده

ل و االخر/ و الظاهر الباطن/ هو االّو یبود معن نی/ ا میاند/ و سخت نهان نهاننبوده

بند، بر  نیا ی(. ساختار کّل11-18، صص1ج، 1831، تبریزی شمس« )الظاهر هو الباطن

که  یدوکساپار یکه سخت نهان است. طباق ییآشکاراساس طباق استوار است. سخت

 ح،یبه عنوان تلم یقرآن اتیرا در بردارد. استفاده از آ ندهیگو یو کّل یمحور ةشیاند

 یخود، شطح ،یحیتلم هیو توج حیتشر نیا اپارادوکس است. اّم نیا حیو تشر هیجتو

و در  ردیپذیصادق است که ضد نم یدر مورد خداوند اتیآ نینهفته به همراه دارد. ا

 یااشاره تواند،یم حیتلم نیست. اگر چه همکتایو...  یل و آخرو اّو یظاهر و باطن نیع

 یهاداشته باشد. نمونه ،یو نهان بودن از نظر باطن داخ ّیدو ول نیا یظاهر یبه آشکار

/ ییکه بجوا چندانرا دو دست است/ اّم اری»ها هستند: دست پارادوکس نیاز ا زین ریز

راست است/ تا چنان (. »18، ص2ج)همان، « / در دو دستش راست استیابیچپ ب

 نیتو/ ع واباست/ مخسب.../تا چنان شود/ که خ یداریب نی/ که خواب تو عیانشده

خوش باشد/ در غم شاد  یمرد آن باشد که در ناخوش»(، 61ص)همان، « بود یداریب

/ یمرادیاست/ در آن ب دهیچیچنان درپ/ همیمرادیکه داند که/ آن مراد در ب رایباشد/ ز

الع اّط ی(. برا12ص، همان...« )یمرادیب دنیرس ةمراد است/ و در آن مراد غص دیام

، 1837 ،یمیو رح یبوددن زبان عرفا رجوع شود به )رض کالیدوکسااراز پ شتریب

 (.201ص
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 یرویاست که ن یکار»که  یزیامعنصر حّس ةغلب :یزیامو حّس یقیموس -1-6

و  راتیتعب ای دهد،یحس انجام م کیمربوط به  راتیلغات و تعب ةدر جهت توسع الیخ

است که  یامسأله نیو ا دهدیانتقال م گرید حس را به حّس کیلغات مربوط به 

را در برابر آن  یزیامو ما اصطالح حّس خوانندیم synaesthesiaآن را  ییناقدان اروپا

 یاژهیو گاهی(. در مقاالت شمس جا271، ص1836 ،یکدکنیعی)شف «میکنیم شنهادیپ

ها/ از بهر آن است همه مجاهده نیست/ اا ست/ زبان تنگا عبارت سخت تنگ»دارد: 

 )شمس« ست/ در عالم صفات روند/ صفات پاک حقا که تا/ از زبان برهند که تنگ

 رایاست؛ ز یزیامحّس ریتصو نی( عنصر غالب در ا126-121، صص1ج، 1831 ،تبریزی

به کار  یصفت تنگ زی"زبان" ن ی. برادیآینم ،یسخت تنگ ای ی"عبارت" صفت تنگ یبرا

عبارت و نوشته(  دنی)د شودیمربوط م یو بصر یدارید زةآنچه به حو رایز رود؛ینم

 یداریشن زةوطور ح نیجا شده است. هممکان است، جابه یالمسه که تنگ زةبا حو

 تیاست؟/ بر پا ییزپایآخر چه گر»جا شده است. مکان جابه یتنگ ةالمس زةزبان با حو

/ ستین ی/ سودچمیتو پ ی/ جان و دل در پایریپذی/ بند نم؟یزینهاد تا نگر دیبایبند م

 زةباصره است در حو ایالمسه  مربوط به حّس دنیچی(. پ68، ص)همان «یسکلیبرهم م

 . گنجدیمجان و دل ن

است که به کار  یدر زبان» شتریشاعر ب یکه نوآوره به آنبا توّج زبان: زةحو -2

 نیهم ز،یدارد ن اهّمّیتو آنچه در شعر  کندیکه ارائه م ییرهاینه در تصو رد،یگیم

مقاالت  یبررس از اینرو(. 61، ص1877مقدم،  ی)علو« در کاربرد زبان است یدگرگون

مجال  نیدشوار و دامنه دار است، در ا البّتهو  قیدرخور تحق یکار ،یشمس از نظر زبان

گفته  یبه اختصار مطالب یواژگان یهایآن و باز یهایزیبه اختصار در مورد هنجارگر

 خواهد شد.

به  یزبانشناس زةرم در حوانحراف از ُن» انحراف از نرم: ای یزیهنجارگر -2-1

و  یتا ساختار جمله( که مناسبات عاّد کی)از کاربرد معناشناسیزبان دةهر نوع استفا

زاده و  نی(. غالمحس110، ص1831)داد، « نشود، اشاره دارد تیمتعارف زبان در آن رعا
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-نی)غالمحس انددهینام یرونیآ شود،یم لیشکستن قواعد زبان را که بر ما تحم یلرستان

است که  دهیپسند یزمان ،ییزداییو آشنا یزی(. هنجارگر36، ص1833 ،یو لرستان ادهز

(، وگرنه از 12، ص 1831 ،یی)مرتضا «دینما جییمخاطب را اقناع و ته ییبایز حّس»

 یزیدر هنجارگر شهیشمس در مقاالت ر یزیخواهد شد. هنجارگر یکالم تلّق وبیع

 ،یمیو رح ی)رض «ردیگیاو سرچشمه م یرفتار نشیاز ب زیاو دارد و آن ن یرفتار

 (.201، ص1837

در مقاالت شمس  هایزیاز انواع هنجارگر یبرخ یبخش به بررس نیدر ا ما

امروز  دیاست که در شعر سپ یفاقات زباناّت مهّمتریناز  یزیهنجارگر رایز م؛یاپرداخته

 .دهدیرخ م

« جمالت است یانحراف در روابط دستور» :ینحو یزیهنجارگر -2-1-1

در  آنهااز  یکه برخ دهدیرخ م یبه طرق مختلف ینحو یزی(. هنجارگر11)همان، ص

و حذف  شودیحذف نم اریمتن مقاالت کاربرد دارد. مانند؛ حذف فعل که در زبان مع

در حذف افعال در  ینحو یزینوع هنجارگر نی. اکشاندیشعر م یآن کالم را به سو

هاست/ ها و حجابهمه عالم پرده نیا. »شودیم دهید یاپیمقاالت شمس، به صورت پ

 نیزم ةغالف او/ هفت آسمان غالف او/ کر یدرآمده/ عرش غالف او/ کرس یگرد آدم

/ غالف در نیچنهم یغالف او/ روح قدس یوانیغالف او/ قالب او غالف او/ روح ح

، 1ج، 1831، تبریزی )شمس« حجاب/ تا آنجا که معرفت است رغالف و/ حجاب د

 واژةدو  گریا از طرف داّم کندیرا حذف م« است»طرف فعل  کی(. شمس از 200ص

با « حجاب»و « غالف» یها. تکرار واژهکندیبار تکرار م نیرا چند« حجاب»و « غالف»

به  دنیرس یانسان برا یتودرتو یهاحجابدة آن، بازگوکنن یعموم ةنیه به زمتوّج

 است.  قتیحق

ه به امکانات و شمس، فقط با توّج یگاه :یسامان نثر ختنیدر هم ر -2-2

 یلّیو تخ کشاندیشعر م ینثر را به سو ،یسامان نثر ختنیو در هم ر ،یزبان یهاتّیظرف

را،  ینحو یختگیبه هم ر نیا لیاز دال یکی یی. مرتضاکندیم جادی)هر چند کاذب( ا
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 امّیا(. »61، ص1831 ،ییاست )مرتضا تهبودن مقاالت شمس دانس یو شفاه یخطاب

تا/ به شما مبارک شود/ شب قدر در ناقدر  دیآیم امّی/ ادییمبارک باد از شما/ مبارک شما

طور که (. همان83، ص2ج، 1831، تبریزی )شمس« کرده است/ آن/ در اوست هیتعب

بر  امیّا» لةجم یو هنجار نحو یبرهم زدن روابط منطق قیشمس از طر شودیم دهید

 افتهیدست  یتریو انتزاع دیجد یارکان جمله، به معنا ییجاو جابه« شما مبارک باد

فاق افتاده اّت زی"ناقدر" نواژةفاق که در ساختار جمله رخ داده است، در اّت نیاست. ا

ل، در نگاه اّو رایهم شده است؛ ز ییشطح و پارادوکس معنا یاست که منجر به نوع

آن وجود دارد.  لیتأو یبرا ییهاا نشانهرخ دهد. اّم تواندیناقدر نم یشب قدر در شب

ناقدر،  امّیاست که در ا یآن است، در واقع شب قدر ةنیمخاطب شمس که "شما" قر

 .کندیرا مبارک م امّی"شما" ا رایشده است؛ ز هیتعب

 ی/ من کسیاستزود برخ»اشاره کرد:  ریبه موارد ز توانیم گرید یهانمونه از

خواستم سخن (. »20ص)همان،  «گفتمی/ با او میادتینداشت ز ی/ که فهمافتمیرا  گرید

(. که استفاده جا)همان« ا اندرون گرم شده بودو خاموش کردن/ اّم دنی/ در دزدگریبار د

تکرار  زیخارج کرده است. گاه ن اریفعل، کالم را از هنجار مع یجابه  یاپیاز دو مصدر پ

آمدم/ که اگر در  نیبودم/ و بد نیمن بر ا»مانند:  آوردیوجود مرا به لّیتخ نیفعل، ا

اگر (. »171ص)همان، « وفا بود بود/ و اگر نبود نبود/ چون موالنا بدست است دانیمر

 «یبزن و گذشت یا/ در آن دم دوم/ نعرهاست دیل امدو دم مانده است/ در آن دم اّو

و رخداِد دم دوم از "واو" عطف  دهدیل رخ مآنچه که در دم اّو نی(. ب11ص)همان، 

بعِد از "واو"  ِینقش ةطبق اریزبان مع ِیبراساس قواعد دستور نیاستفاده شده است؛ بنابرا

فاق در دو اّت نیاست. هم فتادهیفاق ناّت نیکه ا یبرابر باشد؛ در حال دیعطف با قبل آن با

/ نیالدآنچه گفت که من نخواندم/عّز»رخ داده است.  زی" نیبزن و گذشت یا"نعره  ةجمل

 (.181ص، همان« )منش خواندم یبر او رد کرد/ او را دروغ کرد/ چون گفت که آر

 ی/ صد پاره به جایاگر از آن من بود» :یصل مفعولمّت ریاستفاده از ضم -2-3

...« یرا/ توش بتر کرد بی/ هم رنج را / هم طبی/ در هم سوخته بودمیآورده بودم
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چون »(، 67ص)همان،  «یسپاری/ به خدام میتو دان»(، 61ص ،1831شمس تبریزی، )

چشم »(، 71ص)همان، « نهد سر/ مرده شو/تا آبت بر یدانی/ و شنا نمیافتاد ایدر در

)همان،  «ی/ تواش امت باشیروشن/ که تواش امت یدد به تو روشن/ چشم محّممحّم

 (. 71ص

 ینیآفرگاه با واژه یقاموس ای یواژگان یزیهنجارگر :یواژگان یزیهنجارگر -2-4

کم  هاالیخ(. »111-110ص، ص1831)داد،  یطبقه نقش رییو گاه با تغ افتدیفاق ماّت

یرا م یکی»(، 78، ص2ج، همان) «یسازیحجاب خود م و /یزیانگی/ از خود مستین

و  یزانیانگیبرم یجابه یزیانگیم واژة(. 71ص ن،)هما «دهندیآب نم یا/ و قطرهزارد

 اریاست که در شعر امروز بس یواژگان یهایزیاز هنجارگر زند،یزار م یجابه زاردیم

 یزبان یاز شگردها نیو ا کندیاستفاده م« اسم» یبه جا« فعل». گاه از شکل دهدیرخ م

گفت: از آن / ستمین یزیگفت: من چ» شودیمدرن محسوب مشعر مدرن و پست

« است یستی/ گفت: هست طالب ناریب« هست»ل تو از آن / گفت: اّواریب «ستین»

با  یجواربه "سر" در هم یمعمول ری"ان" جمع به شکل غ زین ریز ة(. در نمونجا)همان

 البّتهاست/  انیو پا سرانیراه سخت مشکل است/ ب نیکه ا»" اضافه شده است. انی"پا

عبارت استفاده  کی یکلمه به جا کیاز  ریز ة(. در نمون11ص)همان، « نشود رّسیم

دور است/ لعنت عبارت از  ی/ شحنه است بر در/ برون در/ لعنتطانیش»شده است: 

کالم، پس از" عبارت است از"  یعی(. معمواًل در هنجار طب171ص)همان، « باشد یدور

 .دیآیجمله م کی

با صور  هایزیموارد هنجارگر شتریدر ب :لیو تمث ینحو یزیهنجارگر -2-5

عظمت  انیکه در ب ریز ةداده است. نمون شیکالم را افزا تّیشده و ادب نیعج الیخ

در بند دوم عنصر غالب  لیل و استفاده از تمثدر بند اّو ینحو یزیموالناست، هنجارگر

موالنا/ با  ی/ و دو کس از هوا درآمدند سونبربر سر م دمیباز موالنا را د»است:  یشعر

پوش ها/ با طبقهاشان بزرگ/ چون دروازه/ و پرنور/ طبق/ چشمانهیعلو یسوهایگ

زنند/ بشکند/ عجب  نیکه بر زم نیسفال زةموالنا نهادند/ کو شی/ پر جوهر/ پاوردندیب
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گ نرم افتاد/ ی/ که پنجاه بار بر سنگالخ زد/ نشکست/ بر رنیا کوزه سفال/ اّمستین

قطعه به دو  نی(. ا210-231، صص1ج، 1831، تبریزی شمس) «دیآیشکست/ عجب م

که بار « منبر» واژةجمله و  یموالنا در ابتدا واژةل، است. در بند اّو یشدنمیتقس یبند کّل

واژگان،  نیا یجمله قرار گرفته است. هر دو انیدارد، در پا یو اعتقاد ینید ییمعنا

ارکان جمله در  یختگیراند. در همقرار گرفته لهجم یدر صدر و انتها دیجهت تأک

آن  یشعرگونگ لیدل مهّمترینعامل،  نیسخن، مشهود است و هم نیا یهاپاره شتریب

جمله، جهت شأن و  یبه صورت مبهم در ابتدا« دو کس» ز،یدوم نرة شده است. در پا

بر آن ذکر  دیجهت تأک ز،یدر آخر دو سطر ن« موالنا»است و تکرار شده  انیشوکت، ب

« خواننده است رتیو ح دیرفع شک و ترد یبرا زین یتکرار گاه»ه است. شد

پر »با پرتاب صفت  بویژهچشم به دروازه،  عیبد هی( تشب830، ص 1831 ان،ی)پورنامدار

بسامد  د،یصفت و موصوف است که در شعر سپ ییجابهاز کنار موصوف چشم، جا« نور

که درست  ییبه فضا یورود ناگهان قیاز طر ،ییل قطع روند معنادارد. در بند اّو ییباال

 .زدیریذهن را بر هم م یاست، روابط منطق یقبل یمقابل فضا ةنقط

 ی. فضارسدیالزم به نظر م زیکالم ن نیدو بند ا یخال یکردن فضاو پر لیتأو

 توانستینم زیچچیو ه کسچیه ،ییعظمت موالنا باشد که از سو انیب تواندیم ،یخال

کرد که  خودیمانند شمس، او را از خود ب یپوشژنده گر،ید یاو را منقلب کند و از سو

 شده است. انیشکند، بیافتد و م ینرم م گیکه بر ر یسفال یاکوزه لیدر تمث

و  یرا، شهود یساختار کل یاز هوا در آمدند... فضا« دو کس» رةل، پادر بند اّو

 گیر»، «شکستن»، «سنگالخ» ،«نیسفال زةکو»که واژگان  یکرده است، در حال ییماورا

 یمحور واژة ن،یسفالزة کو واژةکرده است.  یعیو طب ینیبند دوم را زم ی، فضا«نرم

 ن،ینماد ریهستند. تصو یبه آن قابل بررس هّجبا تو« نرم گیر»و « سنگالخ»است که 

عوالم  ن،ینماد یرهایدوم تصو هیسو»است.  یباطن افتیو در یرهاورد معرفت شهود

شهود و  قیها تنها از طرمحسوس، است. ورود به جهان ناشناخته ریناشناخته و غ

، ی)فتوح «اریاخت یو ب یرارادیاست غ یامر غالبًا حالت نیمکاشفه ممکن است و ا
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 توانیرا م نیل، کوزة سفالبند دوم با بند اّو ینی(. در محور جانش178-172ص، ص1831

شده  ندهیل، سبب اعجاب گوگونه که موالنا در بند اّوهمان راید؛ زموالنا کر نیگزیجا

زة و در ادامة آن است، کو وستهیکالم شمس، پ یکه در بافت کّل ز،یاست، در بند دوم ن

در  زینرم را ن گیبتوان ر دیراستا شا نیاست. در هم دهسبب اعجاب ش زین نیسفال

 )شمس( نسبت داد. ندهیبه خود گو ،ینیمحور جانش

شده است  انیل ببند اّو حیو توض لیتکم یبند دوم برا شود،یم دهیطور که دهمان

   با عنوان " استعاره و سنت "  یادر مقاله« بروکس»است.  یو در خدمت ساختار کّل

  شعر، فقط  یادب عینبودن کاربرد صنا ایسنجش به جا بودن  یکه منتقد برا سدینویم

 ینقش عیاز آن صنا کیهر  ایآ ندیکه بب بیترت نیشود، بدل روش متوّس کیبه  تواندیم

است که  یادب یهاواجد ارزش ی. به گمان او، شعرریخ ایشعر دارند  یکّل ریدر تأث

 یکارکرد یتّیبلکه ماه نرفته،آن به کار  نتیصرفًا به منظور ز یو معنو یلفظ عیصنا

 نده،ی)پا« شدن خود شعر شود لیموجب زا آنهاکه حذف  یاداشته باشند، به گونه

 (. 201، ص1832

 دةبودن مقاالت، استفا یشهود و استفاده ازنماد: ینحو یزیهنجارگر -2-6

شود،  بیترک ینحو یزیکه اگر با هنجارگر کندیم جابیاز نمادها را ا یادینسبتًا ز

به مورد  توانیآن م یهامقاالت خواهد بود. از نمونه یبر شاعرانگ یگرید لیخود دل

/ آن را از ینیب یبیع نهیآ یبه دست تو بدهم/ اال اگر بر رو نهیاکنون/ آ»اشاره کرد:  ریز

 نهیآ یبر خود نه/ بر رو بیدان آن را / و عکس خود دان/ ع یعارض نهیمدان/ در آ نهیآ

 نهی/ و بر آامنهیبر من نه/ که صاحب آ ی/ بارینهیبر خود نم بیمنه/ و اگر/ ع بیع

/ نکیسخت عجب پنهان است/ ا راه/ نیا»(، 70، ص1ج، 1831، تبریزی شمس« )منه

، 2ج، همان) «دی/ زنهار/ مروستیآن/ و ممکن ن ستی/ راه ننیشحنگان نشسته چند

و استفاده از نماد،  ینحو یزیدو عنصر هنجارگر یدگیتنسخن درهم نی(. در ا123ص

ارکان جمله، در جهت  یختگیرکرده است. درهم کیشعر نزد اقیکالم را به سبک و س



 __________________________________________________________________  
 13(، شماره 3194انزدهم )شكاوش نامه، سال      314

 

و خطرات راه عرفان، در نظر  ینشان دادن سخت یاست که شمس برا یامبالغه دیتأک

 گرفته است.

  اوج  زی"سخت" ، "عجب" و "زنهار" ن یهابا در کنار هم آوردن واژه دیتأک نیا

 تواندیم «شحنگان نیچند» نیدارد. ا لیتأو تّیقابل یی"شحنگان" به تنها واژة. ردیگیم

علم... که تمام  ای طانیش ایتواند نفس باشد یم ،یو نوران یها باشد از ظلماننماد حجاب

    شحنه « دال»به  میشمس در مقاالت قابل تعم یکّل شةیانده به ها با توّجمدلول نیا

 . است

 یهایآنچه در شعر امروز با عنوان "باز ،یا در بخش زباناّم :یزبان یهایباز -3

 یهاگونه ایو  ییآرابا سجع دارد، معمواَل ییباال اری" مطرح است و بسامد بسیزبان

. از شودیم زین ییآراواج دیو در تمام موارد آن تول ردیگیمختلف جناس صورت م

/ خواستمیدکان نم»اشاره کرد:  ریبه موارد ز توانیآن در مقاالت شمس، م یهانمونه

 یالغ»(، 260، ص1ج ،1831شمس تبریزی، « )نقره یزر و کان ی/کانخواستمیدو کان م

/ اگر مس دیارزیم ی/ مس ردیارزینم ی/ اگر مصردیارزیم یمصر یناریخوش/ د

نمونه شمس، با  نی(.در ا211، ص2ج)همان،  «دیارزیم ی/ درم ردیارزی/ نمیر

به درم  تیو در نها یبه مس ر ،یاز مصر بایصنعت جناس و متتابع چه ز زاستفاده ا

را/ و/ و تستی/ مرا/ طاقت جرح ندانیناام ریدستگ یا»کالم را سوق داده است.  یر

/ به سّر ی/ به سر زنده است/ آدموانیح»(، 223، ص1ج)همان،  «ستیحاجت شرح ن

زنده است/ هر که به سر زنده است/ بل ُهم اضل/ هر که به سّر زنده است/ و لقد 

در  ایرا/ چه زهره باشد که مرا/ حجاب کند/  ایدن»(، 116، ص2ج)همان، « منا...کّر

بگو/ گفتم من  یآمد که با من/ سّر یپرسر»(، 71، ص1ج)همان، « حجاب رود از من؟

، 2ج)همان،  «یآمدم/ کنارت گرفتم/ کنار گرفت»(، 101ص)همان، « با تو سّر نتوانم گفتن

در قرآن/ »(، 11صهمان، ) «انداوردهیاند/ ترا به انکار نآورده کارنیرا به اوت» ،(66ص

 «ینماانگشت دةیدتر گفته است/ که مشهورست گرد جهان/ شبگرِد جهاناسرار کم

/ تو افتمی یزیاگر چ»(، 171ص)همان، « است یمرادیب ،یدیمر(. »12ص، همان)
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با کلمات در مقاالت  ی(. باز171ص ،1831شمس تبریزی، ) «یدست / و اگر نه بهیرست

 شود،یکه معمواًل از انواع جناس بهره گرفته م یشگرد زبان نیدارد. در ا ییبسامد باال

 .شودیم ییقایموس شیاز پ شیکالم ب

 البّتهکه در شعر امروز مطرح است، ) یگریا بحث داّم :ریاشعار بدون تصو -4

 یعنیاست.  ری( بحث اشعار بدون تصوستیکم ن زین کیآن در شعر کالس یهانمونه

ال که ؤس نیبه ا یاست. پاسخ فتوح یزبان خال یکه از هر گونه کاربرد مجاز یاشعار

       یجسمان زدن در حواّس نگو بدون چ یک به صناعات بالغشعر بدون تمّس ایآ

(. 111، ص1831 ،یداشته باشد؟ )فتوح زشیر افتد و قدرت انگو مؤّث بایز تواندیم

. کلمات ستین یریتنها سخن تصو گذار،ریقدرت و تأثکالم پر»گونه است که -نیا

 نیباتریو از ز رندیگیم یکه جان و روان ما را به باز ارندیقدرت بسو پر مانهیحک

 رندیتصویاند شعر بمانده خیتار رةسخنان که در خاط نیندارند. ا یکم -شعرها دست

در مقاالت شمس برشمرد  توانیم زیرا ن یاری(. عبارات و جمالت بس120 )همان، ص

، آنها ةجستبر یژگیو و ندیآیو ماندگار به حساب م مانهیدست اشعار حک نیکه از ا

زبان است. از نمونه یو درون یینامع یبر ساختارها دیو تأک یو درون یروحان ةتجرب

اهلل سود ندارد/ مرا/ د رسولمحّم ةمرا رسال»اشاره کرد:  ریبه موارد ز توانیآن م یها

، 1831، تبریزی شمس« )شوم ترکی/ اگر هزار رساله بخوانم/ که تاردیخود با ةرسال

 تر/ دورترتر/ دورتر از مقصود/ هرچند فکرش غامضهر که فاضل»(، 270، ص2ج

حرف و صوت / آنجا  یب ی/ سخن بودی(، )اگر خلق نبود71، ص1ج)همان، « ستا

او/ همان بود که در آن »(، 10، ص2ج)همان،  «ستیکه حق است/ حرف و صوت ن

)همان، « ساعت بود کی/ نینوشته بود/ که عمِر ا یبر سر گور»(، 27ص)همان، « بود

(، جا)همان«یافتی/ در نلییرا/جبر فهیطا نی/ گرد اینان انبان نبود نیاگر ا»(، 10ص

/ یدانیو شنا نم ی/ افتایچون در در»(، 70)همان، ص «یو خاموش یشیرا/ درو شیدرو»

 / محّلی/ و بعضندیکاتب وح یبعض»(، 71، صهمان« )مرده شو تا/ آبت بر نهد

 «یخود باش ی/هم کاتب وحیباش یوح / هم محّلی/جهد کن تا/هر دو باشندیوح
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 چیمن آنجا باشم/ فرزند حجاب نشود/ و ه کهآنجا »(، 38ص ،1831شمس تبریزی، )

/ ختنیر توانمیخوردن/ نم توانمیپر کردم/ نم یقدح»(، 111)همان، ص« حجاب نشود

(. به نظر ما مثال12)همان، ص« که با دگران کردمکه رها کنم/ بروم/ چنان دهدیدلم نم

 ،یریتصو یو ب یسادگ رغمیآن در مقاالت فراوان است، عل یهاذکر شده که نمونه یها

نظر از  اند،یانیو ب یعیاز عناصر بد یجمالت که عار نیاند. ااز مرز شعر هم گذشته

و... تفاوت « من به مدرسه رفتم» لیزبان، از قبزة در حو یبا جمالت تّیو ادب ریتأث

 دارند.  نیادیبن

داللت ژهیکشف عناصر و بو یمقاله در پ نیکه اگر چه ا میشویم ادآوری انیپا در

 دیسپ یعروض ریمتن مقاالت در اشتراک با شعر غ ییقایو موس ییآوا یساختارها یها

که  ییآوا یهاطرح یموج عموم ایو  ییآوا یهاا تجانس و تناظر خوشهبوده است، اّم

. نمونهشودیم دهیوفور دمتون به نیاست در ا یضعرو یهااز وزن یمتفاوت یهاشعبه

سخن با »کرد.  یعروض توانیم یحروف ایکردن کلمات و  ادیرا گاه با کم و ز ریز یها

فع است و در وزن  لنیمفاع لنی(. که در وزن مفاع11، ص1ج)همان، « خود توانم گفتن

 سخت تنگ بارتع»(، 822ص)همان،  «ختیریسخن بر من فرو م: »لنیمفاع لنیمفاع

« رنج ندارم نیسوختم/ طاقت ا»(، 126-121صص)همان، « ستا ست/زبان تنگا

آنجا که من »است در وزن فاعالتن فعالتن فعالتن.  یمصرع می(. ن26، ص2ج)همان، 

 فع است. لنی(در وزن مفعول مفاع111ص ،همان«)آنجا باشم/ فرزند حجاب نشود.

 

 یریگ جهینت

نگرش و  انیب یبرا یاست که بستر مناسب هیمقاالت شمس از جمله کتب صوف

و منطق  اریزبان مع یارهایاز مع زیو گر میرمستقیغ یهاوهیش قیاو از طر ینیبجهان

شعر سوق  یکالم را به سمت و سو شه،ینوع برخورد زبان با اند نیگفتار است. ا یعاد

و  کندیواژگان را انتخاب م نیترهنگآو خوش نیترحی. شمس معمواًل فصدهدیم
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اجزاء ساختار متن،  ریبا سا یمناسب نةگوآهنگ جمالت و کالم را بر طبق موضوع، به

 . کندیهماهنگ م

بوده است،  یفرم ینگاه شتریمتن مقاالت، ب یآنجا که نگاه ما با عناصر شعر از

در جمله و عبارت  آنها ریواج و واژه و تأث ةیبودن کالم را از تجز نیو آهنگ ییقایموس

که در شعر امروز )مدرن و پست  ی. از جمله عناصر مهّممیاه قرار دادهدر مرکز توّج

 یزبان یو شگردها هایبا عنوان باز یزبان زةتا یخوردهااست، بر اهّمّیتمدرن( حائز 

واقع فرِم زبان، در  یفرم یباز نی. اشودیم دهیات داست که در متن مقاالت به کّر

 انیب یشکل ممکن برا نیتمام عرفا، از آن به بهتر بًایاست که شمس و تقر یمعناساز

 قیاز طر لیتأو تّیاند. ابهام و قابلبردهخود، سود  یو معنو یموجز مباحث روحان

عبارات، استفاده از  نیب یخال یگذاشتن فضا یبا کلمات، خال یموجز کردن کالم ، باز

از  زین ییمعنا قیو تعل لی. تأوخوردیدر سراسر متن به چشم م هالینمادها و تمث

آن در مقاالت  یهاکه نمونه دیآیبارز شعر امروز به حساب م یهایژگیو و صیخصا

 .ستیکم ن

 شود،یم دهیوفور داو به انیاز همه، در زبان شمس و قدرت ب شیب دیشا آنچه

را در گروه  آنها توانیهستند که م یماندن ادیو به  یحکم یجمالت، عبارات و بندها

در متن مقاالت  مصراعمیبه عنوان ن توانیم زیرا ن یقرار داد. جمالت ریاشعار بدون تصو

از  شیو ب ییو معنا ینحو یزیهستند. هنجارگر یروضع مهین ایو  یکه عروض افتی

متن  گرید صیو... از خصا یپردازتکرار، سجع ،ییآراواج قیاز طر یقیموس جادیهمه ا

شده  ادیاز عناصر  یاریبس رسد،یکه به نظر م میشویم ادآوری انیمقاالت است. در پا

و موجز و  حیصر مو تند شمس باشد که کال حیصر  شخصّیتر از در متن مقاالت، متأّث

 یاریاست و در بس دیشعر سپ یاعال ة. از نظر ما مقاالت نمونطلبدیرا م یپرداز لیتأو

اشعار  نیتریداد تا با قو رییاست که نوع کتابت آن را تغ یآن، تنها کاف یهااز قسمت

 د،یشعر سپ یهااز سرچشمه یکی رسدیبه نظر م از اینرورقابت کند.  ،یفارس دیسپ

 است. رانیا کیادب کالس یفانمتون نثر عر
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 خذآو م منابع

 :ها( کتابالف

 ستم،ین ییمایشاعر ن گریها و چرا من د(، خطاب به پروانه6811رضا، ) ،یبراهن -6

 مرکز.نشر  ،تهران

، تهران ،یتطور نثر فارس خیتار ای ی(، سبک شناس1831) ،یمحمدتق بهار، -2

 زوار.انتشارات 

انتشارات  ،تهران ،یدر نقد ادب ی(، گفتمان نقد: مقاالت1832) ن،یحس نده،یپا

 روزنگار.

 نگاه.انتشارات ، (، سفر درمه، تهران6816) ،یتق ان،یپورنامدار -9

 سخن.نشر  ،آفتاب، تهران هی(، در سا1831) ،__________ -1

 ،یدر مثنو تیروا یقایبوط ،ایدر یها(، از اشارت1831) درضا،یحم ،یتوکل -1

 .دیمروارنشر  ،تهران

 مایو شعر ن هیبه نظر گرید یشعر نو، نگاه یقای(، بوط1838شاپور، ) جورکش، -6

 ققنوس.نشر  ،تهران ج،یوشی

نشر  ،تهران ،یعباس نیالّدشهاب ة(، من و موالنا، ترجم1836) ام،یلیو ک،یتیچ -7

 .دیمروار

 .دیمروارنشر  ،تهران ،ی(، فرهنگ اصطالحات ادب1831) ما،یس داد، -3

و آثار موالنا  یدر زندگ یری)سیجهانآن یها(، تحفه1832) ،یعل ،یدهباش -1

 سخن.نشر  ،(، تهرانیروم نیالّدجالل

 نشر ثالث. ،تهران ران،ی(، چشم انداز شعر معاصر ا1837) ،یدمهدّیس ،یقانرز -10

نشر  ،تهران ،یدر شعر فارس الی(، صور خ1836)درضا، محّم ،یکدکن یعیشف -11

 آگاه.

تا سقوط  تّیاز مشروط ی(، ادوار شعر فارس1838، )____________ -12

 سخن.نشر  ،سلطنت، تهران
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 قیو تعل حی(، مقاالت شمس، تصح1831) ،ید بن علمحّم ،یزیتبر شمس -18

 .یخوارزمنشر  ،د، تهرانموّح یدعلمحّم

سخنان، و  ، شخصّیت(، خط سوم، دربارة 1837) ن،یناصرالّد ،یمانالّزصاحب -11

 .ییعطانشر  ،تهران ،یزیشمس تبر شةیاند

و  ییمعاصر، )صورتگرا ینقد ادب یهاهی(، نظر1877) ار،یمقدم، مه یعلو -11

 سمت.انتشارات  ،( تهرانییساختارگرا

 سخن.نشر  ،تهران ر،ی(، بالغت تصو1831محمود، ) ،یرود معجن یفتوح -16

تا امروز، شرق تا غرب،  روزیداز (، موالنا 1831) ن،ید نیفرانکل س،یلوئ -17

 نشر نامک. ،تهران،یحسن الهوت ةترجم

انتشارات  ،و زبان در مقاالت شمس، تهران شهی( اند1831جواد، ) ،ییمرتضا -13

 .یو فرهنگ یعلم

 :( مقاالتب

در  ینحو یفراهنجار»(، 1812) گلو،یب زادهیخدابخش و منصور عل ،یهلاسداّل -1

 .22-1، صص 17 رةشما ،یشعر پژوه ،«یزیشمس تبر اتّیغزل

ابهام در مقاالت شمس با  دةعوامل سازن یبررس»(، 1833) را،یسم ،یبامشک -2

 .36تا 11، صص 10 رةشما ،یمطالعات عرفان ،«یانسجام دستور ةبر مسئل دیتأک

( 1810) ،یپندر یجاللیداهلل ، ملک ثابت، و مهدی دمحّم ،یخداداد -8

 ،«یفارس اتیپژوهش زبان و ادب ،یزیشمس تبر یقرآن التیتأو یدر چگونگ یپژوهش»

 .12تا 11، صص22 رةشما

 ،یزیشمس تبر یزبان عرفان»(، 1837) ،یمیار رحاحمد، عبدالغّف ،یرض -1

 .211تا 111، صص 160 رةشما ،«یادب یجستارها

 -یعلم ةفصلنام ،«دریبودن ساختار در کل ییایقیموس»(، 1810قهرمان، ) ،یریش -1

، 16 رةسال پنجم، شما الن،یدانشگاه گ یادب پژوه یفارس اتیزبان و ادب یپژوهش

 .13-81صص 
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در مقاالت  یرونیآ»(، 1833) ،یو زهرا لرستان نیغالمحس زاده،نیغالمحس -6

 .13تا  61. صص 1رة شما ،ی، مطالعات عرفان«شمس

و  انیاز اسلوب ب یلیشمس )تحل یهایاگریمیک»(، 1810بهمن، ) نزهت، -7

 .11تا  28، صص 13رة فرهنگستان، شما ةنام ،«(یزیشمس تبر یساختار تجارب عرفان

مقاالت  یزبان یسبک شناخت لیو تحل یبررس»( 1831) ،یعل ،یدمحّم -3

 .181-11، صص 2رة شما ،یو سبک شناس ینقد ادب یها، پژوهش«شمس

عبارات متناقض ایها پارداوکس یزبانشناخت فیتوص»(، 1873د، )محّم ،یوثوق -1

 .116-163صص ،21 رةشما ،یمردم و زندگ ،«یزینما در مقاالت شمس تبر

 
 


