
 
 
 
 
 
 

  نقد ادبي در نگاه موالنا،
  »بررسي ديدگاه هاي نقد ادبي و بوطيقاي مولوي«

  عليرضا نبي لو
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه قم

  چكيده
 - خصوصا كليات شمس و مثنوي - مولوي يكي از شاعران نظريه پرداز ادب فارسي است كه آثارش      

سرشار از ديدگاه هاي نقادانه است.در مقالةحاضر،نظرية ادبي و نقد شعر از ديد او مورد بررسي قرارگرفته،اين 
انجام شده است.تحليل  پژوهش، با تكيه بر نظريه هاي نقد ادبي معاصر خصوصا نظريةارتباط رومن ياكوبسن

عناصر اصلي ارتباط يعني اوصاف و ويژگي هاي زبان،پيام(شعر)،فرستنده(شاعر) و گيرنده(مخاطب) در اشعار 
مولوي،محور اصلي مقاله را تشكيل داده است و هركدام از عناصر مذكور به بخش هاي جزئي تري تقسيم 

  شده اند.
و ماده،اوصاف و محدوديت هاي ادبيات و شعر(پيام) از نگاه  تحليل و بررسي اوصاف زبان،شناخت مبداء      

اين شاعر،آشنايي با اوصاف روحي و فردي شاعر(فرستنده) و جايگاه مخاطب(گيرنده) از ديد او،از يافته هاي 
اين پژوهش خواهد بود.همچنين بررسي رابطةلفظ و معني،قراردادي بودن زبان،نقش حركتي زبان،اصطالحي 

افت رابطةسخن و انديشه و عقل،گستردگي و تاثيرگذاري سخن،اوصاف سخن،تازگي آن،منابع بودن زبان،دري
الهام شاعر،بهره بردن از سخن گذشتگان،رابطةشاعر و خواننده،رابطةشاعر و سخن و ويژگي هاي مخاطب 

ر،تبيين و...از نتايج بررسي ديدگاه هاي ادبي و زباني اين شاعر است.يكي ديگر از دستاوردهاي مقاله حاض
  جايگاه بوطيقاي مولوي در ميان نظريه هاي نقد ادبي معاصر غربي و شرقي است.

     ادبي، زبان، شعر، شاعر، مخاطب، مولوي نظريةواژه هاي كليدي: 
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  مقدمه
در بررسي نظريةادبي،ابعاد مختلف ادبيات مانند اصول،مبداء،ماهيت،مالك ها و اهداف و مباحثي از اين 

نظرية ادبي «نوع،مورد توجه قرار مي گيرد و هر نظريه به يك يا چند بعد از اين مباحث مي پردازد.
: 1373ولك،»(گيردمطالعةاصول،مقوله ها و مالكهاي ادبيات و موضوع هايي از اين دست را در بر مي 

از به وجود آورندةآن تا خواننده،محتوا و ساختار  - )نظريه ادبي تقريبا به تمام عناصر تشكيل دهندةيك اثر33
توجه دارد. به همين دليل،اين نظريه ها از تنوع و گونه گوني برخوردار مي شوند و راه و روش بررسي  -متن

ادبي گوناگون را مي توان از زاويه پرسش هاي متفاوتي كه نظريه هاي «و جستجو را در آثار،دشوار مي كند.
درباره ادبيات مطرح مي كنند مورد تامل قرار داد.نظريه هاي مختلف به طرح پرسش هايي از ديدگاه 

مي ناميم مي پردازند.البته،هيچ نظريه پردازي يكجانبه نگري »واقعيت«نويسنده،اثر،خواننده،يا آنچه معموال آن را
ابد و معموال سعي مي كند ديدگاه هاي ديگر را نيز در چار چوب رهيافت انتخابي خويش در نظر را برنمي ت

  ) 16: 1384سلدن،»( بگيرد.
براي رفع اين مانع و ايجاد تفكيك بين نظريه هاي مختلف،غالبا از يك منظر يا ديدگاه قابل اطمينان و بدون 

ياكوبسن مي تواند به رفع نقيصةفوق كمك نمايد.او هنگامي خدشه بايد وارد شد.توجه به نظريةارتباط رومن 
كه نقش هاي زبان ،و روند ايجاد ارتباط را تحليل مي كند،معتقد است گوينده ،پيامي را براي مخاطب مي 
فرستد،پيام زماني موثر است كه معنايي داشته باشد و بايد از سوي گوينده، رمزگذاري و از سوي مخاطب، 

ام از راه مجراي فيزيكي، انتقال مي يابد.او شش عنصر تشكيل دهنده فرايند ارتباط يعني رمزگشايي شود.پي
)از ميان عناصر 1گوينده،مخاطب،مجراي ارتباطي،رمز،پيام و موضوع را،تعيين كنندةنقش هاي زبان مي داند(

ك ها به فوق،پيام،فرستنده و گيرنده مورد نظر اغلب نظريه پردازان قرار گرفته است،مثال رمانتي
نويسنده،پديدارشناسان به خواننده و فرماليست ها به خود اثر،توجه ويژه اي دارند،در نقد كالمي نيز اين 

)بسياري از نويسندگان و شاعران نيز آگاهانه يا ناخودآگاه به اين عناصر 2عناصر مورد توجه قرار مي گيرد.(
  توجه داشته اند.

ابل بررسي و مطالعه است. در ميان آنان به كساني بر مي خوريم كه ديدگاه شاعران فارسي گوي از اين نظر ق
عالوه بر شاعري، اهل نقد و نظريه پردازي نيز بوده اند.مثال در اشعار شاعراني چون ناصرخسرو و انوري به 
 اختصار به اين مباحث پرداخته شده است و كساني مانند سنايي ، نظامي،عطار،موالنا و صائب به تفصيل،نظريه
هاي ادبي و افكار نقادانه خود را طرح نموده اند.اين نظريه ها در مقايسه با نوشته هاي بالغي و انتقادي از 
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اهميت خاصي برخورداراست،زيرا شاعران عالوه بر نظريه پردازي، خود در عمل،آن مباحث را به كار برده و 

بوطيقاي خاصي هستند.بررسي ديدگاه هاي از ظرايف آن مطلع بوده اند و برخي از آنها داراي نظريةادبي و 
آنها به شناخت روند نقد ادبي و نظريه پردازي قدما كمك مي كند و در مواقعي امروز نيز مي تواند راهگشا و 

  قابل اعتنا باشد.
اغلب اين شاعران،نظريه ها و ديدگاه هاي خود را يك جا و منظم تدوين نكرده اند وآنها را بايد از البالي 

ان استخراج كرد.اين شاعران در برخي موارد به وضوح و صريح دربارة موضوعات اظهار نظر نموده اشعارش
اند و در مواردي بايد به نحوةعملكرد خود آنها در اشعارشان توجه كرد و از طريق تاويل و تفسير آثارشان به 

ل و نظريه را به هيچ رو نمي توان از به نظر بسياري از منتقدان و نظريه پردازان معاصر،تاوي«عقايد آنها پي برد.
يكديگر جدا كرد.اينان مي گويند وقتي متني را تاويل مي كنيم،همواره از بينش نظري نيز بهره مي گيريم...و 

)در اين مقاله بر اساس بررسي 9: 1384برتنس،»(نيز مي گويند نظريه بدون تاويل نمي تواند راه به جايي ببرد.
به ترسيم خطوط اصلي نظريةادبي و نقد شعر او پرداخته شده  -شمس و مثنوي كليات-آثار منظوم مولوي

  است. 
  پيشينةپژوهش

در سدةاخير هم در ايران و هم در غرب به مطالعةنظريه هاي ادبي توجه شاياني شده است.البته در غرب به 
مي تواند مويد اين مطلب  تدوين نظريه هاي ادبي متعددي نيز دست يافته اند.كه اشاره به برخي از آثار آنان

باشد:نظريةادبيات از رنه ولك و آوستن وارن،پيشدرآمدي بر نظريةادبي از تري ايگلتون،راهنماي نظريةادبي 
  معاصر از رامان سلدن و پيتر ويدوسون و مباني نظريةادبي از هانس برتنس و ...از اين مقوله اند.

يخ ادبيات،سبك شناسي و شرح متون،جسته و گريخته به در ايران و از طريق كتابهاي نقد ادبي،بالغت،تار
تاريخچةنظريه ها و طرح برخي ديدگاه ها توجه شده است،ولي به طور جداگانه و گسترده،براي تدوين نظريه 
هاي ادبي شاعران صاحب سبك فارسي و تطبيق آن با نظريه هاي ادبي غربي،پژوهش جامعي انجام نگرفته 

  است.
  شيوةپژوهش

قاله پس از استخراج ديدگاه هاي مولوي و دسته بندي آنها،برمبناي نظرية ارتباطي ياكوبسن،به تحليل در اين م
پيام(شعر و سخن) و تدوين نظريةادبي اين شاعر پرداخته شد.از ميان عناصر ششگانة مورد نظر ياكوبسن،
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ل اين سه محور،اساس در آثار مولوي نمود بيشتري داشت به همين دلي،فرستنده(شاعر)و گيرنده(مخاطب) 
شكل گيري پژوهش حاضر واقع شد و به دليل اهميت شناخت زبان و اوصاف آن در بررسي نظريه هاي 
ادبي،اجماال به مهمترين اجزاي ديدگاه زباني موالنا نيز اشاره شد.براي اثبات ارزش و اهميت نظريات مولوي، 

ق داده شد تا جايگاه واالي ديدگاه او نمايانده شود و برخي از ديدگاه هاي او با ديدگاه ديگران مقايسه و تطبي
نيز نشان داده شود كه بخشي از نظريةادبي و زباني اين شاعر هنوز زنده و پوياست و در زمان معاصر نيز مي 

  تواند مورد استفاده و بررسي قرار گيرد.
  .تحليل و بررسي زبان و اوصاف آن از ديد موالنا1

تعريف و توصيف آن در طول تاريخ بسيار متنوع بوده است و اگر چه دريافت قدما زبان از مفاهيمي است كه 
از زبان با دريافت زبان شناسان اخير تفاوت هايي دارد ولي در پاره اي از موارد به اشتراكات و همساني هايي 

،اما نبايد مي توان دست يافت.هر چند مطالعات زباني معاصر از نظم و قاعده مندي بيشتري برخوردار است
  تصور كرد كه نگرش هاي زباني قدما كلي و بي نظم بوده است.

زبان اساس مشترك بسياري از اشعار و متون نثر محسوب مي شود كه از گذشته تا امروز دربارةآن،سخنان و 
توصيفات و تعاريف متعدد و متفاوتي مطرح شده است.برخي آن را به عنوان يك عضو بدن و بعضي آن را تا 

فقط در «قوةنطق و عقل و انديشه باال برده اند كه در هر صورت از اهميت خاصي برخوردار استحد 
)در زبان شناسي معاصر اين 88: 1383ايگلتون،»(صورتي كه زبان وجود داشته باشد،جهان هم وجود دارد

شده است.قائل  موضوع مورد مطالعةبسيار واقع شده كه به شناخت دقيق تر،منظم تر و واقع بينانه تري منجر
شدن به دسته بندي هاي زبان تاريخي(در زماني)،معاصر(همزماني)،زبان علمي،زبان خودكار،زبان ادبي،تنوع 
گويش ها،لهجه ها،تفاوت نوشتار و گفتار،توانش و كنش زباني و ...به مطالعةعلمي تر زبان كمك نموده 

بودن بلكه بر اين اساس كه زبان را به شيوه خاصي »تخيلي«يا»داستاني«شايد بتوان ادبيات را نه بر مبناي «است.
  )4همان:»(به كار مي گيرد تعريف كرد.

در ادبيات فارسي شاعران و نويسندگان كم و بيش دربارةزبان،تعاريف و توصيفاتي به دست داده اند.در 
 تفاوت چنداني همةاين آثار،زبان به شكل كلي و بدون توجه به تنوع مخاطبان آن،يكسان مورد نظر بوده،مثال

ميان زبان آثار كودكان و بزگساالن ديده نمي شود و براي همةموضوعات علمي و ادبي از زبان واحدي 
  استفاده شده است.
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زبان از نظر شاعران فارسي زبان اهميت ويژه اي دارد و كساني چون ناصر خسرو،سنايي،عطار و مولوي 

ر اين پژوهش به برخي از مهمترين ويژگي ها و ديدگاه هاي قابل توجهي در اين خصوص دارند كه د
اوصاف زبان،از ديد موالنا اشاره مي شود.موالنا براي زبان اوصافي را برمي شمارد كه بسيار ارزشمند است.به 
گونه اي كه برخي از اين اوصاف را با ديدگاه هاي زبان شناسان اخير مي توان تطبيق داد:اوصافي مانند 

واژگان زبان،تمايز لفظ و معنا،نقش حركتي و تصويري زبان،اصطالحي بودن برخي  قراردادي بودن حروف و
  الفاظ در زبان و توجه به برخي گونه هاي زباني از آن جمله هستند.

:مولوي مي گويد الفاظ،حروف و واژگان،قراردادي هستند و ضعف و قوت يك .قراردادي بودن الفاظ1- 1
  رد.مفهوم به لفظ و حروف آن ارتباطي ندا
  )292،ب1لفظ مومن جز پي تعريف نيست(مثنوي،د             ميم و واو و ميم نون تشريف نيست
  )295تلخي آن آب بحر از ظـــرف نيست(همان،ب            زشتي آن نام بد از حــــرف نيست

وه بر عال«قراردادي بودن ساخت هاي زباني به نوعي بيانگر اختياري بودن رابطةآن با مفاهيم زبان است.
ويژگي هاي ساختي كه زبان انسان را از ساير نظام هاي پيام رساني جانوري متمايز مي سازد... بايد به ويژگي 
مهم اختياري بودن اشاره كرد.بر اساس اين ويژگي بين يك ساخت زباني و معناي آن هيچ رابطه ضروري 

  )3)(19: 1379ترسك،»(وجود ندارد.
مولوي معتقد است حرف چون ظرف،معني را در برمي گيرد ولي مسمي:.تمايز لفظ و معنا و اسم و 1- 2

گنجايش بيان معني را ندارد و هميشه ناقص است،و گاهي مانع رسيدن به معني مي گردد و چون دامي گرفتار 
كننده است.اسم نيز مانند لفظ است و مسمي چون معني،انسان بر اسامي و الفاظ احاطه مي يابد ولي مسمي و 

  او پنهان است.  معنا از
  )296،ب1بحر معني عنـــــــده ام الكتاب(مثنوي،د              حرف ظرف آمد درو معني چون آب

  )1732حرف چه بود خــــــار ديوار رزان(همان،ب               حرف چه بود تـــــا تو انديشي از آن
  )3463ندر آب جــــــــــو(همان،بمه بباال دان نه ا              اسم خواندي رو مسمي را بجــــــــو

  )3017،ب2تنگ آمد لفظ معني بس پرست(همان،د             آن دو اشتر نيست آن يك اشترسـت
  )3018زان پيمبر گفت قـــــــد كل لسان(همان،ب               لفظ در معني هميشــــه نارســـــــان
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پيوند ميان «ابطةآنها با هم اجباري و قطعي نيستدر نظر مولوي لفظ و معني اگرچه مكمل هم هستند ولي ر
نتيجةكلي رابطه ميان صورت و معني است،مي »نشانه«صورت و معني اختياري است؛و از آنجا كه منظور ما از 
  )98: 1382سوسور،»(توان بسيار ساده تر گفت كه نشانة زباني اختياري است

بر نمودهاي گفتاري و نوشتاري،نمودهاي  :زبان شناسان عالوه.نمودهاي تصويري و حركتي زبان1- 3
حركتي و تصويري زبان را نيز مورد مطالعه قرار مي دهند.موالنا نيز به اين نمودهاي زباني واقف بوده 
است،آنچنان كه ابزاري در دست بنده،راهنماي او براي اقدام به كاري مي شود يا رنگ و بوي چيزي بيانگر 

  ار نشانگر احوال دروني انسان مي شود.مفهوم آن چيز مي گردد و رنگ رخس
  )1274،ب1رحمتم كن مهر من در دل نشان(مثنوي،د            رنگ رو از حــــال دل دارد نشان
  ) 1275بانگ روي زرد دارد صبر و نكــــــــر(همان،            رنگ روي سرخ دارد بانگ شكر
  )935ــــد او را مــــــراد(همان ،ببي زبان معلوم شـ            خواجه چون بيلي بدست بنده داد

  )936آخـــر انديشي عبارتهــــــــاي اوست(همان،ب       دست همچون بيل اشارتهاي اوست
زباني كه رسانه اصلي اش اشاره «برخي از زبان شناسان،نمودهاي حركت محور زبان را زبان اشاره مي نامند

واقعي زبان انساني اصيل است با واژگان فراوان و نظام دستوري باشد،زبان اشاره ناميده مي شود...زبان اشاره 
غني و پيچيده.زبان اشاره واقعي مي تواند هر آنچه را كه در زبان گفتاري قابل بيان است بيان كند...عالئم زبان 

و اشاره عبارتند از حركات اعضاي بدن به ويژه حركات دست ها و سر و صورت اما گاه بازوها،شانه ها،سينه 
  )30: 1379ترسك،»(ساير قمست هاي بدن نيز در اين فعاليت شركت مي كنند

:برخي از الفاظ زبان به شكل اصطالح در مي آيند،موالنا به اين نوع اصطالحات .اصطالحي بودن زبان1- 4
  در نزد عرفا و اوليا اشاره مي كند كه هر كسي بر آن واقف نمي گردد.

  )3415،ب1كه نباشد زان خبر اقوال را(مثنوي،د                      اصطالحاتيست مر ابدال را
:اگر چه قدما تلقي يكساني از تمام گونه هاي زبان داشتند و قائل شدن به تنوع .توجه به گونه هاي زبان1- 5

گونه هاي زباني،بيشتر متعلق به دوره هاي اخير است ولي مولوي به اهميت زبان كودك يعني گونة زبان 
  بوده و اعتقاد دارد براي ارتباط با كودك از اين گونةزباني بايد استفاده نمود. كودكانه واقف

  )2576،ب4هم زبان كودكان بايد گشاد(همان،د              چونكه با كودك سر و كارم فتاد
  .تحليل و بررسي پيام (شعر و سخن) از ديد موالنا2
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مثنوي بسيار مورد توجه بوده به عنوان پيام در اين بررسي،شعر،سخن و اوصاف آن كه در كليات شمس و 

دانسته شده،مولوي شعر و سخن را نزديك به هم و هم معنا مي داند.اصوال در ميان شاعران گذشتة ادبيات 
فارسي الفاظي چون سخن،زبان،شعر و كالم در معاني مشابه به كار مي رفت.مولوي درباب شعر و سحن 

و سخن،گسترده،تاثيرگذار،تازه،مستور و گاهي غريب است.از يك سو  ديدگاه پيشرفته و ارجمندي دارد،شعر
به جان،دل و روح متصل است و از سوي ديگر به عقل و انديشه.خداوند،معشوق و عواملي از عالم غيب نيز 
سخن را تحت تاثير قرار مي دهند.بنابراين او براي شعر اهميت و رسالت وااليي را در نظر مي گيرد زيرا شعر 

كالم حضرت خداوندگار ما اگرچه به ظاهر شعر است اما سراسر سرّ تفسير و «ز زمرةشعر اولياست.او ا
)به همين دليل شعر او حتي در 61: 1385سپهساالر،»(احاديث و اخبار و لب حقايق و معاني و آثار است.
يافت كه ما براي بشر هر روز بيش از پيش در خواهد «دنياي امروز نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است.

تفسير زندگي،تسكين دادن خودمان،و حفظ خودمان مي بايد به شعر رو بياوريم.بدون شعر،دانش ما ناكامل 
)براي تفكيك ديدگاه هاي مولوي در سه بخش مبداء و منشاء،اوصاف و 4)(12: 1383برتنس،»(خواهد بود.

  مطرح مي شود.محدوديت ها و موانع سخن،نظريات و عقايد او دربارةشعر و سخن 
  .مبداء و سرچشمه هاي پيام(شعر و سخن)2- 1

متن همواره در ارتباط با «دربارةعلت فاعلي شعر و سخن و يا مبداء پيدايش آنها نظرات مختلفي وجود دارد.
)برخي براي ادبيات منشاء زميني و مادي قائل هستند و برخي 201: 1383گرين،»(چيز ديگري توليد مي شود

الم غيب و وابسته به نيروهاي متافيزيكي مي دانند و برخي سرچشمةآن را در خود شاعر ريشةآن را در ع
همةتاريخ و عوامل محيطي به اثر ادبي شكل مي دهند...بيشتر پژوهندگان مي كوشند تا يك «جستجو مي كنند.

شته است تنها به آنها رشته از آفريده ها و اعمال آدمي را جدا كنند و آنچه در آثار ادبي تاثير تعيين كننده دا
نسبت دهند.دستةديگر ادبيات را در اصل مخلوق آفرينندةآن مي دانند و نتيجه مي گيرند كه از طريق شرح 
احوال و نفسانيات نويسنده بايد به بررسي آن پرداخت.گروه دوم عوامل تعيين كنندةآفرينش ادبي را در 

و سياسي،جست و جو مي كنند.دستةسوم مي  زندگي جمعي انسان،يعني در اوضاع اقتصادي و اجتماعي
خواهند به كمك آفرينشهاي ذهن انسان،مثل تاريخ عقايد و االهيات و هنرهاي ديگر،ادبيات را توضيح 
دهند.سرانجام گروه ديگري از محققان مي خواهند كه ادبيات را برحسب روح زمان،فضاي عقالني يا حال و 

)چنانكه ديده مي شود عوامل موثر در سخن و پيام را مي توان 72: 1373ولك،»(هواي عقيدتي توضيح دهند
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وجه مشترك همةاين رويكردها،بررسي اثر در پيوند با عوامل بيروني و «به عوامل بيروني و دروني تقسيم نمود
  )30: 1381علوي مقدم،»(سرچشمه هاي ذهني و عاطفي صاحب اثر است

لفي را نشان مي دهد.سرچشمه هايي چون موالنا براي سخن و شعر منشاء و سرچشمه هاي مخت
جان،انديشه،عقل،روح ،دل،عشق،معشوق ،عالم غيب و خداوند.اين موضوع در ميان شاعران و نويسندگان 

در واقع،فهم و احساس،ذهن و روح،دو «ديگر نيز مطرح شده و ديدگاه هاي مختلفي را ايجاد نموده است.
اي انطباق مي يابند كه نه تنها با هم تضاد دارند،بلكه نسبتي  قطب تجربه ي ما هستند و با شيوه هاي ادراكي

)با وجود تفاوت ظاهري بين اين مفاهيم،از ديد موالنا همةآنها مي 24: 1383گيرو،»(معكوس با يكديگر دارند.
  توانند منشاءسخن و شعر باشند.

ه دارد اما نبايد تصور :مولوي مي گويد سخن ريشه در انديشالف) شعر و سخن برخاسته از عقل و انديشه
كرد كه فقط در انديشةانساني محدود مي شود.مولوي منبع ارجمندتري را براي سخن معرفي مي كند كه آن، 

  عقل كل است.
  )1140،ب1تو نداني بحر انديشه كجاست(مثنوي،د               اين سخن و آوازه از انديشه خاست
  )1141ر آن داني كه باشد هم شريف(همان،ببح                ليك چون موج سخن ديدي لطيف
  )1902بوي آن گلزار و سرو و سنبلست(همان،ب                اين سخنهايي كه از عقــــل كلست

ارتباط سخن و انديشه(زبان و فكر) بسيار مورد توجه نظريه پردازان زبان شناس و منتقدان ادبي بوده،همان 
ه تفصيل به بررسي آن پرداخته اند و تحت عناوين زبان و گفتار )و ديگران ب5مطلبي كه سوسور و چامسكي(

يا توانش و كنش زباني تفسيرهاي متعددي از آن به دست داده اند.برخي نيز به اهميت زبان در مقابل انديشه 
) مي گويد]فكر و بينش را تنها از طريق زبان مي توان تحديد كرد و مشخص 6هومبلت(«[اشاره مي كنند.

)،برخي 374: 1384روبينز،»(تقل نمود و فكر و زبان متكي به هم اند و از يكديگر جدايي ناپذيرند.ساخت و من
در واقع شرط آن كه فرد بتواند براي خود(مستقل از «نيز زبان را شرط الزم انديشيدن معرفي مي كنند

جايگاه خاصي )در برخي مكاتب هاي ادبي نيز عقل 23: 1380هارلند،»(ديگران)بينديشد،كسب زبان است
  )179: 1371سيد حسيني،»(كالسيك ها عقل را اساس شعر كالسيك مي دانند«دارد

:مولوي معتقد است سخن از جان برمي خيزد و لوازم ايجاد سخن ب)شعر و سخن برخاسته از جان و روح
  تحت پرتو روح قرار مي گيرد.

 زبان حجاب كندز گوهر و لب دريا            سخن كه خيزد از جان ز جان حجاب كند
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  )216،ص2(كليات شمس،ج

  )3277،ب1پرتو آتش بود در آب جوش(مثنوي،د            پرتو روحست نطـــــق و چشم و گـــوش
:سخن از دل برخاسته است به همين دليل وقتي شنيده يا گفته مي ج)شعر و سخن برخاسته از دل و عشق

اني براي جسم پديد نمي آمد.از سوي ديگر اين سخن شود از دل نشان هايي دارد و اگر دل نبود گفتگو و زب
  به مبداء پر فيض عشق منتسب است.

 آن به كه سخن در آن وطن گردد                 باقيـــــــــش مگــــو درون دل مــــــي دار

  )85،ص2(كليات شمس،ج
 مگو غريب ورا كش چنين وطــــــــن باشد    خموش كن كه سخن را وطن دمشق دلست

  )216همان،ص(
 اي عشق سخن بخش درآرش به سخن      چون مي بـــرود صبــــر و قـرارش به سخن

  )241،ص8(همان،ج
مولوي عالوه بر منابع فوق،سخن را منسوب به عوالم غيب مي داند د)شعر و سخن برخاسته از مبداء غيبي:

حقايق،و چرخ نهم.اين نظريه ها  و آنرا منتسب به عوامل زير مي كند:آسمان،المكان،علم من لدن،غيب،درياي
كه در باب مبداء سخن طرح مي شود،طرفداران بسياري دارد،خصوصا در بين قدما از اصالت خاصي 

  برخوردار بود.
 ز آسمان سخن آمد سخن نه خــــــــوار بود          سخن به نــــــزد سخندان بزرگــــــــوار بــود

  )226،ص2(همان،ج
 با گفت كي پردازيي گر چشم تو آن جاستي         كز المكان آيد سخن خاموش باش انديشه كن

  )196،ص 5(همان،ج
 جان را از او خالي مكن تا بردهد اعمـــــــال ها         آب حيات آمد سخن كايد ز علم من لــــــدن

  )5،ص1(همان،ج
 اق و طـــرم طــــاق و طــرمبي هـــمه طــــ          اين معانـــــي راست از چــــــــرخ نهــــــــم

  )1103،ب2(مثنوي،د
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مولوي اعتقاد دارد شعر از تمام منابع مذكور،الهام و نشات مي گيرد،اين امر نيز بسيار مورد توجه ديگران بوده 
االهام نام سنتي عامل ناخودآگاه در آفرينش هنري در انديشةباستان وابستةاالهگان هنر،دختران،خاطره و «است

  )89: 1373ولك،»(مسيحي وابستةروح القدس است.در انديشة
:عالوه بر منابع فوق موالنا سرچشمةديگري براي سخن معرفي مي ه)شعر و سخن برخاسته از ارادةمعشوق

كند كه براي خود او بسيار الهام بخش بوده است يعني معشوق و حضرت دوست،كه بدون ارادةاو قافيه در 
شاعر ربوده و آن سان كه بخواهد سخن او را شكل و نما مي دهد.اين شعر نمي نشيند،اوست كه اختيار از 

معشوق و مراد گاهي حضرت حق است و گاهي شمس تبريزي و شايد كسي ديگر كه به تصريح بيان نمي 
  شود.

 زهـــره كـــي دارد كه آيــــد در نــــظر             بي تو نظــــم و قافيــــه شــــام و سحر

  )1493،ب3(مثنوي،د
 بنده امــــر تواند از تــــرس و بيـــــــــــــــم              نظم و تجنيس و قــــوافـــي اي عليــم

  )1494(همان،ب
 به خــــاطر بود قافيـــه گستــــر او               چــــو جويـــــم براي غــزل قــافيــــه

  )83،ص5(كليات شمس،ج
 اصل سخن گو بجو اصل سخن شاه ماست             خامش و ديگر مگو آنكه سخن بايدش

  )269،ص1(همان،ج
 شعر من صف ها زده چون بندگــان اختيار              شمس تبريزي نشسته شاهوار و پيش او

  )300،ص2(همان،ج
:در ادامةبحث قبل بايد اشاره كرد كه موالنا فراتر از همةمنابع و)شعر و سخن برخاسته از ارادةخداوند

را به خداوند نيز منتسب مي كند و مي گويد دانش ها،علوم و سخن از نزد خداوند نشات گرفته فوق،سخن 
است.سخن از اوصاف خداوند حكايت مي كند و فاش شدن آن رشك حضرت حق را برمي انگيزد.همچنين 

  سخن برخاسته از علم خداوند،و خلق شدةاوست.
 وان خليفه دجلــــه علـــــم خـــــــداست           آن سبـــــوي آب دانشـــــهاي مــــــــاست

  )2853،ب1(مثنوي،د
  كـــه او صفـات خــداوند كـردگـار بود          سخـــن ز پرده برون آيــد آن گــــهش بيني
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 خنك كسي كه به گفتار رازدار بود        سخـــن چــو روي نمايد خداي رشـــك برد

  )226،ص2(كليات شمس،ج
 كه همو ساخت در قفل و همو كــرد كليدي        خداوند سخن بخش بگويد تو خمش كن كه

  )124،ص6(همان،ج
  )7فيه مافيه: »(سخن سايةحقيقت است«موالنا خود،سخن را نمودي از يك حقيقت ديگر مي داند

  (شعر و سخن) .اوصاف و ويژگي هاي پيام2- 2
ست و دربارةخود صحبت مي كند،زيرا زبان شعر با توجه به كيفيت خاصي كه دارد بيشتر معطوف به خود ا

ادبيات نوعي زبان معطوف به خود «ادبي براي ارجاع به خود به كار مي رود تا اينكه بخواهد ايجاد ارتباط كند.
)مولوي نيز در ضمن اشعارش به 13: 1383ايگلتون،»(است يعني زباني كه دربارةخودش صحبت مي كند

رداخته است و از شعر براي ارجاع به خود و بيان ويژگي هاي پيام توصيف كيفيت شعر و ويژگي هاي آن پ
زبان ادب نه براي ايجاد ارتباط بلكه براي ارجاع به خود به  )7( موكارفسكي مي گويد]«[استفاده كرده است.

)مولوي براي سخن و شعر اوصاف مختلفي مطرح مي كند،از ديد او شعر و 34: 1380صفوي،»(كار مي رود
و وصف ناپذيراست و تاثيرات عميق و شگرفي دارد،سخني كه مخاطب در نيابد بايد مختصر  سخن،گسترده

شود،گاهي آن را بايد مستور و رمزآلود بيان نمود.سخن داراي پوست و مغز يا ظاهر و باطن است و 
چنداني  معني،لفظ و صورت در آن متمايز و قابل مطالعه است.اصالت با انديشةآدمي است و ساير امور اعتبار

  ندارد،سخن بايد به پختگي برسد و بهتر است كه از تازگي برخوردار باشد.
:مولوي در موارد بسيار به گستردگي،وصف ناپذيري،بي نهايي و سركشي سخن اشاره الف)گستردگي سخن

ي مي كند.او پيوسته نشان مي دهد كه قصد بيان معاني عميقي را دارد ولي به داليل متعدد سخن را متوقف م
فيه »(سخن بي پايانست اما بقدر طالب فرو مي آيد.«كند و به قصه ها و داستان ها پناه مي برد.به قول موالنا

  )29مافيه: 
  )1787،ب1ما و من كو آن طرف كان يار ماست(مثنوي،د               آستانه و صدر در معني كجاست
  )645گويــــــــيم آن تمــــــام قصــــــه را(همان،بباز                اين ســــخن پايان ندارد ليك ما
  )3529تا نمانــــــيم از قطــــــار كـــــــاروان(همان،ب               اين سخـــــن پايان ندارد باز ران
  )3614بر براق ناطقــــه بر بند قــــــــــــــــيد(همان،ب               اين سخـــن پايان ندارد خيز زيد
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  )3981دست با من ده چو چشمت دوست ديد(همان،ب               سخــن را نيست پاياني پديد اين
:مولوي مي گويد سخن تاثيرگذار و نافذ است و مي تواند عالمي را بر هم زند و بر ب)تاثيرگذاري سخن

  تمام امور و پديده ها تاثير بگذارد.
  )3827(همان،ب       چه بود كه خارا خون شودخود جگر           بس كنم گر اين ســـخن افــزون شود
 كز ذوق شعر آخر شتر خوش مي كشد ترحال ها        گر شعرها گفتند پر پر به بود دريا ز در

  )5،ص1(كليات شمس،ج
خداوندگار به زبان مبارك مي فرمود كه بعد از ما مثنوي شيخي كند و مرشد طالبان گردد و سايق و سابق «

  )61: 1385الر،(سپهسا »ايشان باشد
مولوي مي گويد سخني كه دريافته نشود بهتر است مختصر ج)سخني كه مخاطب درنيابد بايد مختصر شود:

  باشد،البته هر كسي قابليت دريافت هر سخني را ندارد.
  )18،ب1(مثنوي،د پس سخن كوتاه بايد والسالم              در نيابد حـــــال پختـــه هيچ خام

  )33(همان،ب آينه غماز نبود چون بود              خن بيرون بودعشق خواهد كين س
:بهتر است برخي از اسرار پوشيده بماند و در ضمن سخنان ديگري طرح شود مثال از قصه د)مستوري سخن

  و تمثيل براي بيان معاني و مفاهيم سخن بهره گرفته شود.
  )135،ب1وش دار(همان،دخود تو در ضمن حكايت گ         گفتمش پوشيده خوشتر سر يار
  )136گفته آيد در حديث ديگران(همان،ب         خوشتر آن باشد كه سر دلبران

:مولوي سخن را مانند پوست و نقش،و معني را مانند مغز و جان مي داند.سخن معناي ه)ظاهر و باطن سخن
  بد را مي پوشاند و مانع فاش شدن معاني نيكو مي شود.

  )1100اين سخن چون نقش و معني همچو جان(همان،ب              مغز داناين سخن چون پوست و معني 
  )1101مغز نيكو را ز غيرت غيب پوش(همان،ب              پوست باشـــــــد مغز بد را عيب پوش

:مولوي به رابطةلفظ و معنا توجه خاصي دارد.معني در حرف محبوس مي شود و سطحي و)معني و لفظ
را در مي يابند و معني از آنان در حجاب است.اصالت با معنا است،اگر معنا درست نگران فقط ظاهر الفاظ 

باشد عيوب لفظ،قابل چشم پوشي است.حروف و الفاظ از تحمل معنا قاصراند، سخن كشتي وار در درياي 
  معاني به حركت مي افتد،البته معاني به دليل اصيل بودن از حروف و الفاظ فارغ است.

  )171،ب3آن كژي لفظ مقبول خداست(همان،د            ــژ بــــود معنيت راســـتگــــر حديثت كـ
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  )1155قاصر از معني نو حرف كهن(همان،ب              نيست مثـــل آن مثـــــالست اين سخـــــــن
 كه زلف ها ز جمال بتان حجاب كند           براي مغز سخــن قشر حـــرف را بشكــــاف

  )216،ص2(كليات شمس،ج
 كه فارغست معاني ز حرف و باد و هوا          بگير و اره كن اين شعـــر را چـــو شعر كهن

  )144،ص1(همان،ج
 دلق كهن باشد سخن كو سخره افواه شد           معني همي گويد مكن ما را در اين دلق كهن

  )12،ص2(همان،ج
از آن است كه سخن به وسيله الفاظ پديد نخست نظم و ترتيب معاني در انديشه آدمي شكل مي گيرد و پس «

  )76: 1362شوقي ضيف،» ( مي آيد.
:اگر چه صورت و معني و تمايز آن دو در نظر موالنا فراتر از مقولةزبان است و اين دو در ز)صورت و معني

ديد او بسيار گسترده تر و عميق تر از آن چيزي است كه مد نظر اين پژوهش است اما بخش هايي از اين 
ابطه و تمايز مي تواند مويد بخشي از نظريةادبي او باشد،در نظر او صورت و معني در عين تمايز به هم ر

  وابسته اند،صورت نشان و خبر از معنا مي دهد،صورت فنا شونده و معنا جاودان است.
  )2644،ب1صورت از معني قريبست و بعيـد(مثنوي،د                گر چه شد معني درين صورت پديد

  )2935آن شكـــوفه مـــژده ميــــوه نعمتش(همان،ب               ميـوه معني و شكــــوفه صورتــــش
  )2936چونك آن كم شد شد اين اندر مزيد(همان،ب               چون شكــوفه ريخت ميوه شد پديد

و پوستي بيش  مولوي اعتقاد دارد اصالت با انديشه است و انسان بدون انديشه،گوشتح)اصالت انديشه:
  نيست.

  )277(همان،ب ما بقي تو استخـــوان و ريشـــــــه اي                  اي برادر تو همــــان انديشـــــه اي
:مولوي مي گويد سخن بايد به مرز پختگي و نضج كامل برسد به همين دليل گاهي ط)نضج و پختگي سخن

  بايد در بيان آن مهلت و فرصتي نگاه داشت.
  )1مهلتي بايست تا خون شير شـــــد(همان،ب                 مثنوي تاخير شد مدتي اين

  )2خون نگردد شير شيرين خوش شنو(همان،ب               تا نزايد بخت تو فرزنــد نو
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:مولوي مي گويد سخن دروغ پريشان كننده و راستي و صداقت در كالم آرامش بخش ي)راستي در سخن
  است.

  ) 2740آب و روغن هيچ نفروزد فروغ(همان،ب              ــار دروغدل نيارامد زگفتــــ
  ) 2741راستيــــــها دانه دام دلــــست(همان،ب              در حديث راست آرام دلست

:سخن تا در فكر و ضمير باشد زنده و پوياست و وقتي به گفتن در آيد از رونق مي افتد و ك)سخن و گفتار
  وجود دارد. احتمال به هدر رفتن آن

 برون گفت سخن هاي جان فزا دارد              خمش خمش كه سخن آفرين معني بخش

  )223،ص2(كليات شمس،ج
 در فكر سخن زنده در گفت سخن مـــــرده               پس فكر چو بحر آمد حكمت مثــل ماهي

  )117،ص5(همان،ج
  سخن خود به دنبال گوينده مي گردد.ل)سخن و شاعر:

  )4ستيزه رو است مي آيد پي من(همان،ص                        سخن را ترك من كن همي گويم
  :سخن و گوينده غريب هستندم)غريبي حرف و سخن

 قصه غريب آمد و گوينده هم                          بشـــنو اين حـــرف غريبــــانه را

  )85،ص4(كليات شمس،ج
  زندگي برخوردار باشد:شعر بايد از تازگي و سر ن)تازگي شعر

  )251،ص2(همان،ج شب بر او بگذرد نتاني خورد                شعر مـــن نان مصر را مـــاند
  (همان) پيش از آن كـــه برو نشيـند گرد                آن زمانش بخور كه تازه بود

  منفي و مخرب.:سخن هم مي تواند جنبة مثبت و سازنده داشته باشد و هم جنبه س)شعر و محتواي آن
 يا كه حوري جامه زيب و يا كه ديوي جامه كن           جامه شعر است شعر و تا درون شعر كيست

  )199،ص4(همان،ج
  )121،ص3(همان،ج يك سپيد و دگر سيه فامش           بس كــــــه اصــــل سخـــــن دو رو دارد

  (شعر و سخن) .محدوديت ها و موانع پيام2- 3
مولوي اعتقاد دارد سخن و شعر با تمام ويژگي هاي مثبتش،داراي محدوديت ها و موانعي است كه مي توان 
به خبط معنا در شعر،نارسايي صوت و لفظ،محدوديت كالم،مخاطب ناآگاه،نقص سخن،كسادي شعر و 
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ين حجاب شدن سخن اشاره نمود.در مجموع سخن با تمام وسعت و گستردگي اش به ناچار گرفتار ا

محدوديت ها مي شود و از آن گريزي نيست.سخن يكي از لوازم انسان است و مادامي كه به او منسوب باشد 
مانند خود او داراي نقص و كاستي است.تنها سخن و كالمي از اين محدوديت ها بركنار است كه به 

  سرچشمةغيبي متصل باشد.
 چون قالسنگست و اندر ضبط نيست        معني اندر شعر جز با خبط نيست خبط معني در شعر: -

  )1531،ب1(مثنوي،د
  نارسايي صوت و حرف و...: -

  )1733تا كه بي اين هر سه با تو دم زنم(همان،ب               حرف و صوت و گفت را بر هـــم زنم
 پوست بود پوست بود درخور مغز شعرا             قافيه و مغلطه را گو هــــمه سيــالب ببر

  )31،ص1مس،ج(كليات ش
  )113،ص7ني خود نزنم دم كه دم ما همه ننگست(همان،ج             ترجيع كنم خواجه كه اين قافيه تنگست

 در نگنجيدي درو زين نيم برخ        مثنوي در حجم گر بودي چو چرخمحدوديت مثنوي: -

  )2112،ب1(مثنوي،د
 حله هاي عاريت دان اي سليم          حرف حكمت بر زبان نا حكــيمسخن بر زبان ناآگاه: -

  )672،ب2(همان،د
 آن سخن كه نيست ناقص آن سرست          اين سخن هم ناقص است و ابتـــــــرستنقص سخن: -

  )1277،ب3(همان،د
  خمش كه شعر كساد است و جهل از آن اكسد كسادي شعر: -

 تو در اين علم و در تو علم ازهدچه زاهدي                                                              

  )231،ص2(كليات شمس،ج
 پرده به گرد تو تنيدن گرفت           بس كن زيرا كه حجـــــــاب سخنسخن و حجاب: -

  )296،ص1(همان،ج
همچنان كالم حضرت خداوندگار ما با اين همه كه سر توحيد و سراسر لب تحقيق است حضرت ايشان «

طلبيدند و استدعاي صمت مي كردند...و در موضعي ديگر [فرموده اند كه] كالم دايما از آن حال برائت مي 
  )62: 1385سپهساالر،»(دريا مثال او نسبت به حال او حجاب است.
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  .تحليل و بررسي فرستنده(شاعر) از ديد مولوي3
ي براي يكي از عناصر ارتباط و از محورهاي مهم بررسي يك نظريةادبي،فرستنده يا همان شاعر است.مولو

شاعر و منابع الهام بخش او،رابطةاو با مخاطب و رابطه اش با زبان و سخن،ديدگاه هاي ويژه اي دارد كه در 
  آنها به اوصاف و احوال شاعر اشاره مي كند.

براي شاعر،سرچشمه هاي الهام بخش متعددي شناخته  .شاعر و منابع الهام او و عوامل تاثيرگذار بر آن:3- 1
نبع،خداوند،فرشتگان و نيروهاي غيبي هستند و گاهي معشوق،ممدوح يا مخاطب.برخي اند.گاهي اين م

سرچشمه هاي الهام شاعرانه را در دل و جان و ضمير شاعر جستجو مي كنند و برخي نيز در اين باره به 
مدافعان شعر مي گفتند:شاعر مخلوقي پري زده و مجذوب است كه «سحر و جادو و اجنه متوسل مي شوند.

ان را مانند مردم عادي بكار نمي برد بلكه با شوريدگيي ناشي از الهام آسماني سخن مي گويد.اين نظر،شاعر زب
را از قوانين عادي داوري بركنار مي دارد و او را در مرحله اي بين يك پيشگو و يك شوريده قرار مي دهد 

  )31: 1379ديچز،»(كه گاه اين يا آن و گاه هر دو آنهاست
ع الهام را به عوامل مختلفي وابسته مي كند كه برخي با هم يكسان و مشترك هستند ولي او با مولوي مناب

  القاب و اوصاف مختلف آنها را به ما معرفي مي كند:
كه احتماال آفريدگار يا حضرت دوست است كه در ميان جان شاعر به او الف)تلقين كننده اي در درون شاعر:

  سخن تلقين مي كند.
گر تن زنم خامش كنم ترسم كه فرمان بشكنم(كليات        جان من تلقين شعرم مي كني اي كه ميان

  )170،ص3شمس،ج
 آنـــچه آن اليــــق است تلقيــــن كـــــــن        گـــر نبــــود ايـــن سخــــن ز من اليق 

  )289،ص4(همان،ج
)شاعر را به عنوان 8شلي(«عنا مي شوددر اين حال شاعر مانند راوي بيان كنندةدريافت هاي خود از عالم م

راوي الهام يافته اي كه لحظات تماس خود را با جهان آرماني به قيد كلمات در مي آورد تصوير مي 
  )201: 1379ديچز،»(نمايد

كه در وجود شاعر دخل و تصرف مي كند و مولوي از او با اوصاف خالق،خوش صفات،جان ب)آفريننده اي:
  ا،گوينده و جوينده،حضرت حق،ناطق كلي،رشك روشني و دهان آفرين ياد مي كند.جان،وجود مطلق فاني نم

  )602،ب1ما چو كوهيم و صدا در ما ز تست(مثنوي،د                مـــا چـــو ناييم و نــــوا در مـا ز تست
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 جوينده توئي چرا نيائيم همه                 گويــــنده توئي و مـــا صـــدائيم همه

  )275،ص8شمس،ج(كليات 
  )74،ص5گفت آن توست و گفتن خلقان صداي تو(همان،ج                خامش كنم اگر چه كه گوينده من نيم
  )193،ب2(مثنوي،د تا بگويم آنچ فرض و گفتنيست               كي گذارد آنك رشــــك روشنيست

مي داني كه شاعران مي «داننداوصاف ذكر شده متعلق به خداوند است كه برخي شعر را منسوب به او مي 
گويند كه سروده هاي خود را از چشمه هاي خداي شعر مي گيرند ودر باغها و چمنزار هاي خدايان هنر از 

  ) 612: 2، ج1367(افالطون، »سويي به سويي مي پرند واز گلي به گلي مي نشينند..
شا شعر و سخنوري شود.چنين فردي به مراد و مرشد يا ولي و پير نيز مي تواند منج)صاحب مركزان و اوليا:

  شاعر اجازه نمي دهد كه سخن را بي محابا براي همگان بازگو كند.
  )1683،ب1منع مي آيد ز صاحب مركزان(مثنوي،د           من تمام اين نيارم گفت از آن

  د.:اين يار كه اغلب شمس تبريزي است از منابع مهم الهام بخش مولوي محسوب مي شود)يار و معشوق
 دلبـــر مــــن داد ســخن مــي دهد            شــــد گـــه ترجيـــع و دلــم مــي جـــــهد

  )106،ص7(كليات شمس،ج
 آن يكي تركي كه آيد گويدم هي كيمسن           من كجا شعر از كجا ليكن به من در مي دمد

  )199، ص4(همان،ج
است و تمام عواطف و احساسات شاعر را  :عشق از سرچشمه هاي قطعي و مشهور سخن شاعرانهه)عشق

  تحت الشعاع قرار مي دهد.
  )166،ص7(همان،ج تنـــها بكند سخــن گـــزاري                         بس كردم تا كه عشق بي مـن
  )114،ص1كه گذر از شعر و بر شعرا برآ(همان،ج                      عشق آمد اين دهانم را گرفت

وامل غيبي نيز در شكل گيري شعر و سخن شاعر موثر دانسته شده است.دربارةتاثيرپذيري :تقدير و عو)تقدير
  شاعر از نيروهاي آسماني و غيبي ديدگاه هاي متنوعي وجود دارد.

تو را به شَعر و به اطلس مرا سوي اشعار(كليات        خموش باش كه اين هم كشاكش قدرست
  )31،ص3شمس،ج

يكي از منابع الهام بخش كه موالنا خود بارها از آن سود جسته،استفاده از :ز)بهره گيري از سخن پيشينيان
  سخن و شعر گذشتگان است.
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  )902،ب1واندر آن قصه طلب كن حصه را(مثنوي،د             از كليله باز جـــو آن قصــــه را
  )3767،ب2منطق الطير سليماني كجاست(همان،د              منطق الطير آن خاقاني صداست
  )2771،ب3در الهي نامه گر خوش بشنوي(همان،د              آنچـــنان گويد حكــيم غزنوي
  )3432،ب1سر همانجا نه كه باده خورده اي(همان،د              بشنو الفاظ حكـــــــيم برده اي

ن آثار ادبي ديگر آثار ادبي از درو«اين عامل،مورد تاكيد و استفادةديگر شاعران و نظريه پردازان نيز بوده است.
)هر متني تحت تاثير متون ديگر 127: 1383ايگلتون،»(پديد مي آيند،نه از درون هر مطلبي خارج از نظام ادبي.

متن سلسله اي از نقل و قولهاي برگرفته شده «قرار مي گيرد و شاعر يا نويسنده نبايد از اين مطلب غافل باشد
)در كنار اين عوامل كه همه مقبول و مثبت 298: 1383گرين،»(از كانونهاي بي شمار فرهنگ است

وحي و الهام شاعرانه درنزد تمام اقوام عرب «هستند،برخي نيز شاعر را متاثر از نيروهاي شيطاني مي دانند
منزلتي بلند داشت واعراب بر آن بودند كه هر شاعري را شيطاني است كه مفاهيم شعري را بروي القاء مي 

  )59: 1383الفاخوري،»(ي او راه مي جويند.كند و قبيله در نور وح
:مولوي به بيان رابطةشاعر و مخاطب مي پردازد و تاثير و تاثر آنها را مهم مي داند و .شاعر و مخاطب3- 2

نقش شعر در برانگيختن احساسات بسيار «شعر به بهترين شكل،زمينه هاي عاطفي اين ارتباط را فراهم مي كند
  )105: 1375اسكلتن،»(آگاهي هاستمهمتر از نقش شعر در دادن 

:شاعر بايد ضمن رعايت حال مخاطب از بيان سخناني كه آسيب رسان و الف)شاعر و رعايت حال مخاطب
ويرانگر باشد بپرهيزد.مولوي معتقد است شاعر بايد متناسب با فهم مخاطب سخن بگويد.گاهي اجمال در 

  سخن سبب مي شود تا مخاطبان عادي دچار سوءظن نشوند.
  )33،ص7گر نترسيدمي ز ويراني(كليات شمس،ج            گفتــني ها بگفتــــمي اي جان
  )1761،ب1ورنه هم افهام سوزد هم زبان(مثنوي،د             مجملش گفتم نكردم زان بيـان
  )2765،ب1ليك مي ترسم ز افهام كهن(همان،د            شرح مي خواهد بيان اين سخن
:شاعر به دنبال مخاطبي است كه بتواند راز خود را با او در ميان اهل ب)شاعر و نداشتن مخاطب

بگذارد،گوينده اي كه از مخاطب هم زبان و همراهش دور بماند گويي كه اصال زبان و گفتاري ندارد،اگر 
  مخاطبي شهرت طلب و شاعر دوست باشد شاعر مي تواند با بيت و غزل و شعر در او تاثير بگذارد.

با كس نيارم گفت من آنها كه مي گويي مرا(كليات      هان اي دل مسكين من پايان ندارد اين سخن 
  )12،ص1شمس،ج
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  )7،ص4كش به بيت و غزل و شعر روان بفريبم(همان،ج        نيست شهرت طلب و خسرو شــاعر بـــــاره
  )28،ب1چه دارد صد نوا(مثنوي،د بي زبان شد گر          هر كــــه او از هـــم زبـــاني شــــد جـــدا

:همانطور كه شاعر بر مخاطب تاثير مي گذارد مخاطب نيز او را تحت تاثير قرار مي ج)تاثير شاعر بر مخاطب
  دهد.تا شنونده اي نباشد،گفتار و سخن گويي ثمري ندارد.فقط نطق الهي است كه به شنيدن موقوف نيست.

  )1630سوي منطق از ره سمـــع اندر آ(همان ،ب              زانك اول سمــع بايد نطــــق را
  )1632جز كه نطق خالق بي طمع نيست(همان ،ب           نطق كان موقوف راه سمع نيست

رونق و كمال شعر شاعر به نوعي به مخاطب وابسته است.مولوي  د)شاعر و رونق گرفتن شعر از مخاطب:
آيند از بيم آن كه ملول نشوند شعري مي گويم تا بĤن  ياران كه بنزد من مي«به اين مقوله اشاره مي كند

مشغول شوند و اگر نه من از كجا شعر از كجا و اهللا كه من از شعر بيزارم و پيش من ازين بتر چيزي 
  )74فيه مافيه: »(نيست

 تا بگيرد شعر و نظمت رونق و رعناييي        نام مخدومي شمس الدين همي گو هــــر دمي

  )115،ص6شمس،ج(كليات 
  )230،ص4كه ز جوي تو بود رونق شعر تر من(همان،ج      من خمش كردم و در جوي تو افكندم خويش

:دلدار و حضرت دوست بر شعر شاعر و روان و وجود او تاثير مي گذارد.موالنا ه)شاعر و دلدار و معشوق
ان آور مي كند،گاهي منبع الهام شعر قافيه انديشي خود را تحت تاثير دلدار مي داند.معشوق گاهي شاعر را زب

  او مي شود و گاهي خود مخاطب وار به شنيدن كالم شاعر مي نشيند.
 گويــــدم منديش جـــــز ديدار من                  قافيـــــه انديــــشم و دلــــــــــدار مـــن

  )1730،ب1(مثنوي،د
 چون زبان زود ترجمانم كرد                  چون مـــرا نرم يافت همچـــــو زبــــــان

  )246،ص2(كليات شمس،ج
 وليك جان را گلشن كنم به ريحانت                  دلم كه باشد و من كيستم ستايش چيست

  )284،ص1(همان،ج
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:مولوي براي شاعر نكاتي را ياد آور مي شود كه در شعر و سخن او تاثير مي .شاعر و شعر و سخن3- 3
مز گويي،خلوت گزيني،بي ميلي در ادامه دادن سخن،گريز از سخن داني،جان بر سر گذارد.به گزيني سخن ،ر

  شعر نهادن،تازگي سخن و خاموشي شاعر از نكات مورد تاكيد اوست.
  :شاعر در گفتن سخن دست به انتخاب مي زند و به جاي بسيارگويي،به گزيني مي كند.الف)به گزيني سخن

  )1765،ب1يك همي گويــم ز صــد سر لــدن(مثنوي،د             تا كه در هر گوش نايد اين سخن
  )3524،ب2من ز صد يك گويم و آن همچو مو(همان،د              تا نگويي مر مــــرا بسيـــار گـــو

:شاعر نطق جاودان دارد بنابراين بهتر است خاموشي اختيار كند يا با كسي سخن بگويد كه او ب)نطق جاودان
  داشته باشد.نيز چنين قابليتي 

  دهان بربند و خامش كن كه نطق جاودان داري
 سخن با گوش و هوشي گو كه او هم جاودان باشد                                            

  )26،ص2(كليات شمس،ج
  شاعر بايد سخني سودمند بياورد و گرنه بسياريِ سخن نشان هنري بودن نيست.ج)سخن مفيد گوينده:

  )1530،ب1ور بود هل اعتراض و شكر جو(مثنوي،د              فايــــده نبـــود مگــــو گفت را گــــر
 سخن چو نيكو گويي يكي هزار بود            سخن چو نيك نگويي هزار نيست يكي

  )226،ص2(كليات شمس،ج
م پنهان :شاعر گاهي ضرورتا به رمزگويي و پوشيده سخن گفتن روي مي آورد و سخن را از عواد)رمزگويي

مي كند.سخن و زبان حاوي اسرار و رازهايي است كه شاعر در ارتباطش با جهان آنها را كشف و شهود 
)تنها از طريق دريافت اين ارتباط 46: 1384سلدن،»(به گفتةبوريسوف]شاعر پاسدار رازهاست«[نموده است

يجاد ارتباط بين اثر و جهان بيرون كشف درونمايه يا معاني يك اثر مستلزم ا«مي توان به معاني اثر دست يافت
  )9)(23: 1383اسكولز،»(آن است

  )1762،ب1من چــــو ال گــــويم مـراد اال بود(مثنوي،د             من چو لب گــــويم لب دريـــا بـــود
 سخن خاص نهان در سخن عام بگو            وگر از عام بترسي كه سخن فاش كني

  )63،ص5(كليات شمس،ج
  پوست مي گويم كه جان اين سخن غيب است  سخن در

 نه در انديشه مي گنجد نه آن را گفتن امكان است                                             
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  )196،ص1(كليات شمس،ج

:گاهي شاعر بايد به خلوت گزيني روي آورد تا سخنانش كمال ه)خلوت اختيار كردن شاعر براي سخن گفتن
  يابد.

  )120در قعر چه سخن گو خلوت گزين سحر را(همان،ص                 انند خصمان و دشمانندگر ذره ها نه
  مواقعي پيش مي آيد كه شاعر در سخن گويي سرگردان و حيران مي شود و بايد به خلوتي روي آورد

:گاهي شاعر بضرورت،تمايلي براي ادامةسخن ندارد و ترجيح مي دهد سخنش و)بي ميلي براي ادامةسخن
  اقص بماند.ن

دل نــدارم بـــي دلــــم معـــذور            اين سخــــــن ناقـــص بمــاند و بـــي قــرار
  )1706،ب2دار(مثنوي،د

 زانـــك شـــرح ايــــــن وراي آگهيست           بعــد ازيــــن گــر شـــرح گويـــم ابلهيست

  )1775(همان،ب
 مفتعلن مفتلعن مفتعلن كشت مرا            ازل رستم از اين بيت و غزل اي شه و سلطان

  )31،ص1(كليات شمس،ج
:سخن از جان و دل شاعر برخاسته است و شاعر در سرودن آن،از جان مايه مي ز)جان بر سر سخن نهادن

  گذارد. شاعر هستي و توان خود را صرف شعر مي كند و جان بر سر آن مي گذارد.
 جان بداد و اين سخن را در ميان جان نهاد           چون حديث بي دالن بشنيد جان خوشدلم

  )122،ص2(همان،ج
  :تا ممكن است شاعر بايد سخن تازه و ناب بياورد.ح)سخن تازه

 پيش محــــسن آرد و بنهــــد گـــــــرو                 هــديــه شاعــر چـــه باشـــد شـــعر نــو

  )1185،ب4(مثنوي،د
 وا رهد از حد جهان بي حدو اندازه شود                 جهان تازه شودهين سخن تازه بگو تا دو 

  )14،ص2(كليات شمس،ج
  :شاعر در مواقعي بهتر است سكوت و خاموشي اختيار نمايد.ط)شاعر و خاموشي

  )580،ب1مدتي خاموش خو كن هوش دار(مثنوي،د            گفت و گوي ظاهر آمد چــون غبـــار
 چون گفت دل نيوشم زين گفت عار دارم            اين زبان بگويدخاموش باش تا دل بي 
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  )40،ص4(كليات شمس،ج
  )143،ص1كه شه كليد خزينه بر امين كشدا(همان،ج            دهان ببند و امين باش در سخــن داري

ل گيري شاعر از زبان خصوصا زبان ادبي در آثار خود بسيار بهره مي گيرد زيرا اساس شك.شاعر و زبان:3- 4
هر متني زبان است.شاعر برخالف عموم اهل زبان،نگرش هاي خاصي به آن دارد گاهي از قواعد و 
هنجارهاي آن گريزان است و گاهي قواعدي بر آن تحميل مي كند كه خود،قاعده و هنجار مي شود.مولوي 

كتي زبان،گريز از هنجارهاي نيز به تاثير و رابطةشاعر و زبان توجه ويژه اي دارد.بهره گيري شاعر از نمود حر
  آن،رابطةدل و ربان شاعر و دگر زباني شاعر از آن جمله است.

  زبان حركتي:
 سخناني كه نيايد به زبان و به سجل               پس خمش كردم و با چشم و به ابرو گفتم

  )152،ص3(كليات شمس،ج
  گريز از زبان:

  )30،ص1چند زني طبل بيِان بي دم و گفتار بيا(همان ،ج             بس بود اي ناطق جان چند از اين گفت زبان
 مي نايد انديشه دلم اندر زبان اندر زبان              من زين قيامت حاملم گفت زبان را مي هلم

  )103،ص4(همان ،ج
  دل و زبان شاعر:

  )155ن،صوان حرف نمي گنجد در صحن بيان من(هما             اي دل چو نمي گردد در شرح زبان من
  )227از زبانم به دلم آيد و از دل به زبان(همان،ص                  سخنم مست شود از صفتي و صد بار

  دگر زباني شاعر:
  )149،ص8جز دوزخ و فردوس مكاني دگر است(همان،ج               ما را به جز اين زبان زباني دگر است

  مولوي.تحليل و بررسي گيرنده(خواننده و مخاطب)از ديد 4
يكي ديگر از عناصر ارتباط،گيرنده است كه در كنار پيام و فرستنده بايد بررسي شود.گيرنده در اين بحث 
همان خوانندگان و مخاطبان اشعار هستند.در ادبيات فارسي برخي گيرندگان از پيش معلوم و مشخص بودند 

اطبان فرضي و نامعين بودند.در مجموع مانند پادشاهان ،ممدوحان،معشوق آسماني و زميني و... .برخي نيز مخ
رويكرد گذشتگان به مخاطب و گيرنده يا خواننده مثبت بود و براي پسند و نظر او اعتبار و احترام قايل مي 
شدند.در واقع گيرنده يكي از ضلع هاي اصلي ارتباط و ماندگاري اثر است و بدون او اثر موجوديت نمي يابد 
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ود موجوديتي واقعي ندارد؛معناي شعر فقط به وسيله خوانندگانش مي تواند شعر تا زماني كه خوانده نش«

)در نقد ادبي معاصر و نظريه هاي ادبي اخير اغلب جايگاه بسيار 68: 1384سلدن،»(مورد بحث قرار گيرد.
هايي ممتازي را براي خواننده در نظر مي گيرند.در ميان انواع خوانندگان،خوانندةمتون ادبي با سايرين تفاوت 

تجربةقرائت متون ادبي اساسا با ساير تجربه هاي قرائت متفاوت است:خواننده بايد نگرشي خاص را «دارد
)يكي از ديدگاه هاي بررسي كنندةنقش 276: 1383گرين،»(اتخاذ كند كه سبب تحقق خودآگاهي متن مي شود

: 1383ايگلتون،»(ي پردازدنظريةدريافت به بررسي نقش خواننده در ادبيات م«مخاطب، نظريةدريافت است
  )همچنين در ديدگاه پديدار شناسي نيز بر نقش برجستةخواننده تاكيد مي گردد.103

مولوي نيز از مخاطب تعريف خاصي دارد،او اعتقاد دارد مخاطب بايد از حواس و لوازم ظاهري دريافت كالم 
ثير او بر گوينده و شعر،مخاطب بگذرد، بايد خود اهل انديشه و دريافت باشد.توجه به نقش مخاطب و تا

اهل،قابل و آگاه،مخاطب خاموش و مخاطب خام و ناپخته از ويژگي هاي ديگر گيرندةپيام از نگاه مولوي 
  است.

مخاطب بايد از لوازم ظاهري و صوري دريافت سخن فراتر رود و بعد از ترك .مخاطب و گذر از ظاهر:4- 1
و گوش و فكر،خطاب غيب را دريابد.تا انسان به گفت و گوي  آنها به مرحله اي دست يابد تا فارغ از حس

  ظاهري مشغول است از حقايق دور خواهد ماند.
  )570،ب1تا نگردد اين كر آن باطن كرست(مثنوي،د              پنبه آن گوش ســـر گــــوش سرســت
  )571(همان،بتا خطاب ارجــــعي را بشنـــويد               بي حس و بي گوش و بي فكرت شويد
  )572تو ز گفت خواب بويي كي بري(همان،ب               تا بگـــفت و گــــوي بيــــداري دري
  )1031كين سخن را در نيابد گوش خر(همان،ب             گوش خر بفروش و ديگر گـــوش خر

انديشه و تعمق  مولوي مي گويد مخاطب بايد عالوه بر بهره گيري از كالم به.مخاطب و انديشه كردن:4- 2
در آن،روي آورد،زيرا اصالت انسان به انديشه و معناست و عاقالن و آگاهان توجه خود را به ظاهر كالم 

  محدود نمي كنند،بلكه به معنا و انديشه در آن مي پردازند.
  )1083خويش را تاويل كن نه ذكر را(همان،ب             كرده اي تاويل حرف بكر را

  )1084پست و كژ شد از تو معني سني(همان،ب                مي كني بر هوا تاويل قرآن
  )277،ب2ما بقي تو استخوان و ريشه اي(همان،د              اي برادر تو همان انديشه اي
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فرمود كه تو باين معني نظر كن كه همان انديشه «از مولوي دربارةاين بيت(اي برادر تو همان انديشه )پرسيدند
شةمخصوص است و آن را بانديشه عبارت كرديم جهت توسع اما في الحقيقه آن انديشه اشارت بĤن اندي

نيست و اگر هست اين جنس انديشه نيست كه مردم فهم كرده اند ما را غرض اين معني بود از لفظ انديشه و 
و نطق  اگر كسي اين معني را خواهد كه نازل تر تاويل كند جهت فهم عوام بگويد كه االنسان حيوان ناطق

انديشه باشد خواهي مضمر خواهي مظهر و غير آن حيوان باشد پس درست آمد كه انسان عبارت از انديشه 
است باقي استخوان و ريشه است كالم همچون آفتابست همه آدميان گرم و زنده ازو اند و دايما آفتاب هست 

يد و نمي دانند كه ازو زنده اند و و موجودست و حاضرست و همه ازو دايما گرمند اال آفتاب در نظر نمي آ
گرمند،اما چون بواسطه لفظي و عبارتي خواهي شكر خواهي شكايت خواهي خير خواهي شر گفته آيد آفتاب 
در نظر آيد همچون كه آفتاب فلكي كه دايما تابانست اما در نظر نمي آيد شعاعش تا بر ديواري نتابد 

  )196فيه مافيه:»(تاب سخن پيدا نشودهمچنانك تا واسطه حرف و صوت نباشد شعاع آف
  .نقش مخاطب و تاثير او بر گوينده4- 3

مولوي عقيده دارد اگر مخاطب نباشد سخن به قوام نمي رسد و گوينده نيز عالقه اي به بيان آن ندارد.ديدار 
واهد مخاطب حل كنندةمشكالت گوينده است،اگر او از قابليت الزم برخوردار باشد،گوينده را به سر ذوق خ

  آورد.
  )2381،ب1تا زجانم شرح دل پيدا شدي(مثنوي،د                 اي دريغـــا مـــر ترا گنجـــا بدي
  )2382بي كشنده خوش نمي گردد روان(همان،ب                  اين سخن شيرست در پستان جـان
  )2383مان،بواعظ ار مرده بود گوينده شد(ه                 مستمع چون تشنه و جوينده شـــد
  )90،ص2بي گوش تو جان زبان ندارد(كليات شمس،ج                  بي گفت تو گوش نيست جان را

  .نقش مخاطب و تاثير او بر شعر4- 4
اگر مخاطب سخن شناس باشد ارزش سخن را در مي يابد،اما شناسندةحقيقي آن بسيار نادر است،مخاطب 

او در انتخاب شعر و در تصميم شاعر براي سرودن و تعيين كيفيت بايد از شعر تا كهنه نشده است بهره بگيرد.
   شعرش موثر است.

  )120گويم ار مستم كني از نرگس خمار خود(همان،             اين غزل كوتاه كردم باقي اين در دل است
كه نمونه خواننده به منزلةاصل فعال تفسير،قسمتي از فرآيند زايشي متن است...درنتيجه،نويسنده مجبور است «

  )292: 1383گرين،»(اي از خوانندةاحتمالي را پيش بيني كند(خوانندةنمونه)
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  .مخاطب اهل و قابل4- 5

مولوي مي گويد تا بين گيرندةپيام و فرستندةآن،ارتباط دروني حاصل نشود،سخن به نتيجةالزم نخواهد 
ا در ميان بگذارد.هر رازي را با رسيد،اگر شاعر مخاطب اهل و قابلي بيابد،مي تواند حقايق ناگفته اي را ب

هركسي نمي توان گفت،اما اگر خواهندةسخن،قابل باشد سخن خود به سراغ او خواهد رفت و او را خواهد 
  يافت.

  )14،ب1مر زبان را مشتري جز گوش نيست(مثنوي،د           محرم اين هوش جز بيهوش نيست
  )27همچو ني مـــن گفتنيها گفتـــمي(همان،ب            با لب دمساز خود گر جفتـــــمي
  )2917تا كه از زر سازمت من گوشوار(همان،ب           قابل اين گفته ها شـــو گوش وار

  .مخاطب خاموش4- 6
خاموشي و سكوت از آموزه هاي اساسي عرفا است،مولوي نيز چه به شكل عام براي سالكان و چه به شكل 

خاموشي را مفيد مي داند،اگر مخاطب با گوينده تناسب فكري و خاص براي مخاطبان سخن،سكوت و 
دروني ندارد بهتر است سكوت اختيار كند،آن سان كه كودك با لب دوختن،به آموختن مي رسد.آن كسي كه 
خاموشي گزيند به اسرار غيب دست خواهد يافت،تا انسان صاحب زبان حقيقت گو نشده بايد سراسر گوش 

  و شنيدن و سكوت باشد.
  )1625،ب1گوشها را حق بفرمود انصتوا(همان،د             چون تو گوشي او زبان ني جنس تو
  )3465،ب2چون زبان حق نگشتي گوش باش(همان،د              انصتوا را گوش كن خامــوش باش
  )21،ب3كو چو سوسن صد زبان افتاد و الل(همان،د             گوش آنكس نوشد اســــرار جالل

  )3387كه ز گفتن لب تواند دوختن(همان،ب            آن را سزد آموخـــــــــتن سر غيب
  .مخاطب خام4- 7

موالنا همان طور كه براي مخاطب اهل و آگاه اعتبار و ارزش قايل است،براي خامان و نامحرمان نيز حد و 
ضايع نكند.در مقابل اين مرزي مشخص مي كند،كه سخنگو و فرستندةپيام بايد آنرا در يابد و كالم خود را 

نوع مخاطبان بايد سخن را كوتاه نمود،به همين دليل مولوي گاهي به حكايات و امثال پناه مي برد.يك 
  مخاطب كج فهم صد سخندان را به زحمت مي افكند.

  )195،ب2مستمع را رفت دل جــــــاي دگر(همان،د           اين زمان بشنو چه مانع شـــــد مگر



 2265    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

  )586در نيايد نكته اي در گـــوش حرص(همان،ب           شنود مدهوش حرصصد حكايت ب
  )2114،ب3حق نهادست اين حكايات و مثل(همان،د            بهر كتمان مــــــــديح از نا محــل

  نتيجه گيري
قش چنانكه ديده شد مولوي در نظريةادبي خود براي زبان اوصافي مانند قراردادي بودن،تمايز لفظ و معنا،ن

حركتي ،اصطالح در زبان و توجه به زبان كودك را طرح مي كند.او براي سخن و شعر منشاء و سرچشمه 
هاي مختلفي مانند جان،انديشه،عقل،روح ،دل،عشق،معشوق ،عالم غيب و خداوند را نشان مي دهد.از ديد او 

خاطب در نيابد بايد شعر و سخن،گسترده و وصف ناپذيراست و تاثيرات عميق و شگرفي دارد،سخني كه م
مختصر شود،گاهي سخن بايد رمزآلود بيان شود.مولوي اعتقاد دارد سخن و شعر با تمام ويژگي هاي 
مثبتش،داراي محدوديت ها و موانعي است كه مي توان به خبط معنا در شعر،نارسايي صوت و لفظ و... اشاره 

ا معشوق،مخاطب و دل،جان و ضمير خود الهام نمود.از نگاه او شاعر از خداوند،فرشتگان و نيروهاي غيبي ي
مي گيرد.همچنين مولوي به بيان رابطةشاعر و مخاطب مي پردازد و تاثير و تاثر آنها را بيان مي كند.شاعر بايد 
در شعر به به گزيني،رمز گويي،خلوت گزيني بپردازد.او به تاثير و رابطةشاعر و زبان توجه ويژه اي دارد.بهره 

نمود حركتي زبان،گريز از هنجارهاي آن،رابطةدل و ربان شاعر و دگر زباني شاعر از آن جمله گيري شاعر از 
است.مولوي به مخاطب توجه خاصي دارد،مخاطب بايد از حواس و لوازم ظاهري دريافت كالم بگذرد و اهل 

و آگاه،مخاطب انديشه و دريافت باشد.توجه به نقش مخاطب و تاثير او بر گوينده و شعر،مخاطب اهل،قابل 
خاموش و مخاطب خام و ناپخته از ويژگي هاي ديگر گيرندةپيام از نگاه مولوي است.چنانكه ديده مي 
شود،مولوي چه در حيطةزبان و چه دربارةشعر،شاعر و مخاطب،ديدگاه هاي ارزشمندي دارد و بسياري از 

  رد.نظريات او هنوز هم زنده و پوياست و مي تواند مورد استفاده قرار بگي
  يادداشت ها

)و(راهنماي نظريةادبي 135)و(پيشدر آمدي بر نظريةادبي،ص66.ر.ك.(ساختار و تاويل متن،ص1
  )173معاصر،ص

  )17)و(راهنماي نظريةادبي معاصر،ص103.ر.ك.( پيشدر آمدي بر نظريةادبي،ص2
  )65)،(سير زبانشناسي،ص23.ر.ك.(فردينان دوسوسور،ص3
  )14)و(پيشدر آمدي بر نظريةادبي،ص117شناسي كاربردي،ص)و(نشانه 22.ر.ك.(نشانه شناسي ،ص4
  )45)و(دورةزبان شناسي عمومي،ص477.ر.ك.(تاريخ مختصر زانشناسي،ص5
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  . ويلهلم فون هومبولت از زبان شناسان قرن نوزدهم و از نخستين پژوهشگران رده شناسي زبان است.6
  .موكارفسكي از صورتگرايان و زبان شناسان اهل چك بود.7
  )30)( شيوه هاي نقد ادبي،ص1822تا1792.شلي شاعر انگليسي(8
  )68) و ابهام زبان ادبي(ساختار و تاويل متن،ص258.ر.ك. زبان رمزي شعر(شيوه هاي نقد ادبي،ص9
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