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در تجزیه و تحلیل گفتمانی رباعیات مولوي که برپایهي ساخت گفتمانی و متنی پیشنهادي
لطفاهلل یارمحمدي در خصوص رباعیات خیام صورت گرفته ،نخست رباعیات مولوي به
دو دستهي متمکن و مغلوب تقسیم گردیده و سپس سازههاي بهکاررفته در آنها بررسی و
واکاوي شده است .بیشتر رباعیات مولوي به شیوهي مغلوب است که غالب ًا در لحظههاي
وجد و حال و کشف و شهود بر زبان وي جاري شده است .در رباعیات مغلوب غالب ًا سخن
از «او» در مقام حق ،معشوق یا شمس تبریزي است و نوعی راز و نیاز عاشقانه و عارفانه در
آنها بهچشممیخورد .درحالیکه در رباعیات متمکن سخن از مسائل کلی و فلسفی در
خصوص خدا ،انسان و عالم هستی است .هرچند براساس سازههاي تشکیلدهنده ،هم
رباعیات مغلوب و هم رباعیات متمکن مولوي سازههاي یکسانی از قبیل توصیف ،توصیه،
تعلیل ،تمنا ،دعا و آرزو دارد ،اما چارچوب فکري و محتوایی آنها در این دو دسته از رباعیات
متفاوت است .در هر دو نوع رباعی ،سازهي توصیف مهمترین و محوريترین سازه
بهحسابمیآید و ازآنجا که در این سازه ،شاعر خود در جایگاه فرستندهي پیام قرار دارد و
غالب ًا به بیان احوال خود ،چه در لحظات آگاهی و چه در لحظات کشف و شهود پرداخته،
جهتگیري پیام به سوي گوینده و کالم او از نوع عاطفی و غنایی است.
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 .1مقدمه
در تجزیه و تحلیل گفتمانی و متنی ،ساخت و بافت زبان در مراحل باالتر از جمله بررسی و
واکاوي میشود (رک .کادن .)123 :1386 ،تحلیل سخن ( )discourse analysisاز دههي
 1970در تقابل با دیدگاه زبانشناسان ،فالسفهي سنتی و محققان ادبیات که عموم ًا تحلیل خویش
را بر واحدهاي مستقل زبان از قبیل جمله یا حتی واژگان و عبارتها و صناعات منفک در
خارج از موقعیتهاي خاص گفتار قرار میدادند ،به وجود آمد و به تحلیل سخن در زنجیرهاي
از جملهها و تبادل گوینده (یا نویسنده) و شنونده (یا خواننده) در یک بافت موقعیتی خاص و
در چارچوب سنن اجتماعی و فرهنگی پرداخت .تأکید بر معناي سخن بهمنزلهي چیزي که
وابسته به شرایط فرهنگی و موقعیتهاي خاص است ،ریشه در آراي هانس ،گئورک گادامر در
علم تأویل (هرمونتیک) ،تحقیقات میشل فوکو در مقتضیات نهادي و ساختارهاي قدرت،
تحقیقات کلیفورد گیرتز و دیگر انسانشناسان شاخهي فرهنگی دارد؛ اما استفاده از تحلیل سخن
در مطالعات ادبی توسط اچ.پی.گرایس ،فیلسوف نظریهي کنش گفتاري به جریان افتاد و سایر
نظریهپردازان زبان ،تحلیل او را بسط دادند (رک .آبرامز.)103 :1387 ،
بر پایهي دیدگاه او یک سخن مداوم به مجموعهي منبسط و منسجمی از معانی تبدیل
میشود؛ نه آنکه صرفاً مجموعهاي از جملههاي بیربط و منفک باشد .شنونده و گوینده
(یا خواننده و نویسنده) بهطور مشترک داراي دانش و تجربهي غیرزبانی گستردهاي هستند
و نویسنده با قصد و هدف و براساس سنتهاي زبان و فرهنگ ،از زبان استفاده میکند.
میان گوینده و شنونده نسبت به شیوهها و موقعیتها و نیز سخنهاي خاصی که معناي
گفتار تفاوت پیدا میکند ،دانش مشترکی وجود دارد (همان.)104 :
همانگونه که اشاره شد در تجزیه و تحلیل گفتمانی ،متن از طریق پرداختن به روابط
فراجملهاي بررسی میشود .به این معنا که از طریق مطالعهي روابط میان بخشهاي
تشکیلدهندهي یک متن ،ساخت کالن ( )macro-structureمتن مشخص میشود.
بهطورِ کلی اصطالحات گوناگونی از قبیل طرحواره ( ،)schemaساخت کالن ،طرح
زیربنایی گفتمانگونه ( ،)genre schemaساخت گفتمان (،)discourse structure
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ساخت معانی-بیان ( ،)rhetoric structureتجزیه و تحلیل گفتمانی ( discourse

 ،)analysisساختار رتوریکی (بالغی) ،طرح زیربنایی نوع ادبی و چارچوب فکري
( )conceptual frameworkمترادف یکدیگر دانسته شدهاند که همهي آنها به ساختار
زیرین و بنیادینی اطالق میشوند که نظام و سازماندهی یک متن یا گفتمان را تعبیر و تفسیر
میکند (رک .رشیدي و همکاران ،124 :1390 ،نقل از حسینی)1379 ،؛ بنابراین گوینده یا
نویسنده به هنگام تولید یک متن ،با توجه به معرفت زمینهاي و اطالعاتی که ظاهر ًا بین او و
خواننده مشترک است ،از قالب خاصی براي ارائهي مطلب استفاده میکند (رک .یارمحمدي،
 .)31 :1374یکی از قالبهاي شعري که به دلیل برخورداري از بافت منسجم و محکم خود،
بیشتر براي سرودن همهي مضمونهاي شعري ،همواره توجه شاعران را به خود جلب کرده،
رباعی است .ازآنجا که رباعی مشتمل بر دو بیت است ،قالبی مناسب براي ثبت لحظهها و
تجربههاي شخصی و دریافتهاي درونی و بهطور کلی احوال زودگذر شاعرانه است؛ بنابراین
احوال عاشقانه ،احوال عارفانه ،مسائل فلسفی و اجتماعی و بهطور کلی تمام مضامین شاعرانه
در این قالب ادبی انعکاس یافته است .برخی از شاعران گاه فقط به بیان یک مضمون
پرداختهاند؛ مثل رباعیات عاشقانهي رودکی ( 329ه.ق) ،یا رباعیات عارفانه و صوفیانهي
ابوسعید ابیالخیر ( 440ه.ق) و عطار ( 618ه.ق) ،یا رباعیات فلسفی خیام ( 510ه.ق) .گاه نیز
جلوههایی از تمام این مضامین در رباعیات یک شاعر بهچشممیخورد.
مولوي ( 673هـ.ق) یکی از معروفترین شاعرا ِن عارف ایرانی است که همهي این
مضامین یعنی عاشقانه ،عارفانه و فلسفی در رباعیات او متجلی شده است و گاه این سه نوع
رباعی در شعر او بههم درآمیخته است .رباعیات او از لحاظ دربرداشتن مضامین تازه ،ممتاز
است (رک .شمیسا .)74 :1363 ،درحقیقت رباعیات او مثل دیگر اشعارش سرشار از تازگی
و طراوت است و احساس و اندیشهاش پیوسته در حال جوش و خروش .مولوي خود،
شیفتهي رباعی است .در جلد هشتم کلیات شمس یا دیوان کبیر 1983 ،رباعی آمده که هجده
رباعی به زبان عربی است و دو رباعی بهصورت ملمع وجود دارد که بیت اول آنها عربی
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است .همچنین دو رباعی یکبیتی دارد که در این تحقیق لحاظ نگردیده است؛ بنابراین تعداد
رباعیات او  1981نمونه برآورد شده است.
 .1 .1بيان مسئله و سؤاالت تحقيق
برمبناي یک تقسیمبندي ،سخن منثور صوفیه به دو دستهي «مغلوب» و «متمکن» ردهبندي
گردیده است .سخن مغلوب به قلمرو تجربههاي شهودي و دریافتهاي درونی و شخصی
تعلق دارد و کالم متمکن منطبق بر آگاهی جمعی ،دانش رسمی و علم اصطالحی صوفیه
است (رک .فتوحی .)62-35 :1389 ،برپایهي همین رویکرد ،در این پژوهش نیز رباعیات
مولوي به دو دستهي «متمکن» و «مغلوب» طبقهبندي شده است .رباعیات متمکن که
معمو ًال براي بیان مسائل فلسفی بهکارمیرود و حاصل ضمیر خودآگاه شاعر است ،غالباً
جنبهي آموزشی و تعلیمی دارد و کمترین بسامد ( 370رباعی و  )%18/67را به خود
اختصاص داده است و رباعیات مغلوب که حاصل کشف و شهود و مولود تجربهي درونی
و دریافتهاي شخصی و ضمیر ناخودآگاه شاعر است ،بیشترین بسامد ( 1611رباعی و
 )%81/32را دارد.
هر دسته از رباعیات متمکن و مغلوب مولوي را میتوان به اجزا و سازههاي
کوچکتري تقسیم کرد .منظور از سازه ،هریک از اجزاي سازندهي ساخت است که به
آن واحد ساختاري نیز گفته میشود که نظم ،ترتیب و انسجام ویژهاي دارد و کار خاصی
را در چارچوب اهداف کلی ساخت انجام میدهد (رک .حقشناس.)176-175 :1390 ،
هم رباعیات متمکن و هم رباعیات مغلوب مولوي از حیث اجزاي سازنده در سه دستهي
یکسازهاي ،دوسازهاي و سهسازهاي جاي میگیرند .بیشتر رباعیات او از نوع یکسازهاي
بهخصوص سازهي توصیف است.
الزم به ذکر است که در خصوص ساخت گفتمان رباعیات مولوي تاکنون تحقیق
مستقلی صورت نگرفته است؛ بنابراین در این پژوهش به شیوهي توصیفیتحلیلی تالش
گردیده تا رباعیات او از این حیث بررسی و تجزیه و تحلیل شود و به این سؤالهاي
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اساسی پاسخ داده شود که :رباعیات مولوي از چه سازههایی تشکیل شده و این رباعیات
به چه دستههایی تقسیمپذیر است؟
به منظور یافتن پاسخ ،نخست رباعیات مولوي به دو دستهي متمکن و مغلوب تقسیم
شده ،سپس هر یک از آنها از لحاظ سازه بررسی شده و بسامد ،نوع سازه و مضامین
بهکاررفته در هریک از آنها مشخص گردیده است.
 .2 .1هدف و ضرورت انجام تحقيق
هدف از انجام این تحقیق ،شناخت هرچه بیشتر ساخت و بافت رباعیات مولوي و ارتباط
اجزاي آن با یکدیگر بهعنوان یک اثر ادبی است .ازآنجا که توجه اغلب محققان به دیگر
آثار او از جمله مثنوي معنوي و غزلیاتش بوده و کمتر به رباعیات وي توجه گردیده
است ،ضروري مینمود تا رباعیات وي از حیث گفتمانی و متنی واکاوي شود؛ زیرا در
این نوع بررسی که نوعی تجزیه و تحلیل گفتمان ادبی نیز محسوب میشود ،ساخت و
بافت زبان در مراحل باالتر از جمله مطالعه میشود.
 .3 .1روش انجام تحقيق
این پژوهش به روش توصیفیتحلیلی انجام شده است .رباعیات مولوي با استفاده از طرح
ساخت گفتمانی و متنی پیشنهادي یارمحمدي ( )1383در خصوص رباعیات خیام مبتنیبر
سه سازهي «توصیف»« ،توصیه» و «تعلیل» بررسی و مطالعه شده است .در این پژوهش،
تمام رباعیات مولوي که در جلد هشتم کلیات شمس تبریزي آمده ،واکاوي شده است.
به این ترتیب که نخست رباعیات او به دو دستهي متمکن و مغلوب تقسم گردیده و
سپس سازهها استخراج و دستهبندي شده و وجوه اشتراک و افتراق آنها بیان گردیده
است .شایان ذکر است که در ارجاع به رباعیات مولوي عالوهبر ذکر صفحه ،شمارهي
رباعی نیز بعد از ممیز( )/آمده است.
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 .4 .1پيشينهی تحقيق
فتوحی ( )1389در مقاله ي «از کالم متمکن تا کالم مغلوب» ضمن تقسیمبندي سخن
منثور عارفانه به دو دستهي متمکن و مغلوب ،به بازشناسی دو گونه نوشتار در نثر صوفیانه
پرداخته و بنیاد تفاوتهاي این دو گروه از متنها را از لحاظ خاستگاه معرفتی ،منبع
آگاهی ،محتواي متن و نقش و کارکرد زبان بررسی کرده است.
یارمحمدي ( )1383در مقالهي «ساخت گفتمانی و متنی رباعیات خیام و منظومهي
انگلیسی فیتزجرالد» به بررسی و تجزیه و تحلیل ساخت کالن رباعیات و چارپارههاي خیام
پرداخته و چارچوبی را براي رباعیات مذکور به دست داده که مشتمل بر سه سازهي
«توصیف»« ،توصیه» و «تعلیل» است .او معتقد است که این چارچوب در اغلب رباعیات خیام
دیده میشود .البته در بعضی حاالت این سه عنصر تغییر جا داده ،در یکدیگر تداخل کردهاند
یا اینکه یک سازه دو بار یا بیشتر تکرار شده است .رشیدي و انصاري ( )1390در مقالهاي به
«بررسی ساخت کالن دوبیتیهاي باباطاهر همدانی» پرداختهاند و در آن عالوهبر سه سازهي
پیشنهادي یارمحمدي براي توصیف رباعیات خیام ،دو سازهي «گله و شکایت» و «آرزو و
تمنا» را نیز در ساخت کالن دوبیتیهاي باباطاهر قابل تشخیص دانستهاند.
حسنلی و حقیقی ( )1388در مقالهاي به بررسی «رفتارهاي هنري در رباعیات موالنا»
پرداخته و برخی از انگیزشهاي هنري و شگردهاي ادبی موالنا را در رباعیات وي
بازنمودهاند و بر این باورند که کالم وي همچون احساسات و اندیشههایش پیدرپی در
حال زایش و سرشار از تازگی است .صاري اوغلو ( )1388در مقالهي «رباعی و موضوع
مرگ در رباعیات موالنا» به بررسی مسئلهي مرگ و آن سوي مرگ و اندیشههاي موالنا
پرداخته است .مشهدي و همکاران ( )1389در مقالهي «سبکشناسی فکري رباعیات
موالنا» ،درونمایهي رباعیات او را در کلیات با غزلها و مثنوي مولوي یکسان دانستهاند؛
اما امتیازاتی همچون اختصار و ایجاز و سادگی و صمیمیت را وجه تمایز رباعیات او از
دیگر آثار وي برشمردهاند .زارعندیکی ( )1389در مقالهاي به «تحلیل رباعیات مولوي از
منظر داستانی» پرداخته و حدود  200رباعی ،یعنی چیزي در حدود  %20رباعیات او را
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داراي طرح داستانی دانسته که مولوي بهمنظور نزدیککردن مفاهیم غامض عرفانی به
ذهن مخاطب خاص یا عام از این شیوه استفاده کرده است.
شعبانی ( )1389در مقالهي «مولوي ،صوفی ترانهگو» به بررسی رباعیات موالنا و
جایگاه آن در شعر فارسی پرداخته و مضامین رباعیات وي را به چند دستهي دینی و
اخالقی ،فلسفی ،عارفانه ،عاشقانه و قلندرانه تقسیم کرده و عمدهترین ویژگی رباعیات او
را سادگی ،روشنی و زبان صمیمی شاعر دانسته است .وي معتقد است آنچه موالنا در
رباعیات عرضه داشته ،سواي عشق و جذبه به عالم هستی ،دعوت انسانها به صلح و
دوستی و دوري از تعصب است .صالحیمازندرانی و همکاران ( )1395در مقالهاي به
بررسی «موسیقی کناري در رباعیات موالنا» پرداخته و معتقدند که موالنا در کاربرد قافیه
و ردیف ،شگفتیهاي زیادي از خود نشان داده و با بهکارگیري ردیفهاي بلند و
درآمیختن قافیه و ردیف با یکدیگر و شیوههاي خالق دیگر ،شوریدهحالی و هیجانات
عاطفی خود را از این طریق به خواننده انتقال داده است.
 .2تجزیه و تحليل گفتمانی و متنی رباعيات
 .1 .2رباعيات متمکن
ال دو نوع است .یکی رباعیاتی که از متصوفان قدیم و صوفیهاي اهل وجد
رباعیات صوفیه ک ً
و حال صادر شده و بر حال و هواي خوش مشرب عرفانی و اصول کلی آن مشتمل است و
از اصطالحات مدرسی و امور جزیی به دور است و بیشتر آمیزهاي از عشق و عرفان است؛
مانند رباعیات ابوسعید ابیالخیر و موالنا .دوم رباعیاتی که معمو ًال از صوفیهي متأخر صادر
شده و مشتمل بر اصطالحات خشک و بیروح درسی بوده و محتاج به شرح و بحث است
و غالب ًا جز اهل تحقیق در تصوف رسمی از آن سود نمیبرند؛ مانند غالب رباعیات جامی
(رک .شمیسا .)95 :1363 ،نوع اول را میتوان رباعیات مغلوب نامید و نوع دوم را رباعیات
متمکن .با توجه به این نکته ،منظور از رباعیات متمکن ،رباعیاتی است که در حالت آگاهی
و هوشیاري سروده شده و شاعر بهگونهاي میخواهد پیامی را به مخاطب منتقل نماید.
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اینگونه رباعیات از منظر داللت ،تکمعناییاند و داراي معنایی روشن و صریح هستند و
بیشتر جنبهي تعلیمی دارند .زبان در چنین حالتی ،فرایند ارجاعی ( )referentialدارد و «هدف
گفتمان متجلیساختن و روشننمودن حقایق و واقعیتهاي جهان و عالم هستی است»
(شهبازي ،30 :1378 ،نقل از سویلز .)1990،در رباعیات متمکن مولوي نیز جاي پاي اندیشه
و هوشیاري را میتوان یافت .مولوي خود سخن حاصل از هوشیاري را بینمک میداند:
سخنم به هوشیاري نمکی ندارد اي جان

قدحی دو موهبت کن چو ز من سخن ستانی

(مولوي،1378 ،ج)2835/132 :6
برخی این دسته از سرودههاي وي را که حاصل کوشش هوشیارانهي شاعر است،
سرودههاي «نعلی» و آنچه را که حاصل خیزش مستانهي جان و روان است و به مرور ایام
در ژرفاي ضمیر وي پرورش یافته ،سرودههاي «لعلی» نامیدهاند (رک .سرامی-53 :1379 ،
 .)54هرچند به دلیل غلبهي هیجانهاي عاطفی مولوي در هنگام سرودن شعر و زمینههاي
تأویلپذیري شعر عارفانه ،گاه تعیین مرز دقیق رباعیات متمکن و مغلوب در شعر وي دشوار
مینماید ،اما با توجه به ویژگیهاي خاص کالم متمکن که زبان در آن نقش تنظیمکننده،
سازماندهنده و هدایتگر را برعهده داشته و دامنهي داللت و معنا در آن محدود بوده ،سعی
در اقناع مخاطب دارد .از رهگذر همین محدودیت ،زبان ،تکمعنایی و معنا در آن تعیّنپذیر
و قطعی میشود (رک .فتوحی .)62-35 :1389 ،تعداد رباعیات متمکن مولوي را که غالب ًا
جنبهي فلسفی ،دینی و اخالقی دارند ،میتوان در حدود  370رباعی دانست که از لحاظ
کمیت در مقابل رباعیات مغلوب او بسیار اندک است .بسیاري از رباعیاتی که منسوب به
مولوي است و یا از دیگران دانسته شده ،در همین دسته جاي میگیرد .این دسته از رباعیات
مولوي از حیث عناصر سازنده به سه دستهي یکسازهاي ،دوسازهاي و سهسازهاي تقسیمپذیر
است که هریک از آنها نیز شامل زیرسازههاي خاصی میشود.
 .1 .1 .2رباعيات یکسازهای
تعداد رباعیات یکسازهاي  240نمونه است که  %64/86رباعیات متمکن مولوي را
دربرمیگیرد .این نوع ،به رباعیاتی اطالق میشود که در آنها فقط یک سازه یعنی توصیف
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و یا توصیه کاربرد داشته باشد؛ بنابراین این نوع رباعیات خود به دو دستهي توصیف و
توصیه تقسیم میگردد:
الف -توصيف :در توصیف ،شاعر معمو ًال در جایگاه داناي کل قرار گرفته و پدیده یا
واقعهاي را توصیف میکند .بسامد این سازه  215نمونه است که  %89/58رباعیات متمکن
یکسازهاي مولوي را شامل میشود .عالوهبر آن ،این سازه در تمامی رباعیات بهجز
رباعیاتی که فقط داراي سازهي توصیهاند ،وجود دارد .ازاینرو سازهي توصیف،
محوريترین و پرکاربردترین سازه در رباعیات وي بهحساب میآید .سازهي توصیف در
رباعیات او خود شامل توصیف احوال خویشتن و توصیف مسائل کلی و فلسفی از جمله
خدا ،انسان و جهان میشود .وجه فعل در این سازه ،اخباري است که بهصورت اولشخص
یا سومشخص بیان میشود« .بسامد باالي وجه اخباري بیانگر ارتباط نزدیک گوینده با
رخدادهاست» (فتوحی .)287 :1391 ،در توصیف احوال خود که به تعبیر یاکوبسن
جهتگیري پیام به سوي گوینده است و کالم نقش عاطفی ( )emotiveمییابد (رک .صفوي،
 ،)31 :1383مولوي غالب ًا از احوال خود بهصورت اولشخص گزارش میدهد:
هر روز دلم در غـــم تـــو زارتــــر است

وز مــــن دل بیرحم تو بیزارتر است

بگذاشتیـــم ،غمـــت بنگذاشـــت مـــرا

حقّـــا که غمـــت از تو وفادارتر است
(مولوي ،1378 ،ج)213/36 :8

خدا در اندیشهي مولوي کسی است که لطفش همیشه شامل حال آدمی میشود و
نهتنها انسان را به بهترین شکل آفریده ،بلکه در میان سوداها و تنگناهاي سخت بشري او
را تنها نمیگذارد و در خانهي تصویر او یعنی دل ،امیدها و آرزوها و آرمانهاي زیبایی
را میرویاند:
آن کــس کــه تــرا نقــش کنــد او تنهــا

تنهــــا نگــــذاردت میــــان ســــودا

در خانــهي تصــویر تــو یعنــی دل تــو

بررویانــــد دو صــــد حریــــف زیبــــا
(همان)57/10 :
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قدرت خداوند بینهایت است .عالم سخرهي صفات اوست و این چرخ فلکها در
دست تصرف او کمتر از عصایی است:
این چرخ فلکها کــه حــد بیــنش ماســت

در دست تصرف خــدا کــم ز عصاســت

هـــر ذرّه و قطـــره گـــر نهنگـــی گـــردد

آن جملــه مثــال مــاهیی در دریاســت
(همان)160/28 :

انسان نیز در دیدگاه مولوي باید از صفاتی همچون غرور ،بندهي نان بودن ،هواي
نفس ،ظاهربینی ،هماهنگنبودن گفتار و کردار ،عیبجویی ،توجه به زر و مال و بهطور
کلی هر آنچه ناپسندیده و ناکردنی است و در راه سیر و سلوک مانع بهشمارمیآید ،بهدور
باشد تا توحید واقعی براي او حاصل گردد:
تــا بنــده ز خــود فــانی مطلــق نشــود

توحیـــد بـــه نـــزد او محقّـــق نشـــود

توحیــد حلــول نیســت ،نــابودن تســت

ور نــی بــه گــزاف بــاطلی حــق نشــود
(همان)800/135 :

در اندیشهي مولوي ،اسرار حقیقت از طریق سؤال و علم اکتسابی حل نمیشود و
هیچکس از «قال» به «حال» راه نمیبرد .براي رسیدن به حال و کشف و شهود باید ریاضت
کشید و دیده و دل را خون کرد:
اســرار حقیقــت نشــود حــل بــه ســؤال

نــی نیــز بــه دربــاختن حشــمت و مــال

تــا دیــده و دل خــون نکنــی پنجــه ســال

از قـــال کســـی را نبـــود راه بـــه حـــال
(همان)1085/183 :

ب -توصيه :در این سازه ،به خواننده توصیه و ارائهي طریقی میشود (رک .یارمحمدي،
 .)34 :1383سازهي توصیه معمو ًال با تعلیل همراه است ،اما در برخی نمونهها سازهي
تعلیل حذف میشود .به همین سبب این نوع رباعیات ،یکسازهاي بهحسابآمدهاند.
بسامد رباعیات متمکنی که فقط داراي سازهي توصیهاند 25 ،نمونه است که %10/41
رباعیات متمکن مولوي را شامل میشود .در توصیه ،از فعل امر یا نهی یا کلمات التزامی
«باید» و «نباید» و ضمیر دومشخص استفاده میشود« .این وجه نشان میدهد ،جهتگیري
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و حالت گوینده نسبت به اجراي یک عمل از نوع درخواست ،توصیه ،اجبار و فرمان
است» (فتوحی .)287 :1391 ،در این وجه ،جهتگیري پیام به سوي گیرنده (خواننده یا
شنونده) بوده و در روند ارتباط ،مخاطب در کانون توجه قرار میگیرد که به اعتقاد
یاکوبسن ،نقش زبان تشویقی و ترغیبی ( )conativeاست و مهمترین ویژگی آن این
است که صدق و کذب اینگونه ساختها قابلسنجش نیست (رک .صفوي:)31 :1383 ،
بســـیار تـــرا خســـتهروان بایـــد شـــد

و انگشــتنماي ایــن و آن بایــد شــد

گـــر آدمـــیاي ،بســــاز بـــا آدمیــــان

ور چــون ملکــی ،بــه آســمان بایــد شــد
(مولوي ،1378 ،ج)601/102 :8

گـــوش مـــا را بـــی دم اســـرار مـــدار

چشـــم مـــا را بـــی رخ گلنـــار مـــدار

دســـت مـــا را بـــی مـــی خمّـــار مـــدار

مــا را نفســی بــی خــودت اي یــار مــدار
(همان)878/149 :

گاه توصیه بهصورت پرسشی است:
تــا چنــد کشــی ســخرهي نفــس بیکــار؟

تا چند خــوري چــو اشــتران خوشـهيخار؟

تــا چنــد دوي در پــی لقمــه و دینــار؟

اي کــــافر کافربچــــه ،آخــــر دیــــن آر
(همان)881/149 :

 .2 .1 .2رباعيات دوسازهای
رباعیات دوسازهاي به رباعیاتی اطالق میشود که در ساختمان آنها دو سازهي توصیف
و توصیه ،توصیف و تعلیل یا توصیه و تعلیل بهکاررفته باشد؛ بنابراین این نوع رباعیات
به سه دسته تقسیم میشوند .بسامد رباعیات دوسازهاي به  60نمونه میرسد که %16/21
رباعیات متمکن او را شامل میشود.
الف -توصيف و توصيه :در این نوع رباعیات هم توصیف وجود دارد و هم توصیه.
سازهي توصیف غالباً شامل توصیف احوال خود و مسائل کلی و فلسفی میشود .تعداد
این نوع رباعیات  20نمونه است که  %33/33رباعیات دوسازهاي متمکن را شامل میشود.
رباعی زیر داراي دو سازهي توصیف و توصیه است:
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در جــان تــو جــانی اســت ،بجــو آن را

در کــوه تنــت د،رّي ،بجــو آن کــان را

صــوفی رونــده گــر تــو آن میجــویی

بیرون تو مجــو ،ز خــود بجــو تــو آن را
(همان)32/6 :

گاه توصیه بهصورت غیرمستقیم است و گاه بهصورت تمنا و دعا بیان میشود:
تهدیــد عــدو چــو بشــنود عاشــق راســت

میراند خــر تیــز بدانســو کــه خداســت

نتوان بــه گمــان دشــمن از دوســت بریــد

نتــوان بــه خیــالی ز حقیقــت برخاســت
(همان)148/26 :

میپنـــداري کـــه از غمانـــت رســـتم

یــا بــی تــو صــبور گشــتم و بنشســتم

یــارب ،مرســان بــه هــیچ شــادي دســتم

گر یــک نفــس از درد تــو خــالی هســتم
(همان)1124/190 :

گاه سازهي توصیف بهصورت پرسشی است:
بــر کــان شــکر چنــد مگــس را غوغاســت

کــی کــان شــکر را بــه مگسهــا پرواســت؟

مرغی که بــر آن کــوه نشســت و برخاســت

بنگر که درآن کــوه چــهافزود و چــه کاســت؟
(همان)152/26 :

ب -توصيف و تعليل :عالوهبر سازهي توصیه که معمو ًال تعلیلی به همراه دارد ،گاه
توصیف نیز داراي تعلیل است .در سازهي تعلیل ،علت توصیه یا توصیف بیان میشود و
معمو ًال تعلیل با حرف ربط میآید ،یا میتوان این حرف ربط را به آن افزود .بسامد این
نوع رباعیات  9نمونه است که  %15رباعیات دوسازهاي متمکن را شامل میشود .سازهي
تعلیل در این دسته از رباعیات ،عقالنی و منطقی است و گاه جنبهي تمثیلی دارد .مولوي
میکوشد دلیل منطقی و درخور پذیرشی براي توصیف یا توصیهي خود بیابد:
هــر دل کــه در او مهــر تــو پنهــان نبــود

کـــافر بـــود آن دل و مســـلمان نبـــود

شــهري کــه در او هیبــت ســلطان نبــود

ویرانشــده گیــر ،اگرچــه ویــران نبــود
(همان)769/130 :

ج -توصيه و تعليل :در این نوع رباعیات ،هم توصیه وجود دارد و هم تعلیل .درواقع
هر توصیهاي با تعلیلی همراه است .بسامد این نوع رباعیات به  31نمونه میرسد که
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 51/66درصد رباعیات دوسازهاي متمکن را شامل میشود .رباعی زیر داراي توصیه و
تعلیل است .سازهي توصیه چند بار تکرار شده و تعلیل نیز جنبهي تمثیلی دارد:
بــرزن بــه ســبوي صــحبت نــادان ســنگ

بـــر دامـــن زیرکـــان عـــالم زن چنـــگ

با نــااهالن مکــن تــو یــک لحظــه درنــگ

آیینــه چــو در آب نهــی ،گیــرد زنــگ
(همان)1076/182 :

گاه توصیه بهصورت تمنّا بیان میشود:
اي یـــار مـــرا مـــوافقی ،وقتـــت خـــوش

بــر حــال دلــم چــه الیقــی ،وقتــت خــوش

خواهم به دعــا کــه عاشــقان خــوش باشــند

ور زان که تو نیــز عاشــقی ،وقتــت خــوش
(همان)1025/173 :

مولوي در رباعی زیر از خداوند میخواهد که به او عقلی بدهد که چیزي برخالف
اوامرش برنگزیند و به او زهد و دینی عطا کند که از عهد پروردگار سرپیچی ننماید و
علمی به او ببخشد که به کنه ذات الهی پینبرد:
عقلــی کــه خــالف تــو گزیــدن نتــوان

دینــی کــه ز عهــد تــو بریــدن نتــوان

علمــی کــه بــه کنــه تــو رســیدن نتــوان

زهــدي کــه ز دام تــو رهیــدن نتــوان
(همان)1419/239 :

 .3 .1 .2سهسازهای
به رباعیاتی اطالق میشود که داراي سه سازهي توصیف ،توصیه و تعلیل هستند .تعداد
رباعیات سهسازهاي  70نمونه است که  %18/91رباعیات متمکن مولوي را دربرمیگیرد.
همانگونه که ذکر شد سازهي توصیف خود ،زیرسازههاي توصیف احوال خود ،توصیف
احوال معشوق و توصیف مسائل کلی از جمله خدا ،انسان و عالم هستی را شامل میشود:
اي یوسف ،امان تو بــه خانـهي پــدر اســت

صحرا و بــرادران هــالک و خطــر اســت

بــا گــرگ بســاز و بــا حســودان منشــین

گرگ حسد از گــرگ برونــی بتـر اســت
(همان)216/37 :

گاه سازهها بهصورت گفتوگو و سؤال و جواب و یا به تعبیري غیرمسقیم بیان میشوند:

100

ـــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،12شمارهی  ،3پاییز ( 1399پیاپی)45

گویند مرا که« :این همه درد چراست؟

وین نعره و آه و این رخ زرد چراست؟»

گفتم که« :چنین مگو که این کار خطاست

روي چو مهش ببین و مشکل برخاست»
(همان)146/25 :

گاه جاي سازهها عوض میشود:
اي دوست مکن که روزها را فرداست

نیکی و بدي چو روز روشن پیداست

در مذهب عاشقی خیانت نه رواست

من راست روم تو کژ روي ناید راست
(همان)140/24 :

 .2.2رباعيات مغلوب
رباعیات مغلوب به رباعیاتی گفته میشود که از عارفان و صوفیان اهل وجد و حال صادر
شده و مشتمل بر حال و هواي خوش عرفانی و آمیزهاي از عشق و عرفان است .در سخن
مغلوب ،کار زبان ،بیانگري و کشف و خلق افقها و تجربههاي تازه است .سخن مغلوب،
مولود تجربهي درونی و شخصی و آگاهی فردي و حاصل بیخویشنویسی و نگارش
خودکار است .معانی در آن چندوجهی ،متناقض و بیشمار و ابهام ،سرشت ذاتی آن بوده و
چندمعنایی و چندالیگی و تعینناپذیري بر آن غالب است (رک .فتوحی.)62-35 :1389 ،
ازآنجا که مولوي شاعري عارف و مغلوب احوال خویش بوده ،بخش اعظم رباعیات او نیز
همچون غزلیاتش متأثر از هیجانهاي تند عاطفی و تجربههاي شهودي و دریافتهاي درونی
وي است .به عبارتی «او غزلها و ترانههاي خویش را خواب میبیند؛ یعنی در حالتی به
شاعري زبان مییازد که دربست در اختیار جان پنهان و به تعبیر اکنونیان ضمیر ناخودآگاه
خویشتن است» (سرامی .)68 :1379 ،بسامد رباعیات مغلوب مولوي  1611نمونه است که
 %81/32کل رباعیاتش را شامل میشود .این نوع رباعیات نیز به سه دستهي یکسازهاي،
دوسازهاي و سهسازهاي تقسیم میگردد که هریک از آنها خود داراي زیرسازههایی است:
 .1 .2 .2رباعيات مغلوب یکسازهای
تعداد این نوع رباعیات  1113نمونه است که  %69/08کل رباعیات مغلوب مولوي را
شامل میشود .رباعیات یکسازهاي خود به دو دستهي توصیف و توصیه تقسیم میگردد.
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الف -توصيف :همانگونه که ذکر شد سازهي توصیف پرکاربردترین سازه در رباعیات
مولوي است که شامل توصیف احوال خویشتن و توصیف مسائل کلی میشود .بسامد
این سازه  1036نمونه است که  %93/08رباعیات یکسازهاي مغلوب او را دربرمیگیرد.
در این سازه ،بخش اعظم رباعیات به شرح احوال عاشقانه و عارفانهي مولوي اختصاص
یافته است .او در حالت بیخویشی ،خود را بحر تمام میداند؛ قطره نیست .با اینکه هر
ذرّهي وجودش به زبان حال بیانگر احوال درونی وي است ،اما فریاد برمیدارد که «من
ذرّه نیم» و مثل احوالن مغرور و خودبین نیستم .دود دلش نشان سودایی و شیدایی وي
است .دریاي دل خونین او هر لحظه موج خون میزند .گوهر وجود او از بادهي لعل،
ناب شده و ساغر از دست او به فغان آمده .از بس می تجلّی و وصل معشوق را نوشیده،
تفاوتی بین خود و او نمیبیند:
مــن بحــر تمــامم و یکــی قطــره نــیم

احــول نــیم و چــو احــوالن غــرّه نــیم

گویــد بــه زبــان حــال هــر یــک ذرّه

فریــاد همــی کنـــد کــه مــن ذرّه نــیم
(مولوي ،1378 ،ج)1349/227 :8

دود دل مــــا نشــــان سوداســــت دال

وآن دود کــه از دل اســت پیداســت دال

هر مــوج کــه میزنــد دل از خــون ايدل

آن دل نبـــود مگـــر کـــه دریاســـت دال
(همان)43/8 :

از بــادهي لعــل ،نــاب شــد گــوهر مــا

آمــد بــه فغــان ز دســت مــا ســاغر مــا

از بس که همی خوریم مــی بــر ســر مــی

ما در سر مــی شــدیم و مــی در ســر مــا
(همان)50/9 :

منِ او من نیست و اگـر یـک لحظـه مـنِ او مـن باشـد ،ایـن عـالم را مثـل ذرّه بـر
هم میزند:
مــن مــن نــیم و اگــر دمــی مــن منمــی

ایــن عــالم را چــو ذرّه بــر هــم زنمــی

گر آن منمی کــه دل ز مــن برکنــده اســت

خــود را چــو درخــت از زمــین برکنمــی
(همان)1855/312 :
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در زیرسازهي توصیفهاي کلی ،برخالف رباعیات متمکن که از مسائل فلسفی،
تعلیمی و برخی مسائل اجتماعی سخن میگفت ،از «او» (یار ،معشوق ،حق) ،جان و دل،
عشق و طبیعت دممیزند و در تمامی این نمونهها به بیان رابطه و پیوند خویش با او
میپردازد .حتی طبیعت نیز زمینهي پیوند با «او» را فراهم میآورد:
بلبــــل آمــــد بــــه بــــا و رســــتیم ز زا

آیــیم بــه بــا بــا تــو اي چشــم و چــرا

چــون سوســن وگــل ز خــویش بیــرون آیــیم

چــون آب روان رویــم از بــا بــه بــا
(همان)1050/177 :

اي گل تــو ز لطــف گلســتان میخنــدي؟

یــا از دم عشــق بلــبالن میخنــدي؟

یـــا در رخ معشـــوق نهـــان میخنـــدي؟

چیزیــت بــدو مانــد ،از آن میخنــدي؟
(همان)1727/290 :

شور و شیدایی و عشق در رباعیاتش نیز همچون غزلیات وي متجلّی است .در عالم
کشف و شهود معشوق را خطاب میکند و از احوال خویش با او سخن میگوید؛ معشوقی
که گاه رخ مینماید و گاه پرهیز میکند و او را در حسرت دیدار خود میگذارد .معشوق
که همواره در حال عشوهگري است ،زیبا و طناز است و عاشق را پیوسته در پی خویش
میکشاند .همه حیران و سرگشتهي اویند .زیبایی او وصفشدنی نیست و تنها خدا
میتواند این زیبایی را درک کند .هرچیز ناخوش از جانب او خوش است .خاکِ کفِ او
معدن کیمیاست .معشوقی که در چشم و مغز وي جاي دارد و بینایی و شیدایی مولوي
از اوست .این نوع رباعیات سراسر راز و نیاز عاشقانه است:
در چشــم منــی و گــر نــه بینــا کیامــی

در مغــز منــی و گــر نــه شــیدا کیامــی

آنجــا کــه نمــیدانم آن جــاي کجاســت

گر عشق تــو نیســتی ،مــن آنجــا کیامــی
(همان)1856/312 :

از خــاک کــف پــات ســران حیراننــد

کــوران همــه مســتند و کــران حیراننــد

و آن پاکــانی کــه در صــفا محــو شــدند

هـــم ایشـــان نیـــز انـــدر آن حیراننـــد
(همان)720/122 :
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ب -توصيه :تعداد رباعیات مغلوبی که فقط داراي سازهي توصیه است ،به  50نمونه
میرسد که  %4/49رباعیات یکسازهاي مغلوب او را به خود اختصاص داده است .مولوي
در رباعیات مغلوب به فکر توصیه نیست و توصیههاي او برخالف توصیههاي رباعیات
متمکن ،با اینکه وجه فعل امري و جهتگیري پیام به سوي مخاطب است ،جنبهي
تشویقی و ترغیبی ندارد و کامالً عاطفی و بیانگر احوال درونی شاعر است:
گـــر مـــن بمـــرم مـــرا بیاریـــد شـــما

مــرده بــه نگــار مــن ســپارید شــما

گر بوســه دهــد بــر لــب پوســیدهي مــن

گــر زنــده شــوم عجــب مداریــد شــما
(همان)51/9 :

جانــا بـــه هـــالک بنـــده مســـتیز ،بیـــا

رنگــی کــه تــو دانــی تــو برآمیــز ،بیــا

اي مکـــر درآموختـــه هـــر جـــانی را

یـــک مکـــر بـــراي مـــن درآمیـــز ،بیـــا
(همان)66/12 :

در چشــم ببــین دو چشــم آن مفتــون را

نیکــو بشــنو تــو نکتــهي بیچــون را

هرخون کــه بخــورده اســت آن نــرگس او

از دیــدهي مــن روانــه بــین آن خــون را
(همان)35/7 :

در همین نمونههاي اندک نیز نقش قافیه و بهویژه ردیف را که بهصورت فعل امر یا
نهی در پایان مصراعها تکرار میشود ،در پیدایش سازهي توصیه نمیتوان انکار کرد:
اي بــاد ســحر ،بــه ســوي آن دلبــر کــش

احــوال دلــم بگــوي ،اگــر باشــد خــوش

ور زان کــه بــر آب خــود نباشــد دلکــش

زنهـــار ،مـــرا ندیـــدهاي ،دم درکـــش
(همان)1013/171 :

گر میکشدم غم تـو هـر دم ،تـو مکـش

هــل تــا بکشــندم همــه عــالم ،تــو مکــش

آن را کــه تــو انداختــهاي ،پــاي مــزن

وآن را که تو زنــدهکردهاي ،هــم تــو مکــش

(همان)1014/171 :
گاه توصیه بهصورت تمنّا نمود مییابد .درواقع سازهي تمنّا زیرسازهي توصیه است.
بسامد تمنّا  27نمونه است که  %2/42رباعیات یکسازهاي مغلوب مولوي را شامل
میشود .در سازهي تمنّا نیز نقش قافیه و ردیف را نمیتوان نادیده انگاشت .چنان که
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رباعیات  1032 ،1031 ،1030 ،1029 ،1028 ،1027و  ،1033به خاطر ردیف که در پایان
مصراعها تکرار شده ،داراي سازهي تمنا هستند:
عاشــق همــه ســال مســت و رســوا بــادا

دیوانــــه و شــــوریده و شــــیدا بــــادا

بــا هشــیاري غصـهي هــر چیــز خــوریم

چــو مســت شــدیم ،هرچــه بــادا بــادا
(همان)5/1 :

اي ســـرو روان ،بـــاد خزانـــت مرســـا

اي چشــم جهــان ،چشــم بــدانت مرســا

اي آن کــه تــو جــان آســمانی و زمــین

جــز رحمــت و جــز راحــت جانــت مرســا
(همان)42/8 :

 .2 .2 .2رباعيت مغلوب دوسازهای
بسامد رباعیات دوسازهاي مغلوب مولوي به  254نمونه میرسد که  %15/76کل رباعیات
مغلوب وي را شامل میشود .رباعیات دوسازهاي خود به سه دسته تقسیم میشود.
الف -توصيف و توصيه :تعداد این نوع رباعیات  157نمونه است که  %61/81رباعیات
دوسازهاي مغلوب وي را دربرمیگیرد .در این نوع رباعیات گاه به جاي توصیه از سازهي
تمنّا استفاده شده است:
دیـــدم در خـــواب ســـاقیاي زیبـــا را

بــــر دســــت گرفتــــه ســــاغر صــــهبا را

گفــتم بــه خیــالش کــه« :غــالم اویــی

شــاید کــه بــه جــاي خواجــه باشــی مــا را»
(همان)8/2 :

امشب کــه گشــاده اســت صــنم بــا مــا راز

اي شب ،چه شبی؟ کــه عمــر تــو بــاد دراز

زاغـــان ســـیه امشـــب انـــدر طربنـــد

بـــا بـــاز ســـپید جـــان شـــده در پـــرواز
(همان)937/158 :

گاه سازهي توصیه غیرمستقیم است و سازهي توصیف بهصورت پرسشی:
در عشق تــوام نصــیحت و پنــد چــه ســود؟

زهراب چشــیدهام مــرا قنــد چــه ســود؟

گوینــد مــرا کــه« :بنــد بــر پــاش نهیــد»

دیوانه دل است ،پام بــر بنــد چــه ســود؟
(همان)788/133 :

گاه این دو سازه بهصورت گفتوگو و سؤال و جواب است:
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گفتم« :چشــمم» گفــت« :ســحابی کــم گیــر»

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

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

گفتم که« :تنم» گفــت« :خرابــی کــم گیــر»
(همان)928/157 :

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

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

گفـــتم کـــه« :شـــوم شـــمع مـــن پروانـــه

اي روي تــو شــمع روشــنم» گفــت« :بمیــر»
(همان)930/157 :

گاه فعل امر در مفهوم امريِ خود بهکار نمیرود:
آبی که از ایــن دیــده چــو خــون میریــزد

خون است بیا ببــین کــه چــون میریــزد

پیداست که خون مــن چــه برداشــت کنــد

دل میخــورد و دیــده بــرون میریــزد
(همان)558/95 :

ب -توصيف و تعليل :بسامد این نوع رباعیات  40نمونه است که  %15/74رباعیات
دوسازهاي مغلوب وي را شامل میشود .سازهي تعلیل در این نوع از رباعیات چندان
عقالنی و منطقی نیست و سازهي توصیف نیز گاه بهصورت تمنّاست:
خــواهم گــردي کــه از هــواي تــو رســد

باشد که به دیــده خــاک پــاي تــو رســد

جـــانم ز جفـــا خــرّم و خنـــدان باشـــد

زیــرا ز جفــا بــوي وفــاي تــو رســد
(همان)568/97 :

ج -توصيه و تعليل :تعداد این نوع رباعیات  57نمونه است که  %22/44رباعیات
دوسازهاي مغلوب مولوي را دربرمیگیرد .در این نوع رباعیات نیز گاه توصیه بهصورت
تمنّا و دعا است:
یــا رب ،تــو یکــی یــار جفاکــارش ده

یـــک دلبـــر بـــدخوي جگرخـــوارش ده

تــا بشناســد کــه عاشــقان در چــه غمنــد؟

عشــقش ده و عشــقش ده و بســیارش ده
(همان)1603/270 :

گاه مرز میان توصیف و تعلیل بهخوبی مشخص نیست؛ مثالً در رباعی زیر ،عبارت
«امروز مراست روز میدان» و «امروز قیامت است» هم میتواند بهعنوان سازهي توصیف
مطرح باشد و هم بهعنوان تعلیل:
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امــروز مراســت روز میــدان ،منشــین

میتــاز چــو گــوي پــیش چوگــان ،منشــین

مــردي بنمــا و همچــو حیــران منشــین

امـــروز قیامـــت اســـت ،اي جـــان منشـــین
(همان)1517/255 :

مـــا زیبـــاییم ،خـــویش را زیبـــا کـــن

خــو بــا مــا کــن ،ز دیگــران خــو وا کــن

اي تنــگ شــکر ،هــیچ نگنجــی جــایی

آن جاي کــه جــاي نیســت خــود را جــا کــن
(همان)1463/241 :

گاه سازهي تعلیل جنبهي تمثیلی دارد:
اي دل ،همه رخــت را در ایــن کــوي انــداز

پیــراهن یوســف اســت ،بــر روي انــداز

مـــاهیبچـــهاي ،عمـــر نـــداري بـــی آب

اندیشه مکن ،خــویش در ایــن جــوي انــداز
(همان)936/158 :

گاه سازهي توصیه ،پرسشی و تعلیل بهصورت تمنّا است:
از رنــو و مــالل مــا چــه فریــاد کنــی؟

آن به که بــه شــکر ،وصــل را شــاد کنــی

از مــا چــه گریــزي و چــه واداد کنــی؟

زان ترس کــه وصــل را بســی یــاد کنــی
(همان)1893/318 :

گاه یک سازه در یک رباعی چند بار تکرار میشود:
بـــا درد بســـاز ،چـــون دواي تـــو مـــنم

در کــس منگــر کــه آشــناي تــو مــنم

گرکشتهشــويمگوي کــه«:من کشتهشــدم»

شــکرانه بــده کــه خونبهــاي تــو مــنم
(همان)1255/211 :

 .3 .2 .2سهسازهای
بسامد این نوع رباعیات به  244نمونه میرسد که %15/14کل رباعیات مغلوب مولوي را
شامل میشود .در این نوع رباعیات همانگونه که گفته شد ،هر سه سازهي توصیف ،توصیه
و تعلیل وجود دارد .در این دسته نیز گاه توصیه بهصورت تمنّا و دعا کاربرد مییابد:
جایی کــه در او چــون تــو نگــاري باشــد

کفــر اســت کــه آن جــاي قــراري باشــد

عقلــی کــه تــرا بینــد و از ســر نــرود

سر کوفتــه بــاد کــه زشــت مــاري باشــد
(همان)594/101 :
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گاه سازهي توصیف نیز بهصورت تمنّا مطرح میشود:
خــواهم کــه دلــم بــا غــم او خــو باشــد

گر دست دهــد غمــش چــه نیکــو باشــد

هــان اي دل بــیدل غــم او در بــر گیــر

تــا چشــم زنــی خــود غــم او او باشــد
(همان)592/101 :

گاه جاي سازهها عوض میشود:
اي روز بـــر آ کـــه ذرّههـــا رقـــص کنـــد

جانها ز خوشی بــی ســر و پــا رقــص کنــد

آن کس که از او چــرخ و هــوا رقــص کنــد

در گــوش تــو گــویم کــه کجــا رقــص کنــد
(همان)702/119 :

گــاه ســازهي توصــیف بهصــورت پرسشــی اســت و ســازهي تعلیــل نیــز جنبــهي
تمثیلی دارد:
عاشــق کــه تواضــع ننمایــد ،چــه کنــد؟

شبها که به کوي تــو نیایــد ،چــه کنــد؟

گــر بوســه دهــد زلــف تــرا ،طیــره مشــو

دیوانــه کــه زنجیــر نخایــد ،چــه کنــد؟
(همان)713/121 :

جدول بسامد انواع سازهها در رباعيات مغلوب و متمکن مولوی

نوع

یکسازه (نمونه)

215

دوسازه (نمونه)

توصیه/

توصیف

توصیف

توصیه و

تمنا

و توصیه

و تعلیل

تعلیل

20

9

31

/25صفر

مجموع  240 :نمونه

مغلوب

انواع رباعیات مولوي

متمکن

توصیف

سه سازه (نمونه)

1036

27/50

مجموع 1113 :
نمونه

70

مجموع  60 :نمونه
157

40

مجموع  254 :نمونه

57

244
مجموع  244 :نمونه
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نمودار -1بسامد سازهها در رباعيات متمکن مولوی

سه سازه
%19
دوسازه
%16

یک سازه
%65

نمودار -2بسامد سازهها در رباعيات مغلوب مولوی

سه سازه
%15
دوسازه
%16
یک سازه
%69
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نمودار -3بسامد انواع سازهها در رباعيات متمکن مولوی
توصيف و توصيه و تعليل%19

توصيه و تعليل%8

توصيف

توصيف و تعليل%3

%58

توصيف و توصيه%5

توصيه
%7

نمودار -4بسامد انواع سازههای در رباعيات مغلوب مولوی
توصيف و توصيه و تحليل
%15
توصيه و تعليل%4
توصيف و تعليل%3

توصيف
%65

توصيف و توصيه%10
توصيه%3
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 .3نتيجهگيری
در تجزیه و تحلیل گفتمانی و متنی رباعیات مولوي ،سازهي توصیف پربسامدترین سازه
محسوب میشود و در تمام رباعیات او بهجز رباعیاتی که فقط یک سازهي توصیه دارند،
بهچشممیخورد .سازهي توصیف خود به زیرسازههایی چون شرح حال شاعر و برخی
مسائل کلی و فلسفی تقسیم میشود که با توجه به تقسیمبندي رباعیات مولوي به دو
دستهي متمکن و مغلوب ،هرکدام داراي چارچوب صوري و محتوایی خاص و متفاوتی
میگردد .در رباعیات متمکن حتی آنجا که مولوي از خود سخن میگوید ،آگاهانه در
جایگاه داناي کل میکوشد گزارشی دقیق از احوال خود به مخاطب ارائه کند .اما در
رباعیات مغلوب ،مولوي غرق در وجد و حال و کشف و شهود است و گزارشی که از
احوال خود میدهد ،متأثر از هیجانهاي تند عاطفی و تجربههاي شهودي و دریافتهاي
درونی است .در رباعیات متمکن که بسامد آنها بسیار اندک است ،از مسائل کلی و
فلسفی از قبیل خدا ،انسان و جهان سخن میرود و حتی بسیاري از رباعیاتی که منسوب
به مولوي است و از دیگران دانسته شده ،در همین دسته جاي میگیرد .درحالیکه در
رباعیات مغلوب ،جوش و خروش عارفانه و عاشقانهي مولوي به ذهن میرسد .هم
رباعیات متمکن و هم رباعیات مغلوب مولوي از حیث عناصر و سازههاي تشکیلدهنده
یکسان هستند و به سه دستهي رباعیات یکسازهاي ،دوسازهاي و سهسازهاي تقسیم
میشوند؛ اما آنچه تفاوت دارد ،چهارچوب فکري و محتوایی آنهاست .در رباعیات
متمکن ،سازهي توصیه بهصورت امر و نهی ،یا معمو ًال با کلمات التزامی بیان میشود و
جنبهي اخالقی و تعلیمی ،یا ارائهي طریق و پند و اندرز دارد .اما در رباعیات مغلوب با
این که وجه فعل امري است ،ولی غالباً پند و اندرزي به مخاطب داده نمیشود .سازهي
تعلیل نیز در رباعیات متمکن صورت عقالنی و منطقی دارد و مولوي میکوشد تا دلیل
منطقی و درخور پذیرشی براي توصیههاي خود بیابد؛ درحالیکه سازهي تعلیل در
رباعیات مغلوب وي غالباً عقالنی و منطقی نیست.
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