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 شاعرانه امثال، کنایات و عناصر زبان عامه درغزلیات شمستحلیل کاربرد 

 حسن ذوالفقاری

 

گونه راحت به آمیخته و فكر و اندیشه آفرینی را با تمثیل و ذوق پیوند زده تا این موالنا ذوق و اندیشه و عاطفه و خیال را یکجا در غزلیات خود درهمچکیده.  

باطن و سالمت روح و پاکی درون موالنا را هم در نظر داشت که در نفوذ کالم او سخت مؤثر افتاده است. روح همه باید صدق دل بنشیند؛ و در کنار این

بر نقاط مشترك  تأثیر نبوده است. موالنا با تکیه شدن کالم او بی دوستانه است، در جهانی عرفانی مولوی که مبتنی بر عشق و تعامل اجتماعی و بشری و نوع

گیری از زبان مردم است؛ زیرا مخاطب اصلی شعر او  كند. عنصر اصلی این قبول عام بهره یها، از مقبوالت عموم مخاطبان استفاده مرهنگادیان و اقوام و ف

ر شمس توان به کاربردهای خاص و هنری موالنا در غزلیات پرشوهایی از کاربرد زبان عامه و عناصر آن میمردم هستند. در این مقاله با نشان دادن نمونه

. کاربرد 3. کاربرد کنایات و اصطالحات عامه 2. پیروی از قواعد زبان عامه 1ایم: های متعدد نشان دادهپی برد. این کاربردها را در چهار حوزه با مثال

ات موالنا نشان دهند مردمی عامه. این عناصر چهارگانه زبان عامه و کثرت و کاربرد فراوان آن در غزلی هایالمثل. کاربرد ضرب4واژگان خاص گویشی 

« ها در شعر شاعرانالمثلتحلیل کاربرد ضرب»بودن شعر اوست. این مقاله براساس طرح در حال اجرای مولف در صندوق حمایت از پژوهشگران با عنوان 

 و با توجه به مواد آن طرح نوشته شده است.

 الح و تعبیرالمثل، اصطزبان عامه، غزلیات شمس، کنایه، ضربها: کلیدواژه

 

Riassunto. Rumi univa nelle sue poesie liriche gusto, pensiero, emozione e immaginazione, e combinava pensiero e 

creazione di idee con l’allegoria e l’estro, in modo tale che penetrassero nel cuore. Oltre a tutto questo, bisogna considerare 

anche la sincerità interiore, la salute spirituale e l’intima purezza di Rumi, che han saputo così efficacemente influenzare il 

suo dettato poetico. Lo spirito mistico di Rumi, che si basa sull’amore l’intento sociale e umano e l’altruismo, non è stato 

inefficace nell’universalizzare il suo discorso. Rumi basandosi su aspetti condivisi di religioni, etnie e culture, sa avvalersi 

delle convinzioni più generali del pubblico. L’elemento principale di questa strategia è l’uso di un linguaggio popolare, 

perché l’interlocutore originale della sua poesia è costituito da persone comuni. In questo articolo, mostrando esempi 

dell’uso in Rumi del linguaggio popolare e dei suoi elementi, ci è dato comprenderne le applicazioni particolari e artistiche 

negli appassionati sonetti (ghazal) dedicati a Shams. Abbiamo mostrato queste applicazioni in quattro aree e con diversi 

esempi:  

1. Osservanza delle regole del linguaggio popolare 2. Uso di allusioni ed espressioni popolari 3. Uso di parole dialettali 

specifiche  4. Uso di proverbi comuni.  Questi quattro elementi del linguaggio popolare la loro abbondanza e ampio uso nei 

ghazal di Rumi ci dimostrano il carattere popolare della sua poesia. Questo articolo è stato scritto sulla base di un progetto 

in corso dell’autore, nell’ambito del Fondo di Sostegno alla Ricerca e dei mezzi ivi previsti, intitolato “Analisi dell’uso dei 

proverbi nella poesia dei poeti”.   

Parole chiave. lingua popolare, i ghazal di Shams, allusioni, proverbi, espressioni e interpretazione. 

http://meykhane.altervista.org/chisiamo.html


 

 
Hasan Zolfagari 

2 

 

 

 مقدمه

های ادبی ایرانیان است. فرهنگ شکوهمند ایران بر خود ترین گنجینه شک یکی از بزرگدیوان کبیر شمس بی

بهای تمدن بشری یعنی مثنوی معنوی و دیوان کبیر شمس را به  الدین مولوی و دو گوهر گرانبالد که جاللمی

ثنوی و دیوان شمس دو اقیانوس کبیر در اطلس هستی است: مثنوی اقیانوسی آرام جهانیان تقدیم کرده است. م

های آن احوال  و دیوان غزلیات شمس اقیانوسی ناآرام و لبریز از نوسانات نشیب و فراز روحی اوست که موج

 کند.گوینده را معلوم و حال خواننده را دگرگون می

است؛ هرچه بنویسیم و بیابیم و کشف کنیم باز جا دارد. غزل مولوی غزلیات کبیر مولوی متن باز و آیینۀ راز 

شود. یابد و هرچند بردارد کم نمیحدیث نفس است. دریای گوهرخیزی است که هرکس هرچه بخواهد می

معانی بلند موالنا گاه مثل نسیم زند. گاه غلبه لفظ بر معنا و گاه سیترۀ معنا بر لفظ. گوهر لفظ و معنا موج می

آید؛ گریزپای و لغزان و نشیند اما به کمند الفاظ درنمیوجان می کنی و بر دل رگاهی است که حس میسح

ی ورزی موالنا تا آنجاست که معانی بلند آسمانی را در الفاظ محدود م هنررمنده است چون آهوی کوهی. 

وری و چند بعدی که از هر معانی منشآفریند. مضامینی که وحدت موضوع دارند. گنجاند و مضامین عالی می

برد. ضلع بدان بنگری تازه است. تک ساحتی نیست؛ خواننده را بسته به درونیات و حاالت به ناکجاآباد می

ای آن را برای غزلیات موالنا در منظومه شمسی دیوانش مثل محاکات و رؤیاست؛ گویی گنگ خواب دیده

 نگیز موالنا جمع اضداد است.کند. شعر شورا دیگران به زبان بی زبانی روایت می

 این شکل که من دارم، ای خواجه که را مانم؟     یک لحظه پری شکلم، یک لحظه پری خوانم 

 (534) هم نورم و هم دودم هم جمع و پریشانم           در آتش مشتاقی هم شمعم و هم جمعم                   

 

 نمکی ندارد: خویشی اوست، به هوشیاریغزلیات موالنا حاصل بی

 (988)سخنم به هوشیاری نمکی ندارد ای جان             قدحی دو موهبت کن چو زمن سخن ستانی  

 

دوست و عالم  تنه فرهنگ غنی ایرانی را به دنیا معرفی کند. مردم فهیم و دانش امروزه، موالنا توانسته یک

رار داده و جز تعلیم و تربیت و اصالح پرور ایران نیز هماره آثار موالنا را چون چراغ فراروی خود ق

زبانان غزلیات جانش کار  اند. فارسیاخالق، با حظ نفس و التذاذ، جان خود را به نوای قدسی موالنا درآمیخته

بخش موالنا های جاناند. با نغمهوار از خواندن آن لذت بردهاند و شیفتهموالنا را در خلوت و جلوت خوانده

اند. قبول و اقبال مردم ما به موالنا جز شعردوستی ذاتی انگیزش را زمزمه کردههای طربهمنوا شده و بیت

 اند. آنان، دلیل دیگری هم دارد و آن، آنی است که در بیت بیت و غزل غزل موالنا یافته

 40323 رباعی و جمعا   1983بیت غزلیات و ترجیعات و  36360بیت دارد.  40000دیوان کبیر متجاوز از 

های یونانی و عربی و ترکی است و عمدۀ غزلیات موجود در این  بیت. درصد ناچیزی از این غزلیات به زبان

کند، توجه موالنا به زندگی مردم اند. آنچه بیش از همه در این ابیات خودنمایی می دیوان به فارسی سروده شده

مادی و معنوی فرهنگ عامه، در این  و تصویرسازی با فرهنگ توده مردم درغزلیات است. از میان عناصر

 یم.تمقاله بر زبان عامه و کاربرد هنری آن در غزلیات شمس تمرکز یاف

 

 

 پیشینه

های زبانی زدایی و هنجارگریزیزبان در کلیات شمس نوشته شده بر محور آشنایی ۀبیشترین مقاالتی که دربار

«. زدایی در غزلیات شمسآشنایی(. »1387« )افزایی درغزلیات شمسقاعده»مقالۀ مدرسی، است؛ مثل 
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شناسی غزلیات شمس است. با عنوان و موضوع این های زیبایی( اغلب مقاالت ناظر بر جنبه1381)محمدی،

المثل  کاربرد ضرب» ۀذوالفقاری، در مقالمقاله، چند مقالۀ نزدیک به موضوع تاکنون نوشته شده است: حسن 

ای کوتاه به شاعر، اشاره 20ضمن بررسی کاربرد مثل در شعر در آن که  (1391« )در شعر شاعران ایرانی

کارکرد کنایه در غزلیات »و همکاران در مقاله  نژادیانامثال مولوی در کلیات شمس و مثنوی دارد. زکی

شده دربارۀ کنایه و ارزش هنری و کارکردهای ادبی آن؛ کنایه  های ارایه ضمن بررسی دیدگاه( 1396« )شمس

ۀ لطیفه سالمت باویل نیز در مقالکنند.  را از دو جنبۀ کیفی و کمی در غزلیات شمس تحلیل و ارزیابی می

آداب و  ( از میان عناصر مادی و معنوی فرهنگ عامه1398)، «بازتاب فرهنگ عامه درغزلیات شمس»

اما پردازد. ها، خوراک و پوشاک میرسوم، باورها و زبان عامه و از عناصر مادی به مشاغل و پیشه

ای های کاربرد هنری موالنا اشارههیچیک به طور خاص از منظر زبان عامه به غزلیات شمس و روش

 اند. نداشته

 

 کاربرد عناصر زبان عامه در غزلیات شمس

گونه که فرهنگ و ادب فارسی با زبان رسمی و  حاصل از آن زبان خاصی دارد، همانفرهنگ عامه و ادبیات 

ترین بخش فرهنگ عامه است؛  ادبی در آثار شاعران و نویسندگان ایرانی تبلور یافته است. زبان عامه غنی

دهنده  بازتاب تأثیرپذیر و همچنین هاهای فرهنگ عامه قرار دارد و از آن زیرا در تعامل مستقیم با دیگر بخش

( زبان عامه با واژگان، اصطالحات، کنایات و 11:1394حافظ فرهنگ مردم است )ذوالفقاری،  و

غنی رایج میان عامۀ مردم همواره مقوم شعر شاعران بوده است که باعث توسعه زبان   هایی المثل ضرب

خواستن از الفاظ و یاری ترین وسایل این کار زبان را وسعت باید داد و یکی از مهم»رسمی شده است. 

 (200:1347)خانلری، « برند کار میای است که عامۀ مردم، برحسب احتیاج خود به اصطالحات تازه

داند موالنا به زبان گفتار و فرهنگ توده مردم توجهی خاص دارد و زبان را عامل ارتباطی و تفهیم و تفاهم می

دهد. علت این ترجیح کاربرد عامه و اهل زبان را ترجیح میو تعمدا  با آگاهی از درست و نادرست آن، همان 

و نوسانات زبانی، غلبه شور عرفانی و بداهه گویی در مجالس رقص و سماع صوفیانه است. اساسا  توّجه 

سرایان دیگر غزل  ها و ترکیبات عامیانه، نامأنوس و نوادری که در زبانمولوی به مفهوم، باعث شده واژه

همچنان منقول است که روزی حضرت موالنا »وفور یافت شود.  ان یافت، در دیوان شمس بهتوندرت می به

فرمود که آن قلف را بیاورید و در وقت دیگر فرمود که فالنی مفتال شده است، بوالفضولی گفته باشد که قفل 

جهت رعایت  بایستی گفتن و درست آن است که مبتال گویند. فرمود که موضوع آنچنان است که گفتی، اما

الدین زرکوب مفتال گفته بود و قلف فرمود. درست آن  خاطر عزیزی چنان گفتم که روزی خدمت شیخ صالح

)افالکی، « از مبدأ فطرت –است که او گفت، چه اغلب اسما و لغات موضوعات مردم در هرزمانی است

 (2/719، ج 1362

گذارد. نکتۀ بدیع آنکه را هم برعهدۀ خود مردم میگزیند و درستی و نادرستی آن موالنا زبان مردم را برمی

 موالنا به خالف اسالف خود عطار و سنایی، از کاربرد زبان عامه در غزلیات ابایی ندارد.

 (2606) سلفی آواز چه لرزانی؟رنج چه میبی            هم فرقی و هم زلفی، مفتاحی و هم قلفی

 

ها را در غزل هم به کار  اند، موالنا آن های خود بهره بردهر مثنویاگر شاعران پیش از مولوی از این زبان د 

دیوان شمس به لحاظ گستردگی واژگان، در »تر از مثنوی است. که زبان غزل همواره ادبیبسته؛ درحالی

سرایان، استثناست. این گسترش و تنوع،  خصوص در میان آثار غزلهای شعر زبان فارسی، به میان مجموعه

وسعت دامنه معانی موردنظر موالنا و تعبیرات اوست. به خالف بسیاری از شاعران گذشته که خود  ناشی از

اند، موالنا کوشیده است تا زبان را در شکل جاری و ساری آن به  کرده را در تنگنای واژگان رسمی محدود می
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شمار، استفاده از واژگانی  بی های ها و تجربه های متنوع و حال خدمت گیرد. در حقیقت، معانی فراوان و لحظه

ویژه  تر را ایجاب کرده است. عالوه بر استعمال کلمات و تعبیرات خاص لهجه مشرق ایران، به تر و فراخ زنده

توان  الدین فرغانی نیز می که در نزد سیف« خواهد»و « گوید»به جای « خوهد»و « گود»خراسان، مثال  

گفتار و زبان توده مردم موجب تشخص زبان شعری و گستردگی سراغ گرفت، توجه عجیب موالنا به زبان 

 ودو( : بیست1384)شفیعی کدکنی، « بیشتر واژگان او شده است.

ها و تعبیرات منتخب، برگرفته از زبان عامه مردم و  توجه در دیوان شمس این است که واژه ازجمله نکات قابل

« دهد. الفاظ و تعبیرات محاوره به غزلیات موالنا یک حالت خودمانی می» فهم همگان است. امور قابل

 ای غزل را بسیار عاطفی و خودمانی کرده است: در این بیت لحن محاوره(. 298: 1386کوب،  )زرین

 (1668) روم آیی نیا من می روم            تو نمی سوی باغ و گلشن می من به 

 

 گیرد:ه و از چند طریق بهره میموالنا از زبان عامه در چند حوز

 

 . پیروی از قواعد زبان عامه 1

 

های تازۀ تصویری و معنایی به شعر خود موالنا با برهم ریختن قواعد معنایی و زبانی و از طریق شبکه

های زبانی اغلب متأثر از زبان عامه و در همان اشکال عامیانه است. بخشید. این هنجارگریزیتازگی می

های صرفی و نحوی نیز بس جالب است. معلوم نیست در این زمینه از زبان مردم الهام او در شکلتصرفات »

  وسه( : بیست1384)شفیعی کدکنی، « نوآوری عمل کرده است ۀگرفته یا به انگیز

 

و « پیروزی»را به جای « پیروز»و « تر نزدیک»را به جای « نزدیک» سازی غیرمعمول:. صفت1-1

کاربرده و به خود اجازه داده است که به قیاس، از هراسمی صفت بسازد و آن  به« تنگ»جای را به « تنگین»

 صورت تفضیلی هم درآورد: را به

 تری تری          تا قمر را وانمایم کز قمر روشن که از من من در دو چشم من نشین، ای آن

 تری تر و گلشن از صد باغ و گلشن خوش اندرآ در باغ تا ناموس گلشن بشکند                        زانکه

 (2798) تری تا زبان اندر کشد سوسن که تو سوسن       تا که سرو از شرم قدت قد خود پنهان کند        

 

ای جدید ساخته و به طرزی خاص استفاده کرده که در این بیت شاعر با گریز از قواعد زبان هنجار، واژه

 در این بیت:« گیجید»ل ساخت صفت مفعولی مجعول خواننده، سابقۀ ذهنی ندارد؛ مث

 ( 327دلی کان دل، یاوه نکند نیّت )ای گیج سری کان سر، گیجیده نگردد زو              وی گول

 

 کند؛ مثل خندمین به معنی خنداننده، خنده آور: سازی میگاه نیز با عناصر زبانی صفت

 (2116خندد و گوید سخن خندمین )  راح نما روح مرا تا که روح                 

 

سازد؛ او نیز مانند مردم با پسوند )ات( جمع می های جمع و مصدرسازی به شیوۀ گفتار مردم:. نشانه2-1

مثل آفتات )جمع آفت(، جماالت، تصویرات، حشیشات، حیالت، خطابات، عنایات، شعاعات، شرابات، 

جمع شراب به قیاس با « شرابات»هوسات. ساخت نامتعارف شررات، غبارات، فشارات، قماشات، موزونات، 

 خرابات در بیت زیر بوده است:

 ( 477های تنم حلقه خراباتست )ز آفتاب سعادت، مرا شراباتست                   که ذّره

 (2762در عشق چو سایه همایی )                              از سوزش آفتات محنت

 (1847شعاعات و مالقاتش یکی طوقی است در گردن )  طابات و مراعاتش     مرا باری عنایاتش، خ
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 مثل کوهی )کوه بودن( سنگی )سنگ بودن(: ، اسم + یای مصدری

  (1401) ام، کمتر از ایشان نشوم کوه ز کوهی برود، سنگ ز سنگی بشود         پس من اگر آدمی

 

 به معنی داخل شدن:« چپیدن»از مصدر « چپی» ۀکلم

 (695) وگر از شیرزادستی چپی چون گربه در انبان       گیری اگر مجنون زنجیری سر زنجیر می

 

پشته و زمین که سیالب آن را کنده « لورکند»مثل  . کاربرد واژگان غریب و غیرمستعمل یا گویشی:3-1

 باشند:

 (7ی هر ژاژخا )وز لورکند شاعران وز دمدمه       ها برپای اوها بردست او، وز سجدهاز بوسه

 

 ای که از علف و نی سازند:خانه« کازه»

 (2296بدان صبح نجاتی رو بدان بهر حیاتی           رو بزن سنگی برین کوزه بزن نفتی بر آن کازه )

 

 سازی: حذف  یک حرف برای قافیهها: . انواع حذف4-1

 تم که دولتش پاینده  با )باد( مهمان شاهم هر شبی بر خوان احسان و وفا         مهمان صاحب دول

 

 از مصدر و افعال مشتق نشستن:« ن»حذف 

 (1883بی او نتوان خفتن ) شستنبی او نتوان رفتن بی او نتوان گفتن                        بی او نتوان 

 (90هم ناظر روی تو هم مست سبوی تو                  هم شسته به نّظاره، بر طارم تو جانا )

 (1448)بنشینی(    صد دجلۀ خون بینی آهسته که سرمستم ) شینیخصک چوبینی گر پیشترک تو ش

 

 از مشتقات مصدر توانستن )تانستن(: واو حذف

 (815مرا باری ببرد ) نتانستمهرکه بتواند نگه دارد خرد            من 

 (2698نظر کاندر رکابت            رسد در گرد مرکب از نزاری ) تاندنمی

 

 یا در حالت امر و گذشته؛ مثل خانه بازآ = به خانه باز آ: به حذف اضافۀ

 (172خانه بازآ عاشقا تو زوترک          عمر خود بی عاشقی باشد هبا )

 

 عسس رفتیم: نزدعسس رفتیم= 

  (1669دزد چرخ از ما برده بود             شب عسس رفتیم و ازوی بستدیم )

 

 به: خانه روی یعنی به خانه روی: یا خانه روی با حرف اضافۀ

 (121ز خانۀ ما                  با آتش و با زبانۀ ما ) خانه رویچون 

  

 اندکک، خوردکک، مردکک و زنکک:  :افزودن کاف تصغیر و تحبیب به کلمات مختوم به ک. 5-1

 (2462زین خبرم بازرهان، ای که زمن باخبری )        مست شدم مست ولی اندککی باخبرم  

 (333گر تو از طفلی ز روز آگه نه ای               خیز با ما جان بابا روز شد )

 

های زبانی یک عنصر مهم زبان عامه است. مولوی به عطف. کاربرد ترکیبات عطفی و تکراری: 6-1

: شال و سر شمله و شالدهد.  انگیزی به شعر خود می های زبانی و تکرار موسیقی دلکمک عنصر عطف

 آویختۀ دستار. 
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 (3228کنی )شمله و شال به تو را تاج و لوا چه می     حال ز قال به تو را فقر ز مال به تو را    

 

 : تشویش و سر و صدا.  دش و قش

 (1807تا دررسم در دولتت در ماه و در خرمنگاه من )کی وارهانی زین دشم کی وا رهانی زین قشم     

 

 هنگام معذرت یا التماس گویند. جکی: جکی

 (  3222جکی )جکی       عزم جفا مکن مرو پیش من آ جکیای که خلیل من تویی بهر خدا جکی

 

 ریزه.  : تّکه تّکه، ریزهجوجو

 (910شود جان اوبه کان نرسد )به دانگ بسته     دانگ جوجو است زحرص   هرآن دلی که به یک

 

 صدای سوختن چوب.  چک: چک

 (1304چک نبود زالف ) که شود هیزم او چک چون     چک و دودش چراست زانکه دورنگی بجاست  چک

 

 صدای خرد شدنچاغ: چیغ چیغ و چاغ

 (1298کن و گو چاغ چاغ چاغ )گو چیغ چیغ می     غم چیغ چیغ کرد چو در چنگ گربه موش   

 

  جمله و جمله و حتّی های مانند اسم، فعل، صفت، قید، ضمیر، شبه هیچ تنگنایی با تکرار مقوله غیر از این بی

های مکّرر با ساخت امر و در معنی  های فراوان مورداستفاده مکّرر او بوده است. اغلب فعل حرف با گونه

 :ای نیز دارند ساده  روند و ساخت  تأکید به کار می

 ( 1200ان روح شدم خیز خیز!                  تا که ببینند خلق دبدبه رستخیز )ساقی روحانی

 ( 1439رانم )  رانم نمی  من این نقاش جادو را نمی                دانم  دانم نمی  من این ایوان نه تو را نمی

 

اسم،   رود. به جهت تنّوع کارکرد نحوی  های زبانی به شکل مکّرر به کار می اسم نیز چون دیگر مقوله

زبانی باشد. در زبان شعری مولوی تکرارهای اسمی،   های تر از دیگر گونه  تواند برجسته  تکرار آن می

 اشکال گوناگونی دارد: 

 ( 1675تاختیم )  چو ماه چارده میهم                پرده بعد از آن برج و پرده برج

 (1831همین ) مطرب دلربای من، بهر خدا، همین               همان فزای او، بهر خدا، همان ای رخ

 

 مرغان به آشیانه است: اسم صوت برای راندنخانه خانه: 

 (2345است و باران خانه خانه          صالی جمله یاران خانه خانه ) چو بیگاه

 

 

 کاربرد کنایات، اصطالحات و تعابیر عامه. 2

 

انعکاس دهندۀ بخشی از فرهنگ مردم همواره  عنوان یک عنصر تصویرساز و اصطالحات و کنایات به

موالنا برای بیان »نشین خود بهره جسته است.  موالنا بوده و از کنایه برای آفرینش اشعار دلموردتوجه 

گاه ( 396: 1380)صبور، « کند های عامیانه پرهیز نمی ترکیبها و  اندیشۀ خود، از به کار بردن واژه

 به معنی ناگهان:« ازناگه»برد؛ مثل موالنا عین تعابیر و اصطالحات روزمره را در شعر به کار می

 (3126ای خواجۀ بازاری، تو هیچ مرا دیدی؟ )    ای آمده از ناگه، در خانۀ ما گفته  
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       :دارد؟به تو چه ربطی « را چه؟ تو»یا 

 (2179رو )چه؟                نظر کن در مه خندان و می را اگر عالم شود گریان تو

 

  :به کسی گویند بهانه گیرد ازچه پهلو خاستی

 (2792ای تو رنگ پیشین نیستی ) گو جانا که امروز از چه پهلو خاستی        چیز دیگر گشته راست

 

 دمت و محبت کسی. : تعارف در برابر خاز زحمت ما چون

 (3121وی کان وفا چونی )ی ای جان صفا چون             یای دلبر مه رویان از زحمت ما چون

 

 دهد:را ردیف قرار می« ببین و نپرس»گاه یک تعبیر عامیانه مثل 

 بین و مپرس این اشک چو ناردانه می               بین و مپرس رویم چو زر زمانه می

 (985بین و مپرس )رباعی  احوال درون خانه از من مطلب                    خون بر در آستانه می

 

دهد که  نشان می دیوان شمس بررسی کنایه درغزلیات»اما بخش عمدۀ هنر موالنا در کاربرد کنایت است. 

 ۀگویی و استفاد هکند؛ علت این موضوع در ساد قریب در شعر خود بسیار استفاده می ۀموالنا از کنای

جای لفظ بر معنا  چنین برخاسته از این علت است که شعر موالنا به تکلّف از تصویر شعری است؛ هم بی

شود تا مفاهیم بلند عرفانی در بیانی ساده  تکیه دارد و مخاطبان موالنا اهل عام هستند؛ این عوامل باعث می

های قریب در غزلیات  افزاید. تعداد کنایه در شعر موالنا میهای بعید نیز به زیبایی کالم  گر شود. کنایه جلوه

ها، است.  درصد کل کنایه 27عدد،  2042بعید نیز  ۀها، است. کنای درصد کل کنایه 73عدد،  5521موالنا 

گویی است. از سه نوع کنایه براساس ساختار)کنایه از  این موضوع برخاسته از گرایش موالنا به ساده

، کنایه 2868، کنایه از فعل یا جمله است و تعداد 3042کنایه، تعداد  7563( از میان صفت، موصوف، فعل

توان نشان داد: کنایه از  ها را به این شکل می ، کنایه از موصوف است. درصد این کنایه1653از صفت و 

و دیگران،  نژادیان)زکی «درصد. 22درصد، کنایه از موصوف  38درصد، کنایه از صفت  40فعل 

1396 :118 ) 

 

 توان از چند وجه تحلیل کرد:کنایات کلیات شمس را می

 

 . کاربرد کنایات زنده در گفتار امروز1-2

دهد که تا کنند. این کنایات نشان میها استفاده میاند و مردم از آنبسیاری از کنایات کلیات شمس هنوز زنده

 قونیه نزدیک بوده است؛ برای نمونه: چه اندازه زبان گفتاری ما با آن روزگاران و آن هم در

 (380) ) فتنۀ نهفته( هشدار که آب زیر کاهست: زیرکاه آب

 (2700)فریب خوردن( بخورد آن بازی من خشمگین شد )بازی خوردن: 

 (704)گمان بردن( خود بو برد آن که یار باشد ) بو بردن:

 (233بند کند سحرهاش بینا را ) )شعبده بازی( که چشم بندی:چشم

 (2576) ازدحام( کز غلبۀ جان آنجا، جای سر سوزن نی ) جای سوزن انداختن نیست:

 (1573)آماده بودن شرایط( در حسن، تو را تنور گرم است ) تنورگرم:

 )گاه تیز در نامحرم(چشم چرانی: 

 (2355چشم من و چشم تو حریفند           ای چشم ز چشم تو چریده )

 (410گوییا لقمۀ هر روزۀ تو مغز خر است ) (یخرد)بی مغز خر خوردن:

 (984)تمام شدن طاقت و تحمل( کارد چون سوی استخوان آمد ) کارد به استخوان رسیدن:
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 سازی با ترسیم شبکۀ تداعیکنایه .2-2

شگرد موالنا در کنایه آوردن آن است که بر اساس اصل تداعی، یک کلمه، واژگان دیگر را به یاد او و 

-کند و کشیدن او را به یاد رسمی می، نکشد را تداعی می«جرعه کشیدن»آورد. در بیت زیر خواننده می

نهفته است. به گلیم برگرفتن کنایه از می نوشیدن به افراط است « به گلیم برگرفتن»اندازد که در کنایۀ 

 ند: وار بر روی گلیم نهند و کشان کشان ببرکه نیروی حرکت نماند و نوشنده را مردهچنان

 (785که زین جرعه کشد، جمله جهانش نکشد          مگر اورا به گلیم از برما برگیرند )آن

 

توجهی است. موالنا در این بیت به قرینۀ گوش کن از کنایۀ عالقگی و بینشانۀ بی« گوش خاراندن» یا کنایۀ

 کند:خاراندن استفاده میگوش

 (1411البۀ بنده گوش کن، گوش مخار ای صنم )    گرم درآ و دم مده باده بیار ای صنم       

 

زخم، جمجمۀ خری را بر  اندازد. رسم است برای پرهیز از چشمگاو در مصراع اول او را به یاد خر می

کنند. سرخر که کنایه از مزاحم و مانع است، به مناسبت جمجمۀ خر در پالیز او را به یاد سر پالیز نصب می

 اندازد:سرخرپالیز می

 (1643اندرین منزل هردم حشری گاو آرد           چاره نبود ز سر خر چو درین پالیزیم )

 

 . طنزآفرینی با کنایات3-2

 یکی از کارکردهای کنایه در زبان مردم طنزآفرینی است. موالنا به این عامل بسیار توجه داشته است.

 بدنامی و رسوایی است:های کنایی و کنایه از شدت ه از جفت واژ« اشتر و مناره»

 (2356نما و شهره گشتم            چون اشتر بر سر مناره ) انگشت

 

 گیری از فرهنگ مردم در کنایات. بهره4-2

ها موالنا با اشراف بر دقایق فرهنگ مادی و معنوی مردم و عناصر آن، که در زبان کنایی مردم نهفته، آن

گذر تصاویر و معانی تازه بسازد؛ مثال  توجه به یکی از را در شعر خود به کار بسته تا از این ره

گوید که چرا با دل و روی غمناک، چنین می« خندۀ سربریان شده»آن  ۀپزان و کنایشگردهای کار کله

گیری. البته موالنا با متضادسازی )گریان و خندان( بر جنبۀ هنری بیت افزوده ظاهری خندان به خود می

چیدند که ای میها را به گونهپزی است که کلّههای کلّهپزان در دکانبه شگرد کله است. اشارۀ این کنایه

 گویا همه خندانند: 

 (1870گریانی و پرزهری با خلق چه با قهری           مانند سر بریان گشته که منم خندان )

 

ه از شباهت خوی و برخی کنایات ناظر بر فرهنگ خوراک مردم بوده است. بادنجان و سیر و سرکه کنای

 شوند:عادت همنشینان است. در آشپزی مردمی، همواره این سه با هم استفاده می

 (1071بعد پرخوردن چه باشد؟ خواب غفلت یا حدث      یار بادنجان چه باشد؟ سرکه باشد یا که سیر )

 

 ارزش بودن بیتره توت ارزیدن: 

 (2649بنده تره توتی )الدین تبریز         نیرزد پیش  غیر عشق شمسبه

 

نوایان در برابر  ای دعایی و دعایی مشهور است که پیران و بیجمله« کف گیری زر شودخاک به»عبارت 

 گویند. موالنا همین عبارت را در وجه کنایی استفاده کرده است:خدمتی یا عطایی می

 (775جوکارند ) گر به کف خاک بگیرند زر سرخ شود          روز گندم دروند ارچه که شب
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 یعنی خدا به خیر کند. عیبی ندارد:« خیرباشد»یا عبارت 

 (2795فتاب از روی تو بیخود شدست           خیر باشد، خیر باشد، کاز یمن پنهان شدی )آسهیلی ک 

 

 «:فیلش یاد هندوستان کرده»کنایه از کسی است که خواب ندارد. و مثل  خواب: پیل بی

 (1791وار من )عجب، چون دید هندوستان به شب       لیلی درآمد در طرب، درجان مجنونخواب ای آن پیل بی

 

 . کنایات ادبی5-2

 کند. برخی از این کنایات عبارتند از:موالنا از کنایات ادبی نیز بسیار استفاده می

 

 )زرنگی و هشیاری( آب از روغن گرفتن:

 (3256گیری ) ازآن آب ز روغن چو شدی او، پسدور از آبی تو چو روغن، چو همه او نشوی       

 (2381آب چندین ناودان آمیخته ) )شدّت باران(آب ناودان به هم آمیختن: 

 (1068نوایی( آب آنی که ندارد هیچ آبی در جگر ) )شدت بی :آب در جگرنداشتن

 (3002باک و هوشیار( آتش خوران ره به سر کوی ) کنایه از )دلیر و بی خور: آتش

 بسیار مشتاق و منتظر برای رفتن جایی.  پا: آتشین

 (2212خانه هست او؟ )پا که رویم مست آنجا             تو برو نخست بنگر که کنون به ایم آتشینشده

 کنایه از بزدل و ترسو.  :از سایه گریزان بودن

 (566ز سایه بگریزد )ز سایۀ خود گریزانم که نور از سایه پنهانست       قرارش از کجا باشد کسی ک

 ( 2908)خشم مگیر و قهر مکن( مهلتم ده خوش به خوش ازسر مرو ) :از سر مرو

 (1141استفاده شدن، بیکار و بیکاره شدن( برون شدیم زعقل و برآمدیم از کار ) )بی ازکاربرآمدن:

 معادل دم دادن. کسی را فریفتن.  باد دادن:

 (2059دزد مرا باد داد، آن دغل کژنشان )      سوی رفت  گفت که اینک نشان، دزد تو این

 بعالوه، افزون برآن.  برسری:

 (2275جو چون مشتری، اندر بها آویخته ) این دل دهد در دلبری، جان هم سپارد برسری     وان صرفه

 (2649کنایه از )زور نشان دادن( بمالیده چو جالّدان بروتی ) بروت مالیدن:

 (3063بینی ) )تکبر کردن( مکن تو بینی و ناموس تا جهان بینی کردن:

 (1255)خشمگین شدن، از کوره دررفتن.( عشق گردانید با او پوستین )پوستین گردانیدن: 

 (9رو سوی مستان ساقیا ) ) رهبر و مرشد. پیر دین، پیر دیر( چون مست گردد پیِر ِده، پیِر ِده:

 (909ه پاره روان ))چشم( دوجوی نورنگر ازدوپی پیه پاره:

 (2028)غرق در چیزی یا کاری( اکنون در آب وصلم، با یار تا به گردن ) تا بگردن:

 چش خور یا چیش خور و به کنایه چشته خور چاشت خور:

 (3227بچشد او غریب چاشت خوری        بگشاید عجیب منقاری )

 تن. از خاموشی بر اثر وزش باد نگه داش کنایهچراغ زیر دامن داشتن: 

 (563چراغ است این دل بیدار زیر دامنش میدار      از این باد و هوا بگذر هوایش شور و شر دارد )

 (730) ) آدم زرنگ و بیدار( گر تو خاری همچو خار اندر طلب سرتیز باش خار سرتیز:

 (315)سردرگمی و درماندگی( همه ماندند چون خران به خالب )خر درگل: 

 (2490)تنه زدن( باغ ارم تویی مها، بر بر من بزن بری ) برزدن:

 (2518)چیز ناقابل( که مردن پیش دلبر به تو را زین عمر سردستی ) سردستی:

 آنکه سخنش ناخوشایند و نامطبوع است. سردلب و سردچانه: 

 (2351مشنو غم عشق را ز هشیار           کو سردلبست و سردچانه )

 (1056توز( تو نیز شتردلی رهاکن)کینهور، )کینهشتردل: 
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 باال آوردن.  شکوفه کردن مست:

 (1300کرده مستان باغ اشکوفه           کرده سیران خاک استفراغ  )

 (100) )رسوا شدن( ز عشقت باز تشت از بام افتادتشت از بام افتادن: 

 (2588)اشتباه کردی( ای یار غلط کردی با یار دگر ) غلط کردی:

 کنایه از تردید داشتن و خود را بی خبر افکندن.  خاریدن:گردن 

 (3001خار آگهی ) گردن مخار کاز گل بی     ای نای همچو بلبل ناالن آن گلی   

 (2431ای ))گدای پررو( کو نرگدایی تا برد، از خان عشقم زلّهنرگدا: 

 (191را ) زن تو این نمد)نداشتن حس و روح( چندان که خواهی اکنون می نمد زدن:

 (2131ها)آب شو از کینه ها هفت )به دقت شستن و پاک کردن( رو سینه را چون سینه هفت آب شستن:

 (2315کاسه به شهره صنم کرده ) )صمیمیت و دوستی( دل دست به یک کاسه: دست به یک

 ( 2499جز زنجیر خاییدن )قراری( ندارد چاره دیوانه به)ناآرامی و بی زنجیر خاییدن:

 گری(.  )فتنه را از شو بریدن:زن 

 (3383بازآمد بازآمد آن دلبر زیبا قد        تا فتنه برانگیزد زن را ببرد از شو )ترجیعات 

 (2815)غرور و خودبینی( چو نه میری نه وزیری، بُن سبلت به چه مالی؟ )سبلت مالیدن: 

 کنده.  صاف و پوست :کنایه از پوشیده و به کنایه گفتن و امروزهسخن در پوست گفتن: 

 (325) گنجد نه آن را گفتن امکانستنه در اندیشه می     گویم که جان این سخن غیب است  سخن در پوست می

 حوصله و نابردبار. زودرنج. بیخشک دماغ: 

 (1049کنم نصیحت          من خشک دماغ و گفت و تکرار )گویم و میمی

 به نوایی رسیدن. : نخشکنانه تر کرد

 (2486ای )روزۀ مریم مرا خوان مسیحیت نوا            تر کنم از فرات تو امشب خشکنانه

  .بیهوده، بدون دلیلخوش به خوش: 

 (2909مهلتم ده خوش به خوش ازسر مرو          صبر کن تا سر بخارم اندکی )

 (2133) مشنو تو هر مکر و فسون، خون را چرا شویی به خون خون را به خون شستن:

 (1093) ظاهر سه گز است زبان دارد صد گز که به دراز( یک زبان ،گوی)گستاخ و یاوه :زبان صدگزه

 (1203خندد ))آهسته و نهان خندیدن( غم تو برسفرم زیرزیر می زیرزیر خندیدن:

 (206دست و پایی مصلحت نیست. ) ی تو را ب دست وپا:بی

 

 

 . کاربرد واژگان خاص گویشی3

 

های گویشی زبان مردم بلخ و فایدۀ مطالعه در غزلیات شمس از منظر زبانی، دریافت تفاوتشاید بیشترین 

در حد وسیعتر زبان مردم خراسان در عصر موالنا با کاربردهای امروزی باشد. محمد آصف فکرت در 

هد را از کند؛ و ما این شوابسیاری از این موارد را ذکر می« لهجۀ بلخ و دریافت بهتر سخن موالنا»کتاب 

شود؛ مثال  در  کنیم. گاه به کمک غزلیات موالنا اصالت تلفظ بعضی کلمات تأیید میآن کتاب نقل می

کنیم. تلفظ می« بلُور»رایج است؛ و ما امروز « بلَْور»و به صورت « ل»به فتح « بلور»افغانستان کلمۀ 

 است:« بلور»هم شکل کهنی از یابیم که این  قافیه کرده است، درمی« َجور»چون موالنا آن را با 

 از رنگ بلَور تو، شیرین شده َجور تو             هرچند که جور تو بس تند قدم دارد

 

 قافیه شده است.« مشوش»و « آتش»شود. با  تلفظ می« ِشش»( که اکنون به صورت 6)عدد « َشش»یا 

 ریق و آبی که در کنار دندان و درمجموع در دهان است و نوعی شیرینی. آبدندان:

 (1740شکرلبی لب ما را پگاه شیرین کرد        که غرقه گشت شکر اندر آب دندانم )
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 سوار و سپاهی. اقنجی:

 (  1857ز آواز سماع من اقنجی هم شود زنده          سر از تربه برون آرد بکوبد پا کند تحسین )

 مالیات چی، باجستان. ار:باجد

 (  1565برقنطره بست باجدارم        از بهر عبور ده جوازم )

 درحال آمدن، آینده. آیان: 

 (2134باش همچون ماهیان در بحر آیان و روان       گرباد خشکی آیدت از بحر سوی گنگ شو )می

 آیینه تراش.  آیینه رند:

 (2044دل را حریف صیقل آیینه رند کن )       گر شوند  خواهی که شاهدان فلک جلوه

 ارجل در زبان گفتار به معنای نامتجانس و گونه گون. هرجل نیز گویند.  ارچلی:

 (3024ای )گشت، حلقه چو ویرانه ای         زارچلی جغد بستگی این سماع هست، ز بیگانه

       .: جذّاب، دلکشبانمک

 (1749نمک زان بانمکم )چون دید مرا بخرید مرا         آن کان 

 .نام خدا به ترکی تنگری:

 (2478ترک تویی ز هندوان چهرۀ ترک کم طلب      زانکه نداد هند را صورت ترک تنگری )

 اضطراب، ناراحتی.  تاسه:

 (2028بس کن ز گفتن آخر کان دم بود بریده        کز تاسه نبود آخر گفتار تا بگردن )

 رمق شدن. بی توش و بی تاسیدن:

 (2938تو هم ز یوسفانی در چاه تن فتاده           اینک رسن فرود آ تا در زمین نتاسی  )

 آدمیزاده، بچۀ آدم.  آدمچه:

 (2006وانگه از پهلوی او وز پشت او           پر شوند آدمچگان اندر زمن )

 اسب. آس:

 (3316الیق پشت خر نباشی تو          تو به معنی به پشت آسانی )

 پای پوشک، کفش.  پاپوچک:

 (618پای تو شده کوچک از تنگی پاپوچک              پا برکش ای کوچک تا پهن و دراز آید )

 وسیله، پایکش.  پا روا:

 (198از غیب رو نمود صالیی زد و برفت              این راه کوتهست گرت نیست پا روا )

 رشوه.  پاره:

 (1999آواره مکن           جان پی پاره بگیر و جگرم پاره مکن )مکن ای دست ز جور این دلم 

 های بزرگ پنبه یا برف.تکه پاغنده:

 (2882همچو منصور تو بردار کن این ناطقه را           چو زنان چند براین پنبه و پاغنده زنی  )

 بسته. دل پاگیر:

 (2499لی منشین بر گیجان سودایی )داگر دلگیر شد خانه نه پاگیراست برجه رو         وگر نازک

 جایی باشد.  اش بردن فرمانی یا چیزی از جایی بهپادو، کارگری که وظیفهپای دو: 

 (1484وقت که پا نیست شود پای دوانیم ) وقت که ما هیچ نمانیم            آن ماییم در آن

 ، مقیم شدن.نماندن، ایستاد پاییدن:

 (58دانی ز هدهد جو ره قصر سلیمان را )پایی؟      نمی دست و بی بیپایی؟ چرا بجه از جا چه می

 : پریشب. پرندوش

 (637پرندوش پرندوش خرابات چه سان بـُد          بگویید بگویید اگر مست شبانید )

 پرتگاه.جر: 

 (6بس جرها در جو زند، بس بربط شش تو زند      بس با شهان پهلو زند، سرهنگ ما سرهنگ ما )

 دلبند. دل جگر.  ربند:جگ

 (912تومرد دل تنکی پیش آن جگرخواران           اگر روی چو جگربند شوربات کنند )
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 نوعی کفش از چرم مقاوم.چارق: 

 (3016کش دل کنی           چارق درویش را برسر سنجر کشی ) خاک در فقر را سرمه

 : اعتراض کردن. چخیدن

 (1829وربچخی تو نیستی، محرم و رازدار من )    جان زفسون او چه شد؟ دم مزن و مگو چه شد   

 پیه و چربی و دنبه. چربو:

 ( 1329سخای کف تو گر چربشی به کوه دهد                دهد به خشک دماغان همیشه چربو سنگ )

 چرانی.  چشم چریدن چشم:

 دن. صورتی از تلفظ چسبیدن و چسپی چفسیدن:

 (1268ای شاد باطلی که گریزد ز باطلی                برعشق حق بچفسد بی صمغ و بی سریش )

 خداوندگار و صاحب.  خاوند و خاونده:

 آن خر بود که آید در بوستان دنیا                خاونده را نجوید افتد به ژاژخایی

 (2944رهی تو زان لطف و کبریایی )خاوند بوستان را اول بجوی ای خر            تا از خری 

 دونده.  دوانه:

 (1261هر درد که او دوا ندارد             سوی دل خود دوانه دیدم )

 اضطراب، تشویش، خلجان خاطر.  خرخشه:

 (27این خواجه پرخرخشه شد پرشکسته  چون پشه        ناالن ز عشق عایشه کابیّض عینی من بکا )

 خورند. ۀ تریاک میوۀ آن را که کوکنار یا خشخاش باشد میبه جای شیر خشخاش خوردن:

 (1239کس که به روز خورد خشخاش ) خامش که ز شب خبر ندارد           آن

 خزیدن. غژیدن: 

 (2451وبر عریان شدم      خواهم که ناگه درغژم، خوش در قبای آشتی )چون ابر دی گریان شدم، وز برگ

 . هراتی: پاخلوچه. غلغلک. کابلی: غتغتک غلملیج:

 (1740کندم            گزاف نیست که من ناشتاب خندانم  ) زبامداد کسی غلملیج می

 دیگ بزرگ چدنی. قازقان:

 ( 126جان خوردی تن چو قازقانی            بر آتش نه تو قازقان را )غ 

 درا.  یاوه گوی و هرزه قلماش:

 (1524ستایم )کنم نه میهجوی می را            نه نه قلماشیست لیکن ماند آن

 ن آویزد. آچنگک دّکان قصاب که گوسفند کشته را از قناره:

 (1709ایم )چریم در ده و هم بر قنارهقّصاب ده اگرچه که مارا بکشت زار       هم می

 هپند. کودن و خرف.  هلپند:

 (638چون هلپندید؟ )چو او ماه شکافید شما ابر چرایید       چو او چست و ظریف است شما 

 خواه.  خوه:

 (2098هنگام یاد کن که چو هنگام بگذرد       تو خوه از گل سخن تراش و خوه از خار یاد کن )تو به

 خاستم، برخاستم.  خیستم:

 (1599چون بدیدم صبح رویت درزمان برخیستم          گرم درکار آمدم موقوف مطرب نیستم )

 لند و ناهنجار صحبت کردن، توپ و تشر رفتن، بد و بیراه گفتن. داد زدن و با صدای ب داردار:

 (452بسته و بردارم آرزوست ) با داردار وعدۀ وصلت رسید صبر             هجران دو چشم

 .مترسک نزدیک دام داهول و دام:

 (1663کشم )گنجد به دام            دام و داهول شکاری میبهر صیدی کو نمی

 استراق سمع. دزدگوشی: 

 (757دارد حدیثم ای ودود )زان که در وهم من آید دزدگوشی از بشر        کاو درین شب گوش می

 وضوگرفتن.  دست نماز:

 (1113امروز پگاه آمد و گفتا به سماع           نگذاشت که من دست نمازی شویم )ر 
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 دایرۀ تر صدا ندارد. دف تر کردن: 

 (3095ر کردند          کانیس دفتری و طالب دواوینی  )هال خموش که دیوان دف تو ت

 نشانۀ تب.  دهان تلخ بودن:

 (565بینی       ز داغ او نکو بنگر که روی مه رقم دارد )ز درد او دهان تلخ است هر دریا که می

 از اصطالحات سودخوران و رباخواران است.  ده چهارده دادن:

 (1079حضور ) ای ای بیده           درهوای شاهدی و لقمهمی ستانی از خسان تا وادهی ده چهار

 رشوت و پاره:

 (2373خدا خنجر او را بدهم رشوت و پاره )نه بترسم نه بلرزم چو کشد خنجر عّزت           به

 بدون دقت.  سرسری:

 (2990ای که گر قدمش بوسد آفتاب              خود ننگرد به تابش او جز که سرسری  )آن ذّره

 اسب بدخوی که سوار را نارام دارد.  ،بر وزن بلبل سکسک:

 (2142گرترشی داد تورا شهد و شکر داد مرا      سکسک و لنگی تو ازو من خوش و رهوارم ازو )

 : کندن، گسستن. سکلیدن

 (2177زجمله بسکلد در اضطرار او )     کند با او بهردم یک صفت یار      

 هشتند.  بستند و فرومیعاریتی که زنان بر موی خویش میموی بلند موبند: 

 (2303ابروی خود از وسمۀ آن کور سیه کرده )      باتارک کل آمد موبند فروهشته   

 باردار، حامله، آبستن.  آبـِست:

 (1044) به طمع مادۀ آبست منگر     قناعت بین که نّرست و سبک رو    
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دهند: روش استفاده  موالنا را نشان می  ها درغزلیات موالنا، درعین سادگی، عمیق هستند و وسعت دانش مثل

از مثل در کلیات شمس بسیار هنرمندانه و در جهت توسعۀ معانی بلند عرفانی موالناست. او با استفاده از 

ای مشهور ای به یاد واقعهمن بحث در نکتهموالنا ض»اندازد. ها، یك كلمه او را به یاد مثلی میتداعیشبكۀ 

گوید، آن حکایت بیان یک اصل صوفیانه کند. او حکایتی را برای خود باز میافتد و در آن باره بحث میمی

ای کشاند. این حکایت هم واقعهکند. ضمن نقل آن، یک مثل او را به گفتن حکایتی دیگر میرا ایجاب می

آورد. بخشد. ناگهان حکایتی دیگر، اصل فلسفی نهفته در خود را به یاد او میمعاصر را در ذهن او جان می

گردد، ولی قبل از پایان دادن بدان حکایت به بحثی دیگر و از آن بحث به دفعتا  به حکایت نخستین باز می

لپینارلی، )گو« گردد.ها بعد، برای چندمین بار، باز به حکایت اّول برمیپردازد و مدّتحکایتی دیگر می

برای ده کل کاله »( مثال  در بیت زیر زلف، موالنا را به یاد َکل و از کل به کاله و مثل 204-205: 1364

 اندازد.می« سازدمی

 

 (2720تو ده کل را کالهی ای برادر )        تو را زلفیست به از مشک عنبر   

 

 کند:گاه خود بر مثل بودن عبارتی تأکید می

 (2701جان به از جهانی )مثل بشنو که 

 (909که حق زسنگ دوصد چشمۀ رضا سازد )       مثل شدست که انگورخور زباغ مپرس  

 

 کند:ها به چند طریق استفاده میالمثلموالنا از ضرب
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 . به طریق تمثیل1-4

كند كه بیتی از  یكاربرد مثل و تمثیل در آثار مولوی چشمگیر است. وی بیشتر به جای مثل از تمثیل استفاده م

 آن مثل رایج شده و یادآور داستانی است؛ نظیر این بیت:

 ( 1924بیارد              گفتم که چه ده؟ دهیست ویران ) آمد که خراج ده  

 

 االسرار و داستان دو کبوتر است که: و داستان نظامی در مخزن« ده ویران خراج ندارد»که یادآور مثل  

-( موالنا در مثنوی بار دیگر همین مثل را استفاده می141: 1376، )نظامی« خراج؟از ده ویران که ستاند »

 (1/343کند: بر ده ویران خراج و ُعشر نیست. )مولوی؛ مثنوی: 

 

ها مظهر مفاهیم انتزاعی هستند و پیرنگ های فکری است که در آن شخصیتهای موالنا از نوع تمثیلتمثیل

کند. ای را در مسایل عرفانی، حکمی یا اخالقی و اجتماعی بیان میعقیده اثر چنان چیده شده که آموزه یا

ها جدای از آن که قدرت تفهیم مسایل عرفانی را برای مخاطبان، خصوصا  های نهفته در این تمثیلاستعاره

قیم، یابد فارغ از مشکالت زمانی، مکانی و اجتماعی، به طور مستبرد، نویسنده نیر مجال میعامه باال می

( که یادآور داستان 3373« )به شولم شولم مجه از روزن خانه»های خود را بیان کند؛ نظیر این مثل اندیشه

 شولم از کلیله و دمنه است:   شولم

 

دزدى شبى با یاران خود به دزدى رفت. خداوند خانه به حّس حركت ایشان بیدار شد و شناخت كه بر بام دزدانند، قوم 

كه ایشان آواز  گه زن را فرمود كه من خود را در خواب سازم و تو چنان كرد و حال معلوم گردانید آنرا آهسته بیدار 

كه این چندین مال از كجا به دست  تر آن شنوند با من در سخن گفتن آى و پس از من بپرس با الحاح هرچه تمام تو را مى

از این سؤال درگذر كه اگر راستى حال با تو »گفت: بردارى نمود و بر ترتیب پرسیدن گرفت. مرد  آوردى، زن فرمان

این مال من از دزدى جمع »زن مراجعت كرد و اِلحاح در میان آورد. گفت: « بگویم كسى بشنود و مردمان را پدید آید

دم و هاى ُمْقِمر)شب مهتابى( پیش دیوارهاى توانگران بایستا شده است كه در آن كار استاد بودم و افسونى دانستم كه شب

و دست در روشنایى مهتاب زدمى و به یك حركت به بام رسیدمى و بر سر روزن  "َشْولَم، َشْولَم"بار بگفتمى:   هفت

 "شولم"و از ماهتاب به خانه درشدمى و هفت بار دیگر بگفتمى  "شولم، شولم"بار دیگر بگفتمى  بایستادمى و هفت

و بر مهتاب از "شولم" بار دیگر بگفتمى  ى نقودخانه پیش چشم من ظاهر گشتى، به قدر طاقت برداشتمى و هفت همه

روزن خانه برآمدمى. به بركت این افسون نه كسى مرا بتوانستى دید و نه در من بدگمانى صورت بستى، به تدریج این 

دزدان بشنودند و در  «ها زاید. را به كسى نیاموزى كه از آن خللبینى به دست آمد. اّما زنهار تا این لفظ  نعمت كه مى

ها نمودند و ساعتى توقف كردند، چون ظن افتاد كه اهل خانه در خواب شدند، ُمقدّم دزدان هفت  آموختن افسون شادى

دستى برداشت و و پاى در روزن كرد. همان بود و سرنگون فروافتاد. خداوند خانه چوب  "َشْولَم، َشْولَم"بار بگفت: 

دست آمد، تا تو كافردل پشتواره بندى و ببرى؟ بارى  ى عمر برو بازو زدم و مال به همه»هایش بكوفت و گفت:  شانه

من، آن غافل نادانم كه دِم گرِم تو مرا بر باد نشاند تا هوس سجاده بر روى آب افكندن »دزد گفت: « بگو تو كیستى؟

 (49: 1375 )منشی، «پیش خاطر آوردم.

 

 . به طریق ارسال مثل2-4

های کلیات شمس امثالی است که در زبان مردم بوده موالنا به طریق ارسال مثل در تعداد زیادی از مثل

 در این بیت:« نه شیر شتر نه دیدار عرب»شعر خود درج کرده است؛ مثل 

 (617ها        با شیر شتر سازد، یغمای عرب بیند )ارزد که برای حج در ریگ بیابان

 

شود. مقصود از دیدار عرب دزدی و طراری و دهد و معنی مثل هم رمزگشایی میکه سابقۀ آن را نشان می

 راهزنی اعراب است. گویا شکل رایج مثل در عصر موالنا یغمای عرب بوده است.
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در این « دل به دل راه دارد»شوند؛ مثل ها به همان شکل استفاده نمیالبته همواره به ضرورت شعر، مثل

 بیت چنین به کار رفته است:

 (443از دل به دل برادر، گویند روزنی است       روزن مگیر، گیر که سوراخ سوزنی است )

 

 های دیگر:مثل و

 ی عجله کن:نل در سر )گل سرشویی( بگذار و بیا. یعاگر آب در دست داری یا اگر گِ 

 (2084خار رسد پا به کندنش منشین )اگر سر تو به گل دربود مشوی بیا            وگر به 

 (91) آسمان از کجا و ریسمان از کجا؟

 (181آسیا کی داند این گردش چرا )

 از کوزه همان برون تراود که در اوست

 (2831نکنی خمش برادر چو پری ز آب و آذر         ز سبو همان تالبد که درو کنند یانی؟ )

 مرغ زیرک همیشه در دام است: کنایه از زیرکی که از دام پرهیزد و در او افتد. 

 (2726خوبست که ذوفنون نگشتی )         مرغ زیرک به پای آویخت  

 (3377به بصره چون کشم خرما              به کرمان چون برم زیره )

 (1622ن نه تبه شود کبابم )چه شود اگر زمانی بدهی مرا امانی       که نه سیخ سوزد ای جا

 (105تو مادر مرده را شیون میاموز )

 (75چون آب روان دیدی بگذار تیمم )

 (2467کنم که بس عاقل را اشارتی )شرح نمی

 (638چو رنجور نباشید سر خویش مبندید )

 (1038چو سر باشد بیاید نیز دستار )

 (8/134هرچیز که بسیار شود خوار شود )

 (229) خالف زن کن ای نادان     زن       چو کردی مشورت با

 (869پیراهنی ندوخت که آن را قبا نکرد )     خیاط روزگار به باالی هیچ مرد    

 (194رو ای دل بگیر در را ) تر سخن گو      ای عقل بام بردیوار گوش دارد آهسته

 (1/143شکر ز بهر دل تو ترش نخواهد شد )

 (483ست )شکمبه و دهن سگ بلی سزا بسزا

 (246زنند در دل ما          بانگ آن بشنویم ما فردا )صد دهل می

 (576گوید حدیث حق مر باشد )عجب دارم که می

 (58کن )  هین نیِش ما را نوش

 (1/92جا امید گنج هست ) هرکجا ویران بود آن

 (6/164هرکه او عاشق جسم است، ز جان محروم است )

 (1959) هرکه دریایی بود کی غم خورد از جامه کن هرکه صحرایی بود ایمن بود از زلزله       

 (2012هیچ کس دیدست یک جان در دوتن؟ )

 (1865خاری؟ ها ده چه به درویشان )یک دانه اگر کاری، صد سنبله برداری        پس گوش چه می

 (3034کاری )سبزه و سوسن الله و سنبل        گفت بروید هرچه ب

 (3067سری که درد ندارد چراش می بندی )

 (2209ای چون تو و هردم بادۀ منصور تو )کج نشین و راست بشنو عقل ماند یا خرد         ساقی

 (470کل چه کند شانه را زانکه ورا موی نیست       پود چه کار آیدش آنکه ورا تار نیست )

 (1006کی شود از سگ لب دریا پلید )

 

 ها. شبه مثل3-4

مقصود آنهایی است که در زبان عامه مثل نیستند؛ اما به دلیل داشتن حکمت و اندرز و شباهت به امثال 

 برزبان مردم افتاده است:
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 (588اگر بر رو زند یارم رخ دیگر به پیش آرم )

 (2098اگرت کار چون زراست نه گرو پیش گازر است )

 (901) باشد؟  چو شد یکی به فشردن، دگر شمار چه        انار شیرین گر خود هزار باشد و گر یک 

 (3144اندرین شهر قحط خورشید است           سایۀ شهریار بایستی )

 (648رو، چون بز بّچه باال جو         جز ریش ندارد او نامش چه کنم ریشو )  این نفِس ستیزه

 (650بدل شد )  آن باده همان است اگر شیشه

 (189بیهده خسبد به پیش هر دری )آن سگ بود که 

 (141با باز چه فن زند سمانه؟ )

 (839بی آن خمیرمایه گرتو خمیرتن را         صدسال گرم داری، نانش فطیرباشد )

 (647تقدیر کند بنده و تدبیر نداند         تقدیر به تدبیر خداوند چه ماند؟ )

 (145الن بود و پالهنگ )یک جو زر است         او خِر پا که در اندیشه  آن

 (921برای مغز سخن، قشر حرف را بشکاف )

 (790به سالم و به تشهد نرهد جان ز شهود )

 (36پخته شد انگور کنون، غوره میفشارید )

 (483سگ محله و بازار، صید کی گیرد )

 (1162گهی توبه ) عاشق و مست وآن

 (2/232چو بخت یار نباشد دعا چه سود کند؟ )

 (712هر که راز داند         داند که خوشی خوشی کشاند ) خوش باش که

 (4/226خوِن عّشاق نخفته است و نخسبد به جهان )

 (3/293خر رفت و رسن ببُرد در دل گفت            من در پی ِگرد او چه گردم )

 (2172درنیم شبی جمعی جسته که چه دزد آمد        وان دزد همی گوید دزد آمد و آن دزد او )

 (2034دیدی چه گفت بهمن هیزم بنه چو خرمن       گردی نکرد سرما، سرمای هردو برمن )

 (34روسیاه است مرد هرجایی. )

 (750شاد شد جانم که چشمت وعدۀ احسان نهاد         ساده دل مردی که دل بر وعدۀ مستان نهاد )

 (1/92طفل خسبد، چون بجنباند کسی گهواره را )

 (3/143تن مزن برآور سنگ )چو سگ صداع کند، 

 (2440) گردن چو قصابان مگر با گرد ران آمیختی؟

 (1211خور       هین کزدهان هرسگ، دریا نشد منّجس ) ما راست یار و دلبر تو مرگ و جسک می

 (1121گویند سر بریم فالن را چو گندنا )

 (129شنبه. ) مده وعده بر شنبه و پنج

 (2412برد          که می دود حسنک پابرهنه درخانه ) مرا و خانۀ دل را چنان به یغما

 (8/168مرِد َسره باش و هرکجا خواهی باش. )

 (7/36داند. ) ی ُمشک از پشک کس نم

 (2022معتمد شو تا درآیی در حرم. )        مشک مشک آورده از اشک روان 

 (1623جواب من نیایی ) مگر احمقم گرفتی که سکوت شد جوابم            تو نه آن شکرجوابی که

 (1937نان گندم گرنداری گو حدیث گندمین )

 (359عشق آمد و توبه را چو شیشه بشکست        چون شیشه شکست، کیست کو داند بست )رباعیات، 

 (22/ 1) تا او درآن استا شود، شمشیر گیرد در غزا    دهد  ی غازی به دست پور خود شمشیر چوبین م

 (221اش کند آزاد           چو پیر گشتم از آغاز بنده کرد مرا ) خواجهغالم پیر شود، 

 (4/2دُهلی بدین عظیمی، به گلیم درنگنجد )           فر و نور مه بگوید که من اندر این غبارم

 (179گر تو عودی سوی این مجمر بیا            ور برانندت ز بام از در بیا )

 (20و باز آید او          ور دامن او را کشی هم بر تو تنگ آید قبا )، برروی ت گر کنی بر َمْه تفو

 (400گرچه حلواها خوری شیرین نگردد جان تو          ذوق آن برقی بود تا در دهان آکلست )

 (567نباشد عیب پرسیدن، تو را خانه کجا باشد؟          نشانی ده اگر یابیم وان اقبال ما باشد تو )
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 (1337نروید نیشکر هرگز، چو کاَرد آدمی حنظل )    این پستی که نبود در عدم هستی    مجو مه را در

 (103نلرزد دست وقت زر شمردن         چو بازرگان بداند قدر کاال )

 (1/40پوشی درون خلوت سینه        نشان و رنگ اندیشه ز دل پیداست بر سیما ) یهر اندیشه که م

 

 موالنا. اشعار مثل شدۀ 4-4

 ها افتاده و مثل شده است.برخی ابیات غزلیات شمس از شدت شهرت برسرزبان

 (1/255نشود آنم آرزوست. ) ی که یافت م آن

 (13/ 1ای دستار ما. ) ایم انگور تو، تو برده گر خورده

 (130چه کند کسی که در کف به جز از دعا ندارد )

 (1209دانه دیدی، آن زمان از دام ترس )

 (23نخسبد خسروا چشمم کجا خسبد مها ) چون خون

 (2/93چون ناز دو شد، طالق خیزد )

 (134چه جنبانی به دَستان دُم؟ )

 (255دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر        کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست )

 (38رستم از این نفس و هوا، زنده بال  مرده بال )

 (4عادت خوبان جفا باشد جفا )

 (192تر ) تر، دریا به جوش خوش خموش خوش عاشق

 (1326رنگ و بو ) مرگ اگر مرد است گو نزد من آی         من از او جانی برم بی

 

 

 گیرینتیجه

 

ها و ترکیبات عامیانه در دیوان شمس به وفور . توجه موالنا به زبان گفتار و فرهنگ مردم، باعث شده واژه1

الفاظ و تعبیرات یافت شود. موالنا کوشیده است تا زبان را در شکل جاری و ساری آن به خدمت گیرد. 

 دهد. محاوره به غزلیات موالنا یک حالت خودمانی می

 

عامیانه است؛ مثل های زبانی موالنا متاثر از زبان عامه و در همان اشکال . بخشی از هنجارگریزی2

الجمع با پسوند )ات( یای مصدری+اسم، حذف یک حرف برای قافیه ساخت صفت مفعولی مجعول؛ جمع

از مصدر و افعال مشتق، حذف واو از مشتقات مصدر و... . مولوی به کمک عنصر « ن»سازی، حذف 

 دهد. انگیزی به شعر خود می های زبانی و تکرار موسیقی دلعطف

 

گویی و استفادۀ  کند؛ علت این موضوع در ساده قریب در شعر خود بسیار استفاده می ۀکنای موالنا از .3

جای لفظ بر معنا  چنین برخاسته از این علت است که شعر موالنا به تکلّف از تصویر شعری است؛ هم بی

 اند.تکیه دارد و مخاطبان موالنا اهل عام هستند. بسیاری از این کنایات هنوز زنده

 

کاربرد واژگان خاص گویشی در غزلیات موالنا جز آنکه نشان دهندۀ وابستگی و تعلق روحی و هویتی . 4

 کند.او به خراسان است، دست روی را در تصویرسازی باز می

 

ها در غزلیات موالنا، درعین سادگی، عمیق هستند و  كاربرد مثل در غزلیات مولوی چشمگیراست. مثل. 5

 دهند. نشان میموالنا را   وسعت دانش
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زبان و ادب  ۀپژوهشنام ،«المثل در شعر شاعران ایرانی کاربرد ضرب(. »1391ذوالفقاری، حسن )

 .122-95(. صص 21)پیاپی  1. ش 6س  ،فارسی )گوهر گویا(

 

 نشر امیر کبیر. ،چاپ هشتم، تهران ،جستجو در تصوف ایران .(1386کوب، عبدالحسین ) زرین

 

کارکرد کنایه در » .(1396زاده )پروین گلی سیدمحسن، محمدرضا صالحی مازندرانی،  نژادیانزکی

، تابستان، 33، شماره پیاپی 2، شماره 11 ۀ، پژوهشنامه زبان و ادب فارسی، دور«غزلیات شمس

 .118-95 صص

 

 های جیبی. ، تهران، مشارکت سهامی کتابگزیده غزلیات شمس(. 1384محّمدرضا ) شفیعی کدکنی،

 

، مطالعات نقد ادبی، «بازتاب فرهنگ عامه در غزلیات شمس» .(1398) لطیفه ،سالمت باویل

 .58-33 ص، ص48 شماره  13 دوره

 

 چاپ اول، تهران، نشر زوار. ،ذره و خورشید .(1380صبور، داریوش )

 

 پژوهشگاه علوم انسانی. ،، ترجمه توفیق سبحانی، تهرانالدینموالنا جالل(. 1364عبدالباقی )گولپینارلی، 

 

ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مجله ،«زدایی در غزلیات شمسآشنایی(. »1381محمدی، محمدحسین )

 .221-211، صص5-4، شماره 4تهران، دوره 

 

، 59/3ی  ی علوم انسانی، شمارهپژوهشنامه ،«غزلیات شمسافزایی در قاعده(. »1387مدرسی، فاطمه )

 .143 -119صص 

 

 امیر کبیر. ،، به تصحیح مجتبی مینوی، تهرانكلیله و دمنه .(1375منشی، نصرهللا )

 

، با تصحیحات و حواشی بدیع الزمان کبیر کلیّات شمس با دیوان(. 1363الدّین محّمد بلخی )مولوی، جالل

  جلد. 10 ،چاپ سوم، تهران، امیرکبیر ،فروزانفر



  
 

 

 شمس اتیو عناصر زبان عامه درغزل اتیکاربرد شاعرانه امثال، کنا لیتحل
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)نسخه قونیه(، توضیحات،  تبریزی  دیوان کبیر کلیّات شمس .(1386) الدّین محّمد بلخیمولوی، جالل

  2توفیق هـ سبحانی، چاپ اول، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،   تصحیح ،فهرست و کشف االبیات

 جلد.

 

، تصحیح و حواشی از حسن وحیدی دستگردی، االسرار مخزن(. 1376نظامی گنجوی، الیاس بن یوسف )

 به کوشش سعید حمیدیان، تهران، نشر قطره.


