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 تجزیه و تحليل گفتمانی و متنی رباعيات مولوی 
 

  احمد سنچولی

 زابل  دانشگاه
 

 چکيده 
ي ساخت گفتمانی و متنی پیشنهادي  تجزیه و تحلیل گفتمانی رباعیات مولوي که برپایه در  

اهلل یارمحمدي در خصوص رباعیات خیام صورت گرفته، نخست رباعیات مولوي به  لطف 

ها بررسی و  کاررفته در آن هاي به ي متمکن و مغلوب تقسیم گردیده و سپس سازه دو دسته 

هاي  ي مغلوب است که غالبًا در لحظه یات مولوي به شیوه واکاوي شده است. بیشتر رباع 

وجد و حال و کشف و شهود بر زبان وي جاري شده است. در رباعیات مغلوب غالبًا سخن  

از »او« در مقام حق، معشوق یا شمس تبریزي است و نوعی راز و نیاز عاشقانه و عارفانه در  

به آن  رباعیات مت خورد. درحالی می چشم ها  از مسائل کلی و فلسفی در  که در  مکن سخن 

سازه  براساس  هرچند  است.  هستی  عالم  و  انسان  خدا،  تشکیل خصوص  هم  هاي  دهنده، 

هاي یکسانی از قبیل توصیف، توصیه،  رباعیات مغلوب و هم رباعیات متمکن مولوي سازه 

از رباعیات    ها در این دو دسته تعلیل، تمنا، دعا و آرزو دارد، اما چارچوب فکري و محتوایی آن 

سازه  رباعی،  نوع  دو  هر  در  است.  مهم متفاوت  توصیف  محوري ي  و  سازه  ترین  ترین 

ي پیام قرار دارد و  جا که در این سازه، شاعر خود در جایگاه فرستنده آید و ازآن می حساب به 

غالبًا به بیان احوال خود، چه در لحظات آگاهی و چه در لحظات کشف و شهود پرداخته،  

 ي پیام به سوي گوینده و کالم او از نوع عاطفی و غنایی است. گیر جهت 
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 مقدمه .  1

در تجزیه و تحلیل گفتمانی و متنی، ساخت و بافت زبان در مراحل باالتر از جمله بررسی و  

ي  از دهه   ( discourse analysis) (. تحلیل سخن  123:  1386شود )رک. کادن،  واکاوي می 

ي سنتی و محققان ادبیات که عمومًا تحلیل خویش  شناسان، فالسفه در تقابل با دیدگاه زبان   1970

ها و صناعات منفک در  را بر واحدهاي مستقل زبان از قبیل جمله یا حتی واژگان و عبارت 

اي  ره دادند، به وجود آمد و به تحلیل سخن در زنجی هاي خاص گفتار قرار می خارج از موقعیت 

ها و تبادل گوینده )یا نویسنده( و شنونده )یا خواننده( در یک بافت موقعیتی خاص و  از جمله 

ي چیزي که  منزله در چارچوب سنن اجتماعی و فرهنگی پرداخت. تأکید بر معناي سخن به 

هاي خاص است، ریشه در آراي هانس، گئورک گادامر در  وابسته به شرایط فرهنگی و موقعیت 

تأو  قدرت،  علم  ساختارهاي  و  نهادي  مقتضیات  در  فوکو  میشل  تحقیقات  )هرمونتیک(،  یل 

ي فرهنگی دارد؛ اما استفاده از تحلیل سخن  شناسان شاخه تحقیقات کلیفورد گیرتز و دیگر انسان 

ي کنش گفتاري به جریان افتاد و سایر  در مطالعات ادبی توسط اچ.پی.گرایس، فیلسوف نظریه 

 (. 103:  1387تحلیل او را بسط دادند )رک. آبرامز،    پردازان زبان، نظریه 

منبسط و منسجمی از معانی تبدیل    يیدگاه او یک سخن مداوم به مجموعهد  يپایه  بر

ه  ربط و منفک باشد. شنونده و گویندبی  هاياي از جملهکه صرفاً مجموعهشود؛ نه آنمی

  د اي هستن زبانی گستردهي غیرهي دانش و تجربدارا  طور مشترک)یا خواننده و نویسنده( به

  کند. از زبان استفاده می  ،هاي زبان و فرهنگو نویسنده با قصد و هدف و براساس سنت

هاي خاصی که معناي  ها و نیز سخنها و موقعیتمیان گوینده و شنونده نسبت به شیوه

 (. 104 )همان: کند، دانش مشترکی وجود داردگفتار تفاوت پیدا می

اشاره شد در تجزیه و تحلیل گفتمانی، متن از طریق پرداختن به روابط   گونه که همان

بررسی فراجمله که شود.  می  اي  معنا  این  مطالعه  به  طریق  بخش  ياز  میان  هاي  روابط 

کالن    يدهندهتشکیل ساخت  متن،  می  (macro-structure)یک  مشخص  شود.  متن 

طرحطورِ  به قبیل  از  گوناگونی  اصطالحات  طرح  (schema)واره  کلی  کالن،  ساخت   ،

گفتمان گفتمان  (genre schema)گونه  زیربنایی  ساخت   ، (discourse structure) ،
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معانی گفتمانی  (rhetoric structure)بیان  -ساخت  تحلیل  و  تجزیه   ،(discourse 

analysis )  فکري چارچوب  و  ادبی  نوع  زیربنایی  طرح  )بالغی(،  رتوریکی  ساختار   ،

 (conceptual framework  ) شده دانسته  یکدیگر  همه مترادف  که  آن اند  ساختار  ي  به  ها 

دهی یک متن یا گفتمان را تعبیر و تفسیر  شوند که نظام و سازمان زیرین و بنیادینی اطالق می 

(؛ بنابراین گوینده یا  1379، نقل از حسینی،  124:  1390کند )رک. رشیدي و همکاران،  می 

اي و اطالعاتی که ظاهرًا بین او و  متن، با توجه به معرفت زمینه  نویسنده به هنگام تولید یک 

کند )رک. یارمحمدي،  ي مطلب استفاده می خواننده مشترک است، از قالب خاصی براي ارائه 

هاي شعري که به دلیل برخورداري از بافت منسجم و محکم خود،  (. یکی از قالب 31:  1374

ري، همواره توجه شاعران را به خود جلب کرده،  هاي شع ي مضمون بیشتر براي سرودن همه 

ها و  جا که رباعی مشتمل بر دو بیت است، قالبی مناسب براي ثبت لحظه رباعی است. ازآن 

طور کلی احوال زودگذر شاعرانه است؛ بنابراین  هاي درونی و به هاي شخصی و دریافت تجربه 

طور کلی تمام مضامین شاعرانه  و به   احوال عاشقانه، احوال عارفانه، مسائل فلسفی و اجتماعی 

مضمون   یک  بیان  به  فقط  گاه  شاعران  از  برخی  است.  یافته  انعکاس  ادبی  قالب  این  در 

عاشقانه پرداخته  رباعیات  مثل  ) اند؛  رودکی  و صوفیانه   329ي  عارفانه  رباعیات  یا  ي  ه.ق(، 

ه.ق(. گاه نیز    510یام ) ه.ق(، یا رباعیات فلسفی خ   618ه.ق( و عطار )   440الخیر ) ابوسعید ابی 

 خورد.  می چشم هایی از تمام این مضامین در رباعیات یک شاعر به جلوه 

 ( معروف   673مولوي  از  یکی  همه هـ.ق(  که  است  ایرانی  عارف  شاعراِن  این  ترین  ي 

مضامین یعنی عاشقانه، عارفانه و فلسفی در رباعیات او متجلی شده است و گاه این سه نوع  

هم درآمیخته است. رباعیات او از لحاظ دربرداشتن مضامین تازه، ممتاز  و به رباعی در شعر ا 

(. درحقیقت رباعیات او مثل دیگر اشعارش سرشار از تازگی  74:  1363است )رک. شمیسا،  

اش پیوسته در حال جوش و خروش. مولوي خود،  و طراوت است و احساس و اندیشه 

رباعی آمده که هجده    1983یا دیوان کبیر،    ي رباعی است. در جلد هشتم کلیات شمس شیفته 

ها عربی  صورت ملمع وجود دارد که بیت اول آن رباعی به زبان عربی است و دو رباعی به 
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بیتی دارد که در این تحقیق لحاظ نگردیده است؛ بنابراین تعداد  است. همچنین دو رباعی یک 

 نمونه برآورد شده است.   1981رباعیات او  

 

 مسئله و سؤاالت تحقيق بيان . 1. 1

بندي  ي »مغلوب« و »متمکن« ردهبندي، سخن منثور صوفیه به دو دستهبرمبناي یک تقسیم

هاي درونی و شخصی  هاي شهودي و دریافتاست. سخن مغلوب به قلمرو تجربهه  گردید

کالم متمکن منطبق بر آگاهی جمعی، دانش رسمی و علم اصطالحی صوفیه  تعلق دارد و  

همین رویکرد، در این پژوهش نیز رباعیات    ي(. برپایه62- 35:  1389فتوحی،  است )رک.  

رباعیات متمکن که  بندي شده است.  ي »متمکن« و »مغلوب«  طبقهمولوي به دو دسته

، غالباً  است  رود و حاصل ضمیر خودآگاه شاعرمیکاربراي بیان مسائل فلسفی به  معمواًل

کمتر  يجنبه و  دارد  تعلیمی  و  بسامدآموزشی  و    370)  ین  به خود %67/18رباعی  را   )

درونی    يتجربه  و مولود  ف و شهودحاصل کش  و رباعیات مغلوب که  است   اختصاص داده

رباعی و    1611)  بیشترین بسامد   هاي شخصی و ضمیر ناخودآگاه شاعر است،و دریافت

   .( را دارد32/81%

متمکن رباعیات  از  دسته  مولوي    و  هر  میمغلوب  سازهتوان  را  و  اجزا  هاي  به 

ساخت است که به   يور از سازه، هریک از اجزاي سازندهد. منظتري تقسیم کرکوچک

و کار خاصی    دارداي  ترتیب و انسجام ویژهنظم،  شود که  آن واحد ساختاري نیز گفته می

(.  176- 175:  1390  شناس،حق  ک.دهد )ر را در چارچوب اهداف کلی ساخت انجام می

ي  در سه دسته   رباعیات متمکن و هم رباعیات مغلوب مولوي از حیث اجزاي سازندههم  

اي  سازهیک  گیرند. بیشتر رباعیات او از نوعاي جاي میسازهاي و سهسازه، دوايسازهیک

 توصیف است.   يخصوص سازهبه

که   ذکر است  به  گفتمانالزم  تحقیق    در خصوص ساخت  تاکنون  مولوي  رباعیات 

تحلیلی تالش  یتوصیف  يته است؛ بنابراین در این پژوهش به شیوهصورت نگرفمستقلی  

هاي  و به این سؤال   شودبررسی و تجزیه و تحلیل    گردیده تا رباعیات او از این حیث
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  این رباعیات هایی تشکیل شده و اساسی پاسخ داده شود که: رباعیات مولوي از چه سازه

 است؟  پذیرتقسیم  هاییبه چه دسته

متمکن و مغلوب تقسیم    يتهه منظور یافتن پاسخ، نخست رباعیات مولوي به دو دسب

  ه و بسامد، نوع سازه و مضامین ه بررسی شدها از لحاظ سازیک از آن، سپس هر  شده

 ها مشخص گردیده است. یک از آنکاررفته در هربه

 

 هدف و ضرورت انجام تحقيق  .2. 1

هرچه بیشتر ساخت و بافت رباعیات مولوي و ارتباط  هدف از انجام این تحقیق، شناخت  

جا که توجه اغلب محققان به دیگر  عنوان یک اثر ادبی است. ازآناجزاي آن با یکدیگر به

توجه گردیده  رباعیات وي  به  بوده و کمتر  از جمله مثنوي معنوي و غزلیاتش  او    آثار 

زیرا در    ؛شود  ی واکاوينمود تا رباعیات وي از حیث گفتمانی و متن ، ضروري میاست

شود، ساخت و این نوع بررسی که نوعی تجزیه و تحلیل گفتمان ادبی نیز محسوب می

 شود.بافت زبان در مراحل باالتر از جمله مطالعه می

 

 روش انجام تحقيق  .3. 1

رباعیات مولوي با استفاده از طرح    انجام شده است.  تحلیلیصیفیروش تو   این پژوهش به

بر  وص رباعیات خیام مبتنی( در خص1383ساخت گفتمانی و متنی پیشنهادي یارمحمدي ) 

. در این پژوهش، «، »توصیه« و »تعلیل« بررسی و مطالعه شده است»توصیف   يسه سازه

  اوي شده است. تمام رباعیات مولوي که در جلد هشتم کلیات شمس تبریزي آمده، واک

به دو  به این ترتیب که   تقسم گردیده و    يدستهنخست رباعیات او  متمکن و مغلوب 

بیان گردیبندي شده و وجوه اشتراک و افتراق آناستخراج و دسته  هاسپس سازه ده  ها 

  ي بر ذکر صفحه، شماره در ارجاع به رباعیات مولوي عالوه. شایان ذکر است که  است

 ست.آمده ا  )/(رباعی نیز بعد از ممیز
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 تحقيق   یهپيشين. 4. 1

( تقسیم( در مقاله1389فتوحی  تا کالم مغلوب« ضمن  متمکن  »از کالم  بندي سخن  ي 

ي متمکن و مغلوب، به بازشناسی دو گونه نوشتار در نثر صوفیانه  منثور عارفانه به دو دسته

تفاوت بنیاد  و  متن پرداخته  از  گروه  دو  این  معرفتیهاي  لحاظ خاستگاه  از  را  منبع  ها   ،

 آگاهی، محتواي متن و نقش و کارکرد زبان بررسی کرده است. 

  ي انی و متنی رباعیات خیام و منظومه »ساخت گفتم  ي ( در مقاله1383یارمحمدي )

هاي خیام  انگلیسی فیتزجرالد« به بررسی و تجزیه و تحلیل ساخت کالن رباعیات و چارپاره 

رباعیات   براي  را  چارچوبی  و  سازه پرداخته  سه  بر  مشتمل  که  داده  دست  به  ي  مذکور 

»توصیف«، »توصیه« و »تعلیل« است. او معتقد است که این چارچوب در اغلب رباعیات خیام  

اند  شود. البته در بعضی حاالت این سه عنصر تغییر جا داده، در یکدیگر تداخل کرده دیده می 

اي به  ( در مقاله 1390دي و انصاري ) یا اینکه یک سازه دو بار یا بیشتر تکرار شده است. رشی 

ي  بر سه سازه اند و در آن عالوه هاي باباطاهر همدانی« پرداخته »بررسی ساخت کالن دوبیتی 

ي »گله و شکایت« و »آرزو و  پیشنهادي یارمحمدي براي توصیف رباعیات خیام، دو سازه 

 اند. ته هاي باباطاهر قابل تشخیص دانس تمنا« را نیز در ساخت کالن دوبیتی 

اي به بررسی »رفتارهاي هنري در رباعیات موالنا«  ( در مقاله1388لی و حقیقی )حسن

انگیزش از  برخی  و  وي  پرداخته  رباعیات  در  را  موالنا  ادبی  شگردهاي  و  هنري  هاي 

پی در  درهایش پیاحساسات و اندیشه  همچونکالم وي    اند و بر این باورند که بازنموده

»رباعی و موضوع    ي( در مقاله1388صاري اوغلو )  ز تازگی است.حال زایش و سرشار ا

هاي موالنا  مرگ و آن سوي مرگ و اندیشه  ي لهدر رباعیات موالنا« به بررسی مسئ   مرگ 

استپردا مشهديخته   .  ( همکاران  مقاله1389و  در  رباعیات  شناس»سبک  ي(  فکري  ی 

؛  اندها و مثنوي مولوي یکسان دانستهرباعیات او را در کلیات با غزل   يمایهموالنا«، درون

اما امتیازاتی همچون اختصار و ایجاز و سادگی و صمیمیت را وجه تمایز رباعیات او از  

اي به »تحلیل رباعیات مولوي از  ( در مقاله1389ندیکی )زارعاند.  دیگر آثار وي برشمرده

رباعیات او را    %20رباعی، یعنی چیزي در حدود    200منظر داستانی« پرداخته و حدود  
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به  داراي که مولوي  دانسته  داستانی  نزدیکطرح  به  منظور  مفاهیم غامض عرفانی  کردن 

 ذهن مخاطب خاص یا عام از این شیوه استفاده کرده است.

 ( مقاله1389شعبانی  در  ترانه  ي(  و  »مولوي، صوفی  موالنا  رباعیات  بررسی  به  گو« 

دینی و    ي ي را به چند دستهمضامین رباعیات وجایگاه آن در شعر فارسی پرداخته و  

ترین ویژگی رباعیات او  و عمده  ه و قلندرانه تقسیم کردهاخالقی، فلسفی، عارفانه، عاشقان 

ا در  آنچه موالن  ی، روشنی و زبان صمیمی شاعر دانسته است. وي معتقد استرا سادگ

ها به صلح و سانعشق و جذبه به عالم هستی، دعوت ان  رباعیات عرضه داشته، سواي

اي به  ( در مقاله1395مازندرانی و همکاران )صالحیدوستی و دوري از تعصب است.  

بررسی »موسیقی کناري در رباعیات موالنا« پرداخته و معتقدند که موالنا در کاربرد قافیه  

شگفتی ردیف،  بهو  با  و  داده  نشان  خود  از  زیادي  ردیفهاي  و کارگیري  بلند  هاي 

حالی و هیجانات  هاي خالق دیگر، شوریدهافیه و ردیف با یکدیگر و شیوهدرآمیختن ق 

 عاطفی خود را از این طریق به خواننده انتقال داده است.  

 

 تجزیه و تحليل گفتمانی و متنی رباعيات . 2

 . رباعيات متمکن 1. 2

هاي اهل وجد  رباعیات صوفیه کاًل دو نوع است. یکی رباعیاتی که از متصوفان قدیم و صوفی 

مشرب عرفانی و اصول کلی آن مشتمل است و  و حال صادر شده و بر حال و هواي خوش  

اي از عشق و عرفان است؛  از اصطالحات مدرسی و امور جزیی به دور است و بیشتر آمیزه 

ي متأخر صادر  الخیر و موالنا. دوم رباعیاتی که معمواًل از صوفیه ابی مانند رباعیات ابوسعید  

روح درسی بوده و محتاج به شرح و بحث است  شده و مشتمل بر اصطالحات خشک و بی 

برند؛ مانند غالب رباعیات جامی  و غالبًا جز اهل تحقیق در تصوف رسمی از آن سود نمی 

ان رباعیات مغلوب نامید و نوع دوم را رباعیات  تو (. نوع اول را می 95:  1363)رک. شمیسا،  

متمکن. با توجه به این نکته، منظور از رباعیات متمکن، رباعیاتی است که در حالت آگاهی  

به  شاعر  و  شده  سروده  هوشیاري  می گونه و  نماید.  اي  منتقل  مخاطب  به  را  پیامی  خواهد 



 ( 45پیاپی) 1399، پاییز 3ی شماره  ،12 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ـــــــــــــ  94

 

ي معنایی روشن و صریح هستند و  اند و دارا معنایی گونه رباعیات از منظر داللت، تک این 

دارد و »هدف    ( referential) ي تعلیمی دارند. زبان در چنین حالتی، فرایند ارجاعی  بیشتر جنبه 

متجلی  روشن گفتمان  و  واقعیت ساختن  و  حقایق  است«  نمودن  هستی  عالم  و  جهان  هاي 

اي پاي اندیشه  (. در رباعیات متمکن مولوي نیز ج 1990، نقل از سویلز، 30:  1378)شهبازي،  

 داند: نمک می توان یافت. مولوي خود سخن حاصل از هوشیاري را بی و هوشیاري را می 

 سخنم به هوشیاري نمکی ندارد اي جان 
 

 ستانی  من سخن  ز  چو قدحی دو موهبت کن   

 ( 132/2835 :6،ج1378 )مولوي،          

سروده  از  دسته  این  کوشش  برخی  حاصل  که  را  وي  است،  هوشیارانه هاي  شاعر  ي 

مرور ایام    ي جان و روان است و به هاي »نعلی« و آنچه را که حاصل خیزش مستانه سروده 

- 53:  1379اند )رک. سرامی،  هاي »لعلی« نامیده در ژرفاي ضمیر وي پرورش یافته، سروده 

هاي  هاي عاطفی مولوي در هنگام سرودن شعر و زمینه ي هیجان (. هرچند به دلیل غلبه 54

پذیري شعر عارفانه، گاه تعیین مرز دقیق رباعیات متمکن و مغلوب در شعر وي دشوار  تأویل 

تنظیم نماید، اما با توجه به ویژگی می  کننده،  هاي خاص کالم متمکن که زبان در آن نقش 

ي داللت و معنا در آن محدود بوده، سعی  گر را برعهده داشته و دامنه دهنده و هدایت سازمان 

پذیر  معنایی و معنا در آن تعّین قناع مخاطب دارد. از رهگذر همین محدودیت، زبان، تک در ا 

(. تعداد رباعیات متمکن مولوي را که غالبًا  62- 35:  1389شود )رک. فتوحی،  و قطعی می 

رباعی دانست که از لحاظ    370توان در حدود  ي فلسفی، دینی و اخالقی دارند، می جنبه 

ات مغلوب او بسیار اندک است. بسیاري از رباعیاتی که منسوب به  کمیت در مقابل رباعی 

گیرد. این دسته از رباعیات  می   مولوي است و یا از دیگران دانسته شده، در همین دسته جاي 

پذیر  اي تقسیم سازه اي و سه اي، دوسازه سازه ي یک مولوي از حیث عناصر سازنده به سه دسته 

 شود.  هاي خاصی می ل زیرسازه ها نیز شام است که هریک از آن 

 ای سازهرباعيات یک .1. 1. 2

یک رباعیات  که    نمونه  240اي  سازهتعداد  را    %86/64است  مولوي  متمکن  رباعیات 

یف  ها فقط یک سازه یعنی توص شود که در آنگیرد. این نوع، به رباعیاتی اطالق میمیدربر
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توصیف و    يدو دسته  این نوع رباعیات خود به  بنابراین  و یا توصیه کاربرد داشته باشد؛ 

 گردد:توصیه تقسیم می

در توصیف، شاعر معمواًل در جایگاه داناي کل قرار گرفته و پدیده یا  توصيف:    -الف

رباعیات متمکن   %58/89است که    نمونه  215  کند. بسامد این سازهاي را توصیف میواقعه

می  لويوماي  سازهیک شامل  عالوهرا  آن شود.  رباعیاتبر  تمامی  در  سازه  این  جز  هب  ، 

ساز  داراي  فقط  که  توصیههرباعیاتی  وجود  ا ي  ازاینند،  سازهدارد.    ، توصیف  ي رو 

توصیف در   يآید. سازهحساب میازه در رباعیات وي بهترین و پرکاربردترین س محوري

از جمله  رباعیات او خود شامل توصیف احوال خویشتن و توصیف مسائل کلی و فلسفی  

شخص  صورت اول شود. وجه فعل در این سازه، اخباري است که به خدا، انسان و جهان می 

سوم  می یا  بیان  با  شود شخص  گوینده  نزدیک  ارتباط  بیانگر  اخباري  وجه  باالي  »بسامد   .

)فتوحی،   یاکوبسن    (. 287:  1391رخدادهاست«  تعبیر  به  که  خود  احوال  توصیف  در 

یابد )رک. صفوي،  می (  emotive) گیري پیام به سوي گوینده است و کالم نقش عاطفی  جهت 

 دهد: شخص گزارش می صورت اول (، مولوي غالبًا از احوال خود به 31:  1383

 ر استــــ و زارتـــم تـــ هر روز دلم در غ 

 را ـــ مت  ـــت بنگذاشـــ م، غم ـــ بگذاشتی

 

م  بیــــ وز  دل  استن  بیزارتر  تو   رحم 

 ت از تو وفادارتر استـــ ا که غم ـــ حقّ

 (213/ 36: 8، ج1378)مولوي،       

شود و همیشه شامل حال آدمی می  ه لطفشمولوي کسی است ک  يهخدا در اندیش

تنگناهاي سخت بشري او تنها انسان را به بهترین شکل آفریده، بلکه در میان سوداها و  نه

هاي زیبایی  آرزوها و آرمان   ي تصویر او یعنی دل، امیدها وگذارد و در خانهرا تنها نمی

 رویاند: را می

ــا ــد او تنه ــش کن ــرا نق ــه ت ــس ک  آن ک

ــه ــی دل تــو در خان ــویر تــو یعن  ي تص

 

 تنهــــا نگــــذاردت میــــان ســــودا 

 بررویانــــد دو صــــد حریــــف زیبــــا

 (57/ 10 )همان:                       
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ها در  صفات اوست و این چرخ فلک  ينهایت است. عالم سخرهقدرت خداوند بی

 دست تصرف او کمتر از عصایی است: 

 ها کــه حــد بیــنش ماســت این چرخ فلک

 هـــر ذرّه و قطـــره گـــر نهنگـــی گـــردد

 

 در دست تصرف خــدا کــم ز عصاســت  

 آن جملــه مثــال مــاهیی در دریاســت 

 (160/ 28)همان:                       

نیز در دیدگاه  بندهمولو   انسان  از صفاتی همچون غرور،  باید  نان بودن، هواي    يي 

طور  جویی، توجه به زر و مال و بهگفتار و کردار، عیب  نبودن هماهنگنفس، ظاهربینی،  

دور آید، بهمیشمارراه سیر و سلوک مانع به  در  و ناکردنی است و  کلی هر آنچه ناپسندیده

 باشد تا توحید واقعی براي او حاصل گردد:

ــود ــق نش ــانی مطل ــود ف ــده ز خ ــا بن  ت

ــت  ــابودن تس ــت، ن ــول نیس ــد حل  توحی

 

ــود  ــق نشـ ــزد او محقّـ ــه نـ ــد بـ  توحیـ

ــود ــق نش ــاطلی ح ــزاف ب ــه گ ــی ب  ور ن

 (800/ 135)همان:                    

و    شودنمیحل  مولوي، اسرار حقیقت از طریق سؤال و علم اکتسابی    يهدر اندیش 

برد. براي رسیدن به حال و کشف و شهود باید ریاضت  نمیراه    «حال »به    «قال »کس از  هیچ

 کشید و دیده و دل را خون کرد:

ــؤال ــه س ــل ب ــود ح ــت نش ــرار حقیق  اس

 دل خــون نکنــی پنجــه ســالتــا دیــده و 

 

ــال  ــاختن حشــمت و م ــه درب ــز ب ــی نی  ن

 از قـــال کســـی را نبـــود راه بـــه حـــال

 (1085/ 183)همان:                    

  یارمحمدي، رک.  شود )طریقی می يو ارائه  ، به خواننده توصیهدر این سازهتوصيه:    -ب

ي  ها سازهدر برخی نمونهمراه است، اما  تعلیل ه  عمواًل باتوصیه م  يسازه(.  34:  1383

می رباعیاتشودتعلیل حذف  نوع  این  سبب  همین  به  یک.  بهسازه،  اند.  آمدهحساباي 

داراي سازهبسامد   فقط  که  متمکنی  که    نمونه  25د،  ان صیهتو   يرباعیات    % 41/10است 

امی  یا کلمات التز  ، از فعل امر یا نهیتوصیه شود. دررا شامل می رباعیات متمکن مولوي

گیري  جهت  ،دهد»این وجه نشان می  شود.شخص استفاده می»باید« و »نباید« و ضمیر دوم
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به اجراي یک عمل از نوع درخواست، توصیه، اجبار و فرمان  و حالت گوینده نسبت 

ي گیرنده )خواننده یا  گیري پیام به سوجهت  ،(. در این وجه287:  1391  است« )فتوحی،

و بوده  ارتبا   شنونده(  روند  میدر  قرار  توجه  کانون  در  مخاطب  اعتقاد ط،  به  که  گیرد 

ترغیبی   و  تشویقی  زبان  این  ترین ویاست و مهم  (conative)یاکوبسن، نقش  آن  ژگی 

 (: 31:  1383  صفوي،رک.  سنجش نیست )ها قابلگونه ساختاست که صدق و کذب این

ــته ــرا خسـ ــیار تـ ــدبسـ ــد شـ  روان بایـ

 اي، بســــاز بـــا آدمیــــانگـــر آدمـــی

 

 نماي ایــن و آن بایــد شــدانگشــت و  

 ور چــون ملکــی، بــه آســمان بایــد شــد

 (601/ 102: 8، ج1378)مولوي،       

ــدار ــرار مـ ــی دم اسـ ــا را بـ ــوش مـ  گـ

 دســـت مـــا را بـــی مـــی خمّـــار مـــدار

 

ــدار  ــار مـ ــی رخ گلنـ ــا را بـ ــم مـ  چشـ

 مــا را نفســی بــی خــودت اي یــار مــدار

 (878/ 149)همان:                    

 صورت پرسشی است:گاه توصیه به

 کــار؟ نفــس بی يهتــا چنــد کشــی ســخر

ــار؟  ــه و دین ــی لقم ــد دوي در پ ــا چن  ت

 

 خار؟ يهخــوري چــو اشــتران خوشــ   تا چند 

ــن آر ــر دیــ ــه، آخــ ــافر کافربچــ  اي کــ

 (881/ 149)همان:                        

 ای سازهرباعيات دو. 2 .1 .2

توصیف    يها دو سازهشود که در ساختمان آن اي به رباعیاتی اطالق میرباعیات دوسازه

این نوع رباعیات    بنابراین  رفته باشد؛ کارو توصیه، توصیف و تعلیل یا توصیه و تعلیل به

 %21/16که  رسد نمونه می  60 به  ايشوند. بسامد رباعیات دوسازهبه سه دسته تقسیم می

 شود.و را شامل میارباعیات متمکن 

در این نوع رباعیات هم توصیف وجود دارد و هم توصیه.  توصيف و توصيه:    -الف

شود. تعداد  سفی میل کلی و فللباً شامل توصیف احوال خود و مسائتوصیف غا  ي سازه

شود.  اي متمکن را شامل میسازهرباعیات دو  %33/33است که    نمونه   20این نوع رباعیات  

 :ي توصیف و توصیه استي دو سازهرباعی زیر دارا 
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ــو آن را ــت، بج ــانی اس ــو ج ــان ت  در ج

ــو آن می ــر ت ــده  گ ــوفی رون ــوییص  ج

 

 در کــوه تنــت د،رّي، بجــو آن کــان را 

 خــود بجــو تــو آن رابیرون تو مجــو، ز  

 (32/ 6)همان:                         

 شود:صورت تمنا و دعا بیان میمستقیم است و گاه بهصورت غیرگاه توصیه به

 تهدیــد عــدو چــو بشــنود عاشــق راســت 

 نتوان بــه گمــان دشــمن از دوســت بریــد

 

 ســو کــه خداســت راند خــر تیــز بدانمی 

ــالی ز حقیقــت برخاســت  ــه خی ــوان ب  نت

 (148/ 26)همان:                         

 پنـــداري کـــه از غمانـــت رســـتممی

ــتم ــادي دس ــیچ ش ــه ه ــان ب ــارب، مرس  ی

 

ــتم  ــتم و بنشس ــبور گش ــو ص ــی ت ــا ب  ی

 گر یــک نفــس از درد تــو خــالی هســتم

 (1124/ 190)همان:                    

 صورت پرسشی است: ي توصیف بهگاه سازه

ــد مگــس را  ــان شــکر چن ــر ک  غوغاســت ب

 مرغی که بــر آن کــوه نشســت و برخاســت 

 

ــه مگس  ــا پرواســت؟ کــی کــان شــکر را ب  ه

 افزود و چــه کاســت؟بنگر که درآن کــوه چــه

 (152/ 26)همان:                           

تعليل:    -ب و  معمواًلبر سازهعالوهتوصيف  که  توصیه  داردتعلیل  ي  همراه  به  گی  اه ، 

شود و تعلیل، علت توصیه یا توصیف بیان می ياست. در سازه داراي تعلیل توصیف نیز

این  افزود. بسامد    را به آن  حرف ربطاین  توان  یا می  آید،مواًل تعلیل با حرف ربط میمع

  ي سازه شود.  اي متمکن را شامل میرباعیات دوسازه  %15است که   نمونه   9نوع رباعیات 

مولوي  .  تمثیلی دارد يهو گاه جنب  است  ، عقالنی و منطقیتعلیل در این دسته از رباعیات

 خود بیابد:  يو درخور پذیرشی براي توصیف یا توصیهکوشد دلیل منطقی می

ــود ــان نب ــو پنه ــر ت ــه در او مه ــر دل ک  ه

ــود ــلطان نب ــت س ــه در او هیب ــهري ک  ش

 

ــود  ــلمان نبـ ــود آن دل و مسـ ــافر بـ  کـ

ــودویران ــران نب ــه وی ــر، اگرچ ــده گی  ش

 (769/ 130)همان:                      

در این نوع رباعیات، هم توصیه وجود دارد و هم تعلیل. درواقع    توصيه و تعليل:  -ج

توصیه باهر  به  تعلیل  اي  رباعیات  نوع  این  بسامد  است.  که    رسد نمونه می  31ی همراه 
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رباعی زیر داراي توصیه و    شود.اي متمکن را شامل میدرصد رباعیات دوسازه  66/51

 تمثیلی دارد:  يي توصیه چند بار تکرار شده و تعلیل نیز جنبهتعلیل است. سازه

ــه ســبوي  ــرزن ب ــادان ســنگ صــحبت ب  ن

 با نــااهالن مکــن تــو یــک لحظــه درنــگ

 

 بـــر دامـــن زیرکـــان عـــالم زن چنـــگ 

ــگ ــرد زن ــی، گی ــو در آب نه ــه چ  آیین

 (1076/ 182)همان:                    

 شود:ا بیان میصورت تمنّگاه توصیه به

ــوش ــت خـ ــوافقی، وقتـ ــرا مـ ــار مـ  اي یـ

 خواهم به دعــا کــه عاشــقان خــوش باشــند

 

 بــر حــال دلــم چــه الیقــی، وقتــت خــوش 

 ور زان که تو نیــز عاشــقی، وقتــت خــوش

 (1025/ 173)همان:                    

می خداوند  از  زیر  رباعی  در  عقلمولوي  او  به  که  برخالف  ی  خواهد  چیزي  که  بدهد 

ند و به او زهد و دینی عطا کند که از عهد پروردگار سرپیچی ننماید و اوامرش برنگزی

   :نبردپیاو ببخشد که به کنه ذات الهی  علمی به

ــوان ــدن نت ــو گزی ــالف ت ــه خ ــی ک  عقل

ــوان ــیدن نت ــو رس ــه ت ــه کن ــه ب ــی ک  علم

 

ــوان  ــدن نت ــو بری ــد ت ــه ز عه ــی ک  دین

ــدن  ــه ز دام تــو رهی ــدي ک  نتــوانزه

 (1419/ 239)همان:                    

 ایسازهسه .3. 1. 2

. تعداد ي توصیف، توصیه و تعلیل هستندهشود که داراي سه سازبه رباعیاتی اطالق می

گیرد.  میرا دربر رباعیات متمکن مولوي    % 91/18است که    نمونه   70اي  سازهت سهرباعیا 

توصیف احوال خود، توصیف    هايزیرسازهي توصیف خود،  کر شد سازهگونه که ذهمان

 شود: می  را شامل  کلی از جمله خدا، انسان و عالم هستی  مسائلاحوال معشوق و توصیف  

ــ   پــدر اســت   يهاي یوسف، امان تو بــه خان

ــین ــودان منش ــا حس ــاز و ب ــرگ بس ــا گ  ب

 

 صحرا و بــرادران هــالک و خطــر اســت  

 ر اســت گرگ حسد از گــرگ برونــی بتــ 

 (216/ 37)همان:                         

 شوند: گو و سؤال و جواب و یا به تعبیري غیرمسقیم بیان میوصورت گفتها بهگاه سازه
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چراست؟  درد  همه  »این  که:  مرا   گویند 

کار خطاست این  که  مگو  »چنین  که:   گفتم 

 

زرد چراست؟«   رخ  این  و  آه  و  نعره   وین 

و   ببین  مهش  چو  برخاست«روي   مشکل 

 (25/146)همان:                           

 شود: ها عوض میگاه جاي سازه

فرداست را  روزها  که  مکن  دوست   اي 

رواست نه  خیانت  عاشقی  مذهب   در 

 

پیداست  روشن  روز  چو  بدي  و   نیکی 

راست ناید  روي  کژ  تو  روم  راست   من 

 (140/ 24)همان:                         

 . رباعيات مغلوب 2.2

شود که از عارفان و صوفیان اهل وجد و حال صادر  رباعیات مغلوب به رباعیاتی گفته می 

اي از عشق و عرفان است. در سخن  شده و مشتمل بر حال و هواي خوش عرفانی و آمیزه 

هاي تازه است. سخن مغلوب،  ها و تجربه افق مغلوب، کار زبان، بیانگري و کشف و خلق  

تجربه  بی مولود  حاصل  و  فردي  آگاهی  و  شخصی  و  درونی  نگارش  خویش ي  و  نویسی 

شمار و ابهام، سرشت ذاتی آن بوده و  خودکار است. معانی در آن چندوجهی، متناقض و بی 

(.  62- 35  : 1389ناپذیري بر آن غالب است )رک. فتوحی،  چندمعنایی و چندالیگی و تعین 

جا که مولوي شاعري عارف و مغلوب احوال خویش بوده، بخش اعظم رباعیات او نیز  ازآن 

هاي درونی  هاي شهودي و دریافت هاي تند عاطفی و تجربه همچون غزلیاتش متأثر از هیجان 

ترانه وي است. به عبارتی »او غزل  بیند؛ یعنی در حالتی به  هاي خویش را خواب می ها و 

یازد که دربست در اختیار جان پنهان و به تعبیر اکنونیان ضمیر ناخودآگاه  می   شاعري زبان 

نمونه است که    1611(. بسامد رباعیات مغلوب مولوي  68:  1379خویشتن است« )سرامی،  

اي،  سازه ي یک شود. این نوع رباعیات نیز به سه دسته کل رباعیاتش را شامل می   % 81/ 32

 هایی است: ها خود داراي زیرسازه گردد که هریک از آن اي تقسیم می سازه اي و سه دوسازه 

 ایسازهرباعيات مغلوب یک. 1 .2. 2

این نوع رباعیات را    لويورباعیات مغلوب مکل    %69/ 08است که    نمونه  1113  تعداد 

 د.گردتوصیف و توصیه تقسیم می  ياي خود به دو دستهسازهرباعیات یکشود.  شامل می
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اعیات  توصیف پرکاربردترین سازه در رب  يگونه که ذکر شد سازههمان  توصيف:  -الف

شود. بسامد  می  احوال خویشتن و توصیف مسائل کلی  شامل توصیف   مولوي است که

گیرد.  میاي مغلوب او را دربرسازهرباعیات یک  %08/93است که    نمونه  1036این سازه  

مولوي اختصاص    يبه شرح احوال عاشقانه و عارفانه  در این سازه، بخش اعظم رباعیات

ند؛ قطره نیست. با اینکه هر  دا خود را بحر تمام می  ،خویشی. او در حالت بییافته است

دارد که »من  ، اما فریاد برمینی وي استگر احوال درووجودش به زبان حال بیان  يذرّه

نشان سودایی و شیدایی وي    ن مغرور و خودبین نیستم. دود دلشذرّه نیم« و مثل احوال 

 ي لعل، گوهر وجود او از باده.  زنداست. دریاي دل خونین او هر لحظه موج خون می

را نوشیده، ی و وصل معشوق  ناب شده و ساغر از دست او به فغان آمده. از بس می تجلّ

 بیند:تفاوتی بین خود و او نمی

ــره نــیم ــامم و یکــی قط ــن بحــر تم  م

 گویــد بــه زبــان حــال هــر یــک ذرّه

 

ــیم  ــرّه ن ــوالن غ ــو اح ــیم و چ ــول ن  اح

ــی ــاد هم ــ  فری ــیمـ کن ــن ذرّه ن ــه م  د ک

 (1349/ 227: 8، ج1378)مولوي،     

 دود دل مــــا نشــــان سوداســــت دال

 دلزنــد دل از خــون ايهر مــوج کــه می

 

ــت دال  ــت پیداس ــه از دل اس  وآن دود ک

ــت دال ــه دریاسـ ــر کـ ــود مگـ  آن دل نبـ

 (43/ 8)همان:                         

ــاد ــا يهاز ب ــوهر م ــد گ ــاب ش ــل، ن  لع

 خوریم مــی بــر ســر مــی  از بس که همی

 

ــا  ــاغر م ــا س ــان ز دســت م ــه فغ ــد ب  آم

 ما در سر مــی شــدیم و مــی در ســر مــا

 (50/ 9)همان:                         

او مـن باشـد، ایـن عـالم را مثـل ذرّه بـر   او من نیست و اگـر یـک لحظـه مـنِ  منِ

 زند:هم می

ــی ــن منم ــی م ــر دم ــیم و اگ ــن ن ــن م  م

 گر آن منمی کــه دل ز مــن برکنــده اســت 

 

ــی  ــم زنم ــر ه ــو ذرّه ب ــالم را چ ــن ع  ای

 خــود را چــو درخــت از زمــین برکنمــی

 (1855/ 312)همان:                    
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زیرسازه فلسفی،  توصیف  يدر  مسائل  از  که  متمکن  رباعیات  برخالف  کلی،  هاي 

گفت، از »او« )یار، معشوق، حق(، جان و دل،  تعلیمی و برخی مسائل اجتماعی سخن می

با او    هانمونهد و در تمامی این  زنمیدمعشق و طبیعت   بیان رابطه و پیوند خویش  به 

 آورد: پیوند با »او« را فراهم می يحتی طبیعت نیز زمینه پردازد.می

 بلبــــل آمــــد بــــه بــــا  و رســــتیم ز زا 

 خــویش بیــرون آیــیم چــون سوســن وگــل ز

 

 آیــیم بــه بــا  بــا تــو اي چشــم و چــرا  

ــا  ــه ب ــا  ب ــم از ب ــون آب روان روی  چ

 (1050/ 177)همان:                    

 خنــدي؟اي گل تــو ز لطــف گلســتان می

 خنـــدي؟یـــا در رخ معشـــوق نهـــان می

 

 خنــدي؟یــا از دم عشــق بلــبالن می 

ــد، از آن می ــدو مان ــدي؟چیزیــت ب  خن

 (1727/ 290)همان:                    

در عالم  ی است.  در رباعیاتش نیز همچون غزلیات وي متجلّ   شور و شیدایی و عشق

معشوقی    گوید؛و از احوال خویش با او سخن می  کندطاب میخ  کشف و شهود معشوق را

گذارد. معشوق کند و او را در حسرت دیدار خود مینماید و گاه پرهیز میکه گاه رخ می

عاشق را پیوسته در پی خویش    گري است، زیبا و طناز است وکه همواره در حال عشوه

سرگشتهمی و  حیران  همه  اوکشاند.  زیبایی  اویند.  نیوصف  ي  خدا  شدنی  تنها  و  ست 

او    کفِ چیز ناخوش از جانب او خوش است. خاکِهر تواند این زیبایی را درک کند.می

معدن کیمیاست. معشوقی که در چشم و مغز وي جاي دارد و بینایی و شیدایی مولوي  

 . این نوع رباعیات سراسر راز و نیاز عاشقانه است: از اوست

ــا  ــه بین ــر ن ــی و گ ــم من ــیکیدر چش  ام

ــیآن ــه نم ــا ک ــت ج ــاي کجاس  دانم آن ج

 

ــیدا   ــه ش ــر ن ــی و گ ــز من ــیکیدر مغ  ام

 امــیکیگر عشق تــو نیســتی، مــن آنجــا  

 (1856/ 312)همان:                    

 از خــاک کــف پــات ســران حیراننــد

ــه در  ــانی ک ــدندو آن پاک ــو ش ــفا مح  ص

 

ــد  ــران حیرانن ــتند و ک ــه مس ــوران هم  ک

ــد ــز انـــدر آن حیراننـ ــان نیـ  هـــم ایشـ

 (720/ 122)همان:                    
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داراي سازهتعداد  توصيه:    -ب توصیه استرباعیات مغلوبی که فقط  نمونه    50به  ،  ي 

. مولوي  است  اي مغلوب او را به خود اختصاص دادهسازهرباعیات یک  %49/4که    رسدمی

هاي رباعیات  هاي او برخالف توصیهدر رباعیات مغلوب به فکر توصیه نیست و توصیه

این متمکن،   جهتبا  و  امري  فعل  وجه  استکه  مخاطب  سوي  به  پیام  جنبگیري    ي ه، 

 شاعر است:  یتشویقی و ترغیبی ندارد و کامالً عاطفی و بیانگر احوال درون 

 گـــر مـــن بمـــرم مـــرا بیاریـــد شـــما

 مــن  يهبوســه دهــد بــر لــب پوســیدگر  

 

ــما  ــپارید ش ــن س ــار م ــه نگ ــرده ب  م

 گــر زنــده شــوم عجــب مداریــد شــما

 (51/ 9)همان:                         

 جانــا بـــه هـــالک بنـــده مســـتیز، بیـــا

ــانی را ــر جـ ــه هـ ــر درآموختـ  اي مکـ

 

ــا  ــز، بی ــو برآمی ــی ت ــو دان ــه ت ــی ک  رنگ

 یـــک مکـــر بـــراي مـــن درآمیـــز، بیـــا

 (66/ 12)همان:                        

ــون را ــم آن مفت ــین دو چش ــم بب  در چش

 هرخون کــه بخــورده اســت آن نــرگس او

 

ــو بشــنو تــو نکتــ    چــون رابی يهنیک

ــه بــین آن خــون را يهاز دیــد  مــن روان

 (35/ 7)همان:                           

فعل امر یا    صورت بهویژه ردیف را که  هاندک نیز نقش قافیه و ب  هاينمونهدر همین  

 توان انکار کرد: توصیه نمی يشود، در پیدایش سازهها تکرار مینهی در پایان مصراع

ــر کــش ــه ســوي آن دلب ــاد ســحر، ب  اي ب

ــر آب خــود نباشــد دلکــش  ور زان کــه ب

 

 احــوال دلــم بگــوي، اگــر باشــد خــوش 

ــده ــرا ندیـ ــار، مـ ــشاي، دم دزنهـ  رکـ

 (1013/ 171)همان:                    

 تـو مکـش  ،کشدم غم تـو هـر دمگر می

ــه ــو انداخت ــه ت ــزن ،ايآن را ک ــاي م  پ
 

 تــو مکــش ،هــل تــا بکشــندم همــه عــالم 

 اي، هــم تــو مکــشکردهوآن را که تو زنــده

 (171/1014)همان:                       

توصیه است.    يا زیرسازهتمنّ   ي واقع سازهیابد. درا نمود میتمنّ  صورت بهتوصیه    گاه

که    نمونه  27ا  تمنّ  بسامد یک  %42/2است  شامل  سازهرباعیات  را  مولوي  مغلوب  اي 

نیز نقش قافیه و ردیف را نمیتمنّ  يشود. در سازهمی انگاشت. چنان که  ا  توان نادیده 
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که در پایان  ، به خاطر ردیف  1033و    1032،  1031،  1030،  1029،  1028،  1027رباعیات  

 :ي تمنا هستندها تکرار شده، داراي سازهمصراع

 عاشــق همــه ســال مســت و رســوا بــادا

 هــر چیــز خــوریم يهبــا هشــیاري غصــ 

 

ــادا  ــیدا بــ ــوریده و شــ ــه و شــ  دیوانــ

ــادا ــادا ب ــه ب ــدیم، هرچ ــت ش ــو مس  چ

 (5/ 1)همان:                           

ــا ــت مرسـ ــاد خزانـ ــرو روان، بـ  اي سـ

ــو  ــه ت ــیناي آن ک ــمانی و زم ــان آس  ج

 

ــا  ــدانت مرس ــم ب ــان، چش ــم جه  اي چش

 جــز رحمــت و جــز راحــت جانــت مرســا

 (42/ 8)همان:                            

 ای دوسازه رباعيت مغلوب . 2 .2. 2

کل رباعیات    %76/15که    رسدنمونه می  254  به  اي مغلوب مولويبسامد رباعیات دوسازه

 شود.اي خود به سه دسته تقسیم میشود. رباعیات دوسازهمغلوب وي را شامل می

رباعیات   % 81/61است که    نمونه 157نوع رباعیات   تعداد این توصيف و توصيه:   -الف

  ي رباعیات گاه به جاي توصیه از سازه   گیرد. در این نوعمیدربراي مغلوب وي را  دوسازه

 است:  ا استفاده شدهتمنّ

ــواب  ــدم در خـ ــاقیدیـ ــا را ايسـ  زیبـ

ــی ــالم اوی ــه: »غ ــالش ک ــه خی ــتم ب  گف

 

 بــــر دســــت گرفتــــه ســــاغر صــــهبا را 

ــا را« ــه جــاي خواجــه باشــی م  شــاید کــه ب

 (  8/ 2)همان:                                  

 امشب کــه گشــاده اســت صــنم بــا مــا راز

ــان ــیه زاغـ ــدر طربنـــد سـ  امشـــب انـ

 

 دراز  بــاد  عمــر تــو اي شب، چه شبی؟  کــه   

 بـــا بـــاز ســـپید جـــان شـــده در پـــرواز

 (937/ 158)همان:                          

 پرسشی:  صورتبهتوصیف  يي توصیه غیرمستقیم است و سازهگاه سازه

 م نصــیحت و پنــد چــه ســود؟ادر عشق تــو 

ــد« ــاش نهی ــر پ ــد ب ــه: »بن ــرا ک ــد م  گوین

 

 ام مــرا قنــد چــه ســود؟زهراب چشــیده 

 دیوانه دل است، پام بــر بنــد چــه ســود؟

 (788/ 133)همان:                     

 گو و سؤال و جواب است:وگفت  صورتبهگاه این دو سازه  
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 گفتم: »چشــمم« گفــت: »ســحابی کــم گیــر«

 گفــتم کــه: »دلــم« گفــت: »کبــابی کــم گیــر«

 

 گفتم: »اشــکم« گفــت: »ســرابی کــم گیــر« 

 »خرابــی کــم گیــر«گفتم که: »تنم« گفــت:  

 (928/ 157)همان:                        

 گفتم: »بنما کــه چــون کــنم« گفــت: »بمیــر«

 گفـــتم کـــه: »شـــوم شـــمع مـــن پروانـــه

 

 گفتم که: »شــد آب روغــنم« گفــت: »بمیــر« 

 اي روي تــو شــمع روشــنم« گفــت: »بمیــر«

 (930/ 157)همان:                        

 رود:کار نمی خود بهامريِگاه فعل امر در مفهوم  

 ریــزدآبی که از ایــن دیــده چــو خــون می

 پیداست که خون مــن چــه برداشــت کنــد

 

 ریــزدخون است بیا ببــین کــه چــون می 

ــرون میدل می ــده ب ــورد و دی ــزدخ  ری

 (558/ 95)همان:                       

تعليل:  -ب رباعیات    توصيف و  این نوع  رباعیات    %15/ 74است که    نمونه  40بسامد 

تعلیل در این نوع از رباعیات چندان   يشود. سازهاي مغلوب وي را شامل میدوسازه

 است: تمنّ  صورتبهتوصیف نیز گاه  يسازه عقالنی و منطقی نیست و

ــو رســد ــه از هــواي ت  خــواهم گــردي ک

 جـــانم ز جفـــا خـــرّم و خنـــدان باشـــد

 

 باشد که به دیــده خــاک پــاي تــو رســد 

ــاي  ــوي وف ــا ب ــرا ز جف ــدزی ــو رس  ت

 (568/ 97)همان:                         

تعليل:    -ج و  رباعیات  توصيه  نوع  این  که    نمونه  57تعداد  رباعیات    %44/22است 

  صورت بهتوصیه    در این نوع رباعیات نیز گاه  گیرد.میرا دربراي مغلوب مولوي  دوسازه

 :ا و دعا استتمنّ

ــو  ــا رب، ت ــی ی ــار جفاکــارش ده یک  ی

 تــا بشناســد کــه عاشــقان در چــه غمنــد؟

 

ــدخوي   ــر بـ ــک دلبـ ــوارشیـ  ده جگرخـ

ــیارش ده ــقش ده و بس ــقش ده و عش  عش

 (1603/ 270)همان:                    

در رباعی زیر، عبارت    الًخوبی مشخص نیست؛ مثعلیل بهتوصیف و ت   گاه مرز میان

وصیف  ت   ي عنوان سازهتواند به»امروز مراست روز میدان« و »امروز قیامت است« هم می

 تعلیل:  عنوانمطرح باشد و هم به
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 امــروز مراســت روز میــدان، منشــین

ــین ــران منش ــو حی ــا و همچ ــردي بنم  م

 

ــینمی  ــان، منش ــیش چوگ ــوي پ ــو گ ــاز چ  ت

 امـــروز قیامـــت اســـت، اي جـــان منشـــین

 (1517/ 255)همان:                          

ــن ــا کـ ــویش را زیبـ ــاییم، خـ ــا زیبـ  مـ

ــایی ــی ج ــیچ نگنج ــکر، ه ــگ ش  اي تن

 

ــن  ــو وا ک ــران خ ــن، ز دیگ ــا ک ــا م ــو ب  خ

 آن جاي کــه جــاي نیســت خــود را جــا کــن

 (1463/ 241)همان:                          

 تمثیلی دارد:  يهتعلیل جنب  يگاه سازه

 را در ایــن کــوي انــدازاي دل، همه رخــت  

ــاهی ــهمـ ــی آببچـ ــداري بـ ــر نـ  اي، عمـ

 

 پیــراهن یوســف اســت، بــر روي انــداز 

 اندیشه مکن، خــویش در ایــن جــوي انــداز

 (936/ 158)همان:                         

 : است  اتمنّ  صورتبهتعلیل  ، پرسشی وتوصیه  يسازه گاه

ــی؟  ــاد کن ــه فری ــا چ ــالل م ــو و م  از رن

ــزي و  ــه گری ــا چ ــی؟ از م ــه واداد کن  چ

 

 آن به که بــه شــکر، وصــل را شــاد کنــی 

 زان ترس کــه وصــل را بســی یــاد کنــی

 (1893/ 318)همان:                     

 شود:گاه یک سازه در یک رباعی چند بار تکرار می

ــنم ــو مـ ــون دواي تـ ــاز، چـ ــا درد بسـ  بـ

ــويگرکشته ــه:»من کشتهش ــدم«مگوي ک  ش

 

ــنم  ــو م ــناي ت ــه آش ــر ک ــس منگ  در ک

ــه خون ــده ک ــکرانه ب ــنمش ــو م ــاي ت  به

 (1255/ 211)همان:                     

 ایسازهسه. 3 .2. 2

کل رباعیات مغلوب مولوي را  % 15/ 14رسد که  نمونه می   244بسامد این نوع رباعیات به  

ي توصیف، توصیه  گونه که گفته شد، هر سه سازه شود. در این نوع رباعیات همان شامل می 

 یابد: صورت تمّنا و دعا کاربرد می تعلیل وجود دارد. در این دسته نیز گاه توصیه به و  

 جایی کــه در او چــون تــو نگــاري باشــد

 عقلــی کــه تــرا بینــد و از ســر نــرود

 

 کفــر اســت کــه آن جــاي قــراري باشــد 

 سر کوفتــه بــاد کــه زشــت مــاري باشــد

 (594/ 101 )همان:                      
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 شود:ا مطرح میتمنّ  صورتبه  نیز  توصیف  يسازهگاه 

ــم او خــو باشــد ــا غ ــم ب ــه دل  خــواهم ک

ــی ــان اي دل ب ــره ــر گی ــم او در ب  دل غ

 

 گر دست دهــد غمــش چــه نیکــو باشــد 

ــد ــم او او باش ــود غ ــی خ ــم زن ــا چش  ت

 (592/ 101)همان:                       

 شود:ها عوض میگاه جاي سازه

 رقـــص کنـــدهـــا آ کـــه ذرّه اي روز بـــر

 آن کس که از او چــرخ و هــوا رقــص کنــد

 

 ســر و پــا رقــص کنــد  ها ز خوشی بــیجان 

 در گــوش تــو گــویم کــه کجــا رقــص کنــد

 (702/ 119)همان:                      

ــهتعلیــل  يصــورت پرسشــی اســت و ســازهبهتوصــیف  يگــاه ســازه ــز جنب  ينی

 تمثیلی دارد:

ــد؟ ــه کن ــد، چ ــه تواضــع ننمای ــق ک  عاش

 بوســه دهــد زلــف تــرا، طیــره مشــو گــر 

 

 ها که به کوي تــو نیایــد، چــه کنــد؟شب  

ــد؟ ــه کن ــد، چ ــر نخای ــه زنجی ــه ک  دیوان

 (713/ 121)همان:                       

 

 ها در رباعيات مغلوب و متمکن مولوی جدول بسامد انواع سازه 

انواع 
ت
رباعیا

 
مولوي 

 

 سازه )نمونه(سه  دوسازه )نمونه(  )نمونه(   سازهیک نوع 

متمکن
 

توصیه/   توصیف 

 تمنا

توصیف  

 و توصیه 

توصیف  

 و تعلیل 

توصیه و  

 تعلیل
70  

 31 9 20 /صفر25 215

 نمونه  60مجموع :  نمونه  240مجموع : 

ب
مغلو

 1036 50 /27 157 40 57 244  

  1113مجموع : 

 نمونه
 نمونه  244مجموع :  نمونه  254مجموع : 
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یک سازه

65%

دوسازه

16%

سه سازه

19%

بسامد سازه ها در رباعيات متمکن مولوی-1نمودار

یک سازه

69%

دوسازه

16%

سه سازه

15%

بسامد سازه ها در رباعيات مغلوب مولوی-2نمودار
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توصيف

58%

توصيه

7%

%5توصيف و توصيه

%3توصيف و تعليل

%8توصيه و تعليل

%19توصيف و توصيه و تعليل

بسامد انواع سازه ها در رباعيات متمکن مولوی-3نمودار
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 گيری نتيجه. 3

صیف پربسامدترین سازه  تو  ي سازه  در تجزیه و تحلیل گفتمانی و متنی رباعیات مولوي،

دارند،  توصیه    ي جز رباعیاتی که فقط یک سازههو در تمام رباعیات او ب  شودمحسوب می

شرح حال شاعر و برخی    هایی چون توصیف خود به زیرسازه  يخورد. سازهمیچشم به

وي به دو  بندي رباعیات مولشود که با توجه به تقسیممی  تقسیم  مسائل کلی و فلسفی

متمکن و مغلوب، هرکدام داراي چارچوب صوري و محتوایی خاص و متفاوتی    يدسته

گوید، آگاهانه در  جا که مولوي از خود سخن میگردد. در رباعیات متمکن حتی آنمی

داناي  از  کل می  جایگاه  کند.کوشد گزارشی دقیق  ارائه  به مخاطب  اما در    احوال خود 

رباعیات مغلوب، مولوي غرق در وجد و حال و کشف و شهود است و گزارشی که از  

هاي  هاي شهودي و دریافتهاي تند عاطفی و تجربههیجان دهد، متأثر از احوال خود می

آن بسامد  که  متمکن  رباعیات  در  بدرونی است.  اندک است،ها  و    سیار  کلی  از مسائل 

عیاتی که منسوب  و حتی بسیاري از ربا  رودمیسخن فلسفی از قبیل خدا، انسان و جهان  

که در حالیدرگیرد.  از دیگران دانسته شده، در همین دسته جاي می  به مولوي است و

عاشقانه و  عارفانه  خروش  و  مغلوب، جوش  میرباعیات  ذهن  به  مولوي  هم  رسد.  ي 

دهنده  هاي تشکیلاعیات متمکن و هم رباعیات مغلوب مولوي از حیث عناصر و سازهرب

دست سه  به  و  هستند  یکرب  يهیکسان  دوسازهسازهاعیات  سهاي،  و  تقسیم سازهاي  اي 

چ  شوند؛می دارد،  تفاوت  آنچه  آنهاما  محتوایی  و  فکري  رباعیات  ارچوب  در  هاست. 

شود و  یا معمواًل با کلمات التزامی بیان می  نهی،صورت امر و  بهتوصیه    يمتمکن، سازه

رد. اما در رباعیات مغلوب با  طریق و پند و اندرز دا  ي یا ارائهي اخالقی و تعلیمی،  جنبه

ي  شود. سازهکه وجه فعل امري است، ولی غالباً پند و اندرزي به مخاطب داده نمیاین

ل  کوشد تا دلیدارد و مولوي میعقالنی و منطقی    تعلیل نیز در رباعیات متمکن صورت

پذیرشی  درخور  و  توصیه  منطقی  درحالیبراي  بیابد؛  خود  سازههاي  در    ي که  تعلیل 

 رباعیات مغلوب وي غالباً عقالنی و منطقی نیست.  
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