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بررسی هنجارگریزی معنایی در مثنوی موالنا
بر مبنای الگوی لیچ
دکتر الخاص ویسی
رحمن مکوندی

*

**

موالنا ،به عنوان معلم بزرگ اخالق و عرفان ،در مثنوی وظیفه دشووار بیوان مفوا یم ی نو
عرفان را که برای بیشتر خوانندگانش تازگ داشتهاند ،به زبان ملموس ،عهدهدار شد .افزون بر
این ،برای انجام این مهم ،موالنا تالش داشت غبار عادات فکری را از ی ن خوانندگوان بزدایود و
افق تازه در برابر دیدگان آنان بگشاید .انجام این مهم از طریق زبان روزمره عمل نبود .این امر
باعث شد موالنا نگام سرودن مثنوی از نجار ای زبان خودکوار فالوله بگیورد و بوه آنروه در
زبانشناس

نجارگریزی خوانده م شود دست بزند .در این نوشتار ،بر اساس تقسیمبنودی کوه

منتقد و زبانشناس انگلیس جفری لیچ از انواع نجارگریزی انجوام داده اسوت ،نجوارگریزی
معنای در شعر موالنا مورد بررس قرار م گیرد .یافته ای ایون ژوهو ش نشوان مو د نود کوه
نجارگریزی ای موجود در مثنوی ،افزون بر اینکه چیرهدست

وای شواعر در عرلوه زبوان را

نشان م د ند ،باعث شدهاند که بین فرم و معنا مخوان وجود داشته باشود ،بودین معنوا کوه
موضوع تازه زبان تازه را به مراه داشته است.
واژههايکلیدي

مثنوی معنوی ،نجارگریزی معنای  ،نظریه لیچ.

* دانشیار گروه زبانشناس دانشگاه ژیام نور( .نویسندة مسؤول)
** عضو یات علم تمام وقت دانشگاه آزاد اسالم آبادان ،گروه مترجم زبان و ادبیات انگلیس  ،آبادان ،ایران.
تاریخ ژذیرش96/10/3 :
تاریخ دریافت96/8/24 :
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مقدمه 
پس از آنکه افالطون ،در کتاب معروف

ورود جمهرور ،،اهمیر

عاعو ،را به چالش کشی  ،هموار تالشهادی جه
بوا ،اهمی

آن انجام ع

ف فادر منر  ،عرعو ف

پاسخ به چیستی ادبیات ف نیز ذکو دالدلری

اس  .دکی از کهنترودن ترالشهرا در ادرن زمینره توسرا عرا ود

افالطون دعنی ارسطو ف دکی از متأووترودن آنهرا در دهرههرا ،آغرازدن ررون بیسرتو توسرا
عکل وادان رفسی صورت پذدوفته اس  .منتق ان عکل وا ،رفسی ،بو وال

منتق دن پریش

از وود ،به جا ،بورسی ف ارزش ذار ،ادبیات بو اساس مالکها ،زدبادی عناوتی ف دا تأکیر
بو نقش ادبیات در فوهنگ ف جامعه ،در پی اراده مالکها ،ملموس ف عینی جهر

توصریو ف

دفاع از ادبیات بودن  .در نتیجه ،آنان به عکل ف رالب اثو ادبی ،کره در زبران تجلری مریدابر ،
توجه داعتهان  .به بافر رامان سل ن «عکل وادان رفسی بو ادن بافر بودن که ه

منتق بادر

بنا نهادن علو ادبیات باع ر عناوتی کامل از تأثیوات صرور ،صصرناعات ،فنرون ،ف غیرو کره
رف ،هو رفته آنچه را که ادبیات مینامیو بنا مینهن  ».صسل ن 65 :1375 ،ادن منتق ان در تبیین
نظودات وود مفاهیو ج د  ،از جمله نقش ادبی زبان ،آعنادی زدادی ،ف بوجستهساز ،را فارد
عوصه نق ادبی کودن  .جفو ،لیچ ،زبانعناس ف منتق ادبی انگلیسی ،در کتاب راهنمرا ،زبران
عناوتی ععو انگلیسی ،به عکلی سامان دافته ف کاربود ،به نظودات عکل وادان رفسری تتر
عنوان هنجار ودز ،پوداو  .الگو ،لیچ که طی آن به انرواع هنجرار ودز ،پوداوتره اسر

در

فارع عکل منسجو مجموع افکار عکل وادان رفسی اس  .ادن الگو چشوان از تاز ا ،را جه
بورسی آثار ادبی شود اس  .در ادن مقاله تالش میعود با به کار یو ،ادن الگرو بره بورسری
دکی از انواع هنجار ودز،ها ،مطوح ع

توسا لیچ ،دعنی هنجرار ودز ،معنرادی ،در مونرو،

مولو ،مورد بورسی روار یود.
در ادن پژفهش ،نخس

به موفر مفاهیو مهو در مکتب عرکل وادری رفسری ف سر س بره

تقسیوبن  ،لریچ از انرواع هنجرار ودز ،مریپرودازدو .سر س ،پرس از تشرود ابعراد متفرافت
هنجار ودز ،معنادی ،به ادن مهو پوداوته میعود که موالنا چگونه با بهرو یرو ،از اوتیرارات
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عاعو ،وود با استفاد ماهوانه از توفن ها ،زبانی با ودز از هنجارها ،متعرار

معنرادی عرعو

وود را ولق میکن .
پیشینهتحقیق
علو زبانعناسی ف به فدژ عکل وادی رفسی افقهرا ،تراز ا ،را در بوابرو پرژفهش روان
عوصه ادبیات فارسی شود اس  .از همین رف ،،پرژفهشهرا ،بسریار ،از جرنس پرژفهش
موجود در ادن زمینه صورت پذدوفته اس  .ذکو تمامی آنها در ادن مقاله امکانپذدو نیسر  .از
همین رف ،،به بووی از ادن پژفهشها به عنوان نمونه اعار میعود .متم حسین متم  ،در
مقاله «آعنازدادی در غزلیات عمس» ،به بورسی انواع هجار ودز ،در اععار ادن عاعو پوداوتره
اس  .در مقاله «بورسی انواع هنجار ودز ،آفادی ف فاژ رانی در عرعو ناصرو وسروف» موتضری
متسنی ف مه  ،صواحتی جودبار ،به بورسی ادن دف نوع هنجار ودز ،در ععو عاعو مرذکور
پوداوتهان  .غزلها ،بی ل دهلو ،نیز در مقاله «هنجار ودز ،در غزلیات بی ل دهلو ،بو مبنا،
الگو ،لیچ» مورد پژفهش مه  ،عودفیان ف مصطفی موتضرادی کمرو ،رروار وفتنر  .بورسری
انررواع هنجررار ودز ،در منظومرره فدررس ف رامررین مومرروع تتقیررق مقالررها ،تترر
«هنجار ودز ،در فدس ف رامین فخوال دن اسع

و انی» اس

عنرروان

کره توسرا مسرعود فوفزنر ،

علرری متم ر  ،آسرریاباد ،،ف امررین بنرری طررالبی صررورت پذدوفترره اس ر  .در مقالرره «بورسرری
هنجار ودز ،معنادی در غزلیات حافظ» جعفو میزادی پوکلی ف زهو مه ف ،به بورسی ادن نوع
هنجررار ودز ،در غزلیررات حررافظ پوداوترهانر  .اسررتا طقیررانی ف سرمیه صررادریان در مقالرره
«هنجار ودز ،در مجموعه عرعو از ادرن افسرتا» بره انرواع هنجرار ودرز ،در ادرن اثرو اوروان
پوداوتهان  .مقاله «بوجستهساز ،فاژ ف توکیب در ععو اووان» نوعته فوفغ صهبا نیز به ذکرو ف
بورسی انواع هنجار وز ،در ععو ادن عاعو میپودازد .ف سوانجام در طی در
رفحاله صیاد ،نژاد ف منصور طالبیان در مقالها ،تتر

مقالره تطبیقری،

عنروان «هنجار ودز ،معنادی در ععو

مولو ،ف ابن فارض» به مقادسه هنجار ودز ،معنادی در ععو ادن دف عاعو پوداوتهان .
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اهدافتحقیق 
بورسی تنها دکی از انواع هنجار ودز ،در مونو ،موالنا کتابی مفصل را میطلبر  .از همرین
رف ،ادن پژفهش جنبه کمی ن اعته ف پژفهشی توصیفی به حساب میآد  .ه
نمادان ن نمونههادی از هنو موالنا در عوصه زبان تت
امی که ادن مش

ادرن نوعرتار

عنوان هنجار ودز ،معنادی اس  ،بر دن

نمونها ،از ووفار باع .

در زمینه هنجار ودز ،معنادی در اععار موالنا به نمونرههرادی از جرنس مقالره حامرو برو
میووردو .به عنوان نمونه میتوان به دف عنروان ،کره در پیشرینه تتقیرق ذکرو عر انر  ،دعنری
«هنجار ودز ،معنادی در ععو مولو ،ف ابن فارض» ف نیز مقاله «آعنازدادی در غزلیات عرمس»
اعار کود.
مقاالت ذکو ع

در باال دارا ،ادن ادواد هستن که هنگام بورسری هنجرار ودز ،در عرعو

موالنا به موارد ،از ربیل استعار  ،مجاز ف دا تشبیه که در نق سنتی ادبیات فارسی بارها به کرار
رفتهان اعار می کنن  .وچره ادرن مروارد از لتراا زبران عرناوتی ودرز از هنجارهرا ،زبران
متسوب میعود ف ذکو آنها نیز در جا ،وود والی از لطو نیس  ،اما هنگامی که ما دانشری
نودن را جه

بورسی ادبیات به کار میبودو انتظار میرفد که از اصطالحات ف مفاهیو نودن نیز

استفاد کنیو.
در نتیجه ،پژفهش حامو بو مبنا ،طبقهبن  ،جفو ،لیچ ،که به نظو میرس با ددر  ،تراز
به تشود انواع هنجار وز،ها پوداوته اس  ،به بورسی ادن عناصو در مونو ،موالنا میپودازد.
چارچوبنظريتحقیق 
مکتب عکل وادی ،کره در حروالی  1920در عرور ،سرابق عرکل وفر  ،در بو یونر
چهو ها ،مختلو ف نیز افکار ونا ونی اس  .با ادن همه ،تمامی ادن نظودرات در دف نکتره برا
هو هم وعانی دارن :
1ر هنگام بورسی ادبیات مهمتودن بخشی که مورد توجه اسر

صرورت ف درا همران زبران
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اس « .رامان سل ن بو ادن بافر اس

که در حالیکه منتق ان «نق نو» به ادبیات به عنوان عکلی

از فهو مینگودستن  ،عکل وادان ادبیات را به کار یو ،عرکلی وراا از زبران مریدانسرتن ».
صسل ن 30 :2005 ،فوزان سجود ،نیز اعار میکن که داکوبسون «بو ادن بافر اس
بین ععو ف غیو ععو مسالها ،اس

که تفافت

زبانی» صسجود. 21 :1378 ،،

2ر ادبیات از طودق عکستن هنجارها ،زبان رفزمو درا بره اصرطالح زبران وودکرار ولرق
میعود .با ادن همه ،باد

ف

که ادن هنجارعکنیها در مت فد زبان صورت می یود .بر دن

معنی که زبان ععو ب ان ان از از زبان وودکار فاصله نمی یود که بوا ،هریچ کرس رابرل فهرو
نباع  .صفو ،اعار میکن که حقعناس «جوهو عرعو را برو بنیراد ودرز از هنجارهرا ،زبران
وودکار میدان » صصفو . 38 :1390 ،،با ادن همه ،اف متذکو میعود کره «رفشعناسری حکرو
میکن ب ذدودو که آفودنش ادبی در رالب نظام نشانه عناوتی زبان وودکار صورت میپرذدود ف
آنچه در ادن میان اتفا میافت باد در رالب زبان وودکار امکان تبیین داب  ».صهمان. 78 :
بووی از چهو ها ،عاوص مکتب عکل وادی رفسی عبارتنر از داکوبسرون ،اعکلوفسرکی،
توفبسکو ،ف تودفر  .از جمله مفاهیو مطوح ع

در ادن مکتب ،که بیشتو مقبولی

عام دافتهان

ف در بورسی متون ادبی بیشتو به کار وفته میعون  ،میتروان بره زبران ادبری ،آعرنادی زدادری ،ف
بوجستهساز ،نام بود .در زدو به ادن مفاهیو ف س س به هنجار ودز ،پوداوته وواه ع .
نقشادبیزبان(زبانادبی) 
اصطالح نقش ادبی زبان توسا رفمان داکوبسون در نتیجه تالشها ،ادن زبانعناس بروا،
تفکی

نقشهادی که زبان میتوان بو عه

بگیود مطوح ع  .داکوبسون بوا ،زبان عش نقرش

بو میعمود که عبارتن 1 :ر نقش توغیبی :که در آن جه
مانن جملهها ،امو2 .،ر نقش عاطفی :که در آن جه
جمالتی که در آنها ودن
جه

یو ،پیام به سم

یو ،پیام بره سرو ،وواننر
یو ،پیام به سو ،ودن

اسر ،

اس  ،ماننر

حاالت رفحی وود را بیان میکن 3 .ر نقش هم لی :هنگرامی کره
تماس صمجوا ،ارتباطی باع  .در ادن نقش ودن
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تمادل وود را جه

بیان میکن 4 .ر نقش فوازبانی :در ادن نقرش

ادامه ارتباط کالمی با عنون

زبان بوا ،تومی زبان به کار میرفد ،مانن آنچه در به کار یو ،زبران در فوهنرگهرا ،لغر
مشاه

میعود5 .ر نقش ارجاعی :در ادن نقش پیام به جهان وارج اعرار دارد .بخرش اعظرو

زبان وودکار در رلموف ادن نقش اس
اس  .در ادن نقش ه

فوستن

6ر نقش ادبی :در نقش ادبی آنچه اهمی

پیام ادن اس

که یون

دارد وود پیام

به پیام توجره کنر  .از آنجرادی کره

نقش ادبی زبان پیون مستقیمی با موموع ادن مقاله دارد ،ان کی بیشتو به ادن نقش میپودازدو.
در نقش ادبی زبان ح اکوو تالش ف نی

فوستن

پیام ادن اس

که یون

به عکل پیرام ،ف

نه زار نهفته در آن ،توجه کن  .صفو ،نقش ادبی زبان را نقشری مریدانر کره در آن معنرا،
ف در ادن نقش «نوع تولی پیام اهمی

ارجاعی زبان مورد نظو نیس

 . 75به اعتقاد صفو ،،در نقش ادبی زبان «آنچه اهمی

میداب  ».صصرفو:1394 ،،

میداب  ،هنو ،اس

که فوسرتن

پیرام

در آفودنش ادن پیام به ووج داد اس  ».صهمان ،همان جا
فوزان سجود ،در مورد ادن نقش می ود « :تمادز بین ععو ف غیو ععو دا به عبارت ددگرو
نقشها ،ععو ،ف ددگو نقشها ،زبان در ادن فارعی
وود پیام دعنی صورت زبان اسر

نهفته اس

کره در عرعو کرانون توجره

ف نره عرواملی چرون مومروع درا مخاطرب ».ف ،در ادامره

میافزاد « :در نقش ارجاعی نشانهها ،زبانی بروا ،دادن اطالعراتی عینری در برار برافتی فرا،
وود به کار میرفن  .درس
د

در نقطه مقابل ادن نقش ،در نقش ععو ،،زبان در ور م

متتوا ،زار ا ،نیس  ،بلکه ادن وود صورت زبان اس

انتقرال

که در کانون توجه رروار وفتره

اس  ».صسجود497 :1378 ،،
ف سوانجام ادنکه به بافر رامان سل ن «تأکی عکل وادان بو فن باعث ع که آنران ادبیرات
را نوعی کاربود واا از زبان ب انن کره هودر
«کاربود »،ب س

ورود را از انتروا

ف مخر فشکرودن زبران

میآفرد .زبان کاربود ،بوا ،ادجاد ارتباط به کار میرفد ،اما زبان ادبری هریچ

کارکود کراربود ،نر ارد ف صروفا باعرث مری عرود مرا برا ددر  ،متفرافت بره امرور بنگرودو».
صسل ن 2005،م31 :
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آشناییزدایی 

هوچنان که پیشتو اعار ع  ،توجه اصلی عکل وادان رفسی به زبان دعنری ملمروسترودن
جنبه ادبیات بود .اما چگونه میتوان از طودق زبان به آفودنش ادبی دس

زد؟ دکری از را هرا،

ولق ادبیات استفاد از عگود آعنادی زاددی اس  ،اصطالحی که توسا اعکلوفسکی در کتاب
هنو به عنوان فن مطوح ودد  .به بافر اعکلوفسکی« ،زبان معمرولی آ راهی مرا را از فارعیر
تنزل میده زدوا صوفاً تأدی کنن
اعکلوفسکی بو ادن بافر اس

عناوتی اس

که ما از امور داردرو ».صسرل ن. 72 :1375 ،

که «چنین زبانی مشو وودکار ،فهو ف بوداع هرا ،ماسر ».

صهمان :همان جا  .از همین رف ،،اف بو ادن بافر اس
جه

وال

که «زبان ادبی ف تمام اعرکال هنرو ،در

ادن عمل میکنن  .درداف ها ،حسی آنها با نا آعنا ساوتن فهو ف بوداع هرا،

ما ،توجهمان را جلب میکنن » صهمان 73 :به بیان ددگو ،عاعو تالش دارد با د و رون سراوتن
زبان رفزمو غبار ،را که بو اثو کووت استعمال ادن زبان بو ذهن ما مینشین بزداد ف توجه
ما را متن ادبی جلب کن  .اعکلوفسکی بو ادن نکته تأکی میکن که «ه
اعیا را نا آعنا سازد .فومها را پیچی

هنو ادرن اسر

کره

سازد ،طول ف پیچی ی فهو را افزادش دهر زدروا فوادنر

فهو به وود ،وود جنبه زدبادی عناوتی دارد ف باد طروالنی عرود ».صسرل ن 2005،م 32 :بره
کم

آعنادیزدادی ،ادبیات با اراده عکلی از زبان که بروا ،مرا تراز ی دارد مرا را بره تفکرو فا

میدارد ف از ادن طودق به دد ا ما نسب
ف

که «ادبیات ،بی فرفه ،هوچه را که در حال مب ل ع ن به رمز ان دریرق درا رواعر صرود

تعبیو ،اس
اس

به جهان پیوامون عمق میبخش  .در نتیجه ،میتروان

تضعیو می کن  ،دا به نقیضه می کشان ف از میان میبود .ادبیات ،تودد در مقوالتی

که ما در آن ف بوحسب آن ،وود ف جهان را به آن ونه که مت افل اسر

نظرار مری کنریو»

صفوهنگی. 149 :1389 ،
برجستهسازي 


بوجستهساز ،دکی ددگو از مفاهیو مهو در مکتب عکل وادری رفسری اسر
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ماکارففسکی مطوح ع  .اف «مفهوم آعنادیزدادی را تکامل داد ف به عکلی نظامن آن را تتر
عنوان بوجستهساز ،بیان کود ».صسل ن2005 ،م 36 :در بوجستهساز ،،عراعو برا برو هرو زدن
هنجارها ،زبانی باعث میعود که د
زبان در متن بوجستهتو به نظو آم

فاح زبانی ،موالً فاژ دا جمله ،نسب
ف توجه ووانن

به ددگرو اجرزا،

ب ان جلب عود .لیچ بو ادن بافر اس

کره

در بوجستهساز« ،هنجارها ،زبان در پس زمینه روار مری یونر ف اجزادری کره از نظرو عراعو
اهمی

دارن در کانون توجه روار می یون  ».صلیچ30 :1988 ،

به بافر کوفز ،بوجستهساز ،هنگامی صورت می یود که د
«توجه ووانن

عنصرو زبرانی بوجسرته عر

را بیشتو از عنصوها ،همجوار به وود جلب میکن  ،زدوا ادن عنصرو زبرانی برا

تالش عناوتی کمتو ،در کانون توجه ووانن
جفو ،لیچ در مورد اهمی

روار می یود ».ص کوفز2006 ،م154 :

بوجستهساز ،در ولق اثو ادبی مری ودر « :بوجسرتهسراز ،ف درا

ودز ه فمن از هنجارها ،زبانی ف دا اجتماعی به عنوان اصرل بنیراددن ارتبراط زدبرادی عرناوتی
پذدوفته ع اس  .وچه ممکن اس

نتوان با راطعیر

فر

کره ادرن مفهروم در مرورد ددگرو

عیو ها ،هنو ،کاربود دارد ،اما مطمئناً بوا ،مطالعه زبانی ادبی ارزعمن ف حتی مروفر ،اسر .
در ادن نوع تتلیل ،هنجارها ،زبان هنگام تتلیل اثو در پس زمینه روار می یون ف «فدژ یها» بره
عل

غیو عاد ،بودنشان در زمینه ف در کانون توجه روار داد میعون  ».صلیچ30 :1988 ،

هنجارگریزي
وچرره لرریچ در کترراب وررود راهنمررا ،زبرران عررناوتی عررعو انگلیسرری کرره ر در آن
هنجار ودز،ها ،هشتگانه را معوفی میکنر ر از چهرو هرا ،بوجسرته عرکل روا ،رفسری ف
مفاهیمی که معوفی کودن ذکو ،به میان نمیآفرد ،اما در کتاب ددگو وود ـ که ح فد سی سال
بع نشو دافته اس

ر تت

عنوان زبان در ادبیات :سب

ف بوجستهساز ،بره ادرن نکتره اعرار

میکن که «بوجستهساز ،در ععو میواث عکل وادان رفسی اس  ».ف س س بوجسرتهسراز ،را
«نوعی هنجار ودز ،ادبی» توصیو میکن  .صلیچ118 :2006 ،
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به هو رف ،،انواع هنجار ودز ،بو اساس طبقهبن  ،لیچ عبارتن از:
ر هنجار ودز ،فاژ انی :لیچ ادن نوع هنجار ودز ،را «نروآفر ،فاژ رانی ) (neologismدرا
ولق فاژ ا ،ج د که پیشتو در زبان فجود ن اعته اس  ».میدان  .البته لیچ متذکو میعرود کره
در ادن نوع هنجار ودز« ،عاعو رواع ساو

فاژ را در هو نمیعکن  ،بلکه آنها را به عکل

فسیعتو ،به کار میبود».ص لیچ42 :1969 ،
ر هنجار ودز ،نتو ،صدستور : ،در هنجار ودز ،نتو« ،جادگاهی که در جمله که بروا،
د

مقوله دستور ،در نظو وفتره عر

اسر

توسرا مقولره دسرتور ،ددگرو پرو مریعرود».

صهمان 45:به عنوان نمونه ،روار وفتن مفعول به جا ،فاعل ف دا روار وفتن صف

ربل از اسو

در فارسی را میتوان نوعی هنجار ودز ،نتو ،به عمار آفرد.
ر هنجار ودز ،آفادی :لیچ هنگام توصیو هنجار ودرز ،از آن بره عنروان «بریراعر ی در
تلفظ» داد کود ف به جا ،اراده تعودفری از آن بره مروارد ،از ادرن نروع هنجرار یز ،در عرعو
انگلیسی بسن

کود اس  .صهمان 47 :به نوعرته صرفو ،،در هنجرار ودز ،آفادری «عراعو از

رواع حاکو بو زبان وودکار دا زبان هنجار ودز میزن » ص صرفو 79 :1390 ،،فدسری نیرز بره
ادن نکته اعار میکن که در هنجار ودز ،آفادی «عاعو از رواع حاکو بو آفاها دفر ،میکن
ف با تغییو دا حذ

صام

ف مصوت تلفظ فاژ را د و ون میسازد ف از عکل آعرنا ف هنجرار

آن دفر ،میکن  ».صفدسی24 :1395 ،
ر هنجار ودز ،زمانی :لیج بیان میکن که عراعو «آزاد ،زبرانی» دارد ف «متر فد بره زبران
عصو وودش نیس » صلیچ . 52 :1969 ،اف هوچنین اعار میکن که «جیمز جودس بو ادن بافر
بود که نودسن

باد با تاردخ زبان وود آعنا باع ف والصه ادرنکره عراعو بادر لغر عرناس

باع  ».صهمان :همانجا ادن نوع راع

ودز ،را باستان وادی نیز مینامن .

ر هنجار ودز ،سبکی :لیچ ادن نوع هنجرار ودرز ،را «آزاد ،عراعوان از ریر ف بنر ها ،زبران
عاعوانه» میدان  .صهمان 48 :در ادن نوع هنجار ودز ،ممکن اس

عاعو در میانره عرعو از کلمرات

دا عبارات زبان رفزمو دا کلمات موبوط به فتمان واا موالً پزعکی دا حقو استفاد کن .
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ر هنجار ودز ،ودشی :لیچ ادن نوع هنجار ودز ،را نوعی لهجه وادی 1میدان که عبارت
اس

از «فام یو ،فدژ یها ،لهجرههرادی کره از نظرو جغوافیرادی ف اجتمراعی تعودرو عر

هسنن  ».صهمان49 :
ر هنجار ودز ،نوعتار :،لیج ،در تشود ادن نوع هنجار ودز ،،می ودر «بره طرور کلری،
هو ا امال ،فاژ ا ،با تلفظ آن هوووانی ن اعته باع ما با هنجرار ودز ،مواجره هسرتیو ،امرا
ع م تطابق امال ف تلفظ در ععو واا وود اس

ف آن را در زبان وودکار مشاه

نمیکنریو».

صهمان 48 :به بافر فدسی «صورتبن  ،ف رالب نوعتار ،عرعو از هریچ رالرب مشرخص ف از
پیش تعیین ع ا ،پیوف ،نمیکن ف در فارع عاعو با سوفدن ععو ،ساوتار نوعتار ،آن را نیرز
طواحی میکن  ».صفدسی41 :1395 ،
ر هنجار ودز ،معنادی :لیج هنگام توصیو هنجار ودز ،معنادی از فدلیام باتلو دتس عراعو
انگلیسی ادولن  ،تبار نقل رول میکن که فته برود «در تمرام اعرعار برزرک در

عنصرو غیرو

منطقی 2فجود دارد ».صلیچ 48 :1969 ،ف ،در ادامه میافزاد «در فاررع مرا هنگرام صرتب

از

هنجار ودز ،معنادی بو ادن فدژ ی ععو تموکز میکنیو ».از آنجادی که مومروع ادرن پرژفهش
هنجار ودز ،معنادی اس  ،به ادن نوع هنجار ودز ،بیشتو میپودازدو.
صفو ،هنگام بورسی انواع هنجار ودز،ها در ادبیات ،ادن هنجار ودز،ها را تت

عنوان

«راع کاهی» مورد بورسی روار میده ف واطو نشان میسازد کره «از میران راعر کراهیهرا،
مطوح ع

از سو ،لیچ ،آنچه به فارع میتوان راع

کراهی بره حسراب آدر ف ابرزار ،بروا،

آفودنش ععو تلقی عود ،راع کاهیها ،زمانی ،سبکی ،نوعتار ،،فاژ انی ف بره فدرژ معنرادی
اس  ».صصفو 86 :1390 ،،ف ،هوچنین به ادن نکته اعار میکن که «حوز معنری در حکرو
انعطا پذدوتودن سط زبان ،بیش از ددگو سطوح در بوجستهساز ،ادبری مرورد اسرتفاد رروار
می یود ».صهمان84 :

1- dialectism
2- irrational
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هنجار ودز ،معنادی نیز به نوبه وود انواع مختلفی را عامل می ودد .فوزان سجود ،از جمله
منتق انی اس

که در زمینه تقسیوبن  ،انواع هنجار ودز ،معنادی تالش زدراد ،کرود .از مجمروع

مباحث اف در مورد هنجار ودز ،معنادی میتوان پنج نروع هنجرار ودز ،معنرادی را بوعرمود کره
عبارتن از1 :ر جسوپن ار2 ،ر سیالپن ار3 ،ر یا پن ار4 ،ر انسرانپنر ار5 ،رر جرانورپنر ار.،
افزفن بو ادن ،متنارضنما صپارادفکس که سجود ،ذکو ،از آن به میان نیافرد اس

را میتوان

در زمو هنجار ودز،ها ،معنادی به حساب آفرد .در نتیجه ،در ادن پژفهش ،اعرعار موالنرا برا
توجه به هنجار ودز،ها ،پنج انه سجود ،ف نیز متنارض نما مورد بورسی روار می یون .
1ر جسوپن ار :،سجود ،در تومی ادن نوع هنجرار ودز ،معنرادی مری ودر « :هرو را
فاژ ا ،با مشخصه {ر جسو} در جادگاهی نشس

که به لتاا مت فدد ها ،هوآدی فاژ انی

با فاژ ا+{ ،جسو} پو عود« ،جسوپن ار »،تتقق دافته اس  ».صسجود27 :1378 ،،
2ر سیالپن ار :،تعودو سجود ،ادن نروع هنجرار ودز ،عبرارت اسر

از «دادن فدژ ری

سیالن ف آب ونگی به غیو سیال ».صسجود23 :1377 ،،
3ر یا پن ار :،سجود ،در تومی ادن نوع هنجار و ،معنادی می ود « :فرتی صرتب
یا پن ار ،میکنیو مقصودمان آن اس
ص ف ادن اطالع حشو اس

از

که وصیصه { +یا } صکه طبیعتاً {+جان ار} نیز هس

به { -یا } داد عود ف آن فاژ در هو آدی با فاژ ان ددگو جادگرا

فاژ ا ،با مشخصه معنادی { +یا } را اعغال کن  ».صسجود25 :1378 ،،
4ر انسانپن ار ،سجود ،تعودفی از انسانپن ار ،اراده ن اد اس

ف فقا به اعار می ود

که انسانپن ار ،همان «تشخیص» اس  .صهمان . 26 :مق اد ،در تعودفی که از تشخیص ارادره
داد اس

مینودس « :عاعو با مخاطب روار دادن غیو انسان ،جان ار دا بیجران ،ذات درا معنری،

آن ها را همانن انسان فوض میکن که رف در رف با هو فتگو میکنن  ».صمق اد158 :1378 ،،
ف ،بوا ،تشخیص اهمی

واصی رادل اس

ف بو ادن برافر اسر

کره «اصروالً عرعو برو پادره

تشخیص استوار اس  ».صهمان159 :
5رر جررانورپنر ار :،وچرره سررجود ،حیرروانپنر ار ،را تشررود مرریکنر امررا تعودفرری از
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جان ارپن ار ،اراده نمیده  .اما با توجه به نمودار ،که در ادن زمینه اراده میده  .صسرجود،،
 24 :1378میتوان نتیجه وف

از دادن فدژ ی {+جرانور} بره

که جانورپن ار ،عبارت اس

چیز ،که جانور نیس  .به عبارت ددگو در جانورپن ار ،مفهوم جانور در جادگاهی مرینشرین
که در زبان وودکار توسا انسان ،عی ف دا مفهوم ذهنی پو میعود.
6ر متنارضنما صپارادفکس  :وچه سجود ،هنگام بو عمودن انرواع هنجرار ودز ،معنرادی
را نیز میتروان هنجرار ودز ،معنرادی بره

ذکو ،از پارادفکس به میان نمیآفرد ،اما ادن صنع

حساب آفرد .در فارع لیچ هنگام تشود هنجار ودز ،معنادی پرارادافکس را بره عنروان نمونره
ذکو میکن ف نمونههادی از اععار عاعوان انگلیسی ،را به عنوان نمونه ذکو میکن صلریچ:1969 ،
 . 48لیج بو ادن بافر اس

که متنارض نما «ووانن

را فامی دارد کره از معنرا ،متر افل جملره

فواتو رفد ف در پی تفسیو ،منطقی از آن باع  ».صهمان. 48 :
در تعودو متنارضنما فتهان « :تنارض بیان ام اد اس  ،که در ظاهو نقض آعرکار مقولره
اس  .عبارتی که در آن تنارض به کار رفته ممکن اس

بیمعنی بره نظرو رسر  ،امرا تفسریو ان

بستگی تام دارد به فهو وود عبارت ف تبیین نقش تنارض در سراوتار زبران» صمقر اد:1378 ،،
 . 177به بیان ساد تو ،تنارض نوعی جمله اس
تامل ،معنا ،آن ر که اغلب حاف ،نکتها ،ژر

که در نگا نخس
اس

بیمعنی فلی پس از انر کی

ر آعکار می ودد.

بحث 
موالنا در مونو ،فظیفه دعوار بیان مفاهیو مجود ف ذهنی عوفانی بره زبرانی ملمروس را برو
عه

داع  .موالنا از د

از ددگو سو میدانس

سو آ ا از بود که «حال در رال نمی نج » صفوفزانفرو 3 :1370 ،ف
که ناچار اس

پیام وود را از طودق همین زبان بیان کن  .افرزفن بروادن،

موالنا ،به عنوان معلو بزرک اوال ف عوفران ،ترالش داعر

غبرار عرادات فکرو ،را از ذهرن

ووانن اش بزداد ف زبانی را به کار ببود که توجه وواننر

را جلرب کنر  .از همرین رف ،،اف

ناچار بود که از هنجارها ،زبان وودکار ف رفزمو فاصله بگیود.
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بورسی تمام هنجار ودز،ها ،معنادی که در مونرو ،بره کرار رفتره اسر

در ادرن نوعرتار

نمی نج ف وود کتابی مفصل را میطلب  .افزفن بو ادن ،ادرن پرژفهش جنبره آمرار ،نر ارد ف
اصلی آن نمادان

ه

هنو موالنا در عوصه زبان اس  .از همین رف ،،بروا ،انجرام پرژفهش

حامو به زد ا ،از دفتو افل ف دفم مونو ،که توسا زن
ع

اس

بسن

ودد  .پژفهش حامو فقا ادن امکان را میده کره در در

تومی داد عود که چوا بی
ع

داد استاد ب دعالزمان فوفزانفو تهیه

در پوانتز بیان و عمار بی

انتخاب ع
در زد

ف درا دف سرطو

حاف ،هنجار ودز ،معنرادی اسر  .عر دها ،ذکرو
مذکور میباع .

جسمپنداری

بیان آنچه ذهنی اس

به عیو ا ،که ودی با پ در ا ،ملمروس سروفکار داردرو در بیشرتو

رصهها ،مونو ،به چشو میوورد .به عنوان نمونه:
ویال ف آرزفها ،دنیو ،ف ددو ف دراز انسان همانن حیوانی جلو و میعود کره موجرود،
ددگو دعنی نهاد پاک انسان را لگ کوب میکن :
جرررران همرررره رفز از لگرر ر کرررروب ویررررال

فز زدررررررران ف سرررررررود ف ز ورررررررو

زفال

ص247
هوا ف نفس انسان نیز که پ د ا ،مجود اس  ،تب دل به رفلی میعود که تاز ی ف طروافت
را از ادمان را می یود:
ترررا هررروا تازسررر

ادمررران تررراز نیسررر

کررررادن هرررروا جررررز رفررررل آن درفاز نیسرررر

ص420
حلو ف بودبار ،به تیغی بوان ،که جسو اس  ،تشبیه میعود:
تیررررر حلرررررو از تیررررر آهرررررن تیزترررررو

برررررل ز صررررر لشرررررکو ظفرررررو انگیزترررررو

ص1366
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در مونو ،مفاهیمی که جام هستن به صورت سیال ف آب ونه توصیو میعون .
موک انسان به غوراب تشبیه میعود:
چرررون بررره ورررودش آمررر ز غورررراب فنرررا

ورررروش زبررررران بگشرررراد در مرررر ح ف ثنرررررا

ص55
نیکی ف بخشش به دردا تشبیه میعود:
چرررون برررو آفرد از میررران جررران وررروفش

ان رآمرررررر بتررررررو بخشررررررادش بجرررررروش

ص58
عمو انسان به آب تشبیه میعود:
لفررررظهررررا ف نررررامهررررا چررررون دامهاسرر ر

لفررررظ عرررریودن ردررررگ آب عمررررو ماسرررر

ص409
عقل انسان به دردا تشبیه میعود
ترررا چررره عرررالوهاسررر

در سرررودا ،عقرررل

ترررا چررره برررا پهناسررر

ادرررن دردرررا ،عقرررل

ص443
موک به صورت دردا توصیو می ودد:
در ورررزان آن صررر هرررزاران عرررا ف بررروک

در هزدمررررر

رفترررررره در دردررررررا ،مرررررروک

ص893
گیاهپنداری

اهی حیوان به عکل یا فصو میعود .موالً وو روش پرس از عکسر
باز ش
دسرر

عریو ،هنگرام

به نزد دفستانش ادنگونه توصیو میعود:
مرریزد چررون رهیرر از دسرر

مرروک

سررربز ف ررصررران در هررروا چرررون عرررا ف بررروک

ص610
بهتودن عیو توصیو عشق ر که مفهومی مجود ف تقودبا تعودوناپذدو اس

ر ادن اس

کره
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به عکل یا ف باغی ووم توصیو عود.
جرررز غرررو ف عررراد ،در اف برررس میرررو هاسررر

برررراغ سرررربز عشررررق کررررو برررریمنتهاسرر ر

ص816
بودن در حال

سلوک ف تقوب به و افن بره عرکل ارامر

در براغی سرو سربز توصریو

میعود:
مسرررر

وررروش بر ر  ،جرررانو در ادرررن بررراغ ف بهرررار

ادرررررن صرررررتوا ف غیبررررری اللرررررهزار

ص975
حو

میتوان همانن

یا بوفد :
کرررره در اف برررریحررررو

ا ،ورررر ا جرررران را تررررو بنمررررا آن مقررررام

مرررریرفدرررر کررررالم

ص1165
انسانپنداری

مقادسه مفاهیو ذهنی به انسان ،دعنی چیز ،که بروا ،مرا آعرنا بره نظرو مریرسر دکری از
عگودها ،زبانی پوبسام در مونو ،اس .
در مونو ،موالنا وو وش همانن د

انسان ن ا ،مبارز با ظلو ف ستو سو میده :

چررون برره وو رروش آمرر ادررن سرراغو برر فر

بانررررگ زد وو رررروش آوررررو چنرررر جررررور

ص359
زمین همانن انسان به تب ف لوز میافت :
ادرررررن زمرررررین برررررا سرررررکون برررررا ادب

انرررررر ر آرد زلررررررزلش در لرررررروز ف تررررررب

ص564
رنگها میتوانن همانن انسان عاد ،را تجوبه کنن :
سرررربزها ودنرررر مررررا سرررربز از ورررروددو

عررررراد ف ونررررر انیو ف مرررررا عرررررالی رررررر دو

ص1228
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فصل تابستان همانن د

رنگها را به چالش میکش :

انسان حو

فصرررررل تابسرررررتان بگودررر ر کررررری امرررررو

وودشرررررتن بینیررر ر چرررررون مرررررن بگرررررذرم

ص1229
طوطی همانن انسان به تعجب میافت ف پوسش میکن  .بنا بو ادن هنگرامی کره انسرانی را
میبین که همانن اف سوش والی از مو اس
ا ،چررررها ،کررررل بررررا کررررالن آمیخترررری

میپوس :
ترررررو مگرررررو از عیشررررره رفغرررررن ردختررررری

ص211
دل همانن انسان زار ،میکن ف بیمار میعود:
عاعرررررررررررقی پی اسررررررررر ر

از زار ،دل

نیسرررررر

بیمررررررار ،چررررررو بیمررررررار ،دل

ص90
حیوانات میتوانن همانن فیلسو

از فلسفه جبو ،دفاع کنن :

آنکرررررره اف از آسررررررمان برررررراران دهرررر ر

هررررو توانرررر کررررو ز رحمرررر

نرررران دهرررر

ص316
نفتررره آمررر مرررو عرررما را ددررر ف رفررر

هررو کرره را مرریوواسرر

جرران بخشرری ف رفرر

ص933
ف عیو به عنوان فود ،که م افع فلسفه اوتیار ،اس
فررررر

عررررریو آر ،فلررررری رب العبررررراد

همانن د

انسان در جواب می ود :

نودبررررررانی پرررررریش پررررررا ،مررررررا نهرررررراد

ص317
پادرررره پادرررره رفرررر

بادرررر سررررو ،بررررام

هسررر

جبرررو ،برررودن ادنجرررا طمرررع وررررام

ص318
جانورپنداری

در مونو ،،مفاهیو مجود به عکل حیوان ر اغلب پون

ر توصیو میعون :
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مررروغ جرررانش در رفرررس چرررون مررریط یررر

داد مررررررررال ف آن کنیررررررررزک را وودرررررررر

ص37
عو ف اعتیا انسان به پوفاز موغ صپون
از نررررروادش مررررروغ دل پررررروان عررررر ،

تشبیه میعود:
فز صرر ر ادش هرررروش جرررران حیرررروان عرر ر ،

ص962
جان دا فجود انسان به موغ تشبیه میعود.
وررواب بررودش مرروغ جررانش از حرربس رسرر

چنررررگ ف چنگرررری را رهررررا کررررود ف بجسرر ر

ص972
تفکو به موغ دا پون

تشبیه میعود:

چررررون در معنرررری زنرررری بررررازت کننرررر

پرررررو فکررررروت زن کررررره عرررررهبازت کننررر ر

ص1080
ف ناتوانی عقل انسان به وو ،در ل مانن
عقررل در عرروحش چررو وررو در ررل بخفرر

تشبیه میعود:
عررروح عشرررق ف عاعرررقی هرررو عشرررق فررر

ص96
متناقضنما (پارادوکس)

ودز از هنجارها ،زبانی به عکل تنارض نما نیز در مونو ،فوافان به چشرو مریورورد .در
موالنا تنارضها هنگامی حل می ودن که ما نه با عقل دفر ان دش ،بلکه از دردچره عوفران بره
رضادا بنگودو.
از لتاا منطقی ادن که انسان هو عاعق باع ف هو معشو ممکن اس

حوفی تنارضآمیز

به نظو آد  ،اما هنگامی که عشق انسان به و افن باع  ،ف ب انیو که در حضرور و افنر مرا ف
منی فجود ن ارد ،ادن تنارض حل می ودد:
هررررو کرررره عاعررررق ددرر ر دش معشررررو دان

کررره بررره نسرررب

هسررر

هرررو ادرررن ف هرررو آن

ص778
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فتن ادن حو

که هو ا ما چیز ،را بخرواهیو آن چیرز هرو مرا را مریوواهر در زبران

وودکار بیان و تنارض اس  ،اما هنگامی که ب انیو منظور از فتن ادن حو
اس

ف ادنکه اعتیا ف وواستن مق مه ب س

تشرررررنگان رررررو آب جودنررررر از جهررررران

آفردن اس  ،تنارض بو طو

تأکی بو وواستن
می ودد:

آب هرررررو جودررررر بررررره عرررررالو تشرررررنگان

ص779
در زبان وودکار مودن مساف ،اس

با پادان همه چیز ،ف بنا بو ادن فرتن ادرنکره مروک اف

باعث آزاد ،اف ع تنارضآمیز به نظو میرس  ،اما هنگامی که ب انیو موالنا مودن را بره معنرا،
مودن ع ن دا کشتن وود از نیاز به تادی ددگوان میدان  ،تنارض بوطو
دعنررری ا ،مطررروب عر ر

برررا عرررام ف وررراا

می ودد.

مررود عررو چررون کرره مررن تررا دررابی وررالا

ص848
زار ا ،مبنی بو دد ن ب فن چشو ف چی ن ب فن دس متنارض اسر  ،امرا هنگرامی کره دردرابیو
انسانی که به موحله روبتاً الی اله رسی اس

ب فن چشو هو میتوان ببین  ،ادن تنارض حل میعود:

چشرررررو بسرررررته عرررررالمی مررررریددررر ر می

فرد ف ردتررررران بررررریکفررررری مررررریچیرررر می

ص978
فتن ادنکه فود ،با زدن عمشیو به فود ،ف کشتن اف به اف ور م

کرود تنرارض مترض

اس  ،اما هنگامی که ب انیو ادن عمشیو از جانب و افن نازل میعود ف هوچه و افن انجرام
میده عین حق ف مصلت

اس

تنارض رفع می ودد:

مرررن چرررو تررریغو پرررو هوهرررا ،فصرررال

زنررررر

رررررودانو نررررره کشرررررته در رترررررال

ص1338
در زبان رفزمو ا و بگودیو ب  ،ف جنگ کسی نسب

به ما از موسیقی وعرنواز ترو اسر

جملها ،نابهنجار ف غیو معقول به زبان آفرد ادو .اما هنگرامی کره بر انیو ادرن بر  ،از جانرب
و افن اس

ف و افن جز ویو ما را نمیوواه تنارض بوطو

ا ،برر  ،کررره ترررو کنررری در وشرررو ف جنرررگ

میعود.

بررررا طرررروب تررررو از سررررماع بانررررگ چنررررگ

ص677
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در زبان عاد ،فتن ادنکه ظلمی فجود دارد که از سعادت بهتو اس
که از زن ی بهتو اس

ف انتقامی فجود دارد

عین تنارض اس  .اما هنگامی که میبینیو که جفرا ف انتقرام متعلرق بره

و افن ف ثوفت ف زن ی متعلق به جهان فانی هستن  ،جمله کامالً منطقی اس .
ا ،جفررررا ،تررررو ز دفلرررر

ورررروبتررررو

ف انتقرررررام ترررررو ز جررررران متبررررروبترررررو

ص678
در زبان عاد ،ا و بگودیو موجود ،ب فن ادنکه بال ف دا پو داعته باع سفو مریکنر ف درا
ادنکه ب فن ادنکه لب ف دن ان داعته باع عکو میوورد جملها ،متنارض بو زبران آفرد ادرو.
اما دنیا ،عوفان ادن کار امکانپذدو اس  ،چون به کم
بررری پرررو ف بررریپرررا سرررفو مررریکودمررری

و افن انجام میعود.

برررریلررررب ف دنرر ر ان عررررکو مرررریورررروردمی

ص975
ا و جملها ،حاف ،زار ا ،باع مبنی بو ادرنکره عخصری در فسرا ومرا هروا ،د ،را
احساس میکن ف در زدو نور وورعی در ساده روار دارد جمله ما متنارض اس  ،امرا هنگرامی
که ادن کارها به مودان و ا نسب

داد عون ادن تنارض بوطو

در تمرررررروز رررررروم مرررررریبیننرررررر د،

میعود:

در عرررررعاع عرررررمس مررررریبیننررررر فررررری

ص1492
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نتیجه 

موالنا در مونو ،فظیفه دعوار بیان مفاهیو معنو ،ف پیچی
عه

عوفانی بوا ،مودم عراد ،را برو

داع  .اف بوا ،انجام ادن مهو از سه عگود سود میجود  .نخس

تالش میکن مطالرب

را از طودق رصه ف دا در فارع تمویل بیان کن  .س س چون احساس میکن که رصه ممکن اس
از عه

بیان مفاهیو متعالی عوفانی بونیاد هو چه که الزم ببین جودان رصه را متورو کرود ف

ووانن

را مورد وطاب روار میده  .ددگو ادنکه موالنا هو در جودران رصره رودی ف هرو در

جودان تتلیلها ،میان رصها ،زبانی را به کار می یود که با زبان وودکرار تفرافت دارد .بروا،
کاربود ادن نوع زبان نیز میتوان سه دلیل بوعمود .نخس
به زبان عاد ،رابل بیان نیس

ادنکه آنچه موالنا میوواه بگودر

ف در نتیجه از تمام ظوفی هرا ،زبران بروا ،بیران مطالرب سرود

میجود  .ددگو ادنکه ،موالنا میوواه با آعنادیزدادری از مفراهیو ف نیرز بره کرار یو ،زبرانی
متفافت به ووانن
پرررریش چشررررم

تکانه فارد سازد ف غبار عادت فکو ،را از ذهن اف بوفب :
داعررررتی عیشرررره کبررررود

وررررود همرررره عررررالو کبررررودت مررررینمررررود

ف سوانجام ادنکه ،موالنا تالش میکن از طودق ودز از هنجارها ،معنادی به مفاهیو ذهنری
عوفانی جامها ،جسمی ف ملموس بو تن کن تا ادنکه فهو ادن مفراهیو بروا ،وواننر

عراد،

میسو ودد.
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