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چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی کاربرد آرایة ایهام تناسب و تحلیل عناصر سازندة این صنعت در
مدنوی موالناست .نتایج این تحقیق که به شیوة تحلیل محتوا صاورت گرفتاهاسات ،نشاان مایدهاد
مولوی علیرغم اینکه در سرایش مدنوی به صورت ارتجالی عمل کاردهاسات و در مجاالس خاود
تحت تأثیر جرّ جرار کالم و تداعی معانی و افکار قرار داشته ،اما دانش و آگاهی او نسبت به برخی
از علوم باعث شدهاست تاا ظرافات و دقاتهاای خاصای را نیاز در زمیناة صانایع بادیعی ،باهویاژه
ایهامتناسب و انواع آنا نظیر ایهام تناسب تلمیحی ،تضاد ،ترجمه و تبادر داشته باشد و تناسبهاایی
را پدید آورد که بیش از همه در ارتباط با حوزههایی همچون موسیقی ،نجوم ،طب ،مسائل دینی و
قرآنی و نیز امور اساطیری و تاریخی استا حوزههاایی کاه برخای از آنهاا باا توجاه باه نگارش و
جهانبینی وی ،مورد عالقة او بودهاست و نسبت به آنهاا تعلّاق خااطر خاصای داشاته و توانساته باا

استفاده از این شگرد بالغی ظرفیت باالیی برای خلق معانی دربارة آنها ایجاد کند.
واژگان کلیدی :مولوی ،مثنوی ،موسیق معنوی ،ایها تناسب.

E-mail: mbehnamfar@birjand.ac.ir
(نویسندة مسئول) E-mail: ar.sanchooli@gmail.com
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مقدمه
مولوی از جمله شاعرانی است که عنصار موسایقی در کاالم وی بسایار مطارح اسات و
میتوان اشعار (خصوصاً غزلیات) او را از موسیقاییترین و آهنگینتارین سارودههاای ادب
فارسی به شمار آورد ،به گونهای که برخی بر این اعتقاد هساتند کاه زباان فارسای در شاعر
موالنا به چنان غنایی از منظر موسیقایی رسیدهاست که های زباانی یاارای رقابات باا آن را
ندارد (ر .ا شفیعیکدکنی .)66 :6837 ،بر طباق نظار شافیعی کادکنی ،موسایقی شاعر را
میتوان به چهار دستة موسیقی کناری ،بیرونی ،درونی و معنوی تقسیم کرد (ر .ا شافیعی
کدکنی .)868-866 :6878 ،اشعار موالناا در ساه دساتة نخسات ذکارشاده ،یعنای کنااری،
درونی و بیرونی از متنوعترین و متشخّصترین اشعار فارسی به حساب میآید ،اما موسایقی
معنوی یا همان ارتباطها ،تناسبهای معنوی و یا زنجیرههای مراعاتی در شاعر او باه انادازة
بعضی قلهها ،مانند حاف  ،ساعدی و یاا حتای برخای از شااعران فرمالیسات ،از قبیال رشاید
وطواط و دیگران چندان بارز نیستا چراکه شعر او یک تجربة حیاتی محسوب مایشاود و
سازوکار آن متفاوتتر از کالم دیگر شعراست (ر .ا همان666 :6837 ،ا .)688در واقاع،
وقتی ذهنیت موالنا از معارفی سرشار است که تنها ناشی از تجربههای عمومی و آگاهاناه و
دانش کسبی نیست و شاعر در شرایطی سخن میگوید کاه در آن شارایط فرصات تأمّال و
اندیشه به سبب عدم فعالیت عقل و هیجانات شدید عاطفی وجود ندارد ،دیگر مجالی بارای
ایراد تناسبسازی و معنیاندیشی نمیماند و دیگر زبان وسیلهای برای بیان و ابراز اندیشاه و
ایراد تناسب نیست ،بلکه ابزاری است که هیجاناات عااطفی باا آن صاورت محساوس پیادا
میکند (ر .ا پورنامداریان881 :6838 ،ا .)887این هیجانات که ناشی از ذهنیت هوشیار و
تأمّلبرانگیز شاعر نیست ،حاصل احاوال روحای و عارفاناهای اسات کاه احسااس و تجرباه
شدهاند و با واقعهها ،مکاشفهها و رؤیاهای عارف پیوند دارد و سرچشمهای برای بسایاری از
معانی مضامین شعری موالنا محسوب میشود (ر .ا همان.)868 :
البته باید توجه داشت که معنیاندیشی یا توجه بیش از اندازه به معنی ،هر چناد موجاب
میشود موسیقی معنوی و برخی از تناسبها در شعر مولوی کمرن شود ،اما احاطة او باه
علوم مختل ،،از جمله طب ،نجوم ،حساب ،حکمات و علاوم دیگار (ر .ا زریانکاوب،
 )881 :6873باعث شدهاست تا تناسبهایی نیز خودآگاه یاا ناخودآگااه در کاالم او ایجااد
شود .زرینکوب در این زمینه چنین اظهار نظر میکند:
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«کالم موالنا در نوع خود نمونة جاالبی از شایوة بیاان ساهل و ممتناع را عرضاه
میکند که هر چند در ظاهر صنعت هم دارد ،اما از تصنع عااری اسات .او هرچناد
به صنایع بدیعی توجه و عالقة خاصی نشان نمیدهد و بنا بر اقتضاای حاال خاود و
مستمع مدنوی چندان به صنعتگریهای نمایشی نمیپردازد ،ولی با وجود این ،انواع
جناس ،طبام و مراعات نظیر در کالم او از روی تفنن یا بدون عمد انعکاس دارد و
این نکته نشان میدهد که گوینده ،حتی در لحظههای استغرام نیز دانشهاایی کاه
در طیّ ممارست ،مطالعه و سالیان تحصیل و تجربه آموخته ،در خاطر ساپردهاسات
و آنها را به یاد میآورد .در این میان ،بعضی تناسبهای معنوی ،همچون ایهام در
کالم او وجود دارد که حاکی از توجه و ریزبینی زیرکانة موالناا نسابت باه معاانی
است و نشان میدهد که برخالف مشهور ،مولوی در انتخاب الفا همواره و بدون
استدناء چندان بیقید و الابالی نیست و با وجود جنبة ارتجالی و بداهة سرایش اثری
چون مدنوی ،دقت و ظرافاتهاایی نیاز باه خارج مایدهاد کاه خاالی از ساختی و
صعوبت نیست» (همان893 :ا.)896

دقت و ظرافتهایی که منجر به خلق ایهام تناسبهای مختلفی در زمینة علوم گوناگون،
ماننااد طااب ،نجااوم ،موساایقی و مسااائل اعتقااادی و دیناای مایشااود و یااا حتاای بااه گونااهای
بازتابدهندة نوع نگرش و جهانبینی او نسبت به بسیاری از موضوعات اسات .باا توجاه باه
همین مسئله ،در این مقاله کوشیدهایم تا به شاگردها و ظرافاتهاایی کاه موالناا در کااربرد
ایهام تناسب در هنگام سرایش مدنوی انجام دادهاست ،بپاردازیم و عناصار و حاوزههاایی را
که او بیش از همه در تناسبسازیهای خویش به آنهاا توجاه کاردهاسات ،نشاان دهایم و
آنها را تحلیل و بررسی کنیم .در همین راستا ،با استفاده از روش تحلیل محتوا ،ابتدا با مبناا
قرار دادن هشتادوپنج مورد کاربرد ایهام تناسب در مدنوی ،هر یک از ایهامها را با توجاه باه
حوزة معنایی کاه باه آن اختصاا دارناد ،باه نشاه حاوزة موسایقی ،نجاوم ،طاب ،شاراب و
مالئمات آن ،حوزة اساطیری و تاریخی ،مذهبی و دینی ،باازی و سارگرمی ،عناصار رزم و
جن و امور گیاهی و جانوری تقسیم کردهایم و با بیان نمونة ابیاتی از هار یاک از ماوارد،
شواهدی را نیز از حیطة نظم و ندر و نیز فرهن های معتبر ،برای تأیید معانی ثاانوی واژگاان
ذکر نمودهایم.
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پیشینة پژوهش
دربارة صنعت ایهام و ایهام تناسب ،پژوهشها و تحقیقات بسیاری صورت گرفتاهاسات
که بیشتر آنها در ارتباط با غزلیات حاف و اشعار خاقانی است .به این دلیل که بر طبق نظار
بسیاری از محققان ،کاربرد ایهام و ایهام تناسب یکی از خصایص اصلی شعر این دو ،بهویژه
حاف به شمار میآید .از جمله تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفتهاست ،مایتاوان باه
کتب و مقاالتی ،همچون ایهام در شاعر فارسای از ساید محماد راساتگو ( ،)6876ایهاماات
دیااوان حاااف از طاااهره فریااد ( ،)6871ایهااام و تناسااب در شااعر خاقااانی و شااعر حاااف از
ضیاءالدّین سجادی ( ،)6896مقالة خاقانی و ایهام از احمد غنایپاور ملکشااه ( )6833و نیاز
مقالة ایهام تناسبهای پنهان در شعر حاف از محمدحسن حسان زاده نیاری و یاسار دالوناد
( )6863اشاره نمود .دربارة بررسی ایهام در اشعار موالنا نیز تاکنون های تحقیقای صاورت
نگرفتهاست .در واقع ،تنها پیشینة قابل مالحظهای که میتوان در این باب به آن اشاره نماود،
اظهار نظرهای زرینکوب در کتاب سارّ نای و نظارات شافیعی کادکنی در مقدماة گزیادة
غزلیات شمس است .زرینکوب در فصلی از کتاب سرّ نی با عنوان قافیهاندیشای باه بحاث
دربارة الفا و جایگاه آن در مدنوی میپردازد و ضمن اینکه موالنا را شاعری متوجه به معنا
میداند ،او را فرد زیرکی میخواند که گاهی با دقت در معانی ،ایهامهاای زیباایی را پدیاد
میآورد .او پس از این بحث ،با تجزیه و تحلیل سه بیت از مدنوی ،به اثبات این نظر خویش
مبادرت ورزیدهاست (ر .ا زرینکوب896 :6873 ،ا .)893شفیعی کدکنی نیز در مقدماة
مفصل کتاب برگزیدة غزلیات شمس ،عالوه بر بررسی انواع موسیقی در شعر موالنا ،کاالم
او را به دلیل متمایز بودن ماهیت شعر او با دیگران ،در زمینة موسایقی معناوی ضاعی،تار از
شاعرانی چون حاف و سعدی برمیشمرد و برخی از تناسبهای شکلگرفته در کاالم او را
گاهی آگاهانه و گاه ناآگاهانه میداند (ر .ا شفیعی کدکنی.)666 :6836 ،
با این تفاسیر ،این پژوهش را میتوان نخستین تحقیقی دانست که به صورت مساتقل باه
بررسی ایهام تناسب و انواع آن در شعر موالنا پرداختهاسات و عناصار ساازندة تناسابهاای
شعری او را تحلیل و بررسی کردهاست.
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 .1ایهام تناسب از نظر اهل بالغت
ایهام در لغت به معنای «به وهم ،شک و گمان انداختن است» و در معنای اصطالحی نیز
یکی از آرایههای علم بدیع به شامار مایآیاد کاه باه ناامهاای دیگاری همچاون «تخییال»،
«توهیم» و «توریه» نیز خوانده میشود .عالمه زمخشری در بااب اهمیات ایان آرایاه بار ایان
اعتقاد است که در علم بیان بابی لطی،تر ،دقیقتر و نیاز ساودمندتر و یااریکننادهتار از آن
برای تأویل متشابهات کالم خدا و کالم انبیاء دیده نشدهاست (ر .ا سجادی.)61 :6896 ،
از جملااه کهاانتاارین تعریاا،هااایی کااه در کتااب بالغاای از ایاان صاانعت و آرایااه شااده ،از
رشیدالدّین وطواط است .او در تعری ،ایهام چنین بیان میکند:
«پارسی ایهام ،به گمان افکندن باشد و این صنعت را تخییل نیز خوانند و چناان
بُوَد کی دبیر یا شاعر در ندر یا نظم الفاظی باهکاار بارد کای آن الفاا را دو معنای
باشد :یکی قریب و دیگری غریب ،و چون سامع آن الفا بشنود ،حاالی خااطرش
به معنی قریب رود و مراد از آن لف  ،خود معنی غریب بود» (وطواط ،بیتا.)86 :

ابن أبیاسصبع مصری نیز که از بالغیان قرن ششم و هفتم هجاری باه حسااب مایآیاد،
ضمن تعری ،ایهام یا توریه ،آن را چنین توصی ،میکند:
«توریه ،توجیاه نیاز نامیاده مایشاود و آن کلماهای اسات کاه دارای دو معنای
احتمالی است و متکلم یکی از معانی را استفاده میکند و دیگری را مدّ نظار قارار
نمیدهد و مراد او نیز در اصل ،آن چیزی است که آن را مدّ نظر قرار ندادهاست و
نه آنچه که آن را استعمال نمودهاست» (ابنأبیاسصبع6697 ،م ،.ج .)688 :8

تفتازانی نیز در قرن هشتم در مطوّل خویش ایهام را باا هماان مضاامین وطاواط تعریا،
میکند و آن را به دو دستة مجارده و مرشاحه تقسایم مایکناد (ر .ا تفتاازانی 6383 ،م:.
 .)918مدتها بعد همایی در دورة معاصر ،ضمن ارائة تعری ،دقیقتری از ایهام ،آن را ایان
گونه تعری ،مینماید« :و در اصطالح بدیع آن است که لفظی بیاورند کاه دارای دو معنای
نزدیک و دور از ذهن باشد و آن را طوری بهکار برند که شنونده از معنی نزدیک به معنای
دور منتقل شود» (همایی.)816 :6876 ،
از جمله انواع گوناگونی که اهل بالغت برای ایهام برمیشمرند ،میتوان از ایهاامهاایی
چون ایهام تضاد ،تبادر ،ترجمه و استخدام نام برد .این ایهامها از طریاق ایجااد تناسابهاای
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معنوی ،تقابلها ،تضادها و تناظرهایی که در شعر پدید میآورند ،عاالوه بار اینکاه موجاب
افزایش موسیقی معنوی کالم میشوند ،منجر باه درنا خوانناده نسابت باه ساخن و قارار
گرفتن او بر سَر یک دوراهی میشوند و اسباب تلذذ خااطر و روان او را فاراهم مایآورناد
(ر .ا شفیعی کدکنی.)887 :6878 ،
در قرن دوازدهم هجری ،ابوطالب فندرسکی با دقت در صنعت مراعاتالنظیار و آرایاة
ایهام ،برای اولین بار مبحث ایهام تناسب را در شعر فارسی مطارح کارد و در کتااب رساالة
بیان بدیع خاویش ،باه شارح آن پرداخات (ر .ا حسانزاده نیاری و دالوناد)88 :6863 ،ا
آرایهای که گذشتگان نیز پیش از این به آن اشاراتی داشتند و آن را با عنوان ایهاام مرشّاحه
مینامیدندا ایهامی که از اعتقاد قدما مبنی بر مجرّده یا مرشّاحه باودن ایهاام ناشای مایشاد.
شمیسا در همین زمینه چنین اظهار نظر میکند:
«مراد از ایهام مجرّده این است کاه در کاالم از مالئماات معنای قریاب چیازی
ذکر نشود و مراد از ایهام مرشحه نیز این است که از مالئمات معنی غریاب چیازی
ذکر شود .در نظر ایشان ،ایهام مجرّده همان ایهام و ایهام مرشّاحه نیاز هماان اسات
که امروزه ایهام تناسب خوانده میشود» (شمیسا.)688 :6836 ،

کزازی نیز با توجه به مباحاث مطارح درباارة ایهاام تناساب ،آن را باه دو دساته تقسایم
میکند« :ایهام تناسب گونة نخستین و ایهام تناسب گونة دوم .وی در تعری ،گونة نخسات
چنین میگوید:
«ایهام تناسب از گونة نخستین آن است که واژهای دو معنا داشاته باشاد ،اماا ساخنور یاا
شاعر آن را تنها در یک معنا در بیت بهکار برده باشد .پس واژهای در معناایی کاه خواسات
سخنور نیست ،با واژهای دیگر در آن بیت همبستگی و پیوند داشته باشد» (کازازی:6836 ،
 .)687همچنین ،او در تعری ،گونة دوم چنین بیان میکند :ایهام تناسب از گونه دوم نیز آن
است که دو واژه در بیت بهکار برده شده باشد که هر یک دو معنا داشته باشند ،اما ساخنور
تنها یک معنا را از آنها خواسته باشد .پس آن دو معناای خواساته نشاده نیاز باا یکادیگر و
همبستگی داشته باشند (ر .ا همان.)686-683 :
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 .2ایهام تناسب در مثنوی
در این بخش ،ضمن برشمردن حوزههای معناایی مختلا ،ساازندة ایهاماات در مدناوی
همچون موسیقی ،طب ،نجوم و امور اعتقادی و دینی ،هر یاک از آنهاا را تحلیال خاواهیم
کرد و شواهد استخراج شدة مورد نظر دربارة هر یک از آنها را ارائه خواهیم داد.

2ـ .1موسیقی
یکی از عرصههایی که موالنا بسیار به آن تعلق خاطر دارد ،عرصة موسیقی است .عالقاة
او به موسیقی چنان بارز است که انعکاس آن را مایتاوان در غزلیاات او باهخاوبی مشااهده
کرد .بنا بر روایت افالکی ،موالنا پس از غیبت همیشگی شمس ،از شور و حرارت عشاق او
لحظهای از حالت سماع ،تواجد و موسیقی دست برنداشت و گویاا باه ایان واساطه مجاالی
برای آرامش و آسایش نمییافت (ر .ا افالکی ،6818 ،ج  .)36 :6افالکی در بیان هماین
ماجرا مطلبی را میآورد که نه تنها نشاندهندة نگاه الهی و مقدس موالنا به موسایقی اسات،
بلکه بیانگر خالقیتهای او در این عرصه و مهارت او در نواختن ابزارآالتی چون رباب نیاز
میباشد« :و فرمود که رباب را ششخانه ساختندا چه از قدیمالعهاد ربااب عارب چهارساو
بوده و فرمود :شش گوشة رباب ما شارح سَر شش گوشة عالم است و ال ،تار ربااب مباین
تأل ،ارواح است به اهلل» (همان .)33 :شخص موالنا از موسایقی افاال و ساماع چار باه
گونهای صحبت میکند که یادآور قول اصاحاب فیدااغورو اسات و وقتای خاود تصاریح
میکند که عارف در صدای رباب ،آواز باز و بسته شدن دروازة بهشت را مایشانود ،جاای
تعجب نیست که در کالم خود اشارات و نکتهاندیشیهای فراوانی نسبت به این حوزه داشته
باشااد و سااخنش را در مدنااوی بااا ایاان صاادای آساامانی و بااا نااوای ناای آغاااز کنااد (ر .ا
زرینکوب .)883 :6816 ،از جمله تناسبسازیهای زیبایی که مولوی در عرصاة موسایقی
انجام داده ،موارد زیر است:
«ای دریغاااا مااارگ خاااوشآواز مااان
ای دریغاااا مااارگ خاااوشالحاااان مااان

ای دریغااااا هماااادم و هاااامراز ماااان
راح روح و روضاااه و ریحاااان مااان»
(مولوی ،6879 ،د .)71 :6
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کلمة «راح» در بیت باال در معنای «آسایش و راحتی» بهکار رفتهاست ،لایکن در معناای
«گوشه ای از دستگاه شور» و نیز «لحن و پرده ای از موسیقی قدیم ایران» (پورمنادان:6876 ،
 ،)813با کلماتی همچون «خوشالحان» و «خوشآواز» ایهاامتناساب سااختهاسات .ترکیاب
«راح روح» نیز عالوه بر معنی مدّ نظر بیت ،یعنی «آسایش و آراماش روح» ،از اصاطالحات
موسیقی است و از جملة الحان عهد ساسانیان و از سی لحن باربد به شامار مایآیاد (ر .ا
ستایشگر ،6873 ،ج  )367-369 :6که آن نیز با «خوشالحان» و «خوشآواز» ایهاام تناساب
دارد .عالوه بر این« ،راح» در معنای «شراب» نیز هست که در اینجا مورد نظر شااعر نیسات،
امااا بااا ریحااان در معنااای گونااهای از شااراب کااه رقیااق ،اخضاار ،خوشاابوی ،خااوشطعاام و
لطی،القوام بود (ر .ا دهخدا ،6877 ،ج  )68316 :3و به قاول خیاام در نوروزناماه ،دل و
معده را قوی میکرد و موجب شکستن بالها میشاد (ر .ا خیاام نیشاابوری ،بایتاا،)18 :
ایهام تناسب از گونة دوم میسازد.
ایهام تناسبهای بهکار رفته در بیت زیر نیز جالب توجه است:
«چون که زاغان خیمه بار بهمان زدناد

بلااابالن پنهاااان شااادند و تااان زدناااد»
(مولوی ،6879 ،د.)638 :8

«بهمن در این بیت اگرچه برای اشاره به فصل زمستان بهکار رفتهاسات ،ولای در معناای
نام پرده و آهنگای خاا از موسایقی کاه قادیم آن را بیشاتر باه مناسابت جشان بهمنجناه
مینواختند» (ستایشاگر ،6873 ،ج  .)613-618 :6باا تان زدن باه معناای «خاموشای و عادم
آوازخوانی» ،ایهام تناسب ساختهاست .همچنین ،این کلمه با بلبل نیز ایهام تناسب داردا زیرا
بلبل نیز یکی دیگر از پردههای موسیقی است (ر .ا معاین ،6898 ،ج  .)919 :6عاالوه بار
بلبل ،گویا زاگ نیز از اقوال موسیقی بودهاسات (ر .ا وجادانی ،6831 ،ج  )983 :6کاه در
این حالت ،هماراه باا «بهمان» و «بلبال» شابکهای از ایهاام تناسابهاا را در ایان بیات پدیاد
میآورد.
از دیگر مواردی که موالنا به کمک اصطالحات موسیقایی در شعر خاود ایهاام تناساب
به وجود آورده ،بیت زیر است:
«چون ز دریاا ساوی سااحل بازگشات

چناا

شااعر مدنااوی باساااز گشاات»
(مولوی ،6879 ،د.)676 :8
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«بازگشت» عالوه بر معنای متداول خود ،در موسیقی به دو معنا بهکار رفتاهاسات :معنای
نخست ،فرود آمدن از لحن یا گوشهای به لحن یا مقام اصلی اسات و معناای دوم ،عالمتای
است که یک یا چند میزان از ریتم موسایقی را تکارار مایکناد (ر .ا پورمنادان:6876 ،
667ا .)663در اینجا« ،بازگشت» با این معانی با «چن » و «ساز» ایهام تناسب دارد.
داستان پیر چنگی در دفتر اول مدنوی نیز از جمله بخشهایی است کاه در آن مایتاوان
مواردی از تناسبسازیهای موالنا را مشاهده کرد:
«چون بسی بگریست و از حد رفت درد
گفاااات ای بااااوده حجااااابم از الااااه

چناا را زد باار زمااین و خشاارد کاارد
ای ماااارا تااااو راهاااازن از شاااااهراه»
(مولوی ،6879 ،د.)67 :6

مولوی در اینجا با کاربرد کلمة «راهزن» ،نه تنها در ابیاات ماذکور ایهاام تناساب ایجااد
کرده ،بلکه به صورت ارتجالی از کلمهای استفاده نمودهاست کاه باا محتاوای قصاه ،یعنای
داستان پیار چنگای نیاز پیوناد و پیوساتگی داردا زیارا یکای از معاانی «راه»« ،پارده و مقاام
موسیقی» است (دهخدا ،6877 ،ج  )66386 :3و کلمة «راهزن» نیز هرچند در معناای دزدی
کاه امااوال مسااافران را غااارت مایکنااد ،بااهکاار رفتااهاساات ،امااا در معنااای «نغمااهخااوان» و
«سرودگوی» با «چن » ایهام تناسب دارد .در ابیات زیر نیز ارتباط «برگ» و «کا،زناان» و
نیز «شور» و «ک »،با «مطربان» و «دریا» جالب توجهاست:
«تاااو نبینااای لیاااک بهااار گوششاااان
مطربانشاااان از درون دَف مااایزنناااد

باارگهااا باار شااا هااا هاام کاا،زنااان
بحرهااا در شورشااان کاا ،ماایزننااد»
(مولوی ،6879 ،د .)886 :8

در بیت اول« ،برگ» اگرچه در معنای اندامی از گیاه باهکاار رفتاهاسات ،اماا باه معناای
«آواز ،ساز ،نغمه و آهن » نیز آمدهاست (دهخدا ،6877 ،ج  )3166 :8که در این حالت ،با
«ک،زنان» و «گوش» ایهام تناسب میسازد .دهخدا در لغاتناماة خاود بار اسااس یکای از
نسخههای مدنوی ،بیتی را ذکر میکند که کلماة «بارگ» در آن باه معناای «آواز» و «نغماه»
آمدهاست:
«جمله مرغان برگ کرده جیکجیاک

بااا ساالیمان گشااته افصااح مِاان اخیااک»
(مولوی ،6879 ،د .)886 :8
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در بیت دوم نیز چند ایهام تناسب وجود دارد« :شاور» در ایان بیات باه معناای «هیجاان،
جنبش و وجد» آمده ،ولی در معنای «دستگاهی در موسیقی قادیم» (دهخادا ،6877 ،ج :68
 )63998با «دف ،ک ،و مطرباان» ایهاام تناساب سااختهاسات .همچناین« ،شاور» در معناای
«پرنمک» نیز با بحر ایهام تناسب میسازد .عالوه بر ایان ماوارد« ،کا »،نیاز کاه در معناای
«دستک زدن» بهکار رفته ،در معنای دیگار خاود ،یعنای «حباابهاای آب» باا «بحار» ایهاام
تناسب ساختهاست.

2ـ .2طب
با توجه به آنچه که فریدون سپهساالر از احوال مولوی نقل میکناد ،او چنادان توجاه و
اعتنایی به علم طب ظاهری نداشتهاست و یا حتّی در جواب شخص طبیبی که تریاقی بارای
او آماده کارده باود ،مایگویاد« :ای موالناا اکمالالادّین! اژدهاایی کاه در درون ماا نایش
زده است ،اگر بحر محیط تریا باشد ،عاالج آن نتواناد کارد و در حاال بااز غایاب شاد»
(سپهساالر .)38 :6889 ،اما به هر حال ،با توجه به آنچه که از مدنوی مشخص است ،او برای
درمان خود و مریدانش و یا در حدود آموزش عمومی ،نسبت به مسائل طبی آگاهی داشت
و مجموعة اصطالحات پزشکی ،شامل امراض و نشانهها و نیز شیوة مداوای آنها را در شعر
خویش نسبتاً زیاد بهکار میبرد و آن دردها و رنجها را به صورت صُاوَر بالغای گونااگون،
برای بیان تجربههای روحانی متعالی خود مورد استفاده قرار مایداد (ر .ا شایمل:6831 ،
 .)866ابیات زیر شواهدی برای این موضوع به شمار میآید:
«گر تو کوری ،نیست بار اعمای حارج
پااااردههااااای دیااااده را داروی صاااابر

وَرناااه رو ،کالصااابر مفتااااح الفااارگج
هاام بسااوزد ،هاام بسااازد شاارح صاادر»
(مولوی ،6879 ،د .)636 :8

در این دو بیت« ،صبر» در معنای معروف خود بهکار رفتهاست ،ولی در معناای «گیااهی
دارویای کاه باارای شساتن زخاامهاا و درماان درد چشاام» اساتفاده مایشاد (ر .ا حساینی
جرجانی ،6833 ،ج  )986 :8و نیز برای تنقیه ساینه و گشاایش آن نیاز کااربرد داشاتهاسات
(ر .ا دهخدا ،6877 ،ج  .)63399 :68با واژگان «کور ،اعمی و مفتاح» در بیت نخسات و
با کلمات «پردههای دیده»« ،دارو» و «شرح صدر» در بیت دوم ایهاام تناساب مایساازد .در
واقع ،کاربرد جمالت و ترکیباتی همچون «مفتاحالفرج» به معنای «کلید گشاایش» و «شارح
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صدر» و «سوزاندن پردههای دیده» ،همگی ناظر بر اثرات صبر همچاون درماان درد چشام،
گشایش سینه و پا کردن آن است که برخی از شاعران همچون انوری نیز به ایان ماوارد
اشارات داشتهاند:
«ای دل به عون مسهل ساقمونیای صابر
«درد چشم مان قارون شاد بهار آناک

وقت است اگر به تنقیه کوشی ز اماتال»
(انوری ،6878 ،ج .)968 :8
توتیاااا از صااابر بگاااذاری نداشااات»
(همان.)768 :

چشم ،داروها و امراض آن نیز از جمله عناصری هستند که موالنا به آنها توجاه دارد و
از آنها برای ایجاد آرایة ایهام تناسب بهره بردهاست:
«خااا

او هاامساایرت جااان ماایشااود

سااارمة چشااام عزیااازان مااایشاااود»
(مولوی ،6879 ،د.)6886 :8

در بیت باال ،کاربرد کلمة «عَزیز» در کنار «سرمة چشم» ،واژة «عُزیز» که یکای از اقساام
سرمه و یا کحل محساوب مایشاد و بارای از باین باردن تااریکی چشام و خشاک کاردن
رطوباات آن بااهکااار مایرفاات (ر .ا دهخاادا ،6877 ،ج  )69378 :68را بااه ذهاان تااداعی
میکند و از این نظر ایهام تبادر دارد .موالنا در اشعارش بارها از این سرمه یاد کردهاست:
«گویدش عیسی بزن در مان دو دسات

ای عماای کحاال عزیاازی بااا منساات»
(مولوی ،6879 ،د .)6817 :8

او در بیت دیگری نیز با کاربرد کحل عزیازی و غباار کاه یکای از اناواع بیمااریهاای
چشمی است (ر .ا دهخادا ،6877 ،ج  ،)61968 :66ایهاام تناساب دیگاری را باه وجاود
آوردهاست:
«از غباااااار مرکّااا اب آن شااااااه نااااار

یافااات او کحااال عزیااازی در بصااار»
(مولوی ،6879 ،د.)6836 :8
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2ـ .3نجوم
کاربرد اصطالحات نجومی و مسائل مربوط به آن در مدنوی نشاندهندة توجه و آشنایی
بسیار موالنا با این نوع علوم است .وی حتی بارای توجیاه اشاتغال خاود و بعضای از مشاایخ
کبرویه در خراسان به فراگیری مبادی و مباحاث نجاوم ،در اشاارتی آن را ماأخوذ از وحای
انبیا میداند (ر .ا زرینکوب .)887 :6873 ،او در اشعار خویش بارها درباارة ساتارگان و
خصوصیات نجومی آنها و نیز اهمیت و تأثیر آنها در زندگی و رفتار بشر سخن میگویاد
و حتی با نامها و صفات ستارگان بازی میکند و از این طریق به آنها خصلتهایی زناده و
پویا اعطا میکند (ر .ا شیمل)683 :6831 ،ا مانند ابیات زیر:
«بااا تااو مااا را خااا

بهتاار از فلااک

ای سااما

از تااو منااور تااا ساامک»
(مولوی ،6879 ،د.)86 :8

در این بیت ،واژة «سمک» در معنای نوعی ماهی بهکار رفته که بنا به عقاید گذشاتگان،
زیر زمین قرار داشتهاست (ر .ا دهخدا ،6877 ،ج  .)68796 :6ولی در معنای «برج حوت»
با فلک و سما [منزل چهاردهم ماه و نام دو ستاره (ر .ا همان ])68796 :ایهاام تناساب
میسازد .در ابیات دیگر مدنوی نیز میتوان نظیر این ایهام تناسب را مشاهده کرد:
«هم زمین ،هم بحر و هم مهار و فلاک

زنااده از وی همچااو از دریااا ساامک»
(مولوی ،6879 ،د.)863 :8

«سمک» در این بیت به معنای «ماهی» است ،اما در معنای «برج حوت» که پایش از ایان
نیز به آن اشاره شد ،با «مهر» و «فلک» ایهام تناسب میسازد .همچناین ،ایان واژه در معناای
دیگر خود ،یعنی ماهی زیرزمین نیز با زمین ایهام تناسب دارد .ایهام تناسبهاای موجاود در
بیت زیر نیز جالب توجه است:
«هااین مشااو غااره باادان گفاات حاازین

بااار باار گاوساات و باار گااردون حنااین»
(همان ،د .)663 :6

در این بیت ،دو ایهام تناسب بهکار رفتهاست :واژة «گاو» در این بیات ،اشااره باه هماان
گاوی دارد که بر اساس باور قدما ،زمین بر روی شا آن قرار دارد (ر .ا دهخدا،6877 ،
ج  .)68796 :6اما در معنای «برج ثور» که گذشتگان آن را بهکار میبردند ،با کلماتی چون
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گردون به معنای آسمان و فلک ایهام تناسب ایجاد میکند .ابیات زیر شاواهدی بارای ایان
موضوع است:
«چاو خورشااید باارزد ساار از باارج گاااو
«ز گاااو و کااژدم و خرچن ا

و ماااهی

ز گلااازار برخاسااات بانااا چکااااو»
(فردوسی.)388 :6833 ،
نیایاااد کاااار کاااردن زیااان نکاااوتر»
(ناصرخسرو.)638 :6878 ،

از طرف دیگر ،گردون در معنای «ارّاباه» کاه بارای کشایدن آن عمادتاً از گااوان قاوی
هیکل استفاده مایکردناد (ر .ا دهخادا ،6877 ،ج  ،)66898 :68باا «گااو» ایهاام تناساب
میسازد.
مولااوی در ابیااات دیگااری نیااز بااه صااورت آگاهانااه بااا اسااامی ساایارگان و باارجهااای
دوازدهگانة آسمان بازی کردهاست و توانسته ایهام تناسبهای جالاب تاوجهی را از طریاق
آنها بیافریند:
«اختران با دیاد همچاون عقارب اسات
قااااوس اگاااار از تیاااار دوزد دیااااو را
حااوت اگرچااه کشااتی غاای بشااکند
شاامس اگاار شااب را باادرّد چااون اسااد

مشاااتری را او ولااایاسقااارب اسااات
دلااااو پُااارآب اساااات زرع و میااااو را
دوست را چاون ثاور کشاتی مایکناد
لعااال را زو خلعااات اطلاااس رساااد»
(مولوی ،6879 ،د .)363 :9

از جمله تناسبات این ابیات میتوان به ارتباط «شمس» و «اسد (خانة خورشید)»« ،قاوس»
و «تیر» و نیز «حوت» و «ثور» و «کشتی» در معنای صورت فلکای در نیمکارة جناوبی اشااره
نمود (ر .ا انوری ،6836 ،ج  )9387 :1که در اینجا مد نظر نیست.

2ـ .4مذهبی و دینی
هرچند مولوی سخن خود را در مدنوی هوشیارانه و به قصد بیاان مفااهیمی مشاخص در
طرحی اجمالی و از پیش تعیین شده آغاز میکند ،اما پیش از آنکه آن معنای ماورد نظار را
در طرح اجمالی از پیش معلوم ،از ذهان باه عاین بیااورد ،تاراکم معاانی و مفااهیم ناشای از
تداعیها او را از خط سیر مورد نظر جدا میکند و او که در آغاز حاکم بر کالم و طارح و
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معنی بود ،با هجوم معانی و مفاهیم متناوع از قلمارو گساتردة ناآگااهی باه عرصاة آگااهی،
بهزودی محکوم و مسخّر معانی میشود و در این حین ،بخشی از احوال و عوالم روحاانی و
سرّ ضمیر خود را افشا میکند .این تکرار و تناوب هوشیاری و ناهوشیاری و نیز این جریاان
تسلیمپذیری و خودسپاری به سیل معانی و مفاهیم برآمده از ناآگاهی ،در بیان داساتانهاای
پیامبران و مسائل دینی و اعتقادی که از مهمترین سرچشمههاای فکاری و اندیشاگانی او باه
حساب میآیند و نیز شیوة بهارهگیاری او از آنهاا بسایار تاأثیر دارد (ر .ا پورناماداریان،
99 :6816ا )91و باعث خلاق مضاامین و معاانی بسایاری در زمیناههاای مختلا ،،از جملاه
صنعت ایهام تناسب میشودا مانند:
«سااااااحران موسااااای از اساااااتیزه را

برگرفتاااه چاااون عصاااای او عصاااا»
(مولوی ،6879 ،ج .)61 :6

در این بیت ،کلماة «عصاا» در معناای «چوبدساتی» باهکاار رفتاهاسات ،ولای در معناای
«نافرمانی ،عصیان و دشمنی» با واژة «استیزه» ،ایهام تناسب از نوع ایهام تبادر ایجاد میکناد.
مولوی در بخش دیگری از مدنوی نیز این واژه را به همین معنا بهکار بردهاست:
«داماااان او گیاااار کااااو دارد عصااااا

در نگاار آدم چااههااا دیااد از عصاای»
(همان.)69 :

در جایی دیگر نیز مولوی با کاربرد واژگان «باد» و «عاد» ،به صورت ضامنی باه عاقبات
شوم قوم عاد اشاره میکند:
«عاقاال از ساار بنهااد ایاان هسااتی و باااد

چااون شاانید انجااام فرعونااان و عاااد»
(همان.)687 :

«باد» در اینجا به معنای «غرور و تکبر» بهکار رفتهاسات ،ولای در معناای «جریاان هاوای
سخت و تند» ،یادآور عذاب خداوند بر قوم حضرت هود ،یعنی قوم عاد اسات کاه در ایان
حالت «باد» و «عاد» ایهام تناسب تلمیحی دارند .در قرآن ،بارها به سرنوشت شاوم قاوم عااد
اشاره شدهاستا مانند آیة  61سورة فصّلت که در آن خداوند چنین فرمودهاسات :فَأَرْسَلْنَا
عَلَیهِمْ رِیحًا صَرْصَرًا فِي أَیامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِیقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْی فِي الْحَیاةِ الدُّنْیا .کلمة «ذناب»

نیز از آن دست کلماتی است که موالنا از طریق آن توانستهاست ایهام تناسابهاای بادیعی
پدید بیاورد:
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چون ذنب شعشااع بادری را خساوف»
(مولوی ،6879 ،د .)678 :6

«ذگنگب» در بیت فوم ایهام تبادر به کلمة «ذگنْب» به معنای «گناه و خطا» دارد کاه باا توجاه
به کلماتی همچون «گندم» و «خورشید» ،تداعیکنندة گناه حضرت آدم(ع) به سبب خوردن
گندم و رانده شدن او از بهشت است که در قرآن نیز به آن اشاره شدهاست :وَ عَصَي آدَمُ
رَبَّهُ فَغَوَی :آدم از امر پروردگارش سرپیچی کرد و گمراه شد( طه.)686/
در نمونههای دیگر ،موالنا با کاربرد ایهامگونة کلماة «ذگنگاب» ،پیوناد باین اجازای کاالم
خود را مستحکم و استوار ساختهاست:
«آفتاااب اناادر فلااک کااژ ماایجهااد
کااز ذگنگ اب پرهیااز کاان هااین هااوشدار

در سااایهرویااای کساااوفش ما ایدماااد
تاااا نگاااردی تاااو سااایهرو دیا ا وار»
(مولوی ،6879 ،د .)683 :1

در اشعار فوم« ،ذگنگب» به معنای شکلی در آسمان و از اصطالحات نجومی است (ر .ا
دهخدا ،6877 ،ج  )66963 :3که در پیوند با «سیهرویی» ،ذگنْب به معناای «گنااه» را باه ذهان
تداعی میکند و ایهام تبادر دارد.
عالوه بر این موارد ،داستان حضرت یوس(،ع) نیز از زمینههایی است کاه مولاوی بارای
ایجاد موسیقی معنوی در ابیات خویش و تقویت بالغت آنها ،از آن استفاده کردهاست:
«ای دریااااااده پوسااااااتین یوساااااافان

گر بادرّد گرگات آن از خاویش دان»
(مولوی ،6879 ،د .)337 :9

«پوستین دریدن» هرچند به معنای کناایی «افشاای راز کاردن» و «رساوا نماودن» باهکاار
رفتهاست (ر .ا دهخدا ،6877 ،ج  ،)9768 :3اما در معنای اصلی و مصطلح ،با «گارگ» و
«یوس »،ایهام تناسب از نوع تلمیحی دارد .از جمله موارد دیگری کاه موالناا باا تلمایح باه
داستان حضرت یوس(،ع) ،ایهام تناسب به وجود میآورد ،ابیات زیر است کاه در آنهاا باا
کلمة «عزیز» بازی ظریفی انجام شدهاست:
«آنچنااااانکااااه یوساااا ،از زناااادانیی
خواست یاری ،گفت چون بیرون روی

باااااا نیاااااازی خاضاااااعی ساااااعدانیی
پااایش شاااه گاااردد اماااورت مساااتوی
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یاااد ماان کاان پاایش تخاات آن عزیااز

تااا ماارا هاام واخاارد زیاان حاابس نیااز»
(مولوی ،6879 ،ج .)6887 :1

کلمة «زبانه» در بیت پایین ،با توجه به واژههایی چون «نار» و «خوی بد»« ،زباانی :موکال
دوز » را که «مالک» نیز خوانده میشود ،به ذهن متبادر مینماید .بنابراین ،ایهام تناساب از
نوع تبادر دارد:
«رو که رَساتی از خاود و از خاوی بَاد

وَز زبانااااااة نااااااار و از دناااااادان دَد»
(همان ،د .)133 :3

2ـ .5شراب و مالئمات آن
اشعار صوفیانه یا عرفانی که بهتدریج از قرن پنجم به بعاد ابتادا در خراساان و آنگااه در
مناطق دیگر در زبان فارسی پدید آمد ،از لحا صورت یا قالب تفاوتی با اشاعار قبلای ایان
زبان نداشت و شعرای صوفی از لحا صوری مقلّد شاعران درباری و یا غیر صوفی بودند و
از همان قالبها و مضامینی استفاده میکردند که دیگران نیز بهکار میبردند .از جمله معانی
و مضامینی که شعرای اهل معنی به تقلید از شاعران غیر عارف در شعر خود باهکاار بردناد،
مضامین مربوط به گفتمان میخانهای استا گفتماانی کاه بعادها باا توجاه باه تناساب آن باا
مواجید و شور و حال فومالعادة صوفیان بر اساس تجارب معنوی ،باه یکای از مهامتارین و
اساسیترین مسائل عرفانی در شعر فارسی ،بهویژه شعر صوفیانه مبدّل گردید (ر .ا ر .ا
پورجوادی .)3-9 :6878 ،در این بین ،موالنا نیز با توجه به اینکه خود شاعری صوفیمشرب
و وامدار عارفان بزرگی چون سنایی و عطار است ،با استفاده از گفتمان میخانهای و عناصار
مربوط به شراب و مالئمات آن ،برای شرح نکات روحانی خویش ،عالوه بر اینکه تصاویر،
ترکیبااات و تعبیاارات فراواناای ساااخته ،گاااهی نیااز از آنهااا باارای شااکلدهاای بااه برخاای از
شگردهای بالغی مدنوی نیز استفاده کردهاستا نظیر این ابیات:
«چون به خرگوش آمد این ساغر به دور

بانا

زد خرگااوش آخاار چنااد جااور؟»
(مولوی ،6879 ،د .)37 :6

جور در بیت باال به معنای ستم و ظلام باهکاار رفتاهاسات ،ولای در معناای دیگاری کاه
دهخدا آوردهاستا یعنی «جور نام یکی از خطوط جام جم است کاه خاط لاب جاام پیالاه
باشد و پیالة جور به معنی پیالة ماالمال استا چه هرگاه حری ،را دانسته پیالة ماالمال بدهند
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تا مست شود و بیفتد و بایشاعور گاردد ،باه او جاور و ساتم کارده خواهناد باود (برهاان)»
(دهخدا ،6877 ،ج  .)7366 :9با کلمة ساغر و دور دارای ایهام تناسب است:
«هفاات خااط داشاات جااام جمشاایدی
جاااااور و بغاااااداد و بصاااااره و ازرم

هاااار یکاااای در صاااافا چااااو آیینااااه
اشااااک و کاسااااهگاااار و فرودینااااه»
(قائم مقام فراهانی ،بیتا.)786 :

همچنین ،موالنا در جایی دیگر با کاربرد کلمة «دور» به معنی «پیالة شراب» و یاا «دسات
به دست رساندن پیالههای شراب» (دهخدا ،6877 ،ج  ،)66868 :3به همراه «جاور» دقات و
ظرافت خاصی را به خرج دادهاست:
«همچناااااان دور دوم هابیااااال شاااااد
همچنان ایان دو علام از عادل و جاور

ضاا ادّ نااااور پااااا او قابیاااال شااااد
تااا بااه نماارود آمااد اناادر دور ،دور»
(مولوی ،6879 ،د.)633 :1

در بیت فوم ،کلمة «عدل» در معناای «مسااوات ،قساط و انصااف» و در مقابال «ظلام و
بیداد» بهکار رفتهاست ،ولی در معنای رطل و پیمانه (ر .ا دهخادا ،6877 ،ج )69717 :68
با «دور» و «جور» ایهام تناسب دارد.
کاربرد کلمة «مدام» به معنی «شراب و پیوسته» ،با واژههایی همچون «می» و «مست» نیاز
از جمله صنعتپردازیهایی است که موالنا برای خلق ایهام تناسب در اشاعار خاود باهکاار
بردهاست که نمونههایی از آن در برخی از اشعار مدنوی دیده میشود:
«زآن عااارب بنهااااد ناااام مااای مااادام
«بااار کناااار باااامی ای مسااات مااادام

زآنک سیری نیست میخاور را مادام»
(مولوی ،6879 ،د .)983 :8
پَساات بنشااین ،یااا فاارودآ ،والسااالم»
(همان ،د .)186 :3

2ـ .6اساطیری و تاریخی
منوچهر مرتضوی در کتاب فردوسی و شاهنامه ،مدنوی و غزلیات موالنا را جامعتارین و
بزرگترین حماسة عرفانی جهان مایداناد (رو ا مرتضاوی )83 :6816 ،کاه ایان ساخن
بیانگر تأثیرپذیری بسیار موالنا از شخصیتها و داستانهای اسااطیری ایاران و نیاز روحیاه و
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اندیشة حماسی اوستا روحیهای که صاورتی دگرگاونیافتاة معناوی از حماساههاای ملّای
است .با توجه به همین موضوع مشاهده میکنایم کاه موالناا بسایاری از عناصار حماسای و
اساطیری (بهویژه رستم و زال) را در آثار خویش جای دادهاست و عالوه بر اینکاه از آنهاا
به صورت رمزی و سمبلیک استفاده مایکناد ،ظرافاتهاای خاصای را نیاز باا آنهاا انجاام
میدهد که بخشی از آنها را میتوان در ابیات مدنوی مشاهده کرد:
«مااارد میراثااای چاااه داناااد قااادر ماااال
«پاایش ایاان خورشااید کِای تابَاد هِاالل

رستمی جان کناد و مجاان یافات زال»
(مولوی ،6879 ،د .)668 :8
بااا چنااان رسااتم ،چااه باشااد زور زال؟»
(همان ،د .)6886 :1

در این دو بیت« ،زال» در معنای «پیرزن» باهکاار رفتاهاسات کاه باا رساتم ایهاام تناساب
ساختهاست .کاربرد دستان که لقب «زال» نیز محسوب میشود و با «رخش» در پیوند است،
ایهام تناسب بدیعی را پدید آوردهاست:
رَخااش دسااتان و حیاال ماایراندنااد»
«باار رسااول حااق فسااونهااا خواندنااد
(همان ،د .)868 :8
در بیت زیر نیز ایهام تناسب بین «دیوان» و «پریرویان» جالب توجه است:
«هساااات دیااااوان محاسااااب عااااام را

وآن پاااری رویاااان حریااا ،جاااام را»
(همان ،د .)166 :3

واژة «دیوان» در بیت فوم به معنای «دفتر محاسبه» بهکار رفتهاست ،اما در معنای موجاود
اساطیری معروف ،با «پری» ایهام تناسب دارد.
از جمله داستانهای مورد توجه موالنا ،داستان عاشقانة خسرو و شیرین است که با توجه
به دوپهلو بودن معنای «شیرین» ،موجبات پدید آوردن چندین ایهام تناسب را برای او فراهم
آوردهاست:
«خساارو شاایرین جااان نوباات ز دساات
«یک تشارشش در شاهر ماا اکناون نماناد

الجاارم در شااهر قنااد ارزان شدساات
(همان ،د .)366 :9
چون اکِ شاایرین خسااروان را برنشاااند»
(همان.)366 :
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چااون شااکر شاایرین شاادم از شااور او»
(همان ،د .)687 :1

از داستانهای دیگری که دستمایهای برای خلاق تناسابهاای بادیعی در مدناوی شاده،
داستان محمود و ایاز است که به همراه داستان خسرو و شیرین و سایر داساتانهاای دیگار،
نشانگر تأثیر داستانهای عاشقانه بر موالنا و آشانایی و مطالعاة او درباارة مساائل تااریخی و
قصههای عامیانه و مشهور است:
«چااون ایاااز آن چااارقش مااورود بااود
«گاار باادانی رحاام ایاان محمااود راد

الجاااارم او عاقباااات محمااااود بااااود»
(همان ،د .)768 :9
خااوش بگااویی عاقباات محمااود باااد»
(همان ،د .)97 :1

کلمة «محمود» در ابیات مذکور ،اسام مفعاول و باه معناای «ساتایششاده» اسات ،ولای
یادآور نام سلطان مقتدر آل سبکتکین ،یعنی سلطان محمود غزنوی نیز هسات کاه باا «ایااز»
ایهام تناسب برقرار نمودهاست.
در بیت زیر نیز موالنا با استفاده از ماجرای بر دار زدن حالج ،ایهام تناسب زیباایی را از
طریق کاربرد ترکیب «بگزیدهدار» (منزل برگزیده) و «منصوروار» ایجاد کردهاست:
«مساااجدا گااار کاااربالی مااان شاااوی
هاااین مااارا بگاااذار ای بگزیاااده دار

کعبااااة حاجااااتروای ماااان شااااوی
تاااا رسااانباااازی کااانم منصاااوروار»
(همان ،د .)966 :8

2ـ .7بازی و سرگرمی
از جمله تناسبهای دیگری که میتوان در مدنوی مشاهده کرد ،تناسبهای مرباوط باه
بازی شطرنج است که آشنایی گویندة مدنوی را با این گونه تفریحات معلوم مینماید .شاید
او نیز مانند علما و ارباب هنر این نوع بازیها را لهو و لعب نمایدانسات و لعاب شاطرنج را
موجب تقویت ذهن و افزودن عقال تلقای ماینماود (ر .ا زریانکاوب .)887 :6873 ،از
نمونة این نوع تناسبها ،میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
«جاااان باباااا گویااادت ابلااایس هاااین

تااااا باا اه دَم بفریباااادت دیااااو لعااااین
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ایاان چنااین تلباایس بااا بابااات کاارد
«ای رُ شاااااهان بَاااار ماااان بیاااادقی

آدماای را ایاان ساایهرُ مااات کاارد»
(مولوی ،6879 ،د .)633 :8
ناااایم اسااااپم در ربایااااد باااایحقاااای»
(همان ،د .)6889 :1

کلمة «رُ » هرچند در این ابیات به معنای «صورت» بهکار رفتهاست ،اما در معنای «مهرة
قلعة بازی شطرنج» باا کلماات «ماات»« ،شااه» و «بیادم» و نیاز کلماة «اسا » ایهاام تناساب
میسازد.
«آزمااودی تااو بساای آفااات خااویش

یااافتی صااحّت ازیاان شاااهان کاایش»
(همان ،د .)837 :8

«کیش» در بیت باال به معنای «دین و مذهب» بهکار رفتهاست ،ولی در معنای حرکتی در
بازی شطرنج که عالوه بر تهدید مهرة شاه ،آن را وادار به تغییر خانة خاود مایکناد (ر .ا
معین ،6893 ،ج  ،)8698 :8با کلمة «شاه» در معنای «مهرة شاه شطرنج» که در اینجا مادّ نظار
نیست ،ایهام تناسب از گونة دوم ایجاد میکند.
«چون چنین بُردیسات ماا را بَعاد ماات

راسااات آماااد إنَّ فِا ای قگتْلااای مَماااات»
(مولوی ،6879 ،د .)968 :8

«مات» در این بیت به معنای «مرگ» آمدهاست ،ولی در معنای اصطالحی خود در بازی
شطرنجا یعنی «باختن در این بازی» ،با کلمة «بُارد» ایهاام تناساب از ناوع ایهاام تضااد دارد.
همچنین« ،مات» در معنای «مرگ» نیز با «قتلی» ایهام تناسب دارد.

2ـ .8امور گیاهی و جانوری
موالنا در مدنوی معنوی عالوه بر اینکه از عناصر گیاهی و جانوری باه صاورت تخیلای،
تمدیلی و نمادین استفاده میکناد و در قالاب آنهاا ،بسایاری از پیاامهاا و معاانی اخالقای و
عرفانی خویش را به مخاطبان القا مینمایاد ،از ایان عناصار در امار تناسابساازی و ایجااد
موسیقی معنوی و پیوند میان زنجیرة گفتمانی خود نیز بهره میبرد .آنه مااری شایمل معتقاد
است که محیط جغرافیایی و طبیعت قونیه و نیز فضای روستایی آن در خیالبندی و کااربرد
عناصر گیاهی و جانوری بسیار مؤثر بود و نقش مهمی در اساتفادة مولاوی از آنهاا داشات
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(ر .ا شیمل .)686-673 :6879 ،ابیات زیر نمونههایی از کاربرد عناصر گیاهی و جانوری
در ایجاد موسیقی معنوی در ابیات مدنوی میباشند:
«مااایگریزنااااد از اصااااول باااااگهااااا

بااار خیاااالی مااایکنناااد آن الگهاااا»
(مولوی ،6879 ،د .)966 :3

«الگ» در اینجا به معنی «بیهودگی و مسخرگی» است ،ولی در معنای «شاخه» ،یاا «بارگ
سبزی و دستة اسپرغم» (دهخدا ،6877 ،ج  ،)66983 :68با «اصول» در معنای «ریشاه و بااگ»
ایهام تناسب دارد.
در این بیت نیز میتوان نظیر این ایهامپردازی را مشاهده کرد:
«نقاااش گااال در زیااار بینااای بهااار الگ
«بااااز چاااون پرواناااة نسااایان رساااید

بااوی گاال باار سااق ،و ایااوان دماااگ»
(مولوی ،6879 ،د .)983 :3
جانتااااان را جانااااب آتااااش کشااااید»
(همان.)393 :

در این بیت« ،پروانه» به معناای «جاواز و اجاازهناماه» آمادهاسات ،اماا در معناای حشارة
معروف با «آتش» ایهام تناسب میسازد .عالوه بر این« ،پروانه» در معنای ذکرشاده ،باا واژة
«باز» در معنای پرندة شکاری که در اینجا مورد نظر نیست ،به ناوعی ایهاام تناساب از گوناة
دوم میسازد.

2ـ .9امور رزم و جنگ
در میان ایهامهای مختل ،بهکار رفته از سوی مولوی ،ایهامهایی نیز وجود دارند کاه باه
موضوعاتی همچون رزم و جن ارتباط دارند و نموناههاایی از آنهاا را مایتاوان در ذیال
مشاهده کرد:
«ترس ماویی نیسات انادر پایش عشاق

جملاااه قربانناااد انااادر کااایش عشاااق»
(مولوی ،6879 ،د .)388 :9

در این بیت ،ایهام گونة دوم وجود دارد .دو کلمة «قرباان» و «کایش» هار دو در معناای
دومشان که مربوط به رزم و جنا اسات ،باا یکادیگر تناساب دارناد« .کایش» در معناای

81

متنپژوهیادبی؛ سال  ،22شمارة  ،87زمستان 7938


«تاارکش» و یااا «جعبااة تاارکش» (دهخاادا ،6877 ،ج  )63383 :68و «قربااان» نیااز در معنااای
«کماندان» و یا «دوالی که آن را در ترکش دوخته و بر گردن حمایل مایکنناد» (هماان ،ج
 ،)67361 :66با یکدیگر پیوند و هماهنگی دارند.
«چه خوش گفت گرگین به فرزند خویش

چاااو قرباااان پیکاااار بربسااات و کااایش»
(سعدی شیرازی.)698 :6891 ،

«چر » معانی مختلفی همچون نوعی «کمان سخت»« ،منجنیق» یا «کماان حکمات» دارد
(دهخدا ،6877 ،ج  )3686 :1و در بیت زیر ،با کلماتی چون «حرب»« ،تیر» و «کمان» ایهاام
تناسب ایجاد کردهاست:
«مااان تااارا بااار چااار گشاااته نردباااان

تااو شااده در حاارب ماان تیاار و کمااان»
(مولوی ،6879 ،د .)6863 :1

نتیجهگیری
در این تحقیق مشخص گردید که هرچند مدنوی به صورت ارتجالی و فیالبداهه سروده
شدهاست و گویندة آن چندان دلبستة لف و در گیر آن نبوده ،اما شاعر گاهی بر اثر حضور
خودآگاااه و یااا باارای تفاانن خوانناادگان و شاانوندگان ،دساات بااه ظرافااتهااا و دقااته اای
زیرکانهای نیز میزد که عالوه براینکه ،تسلط شاعر را بر فنون و ریزهکاریهای بالغی نشان
میدهد ،نشانة احاطة بسیار او به علوم و اصطالحات مختل ،و مسائل مربوط باه آنهاسات.
عالوه بر این ،تحلیلها و بررسیهای پژوهش حاضر بیانگر این نکته اسات کاه بیشاتر ایهاام
تناسبهایی که او در مدنوی خلق کردهاست ،بنا بر دادههای موجود ،باه ترتیاب مرباوط باه
حوزهها ی موسیقی ،مساائل دینای و اعتقاادی ،اماور اسااطیری وتااریخی ،اماور جاانوری و
گیاهی ،نجوم ،طب ،خمریات ،بازی و سرگرمی و حوزة رزم و جن میباشد که هر یاک
بنا بر علل و عوامل خاصی به وجود آمدهاند .آشنایی او دربارة موسایقی و مهاارت در آن و
افزون بر آن ها ،متعالی و الهای دانساتن موسایقی ،ساماع و رقاص ،تاأثیر بسازایی در ایجااد
تناسبسازی در این حیطه داشتهاست و بخش زیاد و متنوعی از برسااختههاای موالناا را در
زمینة ایهام شامل شدهاست .عالوه بر این ،امور دینی و ماذهبی باا توجاه باه اساتغرام ذهان
مولوی در این زمینهها و نیز مسلک ،حاالت و تجربیات روحانی وی ،دومین حوزهای است
که او بایش از ساایر حاوزههاا باه آن توجاه نشاان مایدهاد .ساومین حاوزة ماورد نظار او،
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داستانهای اساطیری و تاریخی است که به دلیل داشتن روحیه و اندیشة حماسای و اشاتغال
شخصی و خانوادگی به حرفة وع و تذکیر ایجاد شادهاسات .بسایاری تناسابساازیهاا و
آشنایی مولوی در حیطة علومی همچون طب و نجوم نیز بر اساس ماأخوذ دانساتن آنهاا از
وحی انبیا ،مطالعات عمیق و آموزشهای عمومی صاورت گرفتاهاسات .محایط جغرافیاایی
قونیه و طبیعت و فضای روساتایی آن نیاز در خلاق تناسابهاای مرباوط باه اماور گیااهی و
جانوری تأثیرگذار بودهاست .ایهام تناسابهاای حاوزهای همچاون شاراب و خمریاات در
مدنوی را نیز باید حاصل سنّت صوفیه دربارة کاربرد گفتماان میخاناهای بارای بیاان معاارف
عرفانی دانست.
بسامد وزه های مختل

تناسب در مثنوی
15
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7

9
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7
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4

16
14
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0

مت رقه

جانوری و گیاهی

شراب و مالئماتش

بازی و سرگرمی

رزم و جنگ

مذهبی و دینی

اساطیری و تاریخی

نجوم

طب

موسیقی

منابع و مآخذ
قرآن کریم.

ابنابیاسصبع .)6697( .بدیع القرآن .تحقیق حفنی محمد شرف .ج .8قاهره :نهضة المصر.
افالکی العارفی ،شمسالدّین احماد .)6818( .مناقـبالعـارفین .باا تصاحیحات ،حواشای و
تعلیقات حسین یازیجی .ج .6تهران :دنیای کتاب.
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انوری ،حسن .)6836( .فرهنگ بزرگ سخن .ج .1تهران :انتشارات سخن.
انوری ،علیبن محماد .)6878( .دیوان انوری .باه اهتماام محمادتقی مادرسرضاوی .ج.8
تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
پورجوادی ،نصراهلل« .)6878( .باده عشق ( :)6سیر تاریخی باده یا می در شعر فارسای» .نشـر

دانش .س .66ش .1صص .68-3
پورمندان ،مهاران .)6876( .دایرةالمعارف موسـیقي کهـن ایـران .تهاران :ساازمان تبلیغاات
اسالمی (حوزة هنری).
پورنامااداریان ،تقاای .)6816( .داســتان پیــامبران در کلیــات شــمس .ج .6تهااران :مؤسس اة
مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
اااااااااااااااااااااااا  .)6838( .در سایة آفتاب .تهران :سخن.
تفتازانی ،ساعدالدین6383( .م .).مطول (شرح تلخیص مفتـاحالعلـوم) .تحقیاق عبدالحمیاد
هنداوی .بیروت :دارالکتب العلمیة.
حسنزاده نیاری ،محمدحسان و یاسار دالوناد« .)6863( .ایهاامتناسابهاای پنهاان در شاعر
حاف » .متنپژوهي ادبي .س .66ش. 13صص 86ا.98
حسینی جرجانی ،اسماعیلبن حسن .)6833( .ذخیرۀ خوارزمشاهي .باهکوشاش محمادتقی
دانشپژوه .تهران :المعی.
خیام نیشابوری ،عُمَربن ابراهیم( .بیتا) .نوروزنامه .تصحیح مجتبی میناوی .تهاران :کتابخاناة
کاوه.
دهخدا ،علیاکبار .)6877( .لغتنامه  .زیار نظار محماد معاین و سایدجعفر شاهیدی .تهاران:
مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
راستگو ،سید محمد .)6876( .ایهام در شعر فارسي .تهران :سروش.
زرینکوب ،عبدالحسین .)6816( .جستجو در تصوف ایران .تهران :امیرکبیر.
ااااااااااااااااااااااااااااا  .)6873( .سرّ ني :نقد و شـرح تحلیلـي و تطبیقـي مثنـوی .تهاران:
علمی.
سپهساالر ،فریدونبن احمد .)6889( .رسالة در احوال موالنا جاللالدین مولوی .تصاحیح
و مقدمة سعید نفیسی .تهران :انتشارات کتابخانه و چاپخانة اقبال.
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ستایشگر ،مهدی .)6873( .واژهنامة موسیقي ایران زمین .ج .6تهران :اطالعات.
ااااااااااااااااااا  .)6879( .واژهنامة موسیقي ایران زمین .ج .8تهران :اطالعات.
سجادی ،ضیاءالدین« .)6896( .ایهام و تناسب در شعر خاقانی و شعر حاف » .مجلة دانشکدۀ

ادبیات و علوم انساني .ش76ا .38صص 69ا.668
سعدی ،مصلحبن عبداهلل .)6891( .بوستان .شرح محمد خزایلی .تهران :جاویدان.
شفیعیکدکنی ،محمدرضا .)6878( .موسیقي شعر .تهران :آگاه.
ااااااااااااااااااااااااااااااااااا  .)6837( .گزیدۀ غزلیات شمس تبریزی .ج  .6مقدمه ،گزینش
و تفسیر محمدرضا شفیعی کدکنی .تهران :انتشارات سخن.
شمیسا ،سیروس .)6836( .نگاهي تازه به بدیع .تهران :فردوس.
شیمل ،آنه ماری .)6879( .شـکوه شـمس .مقدماه سایدجاللالادین آشاتیانی.ترجمة حسان
الهوتی .تهران :علمی و فرهنگی.
غن ایپااور ملکشاااه ،احمااد« .)6833( .خاقااانی و ایهااام» .مجلــة نامــة پارســي .س .68ش .6
صص66ا.661
فردوسی ،ابوالقاسم .)6833( .شاهنامه .براساس چااپ مساکو .باهکوشاش ساعید حمیادیان.
تهران :قطره.
فرید ،طاهره .)6871( .ایهامات دیوان حافظ .تهران :طرح نو.
قائم مقام فراهانی ،ابوالقاسمبن عیسای( .بایتاا) .دیـوان کامـل .تصاحیح و حواشای وحیاد
دستگردی .تهران :چاپخانة ارمغان.
کزازی ،میرجاللالدین .)6836( .زیبایيشناسي سخن پارسي (بدیع) .تهران :مرکز.
مرتضوی ،منوچهر .)6816( .فردوسي و شـاهنامه .تهاران :مؤسساة مطالعاات و تحقیقاات
فرهنگی.
المصری ،ابنابیاالصبع .)6697( .بدیع القـرآن .تحقیاق حفنای محماد شارف .ج .8قااهره:
نهضة المصر.
معین ،محمد .)6898( .فرهنگ معین .ج .6تهران :امیرکبیر.
اااااااااااااا  .)6893( .فرهنگ معین .ج .8تهران :امیرکبیر.
مولوی ،جاللالدّین محمد .)6879( .مثنوی معنوی .تصحیح رینولد نیکلسون .تهران :گلی.
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اااااااااااااااااااااااااااااااا  .)6837( .گزیده غزلیات شمس تبریز .با مقدمه ،گزینش و تفسیر
محمدرضا شفیعیکدکنی .تهران :سخن.
ناصرخسرو قبادیانی ،ابومعین حمیدالدین .)6878( .دیوان ناصر خسرو .تهران :دنیای کتاب.
وجدانی ،بهروز .)6831( .فرهنگ جامع موسیقي ایران8 .ج .تهران :گندمان.
وطواط ،رشیدالدین( .بیتا) .حدائق السحر في دقائق الشعر .بتصاحیح عبااس اقباال .تهاران:
کتابخانة کاوه.
همایی ،جاللالدین .)6876( .فنون بالغت و صناعات ادبي .تهران :موسسة نشر هما.

