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 چکيده 
هاي زبانی، از جمله امکانات زبان عامیانه براي بیان مطلب هستند که  شده یا کلیشه گفتار قالبی 

محاوره به  در  عبارت ویژه  کاربرد  بسامد  دارند.  گسترده  کاربردي  روزمره،  عادي  و  هاي  ها 
میانگی کالم پیوندي مستقیم دارد؛ از این رو،  هاي قالبی در متون ادبی )نظم یا نثر( با عا گزاره 

ها سنجید  انداز چنین کاربردهایی، میزان عوامانگی گفتار را در آن توان با بررسی متون از چشم می 
هاي قالبی در  کارگیري چنین زبانی را کشف کرد. در پژوهش پیش رو ساخت و اغراض به 

سخ  عامیانگی  بر  آن  تاثیر  و  بررسی  مولوي،  گردیده رباعیات  مشخص  وي،  آمار    ن  است. 
ي  دهد کنایه با بیشترین کاربرد، زبانی کنایی را براي متن، رقم زده؛ شیوه آمده نشان می دست به 

پردازي استوار است که با بعد آموزگاري شخصیت وي  استدالل و بیان مطلب مولوي بر تمثیل 
ي  ر، تعارف است که با رابطه ي دیگ و تالش او براي تفهیم مطلب، بسیار سازگار است. گزاره 

یابد؛ تهدید نیز افزون بر کاربرد تعلیمی  اي عاشق و معشوق شعر سنتی فارسی پیوند می کلیشه 
که  است؛ ضمن آن جوي معشوق در رباعیات، آمده ي پرخاش ساختن چهره آن، به کار نمایان 
هاي  زخوانی )از زیرگونه ي عرفانی نیز مولوي را به رج ذوق یا تمایل به حماسه تعلیم مریدان بی 
هاي اجتماعی شاعر را رقم زده  سازي اي نیز تیپ است. کاربرد القاب کلیشه تهدید( واداشته  

پایین است. دشنام، دعا و نفرین نیز به ترتیب، در رده  اند و  تر طرف توجه مولوي بوده هاي 
 اند. شده هریک به اغراضی خاص، در رباعیات او به کار گرفته  

 گفتار قالبی، ادبیات عامیانه، رباعیات مولوي، مولوي.  ی کليدی:ها واژه 
 

 . مقدمه 1
 شده . زبان یا گفتار قالبی1 .1

 هاي عادي روزمره،  ویژه در محاورههاي زبانی هستند که بهمان کلیشهشده، هگفتار قالبی
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 ور، »در  ــ کاربردي گسترده دارند. این اصطالح در برخی مطالعات توصیفی و نظري دست
پاره بهگفتمورد  ویژگیکارمیهایی  داشتن  در  که  با  رود  و صرفی  نحوي  معمول  هاي 

شود، استفاده از صورتی  گاه که به کالم اعمال می هاي زبانی دیگر، متفاوت هستند و آن ساخت 
می  متبادر  به ذهن  را  کلمات  از  به ثابت  رایج  برآوردن مقصودي  براي  که  «  . رود می کار کند 

«اي معرفی  شده هاي »فسیل ( این نوع گفتار را ساخت 120- 119:  1389زاده و همکاران، گل )آقا 
(؛ از این رو  120روند )همان: کارمی اند که بیشتر در شرایط خاص و محدود اجتماعی، به کرده 

ها بسیار اندک  ها، در صورت خود، تغییرناپذیر هستند و یا تغییر در آن باید گفت، این ساخت 
قاعده  اي، از نظر دستوري، بی هاي ارتباطی کلیشه در موقعیت  هاي قالبی برد گونه است. کار 
»ورتینکوف«46:  1379پور،باغینی  )رک.   . است   شده ارزیابی   دید  از   )  (Vertinkof  :)

ها  هاي آزاد آن متغیرند؛ معناي این انگارهها ثابت است؛ واژه»ساخت نحوي در این انگاره
ي واژگان، بلکه توسط طرح دستوري  حی، نه توسط مجموعهبر خالف واحدهاي اصطال

می اینجمله شکل  معناي  و  آنگیرد  اجزاي  میان  روابط  از  دست  گونه جمالت،  به  ها 
ساختنمی قالبیآید....  بیان هاي  روشنی  به  که  دارند  عاطفی  ضمنی  معناي  یک  شده، 
 (79  -77:  1380ورتینکوف، «)ي گفتار است.ها نیز زبان زندهآني کارکرد  شود و حوزهمی

انداز فرهنگی و اجتماعی نیز بسیار پراهمیت  هاي قالبی زبان، از چشمپژوهش در ساخت
ها  هاي قالبی، به زیرساختی فرهنگی قایل است و این گزارهاست. ذوالفقاري براي گزاره

ریخی،  هاي تاي اشارات و ریشههاي فرهنگی و اجتماعی و دربردارندهرا برخاسته از الیه
ها، باید به مسایل تاریخی، اجتماعی،  داند. او معتقد است براي تفهیم آن فرهنگی و اجتماعی می 

شده را غالبا شفاهی  ( گفتارهاي قالبی 74:  1394)رک. ذوالفقاري،   . فرهنگی، دینی و... آشنا بود 
اي  اي کلیشه اند که »زایایی فراوان دارند و حامل معانی عمیق و فشرده هستند. این اجز دانسته 

شوند  ها ثبت می هاي بعد، منتقل و یا در فرهنگ سینه به نسل به و قالبی در طول سالیان و سینه 
راه می  ادبی  زبان رسمی و حتی  آرامی در  به  برخی  زبانی  و  از ذخایر  یابند. بخش مهمی 

 ( 69دهند.« )همان:  ها را همین گفتارهاي قالبی شده تشکیل می غیرمکتوب در فرهنگ 
 
 انواع گفتارهای قالبی  .2 .1
ها،  ها، دشنامها، دعاها، نفرینگوییآمدخوشها،  نواع گفتارهاي قالبی عبارتند از: »تعارفا

 ها  المثل(؛ »ضرب5  :1392افشار، )صدريها« ها و متلکها، تهدیدها، سپاسگزاريستایش
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بدشگونی،   و  شگون  رمزهاي  معماها،  مثلی،  عبارات  رویاهاي  کارگفتهو  بارها،  ها، 
نیک  گویانه،پیش فال  شادخوارگی،  و  پرسششادآرزویی  سوگندها،  زدن،  مسایل،  و  ها 

گویی، وردها و ها، اباطیل ملفقه، اسلوب مضاحکگیرهها و لغزها و معماها، زبانمشکل
حک  گویانه، مضاهاي مضاحکلت، پاسخهاي تکها و لطیفهمتلها، خردهعزایم و افسون

عناوین، حکایات زحمت و  القاب  مضافات  متلکمعماگونه،  غافلافزا،  و هاي  گیرکننده 
افسانهعبارات   آغاز  )شفیعیقالبی   ». نکته  285-282:  1391، کدکنیها...  این  یادکرد   )

 است که برخی از این کاربردها به زبان فارسی تعلق نداند.بایسته
 
 اهداف پژوهش  .3. 1

هاي قالبی در متون ادبی )نظم یا نثر( با عامیانگی  ها و گزاره بسامد کاربرد عبارت جا که  از آن 
دارد، می  پیوندي مستقیم  از چشم کالم  با بررسی متون  انداز چنین کاربردهایی، میزان  توان 

کارگیري چنین زبانی نیز بر خواننده  ها سنجید؛ همچنین اغراض به عوامانگی گفتار را در آن 
هاي قالبی در رباعیات مولوي،  در پژوهش پیش رو تالش بر آن بوده تا ساخت   شود. کشف می 

بررسی و تاثیر آن بر عامیانگی سخن وي، مشخص گردد. همچنین مشخص شود مولوي از  
یک از این انواع، در کالم او  اي برده و در مجموع، کدام هر نوع از عبارات قالبی چه بهره 

 است؟ تر آن، چه بوده اربرد گسترده ي بیشتري داشته و غرض از ک غلبه 
 
 ی پژوهش پيشينه .4. 1
-)صالحی  غزلیات شمسکارکرد کنایه در    هاي متمرکز بر زبان، ازي پژوهشدر حوزه 

آن، کارکرد هنري و  ( می1396،  همکارانمازندرانی و   یادکرد که پژوهشگران در  توان 
کرده بررسی  یادشده،  متن  در  را  کنایه  انواع  در    اند.بالغی  مولوي  زبانی  هنر  دیگر،  اثر 

را در 1390)قوامی،    کلیات شمس آن، دستگاه واژگانی مولوي  نویسنده در  ( است که 
و در پایان چنین نتیجه گرفته که توجه مولوي به مفهوم، او    بررسی کردهکلیات شمس،  

واژگانِ    است که این حکم، شامل کاربردي واژگان از هر نوع،  واداشتهرا به کاربرد گسترده
 شود.  برگرفته از فرهنگ و ادب عامه نیز می

ي آثار دیگر شاعران، صورت گرفته که البته ساختار  هایی نیز در زمینههمچنین پژوهش
تواند در پژوهشِ پیشِ رو، سودمند افتد؛ از جمله: در »زبان  ها میي پژوهش آنو شیوه

هاي زبان عامیانه در ( نگارنده به بررسی ساخت1385سودا،عامیانه در غزل حافظ« )آتش
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ثیر  أ( از ت 1389ي سنایی« )شیري،  ت؛ در »فرهنگ شفاهی در حدیقهاسشعر حافظ پرداخته
ي سنایی و نیز تاثیر کاربرد اصطالحات و کنایات  امکانات زبان گفتاري و گویشی دوره 

، سخن گفته  حدیقههاي زبانی  و تعبیرهاي رایج در فرهنگ شفاهی دوران وي، بر ابهام
شناسی  لبی نیز پژوهشی زیر عنوان »گونههاي قاشناسی ساختاست. در پیوند با گونهشده

( انجام شده که در آن، 1396اي ایران« )جعفري، خانههاي قالبی در ادبیات مکتبساخت
)ذوالفقاري،    اي ایرانخانهادبیات مکتب   حکایت منثور و منظوم داستانی مندرج در  70

. از همین  استشده  (، از دید تاثیر کارکرد عبارات قالبی در عامیانگی متن، بررسی1391
هاي قالبی  ( که به گزاره1387ي امیرارسالن« )یاوري،  هاي قالبی در قصهنوع است »گزاره

باید یادآور شد در پیوند با موضوع جستار پیشِ  است.  برده اختصاص یافتهروایت نام در
 است.    هاي قالبی در رباعیات مولوي( پژوهشی انجام نشده شناسی ساخترو )گونه

 
 ی پژوهش شيوه .5. 1

بندي  برداري، طبقهاي و از راه گردآوري منابع، یادداشتي کتابخانهاین پژوهش به شیوه
ي  است. دایره ي جدول، تدوین شدهو تحلیل مطالب و سپس بررسی آماري از طریق ارائه

همه )پژوهش،  مولوي  رباعیات  در    1983ي  مندرج  تبریزيرباعی(،  شمس  ، کلیات 
رباعی/   يبا یادکرد )شمارهي مصحح ح. توفیق سبحانی است و به شواهد شعري، سخهن

هاي  گونهي آمار دقیق،  باید یادآور شد، براي ارائهشده است.  ارجاع داده    صفحه(،  يشماره
هاي قالبی،  است؛ از میان ساخت ارائه گردیدهدر قالب جدول،    قالبی،هاي  متنوع ساخت

ي این پژوهش حذف گردیده؛ زیرا پرداختن به آن، ها« از دایرههاي قالبی داستان»گزاره
ي ساختار روایی رباعیات بوده که محدودیت فضاي مقاله، گنجایش  نیازمند بحث درباره

ندارد. در بخش   را  د  «مثل »آن  به  باالنیز  تنوع گونه  لیل حجم  رباعیات  ي مثل دها و  ر 
 است. بسنده شده ، تنها به شمارگان نهایی )بدون تفکیک انواع مثل(مولوي

 
 های قالبی در رباعيات مولوی شناسی ساخت. گونه2

به یا عرفاي شاعر، جهان و پدیدهشاعران  را دیگرگون ویژه شاعران عارف  هاي هستی 
تازه ددیگرگون درک و تفسیر میبینند،  می ر کالم خود نمایش  کنند و آن را به شکلی 
مثال  کدکنی از درک و برداشت عرفانی عرفا از کالم مردم کوچه و بازار، دهند. شفیعیمی

:  1392کدکنی،است )رک. شفیعی  کردن یک مرغ، سخن گفتهگرد یا بانگفروشندگان دوره
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انجامد. پیوند صوفیه با  با زبان فخیم درباري، می  ( که خود به خلق زبانی متفاوت144
است. به تعبیر شمیسا، »صوفیه    مردم و با رباعی نیز در این زبان رو به مردم، تاثیرگذار بوده

ي آنان بود و از این رو  از مردم بودند و به قولی، یک جریان مبارزه با حکومت بر عهده
صرف و مداحی کاري نداشتند و    پردازيهگاه با ادبیات رسمی درباري یعنی قصیدهیچ

بیشتر به غزل و رباعی متمایل بودند. مخاطبان آنان مردم کوچه و بازار بودند که مخصوصا به  
مجالس صوفیان در خانقاه آمد و شدي داشتند. در آغاز صوفیان به زبان همین مردم، یعنی  

یان مردم پیدا شد و مردم سخت  نوشتند... رباعی از م گفتند و می ي روزمره می زبان مکالمه 
ي این جنس بودند... پس عجب نیست اگر صوفیان یعنی پدیدآورندگان ادبیات مردمی  شیفته 

داشته   بسیار  توجه  قالب  این  )شمیسا، به  و  45:  1387باشند.«  برگزیده  شاعران  میان  از   )
مشهور به  الدین محمد بلخی،  سبک زبان فارسی، نام عارف و اندیشمند بزرگ، جالل صاحب 

ترین  مولوي، در ایران و جهان، از شهرتی ویژه برخوردار است؛ او »بعد از عطار، صاحب بزرگ 
هاي ادبی و زبانی  ( آثار مولوي همواره براي پژوهش 85  هاي رباعی است.« )همان: مجموعه 

ي اندیشگانی، فرهنگی، اجتماعی و... بستري مناسب، بوده و  و نیز تحقیقات عمده در حوزه 
ها بررسی آثار وي )در این جا رباعیات( از دید چگونگی کاربرد  ت. یکی از این حوزه هس 

هاي  عبارات قالبی است. در ادامه، زیر سه عنوان مجزا: اصطالحات و زبانزدها )شامل زیرگونه 
تعارف، دعا، نفرین، دشنام، تهدید، سوگند، القاب و عناوین(، کنایه و مثل، به بررسی کاربرد  

 ایم. قالبی و نیز اغراض این کاربردها پرداخته   هاي گونه 
 
 اصطالحات و زبانزدها  .1. 2

اصطالح در لغت به معنی »با هم صلح کردن« است و از نظر اصطالحی، اتفاق گروه یا  
خاص   معنایی  وضع  منظور  به  است  کلمهقومی  )رک.براي  ؛  56:  1388، رامپوري  اي. 

هاي گوناگون، تعریفی  ( این الفاظ براي گروهی خاص یا در دانش292:  1، ج1375،معین
دهند و نه  انتقال میها یک معنی را  هاست که کل آناي از واژهمعین دارد و عمال زنجیره

( اهالی هر فرهنگ و زبان این جمالت فصیح  157:  1، ج1388، انوري  ها. )رک.اجزاي آن
اي  ا براي خلق جملهکه فرایندي ذهنی ر  برند؛ بدون آنرا در نظایر آن موقعیت به کار می

 ( هفت:  1369)بهمنیار،   تازه طی کنند.
طالحات و زبانزدها از هر جنس، با عامیانگی زبان، پیوندي مستقیم  سطح کاربرد اص 

دارد؛ از این رو براي سنجش میزان عامیانگی زبان مولوي در رباعیات، بررسی زبان وي  
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از منظر کاربرد اصطالحات، بایسته است. در ادامه، اصطالحات و زبانزدهاي به کار رفته  
 عبارتند از:  هادر رباعیات مولوي و اغراض کاربرد آن

 در رباعيات مولوی  تعارف  کاربرد .1.1.2
  رک.)  بارتی کنایی و از انواع مجاز است.تعارف از دیدگاه علم بالغت و دانش بیان، ع

شده که به آسانی  هایی هستند کامال شناختهآمیز کلیشه( عبارات  تعارف60:  1388،  پشتدار
، در  در رباعیات مولوي  و اغراض آن  کنند؛ تعارفبرقرارمیمیان گوینده و شنونده ارتباط  

 است: بندي شدهطبقه ،1جدول شماره 
 کاربرد تعارف در رباعيات مولوی :  1شماره جدول 

ابراز  قدردانی تواضع 
 بندگی

استقبال  
 و بدرقه 

ابراز 
 عالقه

احترام 
 به مهمان 

 پوزش پرسیاحوال گساريمی خبررسانی  تحسین 

16 9 22 8 74 41 4 1 2 6 3 
 186  مجموع 

 مولوی  رباعيات  در دعا  کاربرد.  2.1.2
(، عبارت است  59:  1387خواستن )اکرمی،  ي »دعو«، به معناي فراخواندن و یاري دعا از ریشه 

از »درخواست از درگاه خدا و نیایش و نماز و مدح و ثنا و تحیه و درود و استغاثه به خدا و  
استدعاي برکت و تضرع و تهنیت و سالم و خواندن کلمات ماثور از آن حضرت و ائمه که  

(  1510:  2، ج 1355فیسی،  خوانند.« )ن از براي آمرزش و برآوردن حاجات در اوقات معین می 
ي اخروي  هدف دعا در مجموع، اجابت است که این اجابت همیشه دنیوي نیست؛ بلکه جنبه 

افشار،  دارد و حتی فراتر از آن، نه دنیوي و اخروي؛ که براي قرب الهی است. )رک. صدري 
   است: ، نمایش داده شده 2در جدول شماره    در رباعیات مولوي، اغراض دعا  (  84:  1392

 کاربرد دعا در رباعيات مولوی :  2شماره جدول 
 شکر صلوات استغفار

 گزاري
استمداد 
 از خدا

مدح  
اولیا و 
 شاهان

محبت 
به 

 عزیزان 

طلب   تحسین  قدردانی
 آمرزش

بدرقه  
و 

 استقبال 

شادباش  خوشبینی 
و 

 شادنوش
1 2 3 1 4 22 2 9 2 1 1 2 

 50  مجموع 

 مولوی  رباعيات در نفرین  کاربرد.  3.1.2
نفرین »ضد آفرین، مقابل آفرین در تمام معانی، لعن، لعنت، بوه، مرغوا، فریه، ذم، تقبیح،  

لعان، نفري، مصیبت، بال و محنت   ( معنی شده 660:  48، ج1353« )دهخدا،  .نکوهش، 
دهد: »کراهیت  برد و به کنش تسري می، نفرین را از سطح واژه فراتر میاالطباءناظماست.  
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کردن  مذمت و استهزا؛ با انگشتان اشارهوگوي به طور  شنام و مالمت و گفتو نفرت و د
ها را به جانب آسمان  کردن دستو یا پشت سر آن و بددعایی و بلندبه سوي روي کسی  

شده براي  ( دیگر معانی ارائه3741:  5ج ،1355، « )نفیسی.و خوف و ترس و ناله و زاري
نزدیک   هم  به  )رک.نفرین،  همکاران،  ؛ صدري4367:  7، ج1336شاد،    است.  و  افشار 

( نفرین، نشانگر انزجار و ناخرسندي شخص در جریان تعامالت روزانه  1128:  1ج،  1373
ط  است و عبارات آن، بنا بر موقعیت، متفاوت است. نفرین لزوما به باورهاي مذهبی مربو

  آسیایی   شود. )رک.، با عبارات مذهبی همراه میتر، اغلبنیست؛ اما براي تاکید هرچه بیش
و  بندي آسیایی  ها بسیار متنوع است؛ در تقسیمي نفرینمایه( درون13-1:  1391و عباسی، 

شوند: گروه کالبدي )در آن،  بندي میها در چند رده دستهي نفرین)همان( عمدهعباسی  
تا مرگ را شامل می شود(؛  جسم شخص، آماج نفرین است؛ طیف آن، از نقص عضو 

از میان رفتن دارایی کسی(؛ خویشاوندي )آرزوي مرگ  خان)آروزي بیمادي   ومانی و 
آبرویی و روسیاهی کسی(. در رباعیات مولوي، افزون عزیزان کسی(؛ اجتماعی )آرزوي بی

ي آن در  دهتوان دید که چکی نفرین را نیز می  از   يیگرهاي متنوع دبر این موارد، شکل
 :استارائه گردیده ،3جدول شماره  

 در رباعيات مولوی  نفرین کاربرد  :  4شماره جدول 
نفرین به خود 

 )پشیمانی( 
طلب بدبختی 

 دیگران
طلب مرگ و آزار جسمی  

 دیگران
آبرویی طلب بی 

 کسی
 هنري مجهول 

3 4 4 4 1 3 
 19  مجموع 

 مولوی  رباعيات در  دشنام کاربرد.  4.1.2
:  23، ج 1353»نام« = »اسم بد« )رک. دهخدا، دشنام، مرکب از »دش« یا »دژ« به معناي »بد«+  

( و نام  450:  1388آمیز، فحش، ناسزا.« )مشیري،  (؛ عبارت است از: »سخن زشت و اهانت 17
  افشار و همکاران، )رک. صدري   . یا نسبتی زشت که براي خوارکردن کسی، به او داده شود 

ها وجود دارد و هنگام  فرهنگ ي  ( دشنام در همه 1036:  1، ج 1388و انوري،    545:  1، ج 1373
شود. از نظر محتوا نیز  غلیان احساسات و غرایز تندي مانند خشم، ترس، نفرت و... بیان می 

شود تا دادن نسبت حیوانی  ي خصم را شامل می هاي رکیک به زنان خانواده ها از فحش دشنام 
یوندي مستقیم  به مخاطب دشنام. چنین کاربردهایی با طبقه و فرهنگ و قومیت اشخاص، پ 

ها از کارکرد دفاعی  ( ذوالفقاري معتقد است گاه دشنام 348  - 342:  1381)رک. امیدساالر،   . دارد 
که به صورت عادت زبانی میان برخی  طوري گیرد؛ »به شود و شکل شوخی به خود می تهی می 
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اع  ( انو 78:  1394شود.« )ذوالفقاري،  شنونده، ناراحت نمی طبقات جامعه معمول است و فحش 
 است:   بندي شده دسته ،  4در جدول شماره  دشنام در رباعیات مولوي،  
 کاربرد دشنام در رباعيات مولوی   :4شماره  جدول

ناموسی و 
 جنسی

نسبت  
 حیوانی

انتساب به  اعتقادي
 نادانی 

عیب  
 ظاهري

صفات ناپسند 
 شخصیتی

 تحبیب  نفرین 

4 9 10 1 4 15 3 3 
 49  مجموع 

 مولوی  رباعيات در تهدید  کاربرد.  5.1.2
آید.  انداختن در دل افراد، در مناقشات بر زبان میي زبانی، »براي ترس ین نوع کلیشها

:  1394،« )ذوالفقاريهاي تهدیدهاست.ن کشیدن، از ویژگیرجزخوانی، اغراق، خط و نشا
( یا  287:  1388فعتی« )مشیري،نشدن احتیاج یا منترساندن اشخاص »از خطر ارضا  (83
صدري رک.  ادن چیزي، مرگ، عقوبت و سیاست )دادن او از تنبیه، آزار، از دست دبیم

( نیز از جمله اغراض تهدید  1011:  2، ج1355، ؛ نفیسی902:  1ج،  1373فشار و همکاران،ا
می را  تهدید  انواع  مولوي  رباعیات  در  توفنده و سخت  است؛  تهدیدهاي  از  دید؛  توان 

 آگین همچون: خشم
مسخره نیسمن  تو  فاجري  اي   تم 

چنان کنمت  کردن ویران  باید   که 
 

نمایمتا مسخرگی  نادر ــاي   ت بس 
 ود از عمارتت هر عامر ــز شـــ عاج

                       (906  /1825) 
که گفته  گونه  رود. همان تر که از حد یک تذکر ساده، فراتر نمیمالیم  یتا تهدیدهای

قلمرو حماسه و عرفان، گاه  شمار آورد.  هاي تهدید بهرجز را نیز باید از زیرمجموعهشد،  
هم به تفاهم  هایی مشترک با  مایهشود و این دو نوع ادبی، در بن سخت به هم نزدیک می

هاي  ( بنا بر آموزه1:  1381، ؛ قبادي318:  1389  مقدم،زارع و علوي  )رک.  .رسندو تالقی می
است    دام سلوک شود، دشمنعرفانی، نفس، خویشتن یا  اغیار و در مجموع، هرچه پاي

با آن   یا  باید  از این رو، عارف شاعر، گاه در هیبت    گید نجو  یا مردانه از آن گذشت؛ 
کند؛ »درپوش سالح وقت جنگ است  شود و عزم کارزار میجویی سرکش ظاهر میجنگ

 ( یا: 1874/ 1383اي جان/ اندیشه مکن که وقت تنگ است اي جان« )
 م تیر و خنجر ترسیم ـحاشا که ز زخ

 انیم ــآشامروان دوزخرمـــا گــــم
 

 ن سر ترسیمـاي و رفتـــ ن پــوز بست 
 وي خلق کمتر ترسیمـت و مگــاز گف

                           (1324  /1868 ) 
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شماره   جدول  قالب  در  مولوي،  تهدیدهاي  شمار  در  نیز  رجز  دلیل،  همین  ،  5به 
  است.شدهبندي طبقه

 کاربرد تهدید در رباعيات مولوی   :5شماره  جدول
عقوبت 

 الهی
آسیب  مرگ

 جسمی
ایجاد 
 فتنه

 هنري تحذیر مجهول  گروکشی رجزخوانی  رسوایی تحقیر 

7 10 8 13 61 7 39 6 4 4 7 
 166  مجموع 

   مولوی رباعيات در سوگند کاربرد.  6.1.2
آزمایی یک  امر، راستیها براي تاکید بر یک  ي ادیان و فرهنگسوگند کم و بیش در همه 

رود. در تعریف سوگند آمده »اقرار و اعترافی ]است[ که  ادعا یا اغراضی دیگر، به کار می
 ،« )معین.گیردکند یا خدا یا بزرگی را شاهد میشخص از روي شرف و ناموس خود می

که شخصی در قالب سوگند، کسی یا چیزي مقدس را »براي  ( یا آن1956:  2، ج1375
،  1388  ،)انوري گیردکند و گواه میکاري« یاد میتاکید بر درستی سخن یا صحت انجام  

باور با توجه به منع مسلمانان از سوگند  توان گفت مولوي دیندر مجموع می(  1714:  2ج
جدول شماره    است.  (، به سوگند چندان عنایتی نداشته225-224در آیین اسالم )بقره/  

 :استبندي سوگند و انواع آن در این اثر، اختصاص یافتهبه طبقه ،6
 کاربرد سوگند در رباعيات مولوی :  6شماره جدول 

سوگند به خدا و 
 صفات او 

استشهاد به 
 خدا 

سوگند به جان 
 دیگران

  سوگند به مفاهیم انتزاعی 

دادن خدا به  سوگند 
 مفاهیم انتزاعی 

سوگند خوردن به 
 مفاهیم انتزاعی 

23 1 7 4 4  
  39 مجموع 
 مولوی   رباعيات در عناوین  و  القاب کاربرد.  7.1.2

لقب عبارت است از نامی که »داللت بر مدح یا ذم شخص کند و نام افتخاري و پاژنامه  
گویند. معین آن را  ( را لقب می2975:  4، ج1355،نامه؛ تخلص و خطاب« )نفیسیو پاچ

دیگر   .(3610:  3، ج1375،معین  است )رک.  به صورت »پاشنامه، اسم و عنوان« معنی کرده
بافرهنگ را  لقب  کرده  ها  معنی  مشابه،  )رک.توصیفی  ج1330،دهخدا  اند  ؛  250:  42، 

اي مهم  اسهمحصل، »باید لقب را همانند نام، شن . به باور راشدو...(  370:  5، ج1336،شاد
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هاي کسبی  ي مناسبتتر بر پایهها دانست؛ چرا که بیشغیر آن در معرفی افراد، مشاغل و  
ست که برجستگی یافته  هاي مختلف توصیفی )تضاد، مقارنه و رفتاري( او اعطایی یا جنبه

« )راشدمحصل، است.هایی به آنان شدهصفت یا صفتدادن  نهادن افراد و نسبتو مبناي نام
ها، توانسته  کار بردن آنشود که مولوي با به( در رباعیات، اقسامی از لقب دیده می2  : 1386

به توضیح و تفسیر، تیپ نیاز  در هاي شخصیتی خود را معرفی کند.  به آسانی و بدون 
می مولوي،  رباعیات  در  ویژه  به  عناوین  و  القاب  و  کاربرد  فرهنگی  نکات  به  توان 

هاي مولوي  شاه در مجموع در رباعییافت؛ براي نمونه،    شناختی قابل تاملی دست جامعه
که لقب خاص  با عنوان شاه در عرفان، مطابقت دارد. شاه افزون بر این  واي مثبت  چهره

اند  دادهبرخی شیوخ صوفیه است، لقب عامی نیز هست که صوفیه به مراد و مرشد خود می
بودن پیر خود را  ن راه برتري و ممتازصوفیه از ای  اند؛رساندهکه ظاهرا نسب به سادات می

اند. همچنین، »در اصطالح عارفان و صوفیان، شاه )پادشاه(، کردهبر دیگر افراد، اعالم می
می کشور عشق حکم  بر  که  است  نماد حق  و  طریق  مظهر  گدایان  و  نیازمندان  و  راند 

اهی عالم  عشقش، چشم امید به کرم و بخشش او دوخته، گدایی درش را به ملک و پادش
ي این اوصاف  ( شاه رباعیات مولوي، جامع همه2:  1385« )توحیدیان،  دهند.ترجیح می

است: »از زیر و زبر منزه آمد شه    است و در مرزي میان ذات حق تا ولی اعظم، ایستاده
گونه که پیش از این گفته شد، مولوي به شاه در جایگاه یک مقام  ( همان1824/  896ما« )

و در مجموع، شاعري مداح ارزیابی    است  حکومتی، رغبت چندانی نشان ندادهسیاسی و  
گیرد؛ زیرا  هاي منفی این تیپ، فاصله میدر شعر مولوي، از کلیشه  « نیزقاضی»  .شودنمی

 اي عمیق دارد:پیشه است و با دیگر قاضیان دنیادوست و عبوس، فاصلهعاشق
 آن قاضی ما چو دیگران قاضی نیست

 ق از روز ازل ـــ ا عاشـــی مـشد قاض
 

نیست  به سوي اطلس و مقراضی   میلش 
ـ با غی  اي عشق او راضی نیست ـــر قضــ

                           (387 /1771 ) 
 ساخت این رباعی، مسند قضا و تیپ قاضی، محل طنز و طعن مولوي بوده در ژرف

بت قاضی مورد نظر خود هاي مثي یادشده، مولوي در قالب بیان ویژگیاست. در نمونه
او   گویا  میکه  گوشهشناختهرا  ویژگی،  به  نیز  رندانه  قاضیان  چشمی  دیگر  منفی  هاي 

هاست. قاضی  بهرگی از عشق و تمایل آنان به مادیات، از جمله این ویژگیاست؛ بیداشته
»قاضی کاب«  شتاب«، زیر عنوان  ... و عاشقانه و چستي مولوي بار دیگر، »گرمپیشهاشقع

جا، دیگر قاضیانِ منفورِ مولوي را سرکوب  یابد و در آن]شهر کاب[، در شعر او حضور می
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  (1740/  76ي قاضیان دوانید امروز/ در جستن آب زندگی، قاضی کاب« )کند: »بر جملهمی
منفی به کار    غالبا با بار معنایی  که در رباعیات مولوي،  «خواجه»از همین نوع است لقب  

سیماي  بین اشاره دارد.  زرگهاي خودبي خواجهپشتوانهاست و به غرور و تکبر بیرفته
« یا مولوي ...یا طرف طنز مولوي است: »دانی صوفی بهر چه بسیار خورد؟  نیز  «صوفی»

 و.... خواهد به باطن امور بپردازد و نه سلوک ظاهريخواندن مخاطب، از او میبا صوفی
 است: ، ارائه شده7در جدول شماره و کاربردهاي لقب در رباعیات مولوي ها ساخت

 کاربرد القاب در رباعيات مولوی :  7شماره جدول 
القاب انتزاعی مذهبی  

 و عرفانی 
هاي بر اساس ویژگی 

 قومی و نژادي
بر اساس  

 شغل
بر اساس مناسبات  

 اجتماعی
بر اساس  

 هاي رفتاري ویژگی
 

5 7 37 19 1  
 69  مجموع 

 
 مولوی  رباعيات در کنایه  کاربرد.  2 .2

اند  نظران، کنایه را از انواع مجاز دانسته کنایه از جمله صور خیال رایج در زبان است. صاحب 
فرد که آن را از صور خیال دیگر جدا  (، با چند ویژگی منحصربه 73:  1371کوب،  )رک. زرین 

ي معناي دیگر که از توابع و لوازم معناي دیگر  افاده کند؛ از جمله، اداي یک معنی براي  می 
  کدکنی، ؛ شفیعی 274:  1314رازي،  )رک. شمس قیس   . باشد؛ یعنی آوردن مالزم آن معنا در کالم 

توان آن را هم حقیقت پنداشت و  ( کنایه دوپهلوست و می 167:  1389؛ همایی، 141،  1386
شفیعی  )رک.  مجاز  زرین 141:  1386کدکنی، هم  معناي  73:  1371کوب، ؛  گوینده،  مراد  (؛ 

اي هم که ما را از معناي ظاهري متوجه معناي باطنی  ي صارفه ظاهري آن نیست؛ اما قرینه 
هاي رباعیات مولوي براي نظم و  ( در ادامه، کنایه 93:  1375)شمیسا،   . کند، در آن وجود ندارد 

؛ کنایه از اسم و کنایه  ترتیِب بیشتر در نگارش، به تفکیک در سه سطح کنایه از مصدر )فعل( 
 است: بندي شده ، طبقه 8در قالب جدول شماره    از صفت، 

 کاربرد کنایه در رباعيات مولوی :  8شماره جدول 
رباعیات   در  کنایه 

 مولوي 
کنایه از  مصدر  

 )فعل(
 جمع کنایه از صفت  کنایه از اسم 

162 40 67 269 
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 مولوی  رباعيات در تمثيل  کاربرد.  3 .2
»حکمتمثل را  کردهها  تعریف  مردم«  تجربی  ذوالفقاري،  رک)  .اندهاي   .1386  :16  )

ها، طرز  نماي فرهنگ، هنجارهاي اجتماعی، عقاید و اندیشهي تمامها آیینهالمثل»ضرب
هاست که از نظر کمی و کیفی،  زندگی، منش، مناسبت، تمدن، اخالق و معیار ذوق ملت

فکري علو  و  می  نشان عظمت، وسعت  به شمار  قوم«  یا  ملت  در  5)همان:    .آیندهر   )
معین فارسی  یا  فرهنگ  داستان  افسانه،  حکایت،  قصه،  نظیر،  و  »مانند  معناي  به  مثل   ،

نظم اي که در میان مردم شهرت یافته و آن را براي ایضاح مطلب و مقصود خود به  افسانه
آمده کنند«  حکایت  نثر  ج1375،)معین  .است یا  فتوح3857:  3،  ارسال  (  تمثیل،  میان  ی 

را تعریف و از هم تفکیک    المثل، اسلوب معادله، مثالک، تفاوت قایل شده و این انواع
وت حکم با مثل سائره  ( و بهمنیار به تفا176- 141:  1384  -1383فتوحی،    کرده )رک.

گونه« و  ذوالفقاري و پارسا نیز به تعریف »مثل: یازده(  1369بهمنیار، رک.  )  .استپرداخته
( که البته  11:  1384پارسا،    ؛91:  1394،ذوالفقارياند )رک.  یه مثلی« توجه نشان داده»تشب

ي شواهدي را که رنگ  هاي یادشده، همهبنديپژوهش پیش رو، فراتر از تعاریف و تقسیم
داشته تمثیل  و  نامیدهمثل  تمثیل  مطلقا  تمثیل  اند،  شاعري  مولوي  که  است.  است  ساز 

کردن  یش، تاثیرگذاري بر مخاطب و مفهومر، براي بیان افکار خوهمچون سنایی و عطا
است. او انواع    ي فراوان جستههاي خود براي متعلمان، از تمثیل و مثل و...، بهرهاندیشه

  جا، رباعی( به کار برده هاي مختلف و متنوع، در آثار خویش )در اینیادشده را به گونه
هاي یک رباعی، به بیان مثل پرداخته که با توجه  عا تر مصراست؛ گاه در هر مصراع یا بیش

 ها بسیار معنادار است؛ براي نمونه: به گنجایش اندک این قالب، تراکم مثل
 جان به مدارا سازند کر ايــشی،  ــاز ن

 ن شتاب صبري بنمايـــه مکــآهست
 

 دوار شبدیز بوـــه ســیا: اندر خور ش
 ز بودـــک حیـــجایی که دالله حفص

 

 ت توت دیبا سازندــرگ درخــوز ب 
 وره به روزگار حلوا سازندــز غـــک

                         (689 /1803 ) 
 و اندر خور دیگ و کاسه، کفلیز بود

 ا چه جهاز و چه شکرریز بود؟ ــجآن 
                            (760 /1810 ) 

است؛ براي نمونه: »از باد تو رقصان چو سر بید    اي داشتهمثل، تنها اشاره  و گاه به یک
ها، آیات و (؛ برخی از این مثل1795/  612نشد« ]بیدي نیست که از این بادها بلرزد[ )

احادیثی است که به مرور به مثل تبدیل شده؛ براي نمونه: »زنجیردران شود چو بیند مردار/  
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(؛ برخی 1860/  1249یر کنم؟« ]الدنیا جیفه و طالبها کالب[ )با این سگ نفس من چه تدب
ساز خود اوست.  را از فرهنگ و زبان عامه، وام گرفته و برخی دیگر، مخلوق ذهن تمثیل

تواند یک تمثیل مستقل، گویا و ماندگار  گاه برخی ابیات مولوي با اندک گسترشی، می
 باشد؛ براي نمونه:

 یندگ ب ــ اش سآهو بدود چو در پی
 ش رگ بیندــچندان بدود که در تن

 

 ي بگ بیند ب دونده، حملهــر اســـب 
 ه صالح خود در آن تگ بیند ـ را کــزی
                        (744 /1808) 

ي تمثیل در رباعیات مولوي،  هاي یادشده دربارهچه گفته شد، هریک از ویژگیبنا بر آن
ي پژوهش  چه در شیوه تواند موضوع پژوهشی مستقل قرارگیرد. با توجه به آنخود می

  مورد   176  که به  استارائه شده  ،رباعیات آراسته به تمثیل  شمارگان گفته شد، در ادامه تنها  
 رسد. می 
 

 گيری نتيجه. 3
بیند؛ شاعرانه  او شاعرانه می  شاعري داشته باشد، سراپا شعر است:که ادعاي  آنمولوي، بی

آموزش میاندیشد؛ شاعرانه سخن میمی ادعا  دهد و میگوید؛ شاعرانه  به جرات  توان 
می زندگی  را  شعر  و  است  مجسم  شعر  او  و کرد،  متفکر  مولوي،  دیگرسو،  از  کند. 

هاي بلند  گفتن و تفهیم اندیشهي چهعین حال، آموزگار است و دغدغه  پرداز و درنظریه
یابد.  عرفانی و انسانی نیز بر شعر وي پرتوافکن است و گاه حتی بر بعدِ زبانی آن، غلبه می

یاین دغدغه تفاهم  تفهیم و  براي واگفتن، ملموسي  -ساختن و عینیتا تالش مولوي 
انسانی و  عرفانی  بلند  تجارب  وامی  بخشیدنِ  را  وي  گاه  زبان  خود،  سمت  به  دارد 

گرایششدهشناخته عادي  مردم  دیده  ي  از  آنان  با  بتواند  تا  اندیشیدهپیداکند  و  هاي  ها 
ها تاثیرگذار باشد؛ چنین است که بسامد عبارات  خویش، سخن گوید و البته بتواند بر آن

ي زبان او را از زبان شاعران یابد. صوفیگري مولو هاي قالبی در آثار او، فزونی میو ساخت
کند؛ او رو در مردم  کالسیک فارسی که عمدتا به درباري خاص گرایش دارند، متمایز می

سان  گوید و چنین است که گفتار وي نیز رنگ مردم را دارد و بهو براي مردم سخن می
مستعمل    هاي زبانی گرفته تا اشیا و ابزار اي شفاف، از هنجارهاي گفتاري و گزارهآیینه
هاي  توان دید. بسامد کاربرد گزارهي مردم و باورها و عقاید ایشان را در این زبان میتوده

ي اجتماعی او در جایگاه یک آموزگار،  قالبی زبان نیز با نظام اندیشگانی مولوي، وجهه
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سوز، همچنین در جایگاه یکی از شاعران بزرگ ادب سنتی فارسی که بر  پیر و مرشد دل 
 ي ادبی شعر کالسیک مشرف است، پیوندي مستقیم دارد. ها سنت

متن، می تحلیل  از تجزیه و  آمده  به دست  آمارهاي  قالبی  توان گزارهبر اساس  هاي 
. تعارف  2(؛  269. کنایه )1ها، چنین تنظیم کرد:  رباعیات مولوي را به ترتیب فراوانی آن

.  8(؛  49. دشنام )7(؛  50. دعا )6(؛  69). لقب  5(؛  166. تهدید )4(؛  176. مثل )3(؛  186)
 (.19(؛ نفرین )39سوگند )

رباعیات، کنایی و شیوه زبان مولوي در  بر اساس  باید گفت ساختار  او  ي استدالل 
المثل گرفته  گیري از این آرایه و انواع آن )از تشبیه تمثیلی و ضربکاربرد تمثیل و با بهره

دهند و  ي معنایی کالم را گسترش میدها، دایرهتا تمثیل( استوار است. این دست کاربر
تر مطلب، به دلیل کوتاهی و فشردگی تصویر، بهتر در ذهن مخاطب  افزون بر تفهیم عمیق

شوند.  مانند؛ به همین دلیل، براي آموزش و تعلیم، ابزاري بسیار توانمند ارزیابی میمی
پیشه در رویارویی شاعر عاشق  يتعارف نیز بنا بر سنت شعر کالسیک فارسی، تنها سرمایه

ي زبانی،  جوي شعر فارسی است؛ از این رو بسامد این کلیشهبا معشوق سرکش و عربده
نوازي ایرانی نیز کاربرد تعارف را در گفتار شاعر تقویت  در رباعیات باالست. خوي مهمان

بزم یا دعوت به سماع، از درون کند؛ دعوت و نگهمی ی است که  هایمایهداشتن یار در 
است. از همین نوع است ابراز بندگی و تواضع مولوي در برابر پیران   شاعر بدان پرداخته

بخشد. همچنین،  هاي زبانی از جنس تعارف، را گسترش میطریقت که باز، کاربرد کلیشه
آمیز، به کار تعلیم و تربیت مریدان و جلب توجه  هاي محبتکالمتعارف در قالب تکیه

اي را آموزش  . مولوي معلم، در گام نخست با »اي جان« و »جان جان«، نکتهآیدآنان می
یابد و ناگهان زبان به تهدید  گاه که مریدان را صادق و اهل درد و ذوق نمیدهد تا آنمی
آمدن مولوي از مریدان است. از این رو تهدید  گشاید؛ این تهدیدها حاصل به ستوهمی

تاملرباعیات مولوي است؛ نکته  هاي پرکاربرد دریکی از آرایه که بسامد    برانگیز آني 
بسیار پایین »تحسین« در مقایسه با بسامد باالي »تهدیدهاي تحقیرآمیز«، معنادار است و 

اند تا مستحق تحسین. مولوي  دهد این سالکان بیش از هرچیز، نیازمند تنبیه بودهنشان می
گیرد که  کارمیامکانات کالمی خویش را بهي  براي تاثیرگذاري بر مخاطب، نه تنها همه

مال مرید نیز ابایی ندارد. هرچند پیش از این، پیري دانا، این وظیفه را در قبال  از گوش
است.    داشتهکشان، به انجام کاري واکشان یا کشانخود شاعر انجام داده و او را گوش

ذشتگان آموخته، امروز بر  هاي تربیتی از گي شیوهچه در حوزهتوان گفت، مولوي آنمی
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کند.  مریدان خویش، اعمال و از این طریق، میراث تربیتی گذشتگان را به آیندگان منتقل می
شود و در سهمی مهم از تهدید، از سوي معشوق تندخوي شعر فارسی به کالم تزریق می

  این حالت، شاعر، خود طرف تهدید است و نه تهدیدگر؛ تهدید به ریختن خون و آبروي 
اي  هاي این نوع تهدید است. بهرهمایهومان و سرگردان کردن او و... از درون خانعاشق، بی

اي است که در سنت  ي درنگ از تهدید نیز حاصل لحن و گفتار رجزگونهمهم و شایسته
شود و عرفان خاص  ي عرفانی« تعبیر میشعر عرفانی، پیشینه دارد و از آن به »حماسه

است. تهدیدِ مفاهیم انتزاعی مانند غم    مایه را دامن زدهه این درونمولوي، توجه ویژه ب
نگرد(  ي طنز بدان می)که در قاموس مولوي مطرود است( و توبه )که شاعر گاه به دیده

ي زبانی  و شیرین معشوق، از جمله کاربردهاي هنري این کلیشه  یا تهدید ساختارشکنانه
ي هولناک  آید که بر چهرهعرانی همچون مولوي برمیاست. این هنر تنها از قلم پرتوان شا

 نشانند. تهدید نیز نقش لبخند می
شود  اي به برخی اشخاص داده میکاربرد القاب و عناوین یا صفاتی که به طور کلیشه

است. مولوي با پرداختن به    هایی ماندگار آمدههاي مولوي، به کار خلق تیپنیز در رباعی
هاي صاحبان  پردازي، ویژگیزحمت هر نوع شخصیتبه آسانی و بیصاحبان این القاب،  

اي  ي او یا طنز و ترسیم چهرهاست. شگرد مبتکرانه ها را به خواننده نشان دادهاین عنوان
هاي مثبت در یک  کردن ویژگیکه با برجستهحب عنوان است یا آنکاریکاتوریک از صا

قاضی کاب(، ویژگی  کند )مثال  ت رفتار میتیپ شخصیتی که به طور ساختارشکنانه، درس 
کشد. میزان ارادت او به صاحبان القابی  تر به تصویر میرا روشن  شدهمنفی تیپ کلیشه

مانند شاه نیز از باورهاي عرفانی وي، از جمله اهمیت این عنوان در عالم عرفان سرچشمه 
ي بسیار  در یک نمونه  گیرد. مولوي به شکل معناداري از دربارها فاصله دارد و جزمی

 است. ضعیف، به مدح گرایشی نداشته
دنباله عمال  که  یافته  اختصاص  عزیزان  به  محبت  به  عمدتا  نیز  تعارفات  دعا  ي 

 است. آمیز از معشوق است. کاربرد دعا نیز در سطحی متوسط بودهستایش
است.   تهي تعلیم و تربیت یا گاه دفاع از خویش، مولوي از دشنام یاري جسدر حوزه 

ترین انواع آن یعنی دشنام ناموسی )مادرغر( و اعتقادي )کافر و...( ها از سختاین دشنام
صفت  ربرانگیز )دشمن خورشید، یخهاي لطیف و شاعرانه و تفک شود تا دشنامرا شامل می

دینی و...( یا پندناشنوي مردمان، مولوي آموزگار را  ...(. اغلب معایب اخالقی )ریا و بیو
هاي  دشنام  گشاید.گاه که تهدید کارساز نیست، زبان به دشنام میآورد و آن خشم می  به
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رسان آنان )مار نر/  تر فهم و عقل افراد )خر( یا ذات بد و آسیبحیوانی مولوي نیز بیش
 گیرد که با سرشت آموزگاري یا مصلح اجتماعی وي سازگار است.  زشت مار( را دربرمی

باور مولوي و نیز کراهت سوگند در اسالم،  وجه به شخصیت دیني سوگند، با ت در زمینه
ترین آمار، به »به خدا« و »واهلل« و »باهلل« تعلق  توسط است. بیشي زبانی مبسامد این کلیشه

دارد که عمدتا براي تاکید و به صورت تکیه کالم و معادل »والّا«ي زبان عوام امروز، به  
 است. شدهتر استفاده کمله«، کاررفته و از آن در معناي »قسم جال

ویژه بانی است؛ زیرا در عالم عرفان بههاي زترین سطح کاربرد کلیشهنفرین در پایین
   توزي جایگاهی ندارد.اندیش مولوي، بدخواهی و کینهدر نگاه پاک و نیک

 
 منابع 
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