
 

 

 

 

 ساز در مثنوی عنصری بالغی و معنی ؛جوار همهای  تقابل
 پورنامداریان تقی

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیزبان و ادبیّات فارسی  گروه استاد

 1معرفت الله

 ات فارسی دانشگاه خوارزمیدانشجوی دکتری زبان و ادبیّ

(65تا  73)از   
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 چکیده 

)همنشینی دو رکن متقابل(، اصطالحی است در پیوند با علم معانی نحو. اين « جوار همهای  تقابل»

اساس نظرية نظم )ساخت( و علم معانی که در اين نوشتار براست ای پنهان در مثنوی  اصطالح، هنرسازه

است؛ ازجملة اين الگوهای تقابلی  شدهن و تحلیل تبییهای گوناگون و الگوهای متنوع آن  نحو، ساخت

های  های معطوف، تقابل ت دستوری يکسان )تقابلدر يک جمله با هويّ جوار همهای  : تقابلاز نداعبارت

ت دستوری در يک جمله با هويّ جوار هم  های إلیهی و موصوف و صفتی(، تقابل مضاف و مضافٌ جوار هم

عطفی. همراهی اين الگوها با و غیرهای عطفی  در دو جمله شامل تقابل جوار همهای  ناهمسان و تقابل

های بالغی و موسیقی کالم، بر ظرفیّت معنايی و حسن بالغی  شناسی چون انواع آرايه ديگر عناصر زيبايی

ست. معنايی هر چه بیشتر شعر موالنا شده ا گونی موجب پويايی زبانی، بالغی و افزايد. اين گونه آنها می

تأثیر بالغی و است و گذشته از   ای سبکی در شعر موالنا آفريده اين هنرسازه، ويژگی فراوانمد بسا

ر است. در اين های بنیادين ذهن موالنا مؤث ويژه در انديشه به ،در القای زمینة معنايی سخنزيباشناسانه 

تحلیل زيباشناسی اند،  هو ساختار نحوی ابیاتی که شامل اين هنرسازفی معر جوار همهای  نوشتار، تقابل

 .اندشده

 

 .، علم معانی نحوجوار همهای  شناسی، تقابل مثنوی، سبک :های کلیدیواژه

                                                           
                                                                           lalehmarefat@gmail.com. رايانامة نويسندة مسئول:0
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 مه   مقد .1

و های آن  شگردهای بالغی مثنوی، در قیاس با شرح معانی و غور در تفسیرها و تأويل

ه جتوموالنا به داليلی چند، کمتر موردنشیب نیز پرداختن به سرگذشت پر فراز و 

که از سويی اين شگردهای است؛ چرا بان اين متن قرارگرفته پژوهان و مخاط مولوی

است؛  ی گاه محو شدهتری يافته و حت رنگتأثیر معانی ژرف مثنوی، نمود کم بالغی تحت

یش از هر چیز در پی شده، بتعیین، با الگویِ خوانشی ازپیشکه خوانندة مثنویچنان

اين شگردها گاه چنان در میان  ،و از سوی ديگر است ت از معانی آندرک متن و لذ

حال آنکه عناصر نحوی، بالغی و  ؛کنند اند که در برابر مخاطب جلوه نمی شعر پنهان شده

 است.  شناسی نیز از عواملی است که شعر او را از زمان و مکان فراتر برده زيبايی

پای يکی از ل کشف رد هنجارهای خوانش، به دنبادر اين نوشتار، با شکستن      

را و ساختار نحوی ابیاتی فی را معر0جوار همهای  تقابل ايم،ی بالغی مثنوی بودهها زيبايی

 ايم.  هکردتحلیل شناسی  زيبايیاز منظر  2،اند که شامل اين هنرسازه

 

 جوار همهای  علم معانی نحو و تقابل .2

 ،آيد؛ زيرا از سويی پديد می (syntax) در قلمرو نحو زبان زدايی دشوارترين نوع آشنايی

از  و امکانات نحوی زبان و حوزة اختیار و انتخاب نحوی آن محدودترين امکانات است

حوزة نحو است. عبدالقاهر جرجانی، از  ،جويی در زبان عسوی ديگر، بیشترين حوزة تنو

وی پردازان بالغت اسالمی، بالغت و تأثیر را در حوزة ساختارهای نح ترين نظريهبزرگ

. (70و  71: 0731 ،کدکنی)شفیعیخواند  می «النحو معانی»داند و آن را علم  میمنحصر زبان 

، امّا (050 تا: بی )ضیف،ديدند  بالغت را در حسن اجزای کالم می جرجانیبالغیونِ پیش از 

واژگان آنگاه مفید معنا هستند که »بر آن است که  ،جرجانی در نظرية نظم خود

، يک صورت ترکیب گردند و از میان اشکال گوناگون ترکیب واژگانای خاص  گونه به

توان لفظی را  آيا می»گويد:  . او می(1 تا: )بی« اساس آن نظام يابدبرگزيده شود و جمله بر

آنکه جايگاه آن را در نظم کالم و حسن تناسب معنای آن را از معانی  بی ،فصیح خواند

، (75: 0755)« اجزای ديگر کالم لحاظ کرد؟مجاورش و برتری آن را از جهت انس با 
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فاق بین الفاظ از جهت تمکن، حسن ات»گويد:  سپس دربارة لفظ متمکن و مقبول می

دادن هر واژه در جمله دلیلی هست که حضور آن را اقتضاء برای قرار. »)همان(« معناست

 . (11: مان)ه «گیرد، مناسب نخواهد بودگر آن واژه در جايگاهی ديگر قرارکند و ا می

تحلیلی انتقادی  ،)نظم( بر آن است که نظرية ساخت ،ابوديب، پژوهشگر آرای جرجانی

: 0737)های ساخت هنری را کشف کرد  ترين جنبه توان برخی از مغلق است که با آن می

تواند در تحلیل ادبیّت متن و وجه تمايز متون از هم، معیار  نظريه می. اين (65

موقعیّت خاصّ  جز جايگاه ويژه،)در الفاظ( هیچ فضل و مزيّتی . »ددهدست بهای   سنجیده

. (31و  53: 0755)جرجانی،« نظر وجود نداردشده و مقصود موردآنها، معنای اراده

داد. عاع خود قرارالش دامن لفظ و معنا را تحتهای دراز ، نظرية نظم بحثترتیب بدين

ها، تعیین جايگاه آنها در  ست. گزينش واژهق اتعماز ديدگاه نظرية نظم بسیار قابل مثنوی

ی رعايت علم نحو به مقتضای حال، از کلطورر داشتن آنها و بهو مقدم و مؤخجمله 

 ،نحوی مثنوی -بالغی عناصرعوامل جودت شعر مولوی است. در اين نوشتار به يکی از 

 خواهیم پرداخت.  جوار همهای  يعنی تقابل

معنوی جای  ، در علم بديعِ)معانی، بیان و بديع(قديم  از میان سه علم بالغت« تقابل»

شد. علمای بالغت به ذکر  نیز خوانده می «مطابقه»و  «طباق»های  گرفت و به نام می

اند. آنان تقابل  های واژگانی و تقابل جمالت با شواهدی اغلب تکراری بسنده کرده تقابل

نايی دانسته و به ق به يک رشتة معجمعِ میان دو لفظ متقابل و متعل را

محض قائل عنا، تقابل در تعداد و محض و غیرهايی چون تقابل در لفظ و م بندی تقسیم

و  251 -263: 2117 قزوينی،؛ خطیب232 -231: 0373اثیر، ابن؛ 15-75: 0376 معتز، )ابناند  بوده

ند، گاه در يک بافت قرارگیرهر. به باور ارسطو عناصر متقابل (217 -033 :0332 خفاجی،

امّا  ،(33 تا: بی )ضیف،ند شو میمنجر ؛ زيرا به ظهور هم دارند را درپیرونق يکديگر 

آنان اند.  از اين محدوده نیز فراتر رفته و آن را عاملی پويا در متن برشمرده معاصران

توان آن را منفک از متن تحلیل  اند که نمی ی متن دانستهتقابل را جزئی از ساختار کل

انسجام متن دانست. تقابل نزد آنان از عوامل توان تنها آن را زيبايی بالغی  یکرد و نیز نم

، مفهومی داريمدرنظر (opposition) «تقابل»از اصطالح  . آنچه(131: 0331 ب،الطی) است
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تضاد از انواع تقابل محسوب  ،ديگرعبارتاست؛ به (antonymy) ادتر از تض گسترده

نوعی هايی است که به ها يا ترکیب واژهظور از تقابل، شود. در گسترة اين پژوهش من می

 حال که در يک رشتة معنايی واحد جای دارند.روياروی يکديگرند، درعین

 ؛آفريند دی را در مثنوی میها، الگوهای نحوی متنوع و متعد ساس تقابلاموالنا، بر

سبکی در شعر او  ای ويژگی ،ه به بسامد آنتوان آن را با توج الگوها که می يکی از اين

موالنا با  خواهیم ديد که رفتار 7.ی يا همنشینی دو رکن متقابل استجوار همدانست، 

نشاند و  ل را در کنار هم میهای متقاب ای است که گاه واژه گونهساختار نحوی ابیات به

 سازد.         ال و پويا میعناصر مُرده و مبتذل بالغی را فعبسیاری از  ،ترتیببدين

 

 از منظر نحو جوار همهای  ررسی تقابلب .8

که  اند ق به دو جملهگاه متعلق به يک جمله و گاه متعلاز منظر نحو،  جوار همهای  تقابل

 دهیم.در ادامه آنها را توضیح می

 

 ق به یک جملهمتعل جوار همهای  تقابل .8-1

، دارای هويّت در بیت آنهابرخی از  ؛دارند ع دستوریهای متنو ساخت جوار همهای  تقابل

 .و برخی ديگر هويّت دستوری ناهمسان دارند هستند دستوری يکسان
 

 با هویّت دستوری یکسان  جوار همهای  تقابل. 8-1-1

ها  اضافه .ها هستند ها و اضافه با هويّت دستوری يکسان شامل عطف جوار همهای  تقابل

 شناسیيیاز منظر زيبا .الیه يا صفت و موصوف باشند ممکن است از نوع مضاف و مضافٌ

 های گوناگون پیوند دارند.  اند و گاه با آرايه رفتهکار تنهايی به گاه به نیز

فراوان های متقابل معطوف در مثنوی نیز چون آثار ديگر شاعران  واژه ها: عطف

 :است

 ان تستــــه در فرمـــا جملـــــــآب دري
 

 ستـداوند آن تــــــای خ شـــآب و آت 
4(0776 :، دفتر اوّل0737مولوی، )

 

 

 اند: نما و...( همراه شدهها )چون تکرار، استعاره يا متناقض آرايهبا انواع  و برخی از آنها
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 حجاب یـــاب و بـــحجاندر  قــبانگ ح
 

 و داد مريم را ز جَیبـــــد کـآن دهـ 

 (0371همان: )

 ل سازــــده نُقــــشِ دل و آبِ ديــزآت
 

 5باز ورشیدستـــر و خـــابن از بوستا 

 (0573همان: )

 که ديد اقیــزهریّ و تريو نی ــــهمچ
 

 ه ديدـک 6اقیـساز و مشتـدمی ـو نــهمچ 

 (02همان: )

کدکنی در اين زمینه شفیعی بخش دو عنصر ناساز است. اين گونة تقابلی، گاه وحدت

 :داردچنین اظهار می

آورد  هم را در طیف مغناطیسی خاصّ خود گرد می...عناصری دور از جادوی مجاورت»

ه صوری بخشد و ما در پرتو جادوی مجاورت از رهگذر تشاب و آنها را عینیّت يا اتحاد می

ن عناصر يا وحدت صوتی آنها نسبت به جنبة معنوی آنها که چه قدر از يکديگر آ

ک به هم احساس که در صورت، در معنی هم نزدي شويم و آنها را چنان غافل می ،دورند

 . (103: 0730) «کنیم  می

 توان در شاهد ذيل مالحظه کرد: نمونة اين سخن را می

 تِ صُبحـــدر وق ها هــــها و انديش هـــــپیش

 

 هم بدانجا شد که بود آن حُسن و قُبح 

 (0533 همان:)

 هايی پديد ف، در شبکة ارتباطی بیت، هنرسازههای متقابل معطو گاه نیز اين واژه

که ترجمة بخشی از حديث . در بیت زير آورد که در علوم بالغی نامی ندارد می

گرفتن نقش را با درنظر« من رضا و خشم تو»ربرد توان زيبايی کا نمی ،وافل استالن قرب

)رضا و معطوف  متقابلدو واژة انکار کرد.  (مسند)« رضا و خشم تو»و  (مسندٌالیه)« من»نحوی 

متقابل  های واژهدر دو سوی  ،«تو»و « من»گرفتنِ دو واژة قرار جايگاهِ به همراه(، خشم

نسان و خداست و به مقتضای ازمینة معنايی سخن، يادآور تقابل  بهکه باتوجه معطوف

رکیبی منفعل و آشنا به ترکیبی فعال و خالق ترکیب عطفی را از تاست،  کاررفتهحال به

بلِ اين ترکیب، شکل صوری آن را نیز های واژگان متقا سازی ل کرده است. قرينهمبد

 :3است برجسته ساخته

 م توـــــان و چشـــن زبــه او را مـــــگفت

 

 مِ توــــن رضا و خشـمواسّ و ـــــمن ح 

 (0373همان:)
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عطوف کرده است، اد را به هم مزير با حذف يک واژه، دو عنصر متضموالنا در بیت 

 هم است: ت کامل آن دو بايّ، ضدکه غرض حالیدر

يا )بعد از فعل: باشد( در مصراع دوم  «يکی»لفظ »گويد: فروزانفر دربارة اين بیت می

که گونه  بدين ؛بعد است...  صل بماو يا آنکه مت «چون»بعد از  «يکی»تأکید است برای لفظ 

« ؟که يکی زهر و ديگری شکر استدرصورتی ،اين اقوال چگونه ممکن است يکی باشد

حذف « شکر»پیش از « يکی»گرفتن صورت نحوی دوم، . با درنظر(203: 0736)

 واقع ضدّ هايی که به شود واژه گاه نیز عطف چند واژه به يکديگر موجب می است. شده

 همسان بنمايند: نخستيکديگرند، در نگاه 

)خشم و ق به بدن، لوازم عالم حس با تعل ، امّاد بودندارواح قبل از تعلق به بدن مجر

 نخست صفتن سه صفت که دو گرفتپی قرار در پیبا . شدبر آنها عارض حرص و خرسندی( 

رود واژة دوم و سوم نیز  میبودن با هم اشتراک دارند، انتظار منفی از نظر )خشم و حرص(

 اند. در تقابل همبا معانی منفی و مثبت  حرص وخرسندی امّاباشند؛  منفی

هويّت دستوری يکسان،  با جوار همهای  گروه ديگر تقابل ها و انواع آن: اضافه

 اند:بررسیاز دو منظر قابل و دان ی هستند که به يکديگر اضافه شدهجوار همهای  تقابل

 ها از منظر دستوریاضافه. 1

بندة ، (0150)، ريگ آب (273) ، مست عقل(32) کسوف آفتاب :الیهی مضاف و مضافٌ -

 ، نحوِ محو(2535) ، کفّ بحر(2273) برگی ، برگِ بی(2215) ، حالِ گذشته(0030)شاهنشه 

مرگی و برگ  ، مرگ بی(7233) رنجور ت، صح(2356) ، بندة اله(2316) جزوِ کل، (2315)

 .(7323) برگی بی

، (105) ، نقش پديدِ ناپديد(705) روی ابلیس آدم ،(276) نیکِ بدنما :صفت و موصوف -

 صورت ، صورت بی(0366) جان مرده، (0313) سوز صبح ظلمت، (0003) جو شهسوار اسب

(7135). 

 دگرـــــهم دّـــــی قولیست ضــــهر يک
 

 زهر و شکری ــــــی باشد يکـــچون يک 

 (135همان:)

 دی شدندــــــطوا بنـــون به امر اِهبــچ
 

 شدند حرص و خرسندیم و ــحبسِ خش 

 (325همان:)
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 شناسیها از منظر زیبایی اضافه.2

نما هستند که خود يکی از مبانی  ترکیبات متناقض ،شدهترکیبات ذکر رخیب نما: متناقض -

جو، مست عقل، جان مرده،  نقش پديدِ ناپديد، شهسوار اسب ماننداند؛  شناسی یيزيبا

برگی. در بیت زير موالنا از  مرگی و برگ بی سوز، مرگ بی صورت، صبح ظلمت صورت بی

 گويد: نفحات الهی و تأثیر آن سخن می

چه در معنای جان انسانی که در اثر جهل و غفلت مرده  ،«جانِ مرده»ترکیب اضافی 

، ترکیبی (721: 0732 ،مولویاست )چه به معنای انسانی که مرده  و (333: 0761 )انقروی،

 مرکز زيبايی بیت است. نمونة ديگر:  و نمامتناقض

 جادوی مجاورت و انواع آن -

 3.تکرار واژه: برگ بی برگی، مرگ بی مرگی، پديد ناپديد، صورت بی صورت

« محو»به زبان علم باطن و معنوی ، بان علم ظاهرق به زمتعل« نحو» ؛جناس: نحو محو

 افزايد: اند که خود بر موسیقی کالم نیز می . دو واژه دارای جناس مضارعاضافه شده است

 

 ،(2215 ، دفتر اوّل:0737)مولوی،  «جو توبه حالِ گذشتهتو از  ای»مصراع در  ایهام تضاد: -

  3.، ايهام تضاد دارد«گذشته»با  )زمان حال( در معنای ايهامی خود« حال»

کامالً با هم متقابل نیستند، امّا جزئی از يکی  ،گاه دو واژه :تقابل جزئی از واژه با واژۀ مجاور -

ابلیس د: شو مجاورت آنها سبب تشديد تقابل میاز طرفین با طرف ديگر متقابل است که 

 نما. بدِ نیکسوز،  صبح ظلمترو،  آدم

 شیـــــکُ ت زو آتشـــش يافـــن آتاــج
 

 شیــت در خود جنبـــياف ان مردهــــج 

 (0366همان: )    

 نـــور تـــدر گــــان ردهــــــهای م انــج

 

 نـدر کفــــان انــــد زآوازشـــــهـبرج 

 (0370همان: )

 مــــن در دوختیآ وی را ازــــــرد نحــــم
 

 مــــآموختی وـــــوِ محــــنحا را ـتا شم 

 (2315همان: )    
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تنهايی  ها به و تقابل واژه اندها، به آراية ديگری آراسته نشده برخی از اين ترکیب تقابل: -

ريگِ آب، بندة شاهنشه، جزو کل، بندة  مانندهايی  بر بالغت بیت افزوده است؛ ترکیب

 رترند. تر و مؤث برخی در بافت سخن بديع . از میان آنهات رنجوراله، صح

در نگاه موالنا الفاظِ شیرينِ خالی از حقیقت، همچون ريگی است که آبِ عمر را      

سازد. در بیت زير، ريگ از آن جهت که آب را در خود  کند و تباه می جذب می

گر که ظاهراً برساختة خود کشد با آب در تقابل است. افزودن اين دو واژه به يکدي فرومی

 زدايی در شعر شده است:  موالناست، موجب آشنايی

ه بدان معنا که امّا ن ،است تشکیل شده ة ديگر: وجود آدمی از اجزای متعدد و متضادنمون

الينفک آن است، در  ءاين اجزاء اعتباری مستقل دارند؛ بلکه همچون بوی گُل که جز

 )فروزانفر، است تعبیر کرده « جزءِ کل»اند؛ از اين مفهوم به  رجوجود آدمی محو و مند

0736 :0033) : 

 

 با هویّت دستوری ناهمسان جوار همهای  تقابل. 8-1-2

دفتر  دربیش از صد بیت ) با هويّت دستوری ناهمسان از نظر بسامد جوار همهای  تقابل

است که  قانه اين ويژگی چنان خال ؛آفريند ای سبکی در مثنوی می ويژگی (نخست

اگر بر آن باشیم است.  پژوهان پنهان مانده کنون از چشم مثنوی حضوری نامرئی دارد و تا

نظم و آرايش »بدان معنا که  ؛(16: 0755 )جرجانی،« أن اللّفظ تبع للمعنی فی النّظم»که 

گیرد... و به  سبب ترتیب معانی در ذهن و ضمیر آدمی صورت میبهواژگان در کالم 

 يابد و يکی پیش از خود را می ةژهمین دلیل است که هر واژه در سخن جايگاه وي

در  جوار همهای  توان بر آن بود که آرايش تقابل ، می)همان(« گیرد میديگری قرار

 متناسب با معنی و ذهن و ضمیر شاعر است. ،شواهدی که خواهد آمد

 استـــــه ون دامـــا چـــه ا و نامــــه لفظ
 

 عمر ماست گ آبــرين ــــريـــلفظ شی 

 (263: 1، ج 0757موالنا،  و 0150)همان: 

 لـــت به کـــزوها نسبــ، نی ججزوِ کل
 

 گلوی گل که باشد جزو ــو بـــی چـــن 

 (2316، دفتر اوّل: 0737مولوی، )



 01/ساز در مثنوی های همجوار؛ عنصری بالغی و معنی تقابل

که دارای هويّت دستوری ناهمسان باشند، افزون  وقتی جوار همهای  تقابل بالغتِ

 قید/ مسند جملهاز ؛دستوری بسیار است ها از منظر وع تقابلع اين ند. تنوشو می

 ،(272 -)نقره/ جُفام/ مفعولمتم ،(270 -)صفا/ غِشنهاد  متمم/ ،(36 -دوختن/ بردوخته )بی

م فعل متمم/ متم ،(235 -)منافق/ مؤمنان م/ مسندٌالیهمتم، (277 -)زر/ زبدفاعل/ مفعول

 مفعول/ متمم فعل ناقص ،(135 -)صد/ يک مسند مسندٌالیه/ ،(715 -آبادان )ويرانی/ ناقص

)عدم/  م/ فاعلمتم، (0513 -ها/ سود)زيان متمم/ مفعول ،(0211 -)سنگ/ گوهر و پشم/ يشم

اضافه/  ،(0301 -)زبد/ صافیمتمم/ مسند ،(0672-)مرده/ زنده اضافه/ مسند ،(0161 -وجود

 ... و (2661 -ها/ مرهم )زخم اضافه/ مفعول ،(0316 -)کهنه/ نوی مفعول

که با  وجود دارنددر ابیات زير جمالتی :ترین ترکیب نحوی در ساده جوار همهای  تقابل -الف

       رابطه( -مسند -مسندٌالیهيا فعل  -مفعول -)فاعلدر جمله  واژگانترين نوع ترتیب  ساده

اجزای جمله، جايی هاست معنا را بدون تغییر و جاب شاعر توانسته یعبارتبه ؛اند رفتهکاربه

يا يکی از  امّا کنار هم قرارگرفتن فاعل و مفعول يا مسند و مسندٌالیه ،آورد به وزن در

 است:  دلیل تقابلشان، تأثیری بالغی در بیت گذاشتهبه های آنها وابسته

 سترــوشِ سَـــر گــــوش سِـــگپنبة آن 
 

 رستــــر آن باطن کـــن کـردد ايـــتا نگ 

 (653دفتر اوّل: ، 0737مولوی، )

 تــازگفـد بــــايــر رازی نشــــت هــگف
 

 طاق جفته ـی گــد گهـــــآي ت طاقـجف 

 (0116همان: )

 شود یـــوح محفوظــــــوح حافظ لـــــل
 

 ودـــــی شــل او از روح محظوظـــــــعق 

 (0151همان: )

 وی جانــد ســـر از عقل آمـــون عمـــچ
 

 ث آنــد در بحــــش لـــهم بوجــبوالحَک 

 (0611همان: )

 وَرــــان با جانـــت نـق يافـــون تعلـــچـ
 

 ر ــــت و با خبــگش دهـــرده زنـــمانِ ــن 

 (0672همان: )

 ی را مَسلَکیستـــر ولـــی و هـــر نبــــه
 

 ستجمله يکیرَد ــبَ یـــق مـــک تا حــلی 

 (7135همان: )

آمدن گاه در کنارهم :به رکنی دیگر جوار همهای  تقابل رکنی از ارکانِ همراهی و تبدیل -ب

يا يکی  (7120) همراه رکن ديگرهای متقابل، چنان است که رکنی از ارکان تقابل با  واژه

 : (7356)آيد  يا رکنی در دل ضدّش پديد می (7375، 7376) شود به ديگری تبديل می
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 دستــــره شــــنون همــرا ک بـروح قال
 

 دستـــه شـــارس درگــی سگ حـــمدّت 

 (7120همان: )

 زاتــــــا و معجــدی عصـدنـديـی بــــک

 

 اتـــوم عُصـــد ای قــــش معصیت طاعت 

 (7376همان: )

 ت ــردن زدَســـــدا گـــــدی را خـــامی نا
 

 دَستــش تــمعصیت طاعاه و ـون گنـــچ 

 (7375همان: )

 دــد پديـــها آيدـــها ضدــــه ز ضـــــک
 

 دــــريـم آفـــداي ورــــدا نــــويـــسُدر  

 ( 7356همان: )
 

 

 

 ق به دو جملهمتعل جوار همهای  تقابل .8-2

يک هستند که هرعطفی و غیرعطفی ة دو دست ،ق به دو جملهمتعل جوار همهای  تقابل

های متقابل  واژه یجوار هم د.يکسان داشته باشری يکسان يا غیرهويّت دستو تواند می

ق باشند، هنر شاعری را بیش از الگوهای پیشین ای مجزا متعل يک به جملهوقتی هر

 د در آرايش لفظ، با تعم انديش مثنوی ناخودآگاه و بی . گويندة معنیدهند نشان می

 . آيند هممتقابل در کنار  های کند تا واژه ای ايجاد می ، ساختار نحویها جايی واژههجاب

 ها  معطوف

با  7613در مصرع دوم بیت  :های دستوری آنها و وابسته های متقابل ی فعلجوار هم -الف

دو جمله، مفهوم امر و نهی با تأکیدی  در)بنما و منما(  ی دو فعل ايجابی و سلبیجوار هم

 ،عولیبا نقش مف« کاستی»و « فزون بر» های متضادِ واژهشود و از سويی  افزون القاء می

 : 01اند در طرفین افعال ايجابی و سلبی، اين دو جملة معطوف را مترادف ساخته
 

 یــــهای سَنزان مِحکــــه و میـــآين

 یــان راستـــوشــن بپـــرای مـــز بـــک

 دــــر مخنـــت بـد ريش و سَبلـــاوت گوي
 

 یــــکن دمت میـــد سالش تو خــــگر دو ص 

 یـــا کاستــا و منمــن بنمزوــــــر فـــــب

 دــــو و بنـــه ريــــزان و آنگــــه و میـــآين
 

است که  هايی های معطوف، واژه نوعی از تقابل :در دو جمله جوار همهای تقابل جایگاه تقابل -ب

يشان با هم، آنها را از نظر بالغی از جوار همای جداگانه است، امّا  ق به جملهيک متعلهر

ديگر، عبارتاست؛ به ق دارند، متمايز ساختهلهای متقابل که به يک جمله تع ديگر عطف



 01/ساز در مثنوی های همجوار؛ عنصری بالغی و معنی تقابل

 های ای است که در ابتدا واژه گونهها در محور همنشینی بهواژهجايگاه  خودآگاهگزينش نا

کندکه پس از واو  تأملی آشکار می آيند، امّا اندک می نظرق به يک جمله بهمعطوف، متعل

ت و ديگری مکث کوتاهی هست و ديگر آنکه يکی از طرفین در پايان جملة نخس ،عطف

رتر و های ديگر مؤث عطف ازاين همه، اين نوع ترکیبات را  ؛دارددر آغاز جملة بعد قرار

 پوياتر ساخته است: 

 ردـوش گل و خندانش کــگفت در گ
 

 ردــــــش کــکان قـــنگ و عقیــست با ــگف 

 (0160همان: )

 بر ويسـت رداـامـروز و فر منسـت ــب

 
 ن کس چنین ضايع کیستـــون مـــون چــخ 

 (207همان: )
 

 ها غیر معطوف

 :استنظر موردتأکیدی بر معنای بیت  یجوار همگونه  اين :های ایجابی و سلبی فعل -الف

 ه کوری اين کبودی دان ز خويشــر نــگ

 

 و بیشکس را ت وـو مگـــگد ـــخويش را ب 
 

 (0771همان: )

 انـــزآن بی مـــم نگفتـــگفتش ــمُجمَلَ
 

 انــم زبــوزد هـــام ســـم افهــه هـــورن 

 (0363همان: )
 

 روهـــان آن گـد از جــودنـر بـــخب یـــب

 

 وهــان به کــک دهـــديــده نـــديوه را ـک 

 (2161همان: )

 نـاين را سخ وانـوان مخـخوان ــآب حی

 

 نـــرف کهــنِ حــن در تــو بیـــــروحِ ن 

 ( 2636همان: )

 ريش ر مکش ای پشتــرهم ســن ز مـهی
 

 ويشــاز اصلِ خ دانــدان مو ـرتــوآن ز پ 

 ( 7225همان: )

 آمده است.  جوار همصورت دو جملة متقابل به گاه :های غیر ایجابی و سلبی فعل -ب

 ارزان خرد ارزان دهدهر که او 

 

 رــخوش بگی دـرد گويــد سـرم گويـــگ
 

 گوهری طفلی به قرصی نان دهد 

 ( 0366همان: )                                  

 رــی وز سَعیـــرد بجهـــرم و ســزآن ز گ
 

 ( 2165همان: )  

 استـم مــر حلـــم ايشان کفّ بحـحل
 

 استـــا بجـــی دريـــول دـــرَوَد آيف ـک 
 

 ( 2535: همان)  
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، «کشت که نصرانیان را میپادشاه جهود »در داستان :متقابلهای  ی ضمایر با مرجعجوار هم -ج

خواند و از  گزيند و آنها را جداگانه ولیعهد خويش می می ار پنهانی امیرانی را بروزير مک

ساختار نحوی بیت  خواهد که پیش از مرگش، اين راز را آشکار نکنند. يک میهر

«: تو»وزير نصرانی و «: من)»است که فاعل دو جمله   ای در شعر موالنا شکل گرفته گونه به

 گیرد:در کنار هم قرارامیر عیسوی( 

 نــدا مکــاين پی وـــن تــمرم ـــتا نمی
 

 نــــال مکــیّ و استیــــاهـویِ شــــدع 

 (556 همان: )

 

 و زمینة معنایی جوار همهای  تقابل .0

برتری و مزيّت در خود »، امّا (53: 0755 )جرجانی،بر معانی نحوی است  مدار نظرية نظم

   جهت آن وضع شده سبب معانی و اغراضی است که کالم به معانی نحوی نیست، بلکه به

، جوار همهای  در میان تقابل. )همان(« است و نیز ارتباط متقابل اجزای کالم با يکديگر

های بنیادين ذهن  تقابليا ها غالباً  اين همنشینی. هستند بسامدترين آنهاضماير از پر

د و يا مرجع آنها نگیر برمیرا درانبیاء و اولیاء/ ديگران(  ،فرامن/ من ،)خدا/ انسانموالنا 

توان بر آن بود  می ،حالتند که در تقابل با يکديگرند؛ درهرهای داستانی هس شخصیّت

نحوی بیت نیز راه يافته است. تأثیر مود مفاهیم متقابل در ذهن موالنا، در ساخت که ن

       تأثیری  ،القای اين مفاهیم تقابلی در مخاطب از طريق کاربرد ويژة نحوی آنها

 گويد:کمال ابوديب در اين زمینه میشناسانه است. روان

اش و شدّت  روابط بین واحدهای معنايی کالم با حالت درونی گوينده، وضعیّت روانی»

بنابراين، فرآيند آفرينش ادبی فرآيند  ؛شود اش تعیین می های عاطفی واکنش

 ،تنهايی امّا اين فرآيند نه با حالت روانی فرد به ،سازی حالت روانی گوينده است... آشکار

شود. آگاهی گوينده از شرايط گیرنده و  بلکه با رابطة بین گوينده و گیرنده تعیین می

پروراند، ساختار تجربة روانی و  ه میهای ممکن گیرند مفروضاتی که دربارة واکنش

اين گذشته، ساختارِ حالتِ  کند. از  ی تعیین میدهد يا حت فی گوينده را تغییر میعاط

کند که به بافت موقعیّتی  تری تعیین می تر و گسترده درونی گوينده را عوامل مهم

  (.52 :0737« )تجربه و تعامل بین عناصر گوناگون آن وضعیّت ارتباط دارد



 03/ساز در مثنوی های همجوار؛ عنصری بالغی و معنی تقابل

توان انتظار داشت در قیاس با  است، می البداهه سروده شده به آنکه مثنوی فیباتوجه

اند، انعکاس حاالت درونی  کرده اشعاری که شاعران آنها را پس از سرايش دوباره اصالح 

 .نشان دهدتر و بکرتر  نخوردهدسترا 

 

 های متقابل ی ضمایر با مرجعجوار هم. 0-1

  که « فرامن»کرانه يا بی« منِ»هايش تقابل  ه در غزلسرايندة مثنوی هموست ک

آگاه و تجربی « منِ»هم حق است و هم شمس و هم عشق و هم معشوق، با  ،حالدرعین

در کنار سابقة ذهنی  ابهام؛ اين (051: 0731 )پورنامداريان،آفريند  در مقام عاشق ابهام می

ملکوتی، رويارويی ضماير را به « منِ»تجربی و « منِ»شاعر از دوگانگی هستی انسان در 

داستان پادشاه جهود که ) زيردر ابیات . است ل کردهمی در شعر موالنا مبدای داي دغدغه

گزيند، مريدان نیاز خود را به وعظ  ، وقتی وزير از روی مکر خلوت میکشت( نصرانیان را می

و مخاطب )وزير(  ، میان مخاطب داستانی«تو»امّا ضمیر  ،کنند و نصیحت او ابراز می

منِ زمینی و  د تقابلنیز مؤي  نوسان است. تکرار ضمايردر )فرامن( خويشی  لحظات بی

 ت حاصل از آن است: فرامنِ آسمانی و لذ

 کـر از فلــــاک بهتــرا خ اــو مـــتا ــب
 

 کــا سمــر توـــو منـــاک از تــای سِم 
 

 تک تاريکیســرا بر فل اـــو مــــتی ـــب
 

 ستــک باری کیَـاه اين فلـــو ای مــا تــب 

 (633و   633ل: ، دفتر او0737ّمولوی، )

 را جانِ جان اــو مــتم ای ــا که باشیــم
 

 انــو در میـــا تــم بــا باشیـه مــا کــت 

 (510همان: )

يک از امیران برگزيده، جداگانه در خلوت وعدة ر به هروزير مزو 560در بیت 

کرآمیز وزير و ی ضماير خود توانسته است در القای سخن مجوار هم .دهد شینی میجان

 ر باشد: یران مؤثفريفتن ام

 ویــیسـن عــــيک را به ديــــرگفت ه
 

 یوـــن تـــمه ــــو خلیف قــــبِ حـناي 

 (560 همان: )

، «رانشیر و نخجی»داستان در ( 0717)نیز خرگوش و شیر و (312)نخجیران و شیر 

 گیرند: میقرار همروياروی 
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 رــد ايشان به شیــدنـد آمـردنــه کــحیل
 

 ر ـــم سیـرا داري وـــما ته ــز وظیفـــک 

 (312همان: )

 رمـــانِ کــای ک نــو مــته پشت ـــا بـت
 

 رم ـه در بنگــه چَـــم بـــم بگشايــچش 

 (0717همان: )

پندارد، زبان  وقتی طوطی خود را مرده می «طوطی و بازرگان»داستان در بازرگان 

 د:کن مینکوهش را چنین خويش 

حاد عای اتدر بافت متن اد آنهاگاه مرجع  ،گرچه ضماير دارای تقابلی ذاتی هستند

ی آنها با يکديگر به القای اين جوار هم ،رو شدن هستند و ازايننتظار يگانهيا در ادارند 

با تلمیح به حديث،  0373 بیت آورد. فراهم میرساند و زمینة وحدت را  ياری میمعنا 

رفتن گرگ و روباه در خدمت »داستان در  . همچنینستبیانگر وحدت اولیاء حق با خدا

گیرد و در تقسیم شکار، همة آن  ت گرگ عبرت می، وقتی روباه از سرنوش«شیر به شکار

 : (7002و  7000)پندارد  بخشد، شیر او را با خويش يگانه می را به شیر می

 هــه از وَلــلّـانَ لِــن کـــدی مَــون شــچ
 

 هـانَ اهلل لــه کــم کــرا باش وـــن تـــم 

 (0373همان: )

 دیــــا را شـــی مـــون جملگــا چـهـروب
 

 دیـش و ماـتون ـــم چـــونت آزاريـــچ 
 

 و راـــاران تـکــه اشــلـمـرا و ج وـــا تــم
 

 ر آـــه بَــم نِـــردون هفتـــر گــای بــپ 

 (7002و  7000همان: )

        ،غالب ، عنصر داستانیِ)داستان اعرابی و خلیفه(در مشاجرة زن و مرد اعرابی 

ابیات  ،میاناينير در اين داستان بسیار است و ازتکرار ضما رو، بسامدوگوست؛ ازاينگفت

اعرابی و زن جريان  بینهستند که دو بیت نخست و بیت آخر،  جوار همزير دارای ضماير 

 مالئکه و خداوند:  بینيابد و بیت سوم  می

 مـن پنداشتـــی چنیـــو کـــگفت از ت
 

 مـــر داشتـــدِ ديگــاومی نـــو مـــتاز  

 (2736همان: )                                 

 رمـرمان بـرا ف وـن تـمی ـه گويـر چــه
 

 رمــگـنـد آن نـــآم کــد و نیـــدر ب 

 (2511همان: )                                 

 نـو مــتر ـــرم بـــی و نگیـــويــتا بگ
 

 ارد دم زدنـــیـم نــلمــرِ حـــکِـنـم 

 (2531همان: )                                 

 راـــر مَـــی مَــانـس زيــو بــان تــای زب
 

 را وـن تـمه گويم ــوی گويا چــون تــچ 

 (0533 همان: )
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 ومـون شــرا چــه را پذيــن شــگفت م
 

 ون رومــچ نــاو موی ــه ســبی بهان 

 (2533همان: )                                 

پهلوانی را که اکنون  ،حضرت« )ع( خدو انداختن در روی امیرالمؤمنین»در داستان 

 شمارد:  ه است، با خود يگانه مینور هدايت بر دلش تابید

  خیزد:  تا آنجا که به شفاعت او برمی

 

ها در  ، جايگاه نحوی واژهآورد میحاد ضماير را به ذهن رغم موضوع شفاعت که ات امّا به

جايی  جابه لیکن ،افزايد شدّت تقابل می، بر )من/ تو(ی دو ضمیر جوار هممصرع نخست و 

 :فرمود درکالم انتقال نخواهد داد؛ برای مثال، اگر می ای را ضماير در مصرع، چنین عاطفه

ت جدايی دو ضمیر، جدال پیشین پهلوان با عل ، به«کنم و اکنون من شفاعت میبر ت»

 . (7330 نیز بیت) ماند ، در سخن مستور میايشانو شگرفی شفاعت کنونی  )ع( علی

 

 تلمیحی جوار همهای  تقابل. 0-2

قرآنی که در ذهن مخاطب مثنوی جايگاهی  -داستانی های عناصر متقابل در تلمیح

دلیل فشردگی و تمرکز در به ،گیرند میرند، وقتی در مجاورت يکديگر قرارديرينه دا

 کنند: بخشی از بیت، اغراق بیشتری را منتقل می

 ل ــیـا رود نــرا ب ونـــرعــی فـوسیــم

 رــــم پــیـا نـرا ب رودـــمـای ن هــشـپ
 

 ل ـع ثقیـمـر و جـکـا لشـد بــشکُ یـم 

 رـا درزِ سـابـحـمُ یــد بـــافـکـش یـم

 (0033و  0033همان: )                    
 

 

 و عناصر اربعه جوار همهای  تقابل. 0-8

عناصر اربعه يا آخشیجان، اضدادی هستند که از ديرباز در ادبیات و اساطیر در تقابل با 

 نشینند: د در شعر موالنا در ابیات زير در کنار هم میمتضا يکديگرند. اين عناصرِ

 

 مــای محتش موَـــن تــمو  یّـــو منـــت
 

 ون کُشمــی را چــودی علـــی بـو علــت 

 (7323 همان: )                                 

 مـو منــتو شفیع ـــم شــی غـــک بـلی
 

 مــلوک تنــمم هـــم نــة روحــواجــخ 

 (7312 همان: )                                 
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 قــر حـــود از امـــش یــــم شــاد آتـــب
 

 قـرِ حـد از خمــدنــت آمـرمســر دو ســـه 

 (360همان: )                                       

 ودـوش شـخ ش آبـآتی ـواهـو خــر تــگ
 

 ودـــش شـــم آتـــی آب هـــواهــخــور ن 

 (7535 و 61ر.ک:  نیزو  0775 همان:)

 

 شناسی های زیبایی و دیگر ساخت جوار همهای  تقابل .1

شناسانه بر شعر موالنا يیاز جنبة نحوی تأثیر بالغی و زيبا آنکهبرعالوه جوار همهای  تقابل

د و شو میمنجر های بالغی ديگری نیز  گذاشته است، در بسیاری موارد به ايجاد زيبايی

 .آفريند را می گوناگونی های زيبا و ساخت

 

 جوار هممتقابل اجزای متقابل در ارکان . 1-1

بر عالوهآورد. در بیت ذيل،  خود متقابل می جوار همواژه را با واژة  موالنا گاه جزئی از يک

ی جزء جوار هم، ، نامردی است(ی)زيرا الزمة معنايی رهزناز نظر معنايی « زن/ مردان ره»تقابل 

 کند:  تقابل آن را نیز به ذهن متبادر می)مردان( با واژة دوم )زن(  نخستدوم واژة 

ها نیز راهگشا باشد.  الخط نسخه متواند در رجحان رس می جوار همهای  ت در تقابلدق

مشاهی و اند، ولی خر را حفظ کرده« زن ره»نظر توفیق، سروش و مواليی، در بیت مورد

 . (33: 0733، مهر)مشتاقاند  نوشته)رهزن( آن را پیوسته  ،قونیه حانِبرزگر و مصح

 

 جوار همهای  تقابلایهام در ارکان . 1-2

 0625 . در بیتدهد رخ میتضاد  تبادر يا ايهامِ ايهامِ واسطة ها گاه به ی تقابلجوار هم

، موجب ايهام تبادر «سرکه»ی با جوار همو « شِکَر»الخط يکسان با  رسم واسطة به« شُکر»

گرچه  تلخ نوعی درخت( ة)عصار «صبر»معنای لغوی  0511 د. در بیتشو می« شِکَر»

 00.ايهام تضاد دارد« شِکَر»با   ،نظر نیستمورد

 

 ی کند در راه دوست     ـی باکـه بـر کـه
 

 تـرد اوســد و نامـــش انردــزن م ره 

 (31 همان: )                                    
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 جوار همهای  تقابل موسیقی. 1-8

 .؛ گاه اين موسیقی حاصل تکرار استافزايند گاه بر موسیقی کالم می جوار همهای  تقابل

 110 در بیت؛ آراية جناس وجود دارد ،های متقابل بین واژه مثال زير در سه بیت نخستِ

ه و تکرار شد)پا(  جزئی از واژه تقابل، وجود دارد که در اين )پا/ پابند(تقابل معنايی 

 جزء آخر واژه، يعنی نیز 7130 در بیت .ی آنها بر تأثیر موسیقی بیت افزوده استجوار هم

 در دو واژة شمارشی متقابل تکرار شده است: «تا»

 دــنه اریــر خـــخ ر دمـــس به زيــک
 

 دـــهـج میـــرع آن بـد دفـدانـر نـــخ 

 (061، دفتر اوّل: 0737مولوی، )            

 هــان همـانـد ای مسلمــــیــدر آيــــان
 

 هـــست آن همـذابــی عــعذبر اين ــغی 

 (310همان: )                                   

 ازــد بـــنـه روز آيـــکـر آنـــهـک بــلی
 

 دراز دـــنـابـاش پــپر ــــد بـــهـرنـــب 

 (110همان: )                                   

 رَدـــک را بَـا يــار پـر چــا گــر دو پــگ
 

 رَدـــبُ اـــا يکتــدوتراضِ ـــو مقـــهمچ 

 (7130همان: )                                 

 

 نتیجه. 6

های سبکی اين اثر است  در مثنوی، از ويژگی فراوانشبه بسامد باتوجه جوار همهای  تقابل

ی ناپیدايی شمرد که تأثیری بالغی در شعر موالنا گذاشته ها توان آن را از هنرسازه و می

-جهت القای غرض موالنا تأثیری روانهمسو با زمینة معنايی ابیات، در است و توانسته

عی که های گوناگون و الگوهای متنو شناسانه در ذهن مخاطب پديد آرد. ساخت

زبانی، ذهنی و ادبی  های گسترة در مثنوی آفريده است، از نشانه جوار همهای  تقابل

و بکر حاالت درونی را به دنبال   نخوردهدستسرايش ارتجالی مثنوی، انعکاس  .ستناموال

 سـر و بــد شکـودن آمـرُو ب رشــتر ــگ
 

 نیست کس ويیـگکرـرْکه شُـسِو ــپس چ 

 (0625همان: )                                 

 شِکَرواهی که گويی چون ـن خـر سخــگ
 

 ورــلوا مَخـرص و اين حـن از حـک رــصب 

 (0511)همان:                                  
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پردازی و تمرکز بر  انديشیدن به صنعت ای است که بی شعر در وجود موالنا مَلَکه دارد.

ا، انديش موالن کند. ذهن و ضمیر معنی های بالغی، بهترين صورت خود را عرضه می آرايه

برد و در پرورش  میکار به هايی را برای پرورش زمینة معنايی سخن پردازی چنین صنعت

های اساطیری و دينی و...  چون تمثیل، تلمیح گوناگونیاين زمینة معنايی از عناصر 

های شعر موالناست که گاه تقابل  ی ضماير متقابل نیز از ويژگیجوار همکند.  استفاده می

؛ گاه ضمیر مخاطب، میان مخاطب داستانی و کنندرا تأيید مید های داستانی خو مرجع

گر تقابلِ من زمینی با  خويشی شاعر در نوسان است و تداعی های بی مخاطب لحظه

حاد با يکديگرند و ی اترغم تقابل ذاتی، اين ضماير، مدعگاه نیز به و فرامنِ آسمانی است

در  جوار همهای  ل در تقابلرساند. تأم یياری م ی آنها به القای معناجوار همسان  بدين

ها و نیز انتخاب ضبط  الخط نسخه تواند در رجحان رسم می ی است کهمثنوی، شاخص

 صحیح راهگشا باشد.   

 

 نوشتپی

 .اندانجام دادهنگارندگان  راگذاری اين آرايه نام .0

 يا «device»سی روسی برگزيد که در زبان انگلی «priem»کدکنی برای  را شفیعی« هنرسازه» .2

«artistic device» ای است که بر ساحت   است. هنرسازه هر نوع وسیله برای آن پیشنهاد شده

 (.013: 0730 کدکنی،ر.ک: شفیعیشناسی متن بیفزايد ) زيبايی

ل، دوسويه های مدرّج، مکم اند؛ مانند تقابل قائل ها دی برای متقابلشناسی، انواع متعد در حوزة معنی .7

 پالمر، ؛021-003 و 36 :0737 )صفوی، برای آگاهی بیشتر از انواع تقابل معنايی نگاه کنید به . و...

 (.233: 0333 الينز، و 36 -36: 0330

 ( است.0737) شمارة ابیات از دفتر اوّل و مطابق با مثنوی تصحیح نیکلسون .1

 ابر و خورشید استعاره از اشک و آه است. .6

دهد. جای نی  محبوب دست می کند؛ اشتیاق با غیبتِ می قتضاارا دمسازی وصال و حضور مطلوب  .5

رو که يکی  ايناز« دمساز و مشتاق»؛ پس (330: 0736 فروزانفر، ر.ک:کشد ) می امّا ناله بر ،لب است

 اند. مستلزم حضور است و ديگری غیبت، پارادوکس ايجاد کرده
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من »و « من رضای تو هستم» گرفت:توان براساس دو جمله درنظر ساختِ اين ترکیب را می رفژ .3

)من( در  و حذف مسند نخست)تو( در جملة  در اين صورت نیز حذفِ وابستة مسند«. خشم تو هستم

 است. دوم، موجب عطف واژگان متقابل دو جمله با هم شده ةجمل

کسوف آفتاب )صامت ف(،  ؛ ماننددهد ها را با آوايی موسیقايی پیوند می گاه تکرار يک حرف، واژه .3

 نیک بدنما )صامت ن(. و جو )صامت س( وار اسبشهس

صورت مقلوب  بار به رفته است که يککارتقابلی در ويس و رامین دو بار بهپیش از موالنا اين ترکیب  .3

بر آن حال گذشته غم »و  (056: 0713 گرگانی،)اسعد «ها با هم بگفتند  گذشته حال»است: 

:                                                            است ی در يک نسخه آمدهدر غزل خاقان همچنین ،(233 :)همان« خورد همی

 (.515: 0731 خاقانی،ر.ک: ) دارد امید به الطافش آينده همیحال گذشتة ما هر گز نکنی حسرت بر 

قت ها خدمت آينه و میزان کنی و از آنها بخواهی که حقی گويد: اگر سال )ص( موالنا از زبان رسول .01

 را بپوشانند، نخواهند پذيرفت.

، دفتر 0737)مولوی، از خیال خوش شدَست     کان خیاالتِ فَرج پیش آمدَست  صبر شیريننیز:  .00

  (633 دوم:
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