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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Colloquialism is one of the manifestations of 
the language system. Some of mystics' audiences were the common people. 
Mowlana, as a greatest mystic poet of Iran, has widely used colloquial 
language elements in Masnavi to convey high moral and mystical concepts. 
The purpose of this research is extraction and analysis of colloquial language 
elements in books1-3 of Masnavi.
METHODOLOGY: Leading research is a theoretical study conducted in the 
style of library research. The population was the first to third books of 
Masnavi.
FINDINGS: Among phonological processes, elimination and mutation had the 
highest frequency. Nouns including onomatopoeia and nouns related to local 
accents form the main part of the noun category. In the verb section prefixed 
verbs, compound verbs and verb phrase which were generally ironical, had 
the highest frequency. In addition, the main part of the colloquial adjectives is 
curses, ironical expressions and adjectives belonging to local accents. The 
clauses especially interjections had also constituted a relatively significant 
number of the colloquial vocabulary in Masnavi. Adverbs were less common 
and prepositions, conjunctions, and pronouns have only minor occurrence. 
There was also a high frequency of proverbs as a symbol of colloquial 
sentences. In stories based on the charactersthe frequency of colloquialism 
elements usage is high.
CONCLUSION: Mowlana has used colloquial language elements at three levels 
of phonological processes, vocabulary, and sentences. He has brought his 
language closer to the language of the common people in order to arouse the 
desire of the audience and guide him towards a better understanding of the 
complex concepts of Masnavi.
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 مقاله پژوهشی
 بررسی عناصر زبان عامیانه در مثنوی معنوی )دفتر اول تا سوم(

 
 سعید حاج ابراهیمی، *محبوبه حیدری

 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 

 

 

 

 چکیده:
های نظام زبان است. بخشی از مخاطبان عرفا، عامّۀ زبان عامیانه یکی از جلوه زمینه و هدف:

موالنا بعنوان بزرگترین شاعر عارف ایران، در مثنوی  از عناصر زبان عامیانه برای  مردم بودند.

انتقال مفاهیم واالی اخالقی و عرفانی بسیار بهره گرفته است. هدف  این پژوه ، استخراج و 

 ها و جمالت است.بررسی عناصر زبان عامیانۀ مثنوی، در سه سطح فرایندهای آوایی، واژه

ای انجام شده است. جامعۀ ن پژوه  نظری است و به شیوۀ مطالعات كتابخانه: ایروش مطالعه

 آماری دفتر اول تا سوم مثنوی بوده است.

در بین فرایندهای آوایی، حذف و ابدال بیشترین فراوانی را داشتند. در بخ  اسمهای  ها:یافته

ای از اسمها بخ  عمده های محلّی،عامیانه، اسمهای اتباع، اسم صوت و اسامی مربوط به لهجه

بودند. در بخ  فعلها، فعلهای پیشوندی، فعلهای مركب و گروههای فعلی، بیشترین میزان را 

و صفتهای متعلّق به  عامیانه را دشنامها، صفتهای كنایی ای از صفتهایداشتند. بخ  عمده

یز بسیار كم در های محلی تشکیل میدادند. قیدها فراوانی كمی داشتند و حروف و ضمیر نلهجه

-المثلها بعنوان نماد جمالت عامیانه، فراوانی باالیی داشتند. در قصّهسه دفتر مشاهده شد. ضرب

از عناصر زبان عامیانه  ها به تناسب شخصیّتهایی كه از طبقۀ عوام جامعه هستند، میزان استفاده

  .بیشتر بود

ها و عامیانه در فرایندهای آوایی، واژه موالنا در دفتر اول تا سوم مثنوی از زبان گیری:نتیجه 

جمالت استفاده كرده است و زبان خوی  را به زبان عوام جامعه نزدیک كرده تا اشتیاق 

 مخاطب را برانگیزد و او را بسوی فهم بهترِ لطایف و دقایق مثنوی رهنمون سازد.

  

 4344آبان  59 :دریافت تاریخ   

 4344آذر  44:  داوری تاریخ   

 4344آذر  63: اصالح تاریخ   

 4344بهمن  46: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 موالنا، مثنوی، زبان عامیانه، 

 آوایی، واژه، جمله فرایندهای

 
 :مسئول نویسنده * 
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mailto:mahbobeheidari@yahoo.com


 464/ بررسی عناصر زبان عامیانه در مثنوی معنوی )دفتر اول تا سوم(

 

 

 مقدمه
زبان عامیانه میشد؛ ضمن اینکه در حلقۀ  گستردگی مباحث عرفا موجب تنوّع واژگان آنها، ازجمله در حیطۀ

سواد وجود داشتند؛ نیز برخی اصناف اجتماعی مانند فتیان، جوانمردان، عیّاران و متصوّفه، افراد عامی و كم

قلندران به جامعۀ متصوّفه وابستگی داشتند. بنابراین از آنجاكه عرفا با تودۀ مردم حشرونشر داشتند، باید زبان و 

با توجه به پیوند متون عرفانی با زبان عامیانه، بررسی زبان  حال و فهم انواع مخاطب بکار میگرفتند.لحنی فراخور 

عامیانۀ این متون، به شناخت ویژگیهای زبان و درک متن كمک میکند. شناخت عناصر زبانی عامیانۀ بکاررفته در 

عصر موالنا اهمیت فراوانی دارد. در این مثنوی برای درک اندیشه، عقاید، طرز زندگی و آداب و رسوم مردم در 

تحقیق به این پرسشها پاسخ میدهیم: موالنا در مثنوی از چه عناصر زبانی عامیانه و تا چه حد بهره برده است؟ 

كدامیک از عناصر زبانی عامیانه در مثنوی بیشتر است؟ كاربرد عناصر زبانی عامیانه در كدامیک از بخشهای 

توجه به تجربۀ وعظ و تذكیر كه بطور سنّتی در خانوادۀ موالنا وجود داشته و از آنجاكه مثنوی بیشتر است؟ با 

های او در مثنوی از عناصر زبان عامیانه اعم از واژه اند، بنظر میرسدبوده ای از مریدان او مردم عادیبخ  عمده

قی استفاده میکند. همچنین بدلیل شیوۀ ها و جمالت برای انتقال بهتر مفاهیم عرفانی و اخالعامیانه، مثلها، كنایه

بیان موالنا كه متأثّر از بالغت منبری است، توقّع داریم تعبیرهای كنایی و مثلها، حجم باالیی از عناصر عامیانه در 

های  مثنوی، منشأ عامیانه دارند، میزان استفاده مثنوی را دربر گیرند. احتمال دارد در مواردی كه حکایات و قصّه

 ناصر زبانی عامیانه بیشتر باشد.از ع

ای موالنا از كودكی با اصول وعظ آشنایی داشت. سفرش به مقصد آناتولی و عبور از شهرهای مختلف، گنجینه

های عامیانه برای  فراهم ساخت كه سالهای بعد در باارزش از آداب و رسوم و عقاید و حکایات و مثلها و واژه

ی صغیر بعنوان پل ارتباطی بین دو سرزمین باستانی ایران و امرراتوری روم شرقی، آسیا ها برد.مثنوی از آن بهره

همواره پذیرای اقوام و ملل مختلف بوده است. بعد از اسالم عدّۀ زیادی از ایرانیان در فتوحات مسلمانان در آن 

رهنگ یونانی و در آناتولی، ف« سلجوقیان روم»مناطق شركت كردند و آنجا ساكن شدند. با تأسیس حکومت 

مسیحی منطقه با حضور مسلمانان مواجه گردید. بعد از حملۀ مغول، مهاجرت علما و عرفا و مریدان آنها از 

مناطق شرقی و مركزی ایران به سرزمین آناتولی، باعث ورود عدۀ زیادی از ایرانیان به این سرزمین شد و حتی 

لجوقی روم از آنها، پایگاه فرهنگی ایرانیان در آن سرزمین بعد از ورود مغوالن به آن منطقه و تبعیت حاكمان س

(. فراوانی لغات محلی و بومی در زبان 6-54تضعیف نشد )فرهنگ ایرانی در قلمرو سلجوقیان روم ربانی: صص

معاشرت موالنا با شخصیتهایی خاص در طول موالنا ناشی از همین تنوّع و آمیختگی قومیتی است. همچنین 

. شمس مشوق موالنا تبریزی بوداست. مهمترین این افراد، شمسبیان و زبان او تأثیر گذاشته حیات  بر سبک 

كه ملول نشوند آیند از بیم آنآخر من تا این حد دلدارم كه این یاران كه به نزد من می»در سرودن شعر بود. 

ه من از شعر بیزارم و پی  من شعری میگویم تا به آن مشغول شوند و اگر نه من از كجا شعر از كجا؟ واهلل ك

 )فیه مافیه: فصل پانزدهم(.« ازین بتر چیزی نیست

دریافت. زبان شمس در مقاالت گاهی به  مقاالت شمستأثیر شمس بر زبان موالنا در مثنوی را میتوان با مطالعۀ 

میماند و هر  ام هرگز. سخن را چون نمینویسم در منمن عادت نبشتن نداشته»زبان عامیانه نزدیک میشود. 

(. موالنا نیز مثنوی را بر مریدان خوی  تقریر میکرد، با این 665)مقاالت شمس: ص« لحظه مرا روی دگر میدهد

هایی كه از ها را بر موالنا میخواندند و او بر امالی آن نظارت داشت؛ ولی شمس بر نوشتهتفاوت كه نوشته

آفرین  شفاهی دارند. زبان گفتار بشکل طبیعی و عامیانۀ سخنان  گردآوری شد، نظارتی نداشت. هر دو اثر، 
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ای چون: بغوسی، بلماج، پخسیتگی، پرتاو، پول، تاسه، تاق های بومی و عامیانهزبان نزدیکتر است. استفاده از واژه

اند، و ترنب، تتماج، تراقاتراق، چاروق، زنخ زدن، سکلیدن، طوراق، و غیژانیدن كه در مثنوی نیز بکار گرفته شده

 بیانگر نزدیکی زبان شمس به زبان محاورۀ مردم است.

گاه در محاوره و احیاناً بعضی اشعار موالنا گه»الدین زركوب یافت. بعد از شمس، موالنا تجلّی او را در وجود صالح

یاران سماع  تق و بانگ كوب سندان او باز ضرب تقخوی ، لهجۀ عامیانۀ او را تقلید میکرد و در میان بازار به آوا

الدّین چلبی، از او (. بعد از وفات زركوب، مرید موالنا، حسام459كوب: ص)سرّ نی، زرین« آورد و غزل میگفتمی

 قرار گرفتن از ناشی كه مثنوی ساختاری طرح»سنایی، بنظم درآورد. حدیقۀ ای شبیه نامهخواست تا مثنوی

 نیروی مدد اوست، به عاطفی شدید هیجانات و احوال نیز و مخاطبان و الدّینحسام میان واسطه مقام در مولوی

 و تنوّع و عرفانی تجارب از حاصل شهودهای و كشف و دانایی هایاندوخته از سرشار ذهنی گستردۀ تداعیهای

)در سایۀ آفتاب، « میرود پی  به و میگیرد شکل مردم مختلف اصناف با زیستن از حاصل هایتجربه گستردگی

 (.655پورنامداریان: ص

عواملی چون آشنایی با سبک بالغت منبری در مجالس وعظ پدر، معاشرت با صوفیان و مریدان در مجالس،  

به شهرهای مختلف و آشنایی با آداب و رسوم آن شهرها، بافت مهاجرپذیر شهر قونیه، مصاحبت با یاران  مسافرت

 باعث آمیختگی زبان موالنا با عناصر زبان عامیانه شد.   و مریدانی كه بخشی از طبقۀ عوام جامعه بودند،

 

 سابقۀ پژوهش
دربارۀ آداب و رسوم عامیانه، خرافات عامیانه، الفاظ مربوط به بازیهای  سرّ نی( در 4394كوب )عبدالحسین زرین

مغولی در مثنوی ، لغات خاص لهجۀ خراسانی، لغات مأخوذ از یونانی و تركی و عامه، الفاظ و تعبیرات محاوره

( در كتاب 4375بندی دستوری یا تمام موارد را نیاورده است. گولرینارلی )مثالهایی را ذكر كرده است. اما طبقه

دربارۀ عناصر مردمی در آثار موالنا توضیح مختصری داده و چند نمونه از عقاید و حکایات  الدینموالنا جالل

آداب و رسوم و باورهای عامیانه در نامۀ كارشناسی ارشد با عنوان ایانعامیانۀ غزلیات و مثنوی را آورده است. پ
(، به  باورهای عامیانۀ مثنوی در موضوعاتی چون پزشکی، نجوم، علوم غریبه، 4345نوشتۀ مجید جعفری ) مثنوی

عامیانه در تحلیل باورهای نامۀ كارشناسی ارشد تحت عنوان باورهای مربوط به حیوانات و... پرداخته است. پایان
بررسی »(، مبانی باورهای عامیانه در مثنوی را تحلیل كرده است. مقالۀ 4399نوشتۀ لیال غالمرور )مثنوی معنوی 

(، عناصر زبانی عامیانۀ دفتر 4345نوشتۀ سعید قشقایی و فاطمه اینالویی )« زبان عامیانه در دفتر پنجم مثنوی

بندی مشخصی درمورد عناصر محدودی ذكر كرده است. اما طبقه بندی كرده و مثالهایپنجم را استخراج و طبقه

. تاكنون تحقیق مستقلی درمورد عناصر زبانی عامیانه در دفتر اول تا سوم مثنوی شده انجام نداده استاستخراج

ان انجام نشده است. در این تحقیق، عناصر زبانی بکاررفته در مثنوی در سه سطح واجها )فرایندهای آوایی(، واژگ

و جمالت بررسی خواهد شد و هر سطح نیز به قسمتهای جزئیتر تقسیم میشود. بدلیل محدودیتهای حجم مقاله، 

 مطالعه بر روی سه دفتر اول انجام شده است.

 

 بحث و بررسی

 زبان عامیانه
یکسان تلقی میشود. ابوالحسن نجفی،  محاورهزبان عامیانه تعریف مشخصی بین زبانشناسان ندارد و گاهی با زبان 
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زبان محاوره )یا روزمره( و زبان عامیانه را دو مرتبۀ متفاوت از زبان گفتار میداند. طبق گفتۀ او تعیین مرز میان 

این دو مرتبه با هم و حتی با زبان معیار، بسیار دشوار و امری نظری و ذهنی است. از نظر وی زبان محاوره، نوعی 

و حتی نوشتاری )در مکالمات شخصیتهای داستان( است كه افراد مختلف جامعه اعم از فرهیخته و  شیوۀ گفتاری

فرهیخته در مکالمات عادی خود با دوستان و افراد همرایۀ خوی  بکار میبرند و در ارتباط با مردم ناآشنا از نیمه

میکند و شامل كلمات و عبارات زبان فرهنگی داللت -آن پرهیز میکنند. اما زبان عامیانه بر مفهومی اجتماعی

آورند كه مردم فرهیخته از قیدوبند سخن میگویند و الفاظی را بر زبان میفرهیخته است كه بیمحاورۀ مردم نیمه

 هفت(.گفتن آنها، بخصوص در محافل رسمی، دوری میکنند )فرهنگ فارسی عامیانه، نجفی: ص 

چیزی كه از نظر یک شخص عامیانه محسوب میشود، »امیانه بشمریم. را بخشی از زبان ع میتوانیم زبان محاوره

ای ارتباط نزدیکی با هم ای باشد. مسلّماً گفتار عامیانه و محاورهممکن است از نظر شخص دیگر فقط محاوره

« كردای بین این دو سبک ترسیم دارند. آنها با هم قاطی میشوند و غیرممکن است تا خط مشخص تمایزدهنده

(. با توجه به خاستگاه زبان عامیانه كه محاورات روزمرۀ مردم در كوچه، بازار، 94شناسی و زبان، فالک: صبان)ز

خانه و... است، شناخت گنجینۀ گفتاری دورۀ مشخصی از تاریخ، محال است و باید از روی شواهد و قرائن تا 

رای تشخیص زبان عامیانۀ یک دوره رجوع به حدودی زبان عامیانۀ آن دوره را شناخت. یک راه نسبتاً كارگشا ب

ای در آثار ادبی آن دوران وجود نداشت یا بسامد كمی داشت، احتمال اینکه جزو زبان آثار ادبی است. اگر واژه

 عامیانه باشد، بیشتر است.

 و صرعنا از متشکل نظامی است بلکه نیست؛ های منفردگفته از ایمجموعه فقط چنانکه یروی  میگوید، زبان

 گوناگون هایگفته ساخت كه است خصوصیاتی تمام مجموعۀ دارد و قرار هاگفته زیرساخت در است كه روابطی

تمایز مهم بین زبان و گفتار از اینجا ناشی میشود كه زبان توانایی گوینده و شنونده برای »میکند.  مشخص را

« توانایی هنگام گفتن و فهمیدن جمالت استتولید و درک جمالت است؛ درحالیکه گفتار، كاربرد عملی این 

 بین زبانها اكثر در»سرعت تغییر در گفتار بیشتر از نوشتار است. (. 64-67شناسی جدید یروی : صص)زبان

 كه میبرند بکار دستوری الگوهایی یا هاواژه گفتار در مردم یعنی دارد؛ وجود تفاوت نوشتار و گفتار هنجارهای

 آورند. زباننمی گفتار در كه بکار میبرند الگوهایی یا هاواژه نوشته، در یا و مینویسند بندرت یا نمینویسند، هرگز

 بیشتر كه دارد وجود واژه صدها. زیاد میگذارد تفاوت نوشتار و گفتار هنجارهای بین كه است زبانهایی از فارسی

 :مثالً ظاهر نمیشوند هانوشته در معموالً هاواژه این ولی میبرند؛ بکار روزانه ها،كردهتحصیل حتی زبانانفارسی

 (.44)توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی، باطنی: ص« غیره و توپیدن كشکی، ترل، شنگه،الم چندش، خیت،

خاستگاه بسیاری از آثاری كه بصورت مکتوب در ادبیات عرفانی ما بجا مانده، مجالسی است كه عرفا در حضور  

 د.مریدان برگزار میکردن

 

 ویژگیهای زبانی مثنوی
ذهن موالناست، بسامد باالی واژگان  ساختار تودرتوی مثنوی كه حاصل خاستگاه شفاهی آن و تداعیهای مداوم

بفرد و شده و لغاتی كه بطور معمول در اشعار استفاده نمیشوند، از مثنوی كتابی منحصربدیع و كمتر شنیده

های عرفانی های دیگر حتی منظومهعاملی كه روایت موالنا را از منظومهاصلیترین »انگیز ساخته است. شگفت

واری آن نسبت نزدیک دارد، شفاهی بودن روایت است. روایتهای شفاهی از آمیزی و مجلسجدا میسازد و با بداهه

ریق جهت نفوذ و تأثیر در مخاطبان عامی نیز درخور توجهند، بویژه كه گسترش معارف صوفیانه بیشتر از ط
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روایتهای گفتاری بوده است و در آثار مکتوب نیز لحن شفاهی روایت بسیار چشمگیر است. البته این تأثیر در 

متون عرفانی منثور بیشتر از آثار منظوم است. مثنوی از این نظر موقعیتی استثنایی دارد و به نسبت آثار منظوم 

)از اشارتهای دریا، « ی شفاهی و منثور نزدیک استوهوای آموزشهای صوفیان و روایتهاعرفانی دیگر، به حال

 (.696-693توكلی: صص

استفاده از اصطالحات تازه و غیرعادی، الفاظ و عبارات عامیانه و گاهی خارج از عرف و دایرۀ ادب را میتوان یکی 

 از راهکارهای حفظ  ارتباط دوسویه بین موالنا و مخاطبان  دانست. 

فت حال مخاطب و سخن گفتن به تناسب فهم و ادراک اوست. مثنوی را از این جهت یکی از تعاریف بالغت، دریا

ها و عبارات كنایی و میتوان یکی از بلیغترین آثار ادبیات ایرانی نامید. زیادی عناصر زبان عامیانه اعم از واژه

زینۀ مردم كوی و بازار دقت در جزئیات زندگی هر رو»شکنی زبانی است. داستانها و حکایتها و امثال نوعی ساخت

بینی خاصّی به مثنوی میدهد و های جالب و دقیقی هم به گویندۀ مثنوی الهام میدهد، رنگ واقعكه غالباً اندیشه

 (.645كوب: ص)سرّ نی، زرین« آن را به زبان عامّه نزدیک میدارد

قۀ اجتماعی شخصیتهای داستان ها در مثنوی، زبان گفتاری متناسب با طباز دالیل واقعی و ملموستر شدن قصّه

است. در داستانهایی كه مربوط به مردم عادی است، عناصر زبان عامیانه نمود بیشتری دارند؛ خصوصاً زمانی كه 

شخصیتها شروع به سخن گفتن میکنند. در داستان موسی و شبان، شبان در سخن با خدا از كلماتی نظیر: 

، معلّم و شاگردان مکتبخانهت، هیهی و هیهای بهره میگیرد. در داستان چارق، شرشهات، دستَکَت، پایَکَت، جایَکَ

زبان معلّم مکتبخانه در گفتگو با شاگردان، همسرش و مادر شاگردان عامیانه است. با وجود استفاده از الفاظ 

غلب از ركیک و مستهجن در بعضی از قسمتهای مثنوی، نمیتوانیم زبان موالنا را مستهجن بدانیم. این الفاظ ا

و زبان مثنویهای عطّار حدیقه به زبان میتوان دریافت زبان مثنوی نسبت»زبان شخصیتهای داستان بیان میشوند. 

تا چه اندازه به زبان مردم نزدیکتر است و این نزدیکی بخصوص وقتی مولوی سعی میکند زبان شخصیتها را با 

اند، سازگار كند، به زبان مردم نزدیکتر ر آن قرار گرفتهای كه شخصیتها دحال و مقام آنان و بافت وضعی ارتباطی

كالمها و اصطالحات قشرهای هم میشود. وجود این زبان مردمی كه سرشار از كنایات و مثلهای رایج و تکیه

مختلف است و گاهی نیز واسطۀ مستهجنترین حکایتهایی میشود كه غالباً در مجالس خصوصی نقل میشود، 

 (. 645-644)در سایۀ آفتاب، پورنامداریان: صص« از حدّ انتظار، واقعی و ملموس میسازد جهان مثنوی را بی 

موالنا  با استفاده از زبان عامیانه و انعکاس ظواهر زندگی مردم در مثنوی، بیشتر از دیگر شاعرانِ عارف، زبان  را 

و تمام خصوصیات و تعبیرات زبان مردم فارسی موالنا كامالً زبان مردم است »به زبان عوام جامعه نزدیک میکند. 

را داراست. شعر موالنا از حکایات عامیانه و امثال و حکم مایه میگیرد. اگر بگوییم اشعار او با عناصر مردمی درهم 

ایم. او شاعری بود كه هیچگاه از مردم جدا نمیشد، تمام استعارات خود را از میان مردم آمیخته است، اغراق نکرده

(. تعداد انبوه مریدان عامّی، گاهی دیگر ارادتمندان 164-164الدین، گولرینارلی: صصموالنا جالل« )میگرفت

بود كه الدین پروانه با اطرافیان خوی  گفته بار معینآمده یک العارفینمناقبموالنا را به شکایت وامیداشت. در 

اما مریدان  مردمانی بدند و صاحب فضول نفس. مانند موالنا كسی را نمیشناسم كه در قرنها ظهور كرده باشد؛ 

اگر مریدان من نیک مردمی بودندی، خود من مرید ایشان »این سخن به گوش موالنا رسید و او چنین پاسخ داد: 

(. باوجوداین استفاده از 464)مناقب العارفین: ص« میشدم. از آنچه بد مردم بودند كه به مریدیشان قبول كردم

 اندیشد.ر او را به ابتذال نمیکشاند. مخاطب به مفاهیم پنهان پشت الفاظ و تعبیرات میزبان عامیانه، شع

 



 465/ بررسی عناصر زبان عامیانه در مثنوی معنوی )دفتر اول تا سوم(

 

 

 فرایندهای آوایی
 بندی شد:فرایندهای آوایی در مثنوی در این موارد تقسیم

 مانند این دسته است. در تشدید حذف. «هفتصد»بجای « هفصد»مانند  كلمه است. از واج یک ( حذف: حذف4

 بجای «طَمْع» مانند .افتاده اتفاق مصوّت حذف زیرا است؛ حذف نیز «تسکین». «سِرَش» به «سِرَّش» تبدیل

 .«طَمَع»

 مشدّد». شکم بجای اِشکم مانند آن است. پایان یا و میانه یا ابتدا در كلمه یک به واج یک افزودن :( افزای 6

 .«پرّانید» كلمۀ در تشدید مثالً است؛ افزای  نوعی نیز كلمات «كردن

 قلب بیشتر از فرایندهای دیگر نمود  «.قفل» بجای «قلف» وییم. مانندگمی قلب همخوان دو جابجایی به :( قلب3

 .دارد عامیانه

 :است نوع چند شامل ایمدرنظر گرفته ابدال بعنوان آنچه :( ابدال )تبدیل(1

 .«زدیت» به «زدید: »دیگر صامت به صامت( 1-4

 .«رُستا» به «روستا» :كوتاه به بلند مصوّت( 1-6

 .«پول» به «پُل: »بلند به كوتاه مصوّت( 1-3

 به «كلوچه»و « بُخور»به « بِخور»: دیگر و یا مصوّت بلند به مصوّت بلند دیگر مصوّت كوتاه به مصوّت كوتاه (1-1

 ،«كلیچه»

یک از دو كلمه اینکه كدام  تشخیص. میشود اعمال بر كلمه آوایی فرایند چند تركیبی )چندگانه(: گاهی (5

 فرایند دو شامل «چفسیدن» به «چسبیدن» تغییر مثالً دارد. زبانشناسی دقیق مطالعات به جدیدترست، نیاز

 است.  «س» و «ف» و قلب« ف»به « ب»ابدال 

 از دالیلی به كه دارند ریشه در زبان محاوره و میفتند اتفاق گفتاری زبان حیطۀ در آوایی فرایندهای از بسیاری

میدهند.  روی صحیح تلفّظ از اطالع عدم یا تلفّظ واژه در روانی و سهولت ایجاد و كلمه تلفّظ بودن دشوار جمله

های جدید در بسیاری از های متفاوت و جدید از زبان خواهد بود. همین گونهحاصل این فرایندها ایجاد گونه»

زبانی را دستخوش تغییر میسازد. روند حركت این شده و رایج در زبان یا همان قواعد موارد چارچوبهای پذیرفته

-جویی و كمتغییرها از یک سو بر پایۀ نیازهای گویشوران زبان قرار دارد و از سوی دیگر بر مبنای اصل صرفه

 (.65كوشی زبانی در پیدای  فارسی محاوره، افتخاری: ص )نق  كم« كوشی زبان استوار است

اند، میتوان حدس صر موالنا و اینکه از این تغییرات آوایی چندان استفاده نکردهبا نگاه به آثار كالسیک و ادبی ع 

 اند. زد كه فرایندهای آوایی كه در مثنوی بسیارند، خروج از معیار و نزدیک به زبان عامیانه

 

 حذف

ر انجام در سه دفتر اول، حذف به نسبت سایر فرایندها بیشتر است. اگرچه گاهی بدلیل ضرورت وزن و آهنگ شع

-تانی: بود. مانند: ) پذیرفته و صورتی عامیانه به واژه داده است. حذف در بسیاری موارد شامل حذف واج از فعل

های مختوم به توانی(، )بیست: بایست(، )شین: بنشین(. در موارد زیادی وقتی ضمیر متصّل شخصی به واژه

مانند: )بابات: بابایت(، )خوت: خویت(، )پاش: پای (، حذف شده است؛ « یای میانجی»مصوّت بلند میچسبند، 

)روتان: رویتان(. گاهی واج از اسمها یا صفتها حذف شده است؛ مانند: )هفصد: هفتصد(، )زوتر: زودتر(. موارد دیگر 

 شامل حذف تشدید بود مانند: )سِرَت: سِرَّت(:
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  (45/4)زود هم پیدا كُنَ  بر ظاهرت /    لیک گفتی گرچه میدانم سِرَت

 (464/6رخ مات كرد )آدمی را این سیه/    كرد باباتاین چنین تلبیس با 

 (935/3دام ناپیدا بسی است ) پاتانپی  /    بیستاین بگفتند و قضا میگفت 

 

 افزایش
كوشی، تمایل مردم در نها اتّفاق افتاده، بسیار كمتر بود. چون براساس اصل كمتعداد كلماتی كه افزای  در آ

های ناشی از فرایند افزای  در زبان معیار روزگار موالنا محاورات روزمره بسمت حذف واجهاست. چون واژه

استفاده نمیشده، احتماالً از زبان عامیانه و یا گوی  محلی آن زمان باشد. گاهی در شکل كلمه تغییراتی روی 

به اسمها و « اِ»زای  در مثنوی بیشتر با افزودن میدهد كه تلفّظ آن را دشوارتر از واژه در حالت معیار میکند. اف

فعلها بوجود آمد. مانند: )اِستای : ستای (، )اِشناسنده: شناسنده(، )اِشکست: شکست(. مشدّد كردن نیز فرایند 

 افزای  است. مانند: )پَرّانید: پَرانیدند(:

 (4313/4) اشتافتندتا به باالی درخت /    برگها چون شاخ را بشکافتد

 (6345/6چیست؟ ) اشناسندهای خدا آن نور /    شناسا شد كه میر صید كیست سگ

 (9/3اند )تا ز روح و از ملک بگذشته/     انداسرشتهجسمشان را هم ز نور 

 

 ابدال

از میان چهار نوع ابدال، تبدیل مصوّت كوتاه به كوتاه و مصوّت بلند به مصوّت بلند، یافت نشد. بقیۀ ابدالها 

ای جزو عناصر زبان عامیانه هست یا خیر، دشوار شدۀ كلمهدید. گاهی تشخیص اینکه صورت ابدالمشاهده گر

گاهی بدلیل رعایت  است. مالک این بود كه كاربرد كدام صورت كلمه در متون معیار و ادبی كمتر است. ابدال

« ید»بجای « یت»امل استفاده از وزن و قافیه انجام میرذیرد. فرایند ابدال صامتها در مثنوی در موارد زیادی ش

در آخر صیغۀ دوم شخص جمع بود؛ مانند: )آمدیت: آمدید(، )زدیت: زدید(. ابدال در اسمها مانند: )نانبا: نانوا(، 

)بازگون: واژگون( و یا ابدال در فعلها مانند )نبشت: نوشت(، )بوذ: بود( نیز یافت شد. مواردی از ابدال مصوّت بلند 

 ت كوتاه به بلند، مشاهده شد. مانند: )تفت: تافت(، )اوستاد: استاد(.به كوتاه و مصوّ

 الف( صامت به صامت:

 (6795/4را بدید ) نانباداد جان چون حُسن /    دوید نانبابهر نان شخصی سوی 

 (4355/6ز شصتِ آگهی است ) پرتاوینیست /     تیر را مشکن كه آن تیرِ شَهی است

 (6774/3)  نبشتشد مناسب حرفها كه حق /    زشتشد مناسب وصفها در خوب و 

 ب( مصوّت بلند به كوتاه:

 (4354/4شکلِ شیری در بَرَش خرگوشِ زَفْت )/    تَفْتشیر عکسِ خوی  دید از آب 

 (544/3تا به ماهی عقل او نَبْوَد تمام )/    بُوَد روزی و شام رُستاهر كه در 

 ج( مصوّت كوتاه به بلند

 (4547/6دان ای كیا ) گُولْخَنهمچو سبزۀ /    تسبیح از ریادر حدیث آمد كه 

 (4559/3) اوستادجامد، افسرده بُوَد ای /    ست و نامِ او جمادعالَم افسرده

 قلب



 467/ بررسی عناصر زبان عامیانه در مثنوی معنوی )دفتر اول تا سوم(

 

 

فرایند قلب در طول زمان، اغلب بمنظور آسانتر تلفّظ شدن كلمات انجام گرفته و زبان محاوره در این زمینه 

سوادتر باعث ایجاد فرایند قلب میشود. قلب به نسبت در گفتار خصوصاً در اقشار كمپیشرو بوده است. گاهی خطا 

 شمار و اغلب همراه با دیگر فرایندها بود:سایر فرایندهای آوایی، انگشت

 (6594/6تا كه من از كه نمییابد گذار )/    غلبیروارفارقم فاروقم و 

 (1167/3را واهلد ) تا عناصر همدگر/     بِسگُلَدعلّت آید تا بدن را 

 

 تركیبی )چندگانه(

و در محاورات استفاده شده است. این تغییرات شاید بنحوی در واژه روی داده گاهی چند فرایند آوایی همزمان 

شده مشخص نباشد. مالک ما، باشد كه تشخیص واژۀ اصلی دشوار باشد و همچنین ترتیب زمانی تغییرات اعمال

سه با زبان معیار آن دوره بود. در مثنوی فرایندهای تركیبی شامل دو فرایند آوایی مانند فرایندهای قبلی مقای

ای(، )میسُکُست: ای: چسبیدهبودند كه بیشترین تعداد مربوط به فرایند ابدال و قلب بود. مانند )چَفسیده

 ها بود:ر روی واژهشده بمیگُسَست(. در اكثر موارد، فرایند ابدال یکی از دو فرایند آوایی تركیبیِ اعمال

( )اُستُن: ستون، افزای  و 6544/4هوشیاری این جهان را آفت است )/    این عالم ای جان غفلت است اُستُن

 ابدال مصوت بلند به كوتاه( 

( )چفسیدن: چسبیدن، قلب و ابدال 4454/6) ایچفسیدهاندر این پستی چه بر /    ای؟ فی السماء رزقکم نشنیده

 «(ف»به « ب»

( )اشکمبه: شکنبه، افزای ، 3433/3ای )رفته گیر از گنج جان یک حبه/    ای اشکمبهگفت كم گیرم سر و 

 «(م»به « ن»ابدال 

 

 های عامیانهواژه
بدلیل اشتراک  های عامیانه، بر اساس نوع كلمه بوده است. در مواردی كه تشخیص نوع كلمهبندی واژهتقسیم

 بندی انجام شد. واژه بین چند نوع، دشوار بود، به شعر مراجعه شد و با توجه به نق  كلمه در آن، تقسیم

 

 اسمهای عامیانه

 بندی كرد:اند. اسمهای عامیانۀ دفتر اول تا سوم را میتوان چنین طبقهای به خود اختصاص دادهاسمها سهم عمده

چنانکه در بعضی »ای است. های بالغت منبری و محاورهكوب میگوید یکی از شاخصهلغات اتباع، چنانکه زرین -

موارد، به طرز بیان آنها حالت آهنگ و ایقاع میبخشد و در بعضی موارد به آنها فرصت میدهد تا رشتۀ سخن را در 

 (:655كوب: ص)سرّ نی، زرین« فرصت كافی دنبال كنند

 (454/4توكل بهتر است )رو توكل كن /    است شر و شور شوریدن حذر در

 (4451/6بر امید عز در خواری كشند )/    خواری كَشند طاق و طُرُماز پی 

 (154/3قوت ) نیست او را جز لقاءاهلل/    لوت و پوتكه بخور این است ما را 

حیوانات، طبیعت،  آواها( بخشی از عناصر زبان عامیانه در مثنوی است. اسم صوتها نام صداهایاسم صوتها )نام-

 تر و واقعیتر از موضوع مورد نظر است:آوا القای حسّی زندهانسان و محیط اطراف اوست. كاربرد نام

 (4651/4با سلیمان گشته افصح من اخیک )/     چیکچیک كرده ترک مرغان جمله
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 (4659/6تا شود این دوزخِ نفس تو سرد )/    تو گوی  مرگ و درد  چکچکچون كند 

 (667/3صد هزاران عقل را یک نشمرد )/    آن عقل و مغزت را بَرَد ژَغْژَغْ

ذكر نام غایب معین كه از مختصات زبان عامیانه است. در محاورات گاهی اسم كسی كه حضور ندارد را ذكر و  -

 آن را تکرار میکنیم:

 (6444/6تا بیارد آن رُقاق و قاز را )/    را  قیمازبر در خانه بگو 

اسامی وسایل و اسباب زندگی روزمره، واژگانی كه با غذا و مطبخ مربوط است، البسه، ابزار كار و... . موالنا به  -

این لغات كه گاه بومی و محلی بودند، آگاهی داشته و برای ملموستر كردن مثلها و روایتها از آن بهره میبرده 

 است:

 (6154/4سزی  )شیرین میبا یا كه یا ترش/    پزی هرچِم با تو سفاناخ من

 (933/6ای )پاتابههمچو پا را در روش /    ایواسطه دیگی بود یا تابه

 (4539/3میکشیدند اهل هنگامه گلو )/    جنبانید او حُرّاقهچون همی 

های خاص )خصوصاً خراسانی( و  برخی اسمهای مربوط به زبان محاورۀ دری نیز بخشی اسامی مربوط به لهجه-

( علیرغم مهاجرت موالنا در دورۀ نوجوانی از بلخ، استفاده از 644كوب: صعامیانه است )سرّ نی، زرین از اسامی

های خراسانی در مثنوی، نشانۀ آشنایی موالنا با آن لهجه است. تنوع واژگان دری در مثنوی، بیانگر این است واژه

 آن مناطق آشنا شده است: های بومیكه موالنا در سفرهای خوی  به شهرهای مختلف، با واژه

 (4569/4است اندر ضبط نیست ) فالسنگچون /    نیست خَبط با جز شعر اندر معنی

 (14/3را ) پدفوزتا به نعمت خوش كند /    ای كو طفل شیرآموز رادایه

 لغاتی كه امروزه نیز در محاورات روزمره، مورد استفاده قرار میگیرد و متعلّق به لهجۀ خاصی نیستند: -

 (3644/3ز اختیارست و حفاظ آگهی )/    زهی و شاباش و مدح این جهان در

تعابیر عامیانه روزمره در مثنوی كاربرد زیادی دارند. بیشتر این تعابیر در دستۀ صفات و یا افعال كنایی قرار  - 

 میگیرند. اما ممکن است در مواردی كاربرد اسمی داشته باشند:

 (4564/4شیرگیری سازی خرگوش بین )/    بین خرگوش بازیرُوبَه تو رَو

 (6745/6كردمت بیدار میدان ای فالن )/    بگفت  بهر آن بُن دنداناز 

لغات مربوط به دیگر زبانهای رایج در شهر قونیه بخشی از اسامی عامیانۀ موجود در مثنوی را تشکیل میدهد.  -

 گوناگون لغات عامیانۀ او را افزای  داده بود: زبان داشت و معاشرت با اقوامموالنا مریدانی غیرفارسی

 (4493/4تا برد او را به سوی دام خوی  ) /    پی   به قالووزی چون آمد تركی: اندر

 (344/6گفت كودک نیم دینار و اِدَند )/    حلوا به چند؟  گُوتُروگفت او را 

 (4569/6گذاشت؟ ) تلخی كی بِطّیخاندرین /    بداشت شِکَرْبخشت دستِ :    لذّترومی

 (955/3بخفتندی به رو ) یاسهبهر آن /    او پی  در ره به فتادندی مغولی:     گر

شود نیز در شعر موالنا مشاهده میشود. الفاظ ركیک یا مستهجن جنسی كه در زبان عامیانه بیشتر دیده می -

 كاربرد این الفاظ سبب نزدیکی به زبان عامۀ مردم است:

 (3354/4) چاک راناید از شهوت و از رسته/    چاكران و سراه ای گویید شکر

 (6639/3بوسه گاهی یافتی ما را ببر )/    كون خرای چو خربنده حریف 

 



 464/ بررسی عناصر زبان عامیانه در مثنوی معنوی )دفتر اول تا سوم(

 

 

 صفتهای عامیانه
ای كه ازلحاظ نوع در دستۀ صفات قرار های عامیانه را صفتها تشکیل میدهند. كلمات عامیانهبخشی از واژه

 بودند:میگیرند بر چند قسم 

ای از صفات ( صفتهایی كه جنبۀ كنایی دارند و در محاورات امروزه نیز كاربرد دارند. صفات كنایی به دسته4

میشود كه عموماً مركب هستند و معنایی غیر از معنای ظاهری دارند. گاهی دریافت معنای آنها دشوار گفته 

این صفتها، جایگزین اسم شده و در جمله نقشهای  است. بعضی از این كنایات امروزه كاربرد ندارند. بخشی از

 ایم:دیگری دارند؛ ولی ما مبنا را ساخت صفتی قرار داده

 (4554/4چون نه پس بیند نه پی  از احمقی  )/     ری سستْسخت درماند امیر 

 (954/6از آن؟ ) اخترسیاهعاقبت كه بْود /    تو یکی بنگر كه را دارد زیان

 (6457/3) خوارپختهلیک آن جمله سه خامِ /    شمار ق بیاندرو خلق و خالی

ای از صفتها هستند كه در زبان محاوره و عامیانه كاربرد دارند و موالنا بسیار از آنها بهره میگیرد. ( فحشها دسته6

 استفاده ناسزا و فح  بعنوان میتواند هم اسم گاهی آن؛ زیرا نق  نه بوده مدنظر كلمات نوع نیز مورد این در

كوب ممکن است بعضی از این ناسزاها دادیم. به نظر زرین قرار اسمها دستۀ در را آنها كه حیوانات نام مانند شود؛

یادگار دوران زندگی در بلخ و همصحبتی با پدر باشد. استفاده از این الفاظ گویا در مجالس صوفیه چندان ناپسند 

وی  این الفاظ را بکار میبرده و گاه در مجالس درس و وعظ از تلقی نمیشده است. موالنا در زبان محاورۀ خ

اینگونه كلمات استفاده میکرده است. شاید یک دلیل آن، دوری از تکلّف در صحبت با یاران بوده است. )سرّ نی، 

( موالنا معموالً به مقتضای بیان حکایتها و از زبان شخصیتهای داستان از فحشها استفاده 664كوب: صزرین

 رده است:ك

 (6953/6) مزدبهزنست دزد این طرف رفته/    گفت اینک نشان پایِ دزد

 (4456/3كردند هین ) مادرغرانآگهم /    گفت من هم بیخبر بودم از این

اند و بعضی از آنها امروزه هم های لهجۀ خراسانی یا زبان محاورۀ دری در آن روزگار بوده( صفاتی كه جزو واژه3

 مناطقی بکار روند:ممکن است در 

 (3447/4) گبزچون كه صورت شد كنون خشک است و /    نان چو معنی بود، بود آن خار سبز 

 (195/6اش دان چو او را نیست خشم )گوشت پاره/    ست و تیزْخشملَمتُرگر ضَریری 

 (3555/3كرد ویران تا كند قصر ملوک )/    چَنْگَلُوکخانۀ تنگ و در او جان 

 از صفات كه مربوط به گوی  و لهجۀ خاصی نیستند و هنوز در محاورات عامیانه استفاده میشوند:ای ( دسته1

 (4545/6جز مرآن را كو ز شهوت باز شد )/    شد اندازغلطْ تن، جهانِ این

 (6691/6است گیج ) گیجعقل خلقان در قضا /    این قضا را هم قضا داند عالج

 

 فعلهای عامیانه
 دسته تقسیم میشوند:فعلها به چند 

تعداد افعال سادۀ عامیانه به نسبت فعلهای پیشوندی، مركب و گروههای فعلی كمتر است. مالک ما برای ساده: 

یا بندرت  انتخاب فعل سادۀ عامیانه این بود كه آن فعل در آثار ادبی آن دوران و قبل از آن كاربرد نداشته

 مشاهده شده باشد:
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 (4356/4تو مگر اندر بر خویشم كَشی )/    شیزآن آت امسوزیدهگفت من 

 (4633/6)مَغَژ پی  آ در كار ما واپس /    كژگفت روزی حاكم  ای وعده

 (757/3عاقبت برهاندت از دست غول )/    میشُخولتو دعا را سخت گیر و 

بندی عامیانه طبقهای از افعال مثنوی پیشوندی است و دلیل اینکه آنها را جزو افعال بخ  عمده پیشوندی:

 كردیم چند عامل است:

است و فرایند ابدال و حذف بر آن انجام « باز»یافتۀ پیشوند كه شکل تغییرآوایی« وا»الف( استفاده از پیشوند 

 ای از افعال پیشوندی مثنوی را تشکیل میدهند:شده است. این دسته بخ  عمده

 (6453/4گها سوی حشی  )او رَوَد فرسن/    واهِلی گر یکی دم تو به غفلت 

 (4344/6آیند عام )گرچه زین ره تنگ می/    این لگام واكشیدننیست امکان 

 (744/3مر ورا در لحن و قول ) واشناسی/    گر منافق زفت باشد نغز و هول

 گاهی پیشوند به مصدر جعلی اضافه شده است:

 (754/6اصلی كه تابد او مقیم ) واطلب/    بر كلوخی دل چه بندی ای سلیم؟

-ای از این افعال پیشوندی كه البته معدود هستند، براساس جستجو در آثار نویسندگان و شعرای سدهب( دسته

های قبل كاربردی نداشت و در آثار شاعران نزدیکتر به عصر موالنا )مانند عطّار( مشاهده شد. چون این فعلها در 

 بوده است، میتواند مربوط به زبان عامیانه و گفتاری باشد:زبان معیار آن دوران رایج ن

 (4374/4سوز )كم نگردد سوزش آن خلق/    هنوز درآشامدهفت دریا را 

 (4735/4)دربافتم پس كسی در ناكسی /    من كسی در ناكسی دریافتم

عال پیشوندی افزای  به گفتۀ خانلری از سدۀ هفتم هجری گرای  به استفاده از افعال مركب بجای اف مركب: 

(. موالنا نیز طیف وسیعی از این افعال را در مثنوی بکار گرفته 461خانلری: صصیافت. )تاریخ زبان فارسی، ناتل

اند و عصر او بودهاند و یا فعلهایی كه مربوط به شاعران هماست. فعلهای مركبی كه از قدیم جزو زبان عامیانه بوده

اند. حتّی ممکن است موالنا خود برای اولین بار این فعلها را ایجاد رد اشعار موالنا شدهاحتماالً از زبان گفتار  وا

 كرده باشد: 

 (494/4آن كه حفره بست آن مکری است سرد )/    كرد حفرهمکر آن باشد كه زندان 

 (4794/6و ز گردون برگذشت ) كردگنبدی /    تازیانه برزدی اسبم بگشت

 (6514/3آن سو ای حرون ) كُنسیخ  چون خران /    خواهی زبونگر تو صاحب گاو را 

ای از افعال مركب مثنوی، مفهومی كنایی دارند و با توجه به فراوانی فعل كنایی در زبان عامیانه، احتماال دسته 

محاورات  آنها هم عامیانه هستند. این افعال از نظر درجۀ انتقال معنا یکسان نیستند و بعضی امروزه كاربردی در

 ندارند:

 (354/6متهم شد پی  شه، گفتار من )/    از اسرار من بویی بُردشاه 

 (644/6، گره محکم كنید )گاو آوردچون كه /    هان و هان با او حریفی كم كنید

 (4544/3)پیمای باد ها كم ده تو كم عشوه/    گفت نی نی مهلتی باید نهاد

فتر اول تا سوم كم است. فعلهای پیشوندی مركب گاهی مفهومی مجازی تعداد این فعلها در د پیشوندی مركب:

به « واپس گریختن»های دفتر اول تا سوم اغلب معنایی حقیقی داشتند. برای مثال و كنایی دارند؛ اما نمونه

جود های معیار موبه دلیل اینکه در نمونه«. باز دادن»به معنی « واپس سرردن»و یا « به عقب فرار كردن»معنی 



 434/ بررسی عناصر زبان عامیانه در مثنوی معنوی )دفتر اول تا سوم(

 

 

استفاده میکنند، بنظر میرسد مطابق لهجه و گوی  « وا»در عصر موالنا مشاهده نشد و چون اكثر آنها از پیشوند 

 محلی عامیانۀ آن دوران بوده است:

 (444/4)گریز واپسگر نداری تو سرر /    ها چون تیغ پوالد است تیزنکته

 (519/6)سررد سواپبایدش در عافیت /    گفت پیغمبر كه دستت هرچه بُرد

 (4957/6حسرتاً یا لیتنی كنت تراب )/    من در ذهاب امرفتهواپسگفت 

ها از جمله این دسته از فعلها اغلب معنی كنایی دارند. استفاده از كنایه عبارتهای فعلی )گروههای فعلی(:

عناصر زبانی بوفور بهره برده است.  های فعلی، در زبان محاوره، كاربرد فراوانی دارد و موالنا در مثنوی از اینكنایه

 قول به اینکه ضمن. است رایج محاوره زبان در نیز امروزه مثنوی كه مفهوم كنایی دارند، عبارتهای فعلی از بعضی

 است. دشوار دوران، آن خاص اجتماعی و فرهنگی هایزمینه شناخت عدم دلیل به آنها از برخی دریافت شمیسا

 ( )از خر افکندن(4559/4چند بفریبد مرا این دهر؟ چند؟ )/    فکنددمدمۀ ایشان مرا از خر 

 ( )در فقاع كردن(4575/6تا كه شه را در فُقاعی در كُنند )/    مندمکر میسازند قومی حیله

( 3655/3چون نشاید بر جهود انجیل خواند ) این بیان اكنون چو خر بر یخ بماند

 )چون خر بر یخ ماندن(

 

 قیدهای عامیانه 

قیدها نیز میتوانند عامیانه باشند؛ هرچند تنوع آنها در شکل عامیانه چندان زیاد نیست. در دفتر اول تا سوم 

 تعداد اندكی از قیدهای عامیانه یافت شد:

 (393/4جمع میناید در این انبار ما )/    صدق هر روزه چرا ریزهریزه

 (3444/3) زناندستکصدهزاران جان نگر  /    سوی تیغ عشق ای ننگ زنان

 

 های عامیانهجملهشبه
صوت یا ادوات  الفاظ مأخوذ از اسم»هاست. جملهیکی از ویژگیهای زبان عامیانه استفادۀ زیاد از اصوات و شبه

حاكی از تعجّب و نفرت و خطاب و ندا به بیان آنها نوعی تحرک و هیجان میبخشد و مخصوصاً قصص و روایات 

ها در جمله(. وجود اصوات و شبه645كوب: ص)سرّ نی، زرین« آنها را تا حدی رنگ محاكات و نمای  میدهد

های عامیانۀ مثنوی عمدتاً شامل جملهاست. شبهمثنوی موجب ارتباط با مخاطب و درک حضور راوی در روایت 

 دو دستۀ زیر هستند: 

( خطابها: موالنا در موارد زیادی مخاطب خود را با الفاظی چون ای پسر، ای فالن، ای پدر، جانِ پدر، ای عمو 4

 آید:مورد خطاب خوی  قرار میدهد. این خطابها از مختصات زبانی مثنوی بشمار می

 (395/4بند باید كرد سیلی را ز سر )/    ای پسرتیر  وانگردد از ره آن

 (3534/6چه زنی طعنه بر او؟ خود را بگو )/    ای عموآن سوم گفت آن دوم را 

 (465/3؟ )ای جان پدرگفت آخر چیست /    چون به صد الحاح آمد سوی در

 ها و صوتهای دیگر )دعایی، نفرین، تحسین و ...(:جمله( شبه6

 (6654/4)مرگ و جَسْک مرمرا گوید خم  كن /    كسی یک مشت نَسْکگر بخواهم از 

 (3535/6سخن گفتی و باطل شد نماز ) هَی/    گفت آن هندوی دیگر از نیاز
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 (4533/3باد بختت بر عنایت متکی )/    ای ذكی شاباشهریگی گفت  كه 

 

 حروف عامیانه
در میان حروف كمتر مشاهده میشود. این عناصر در  ناپذیر حروف، عناصر زبانی عامیانهبدلیل ساختار انعطاف

 شمار یافت شدند:مثنوی نیز انگشت
 (71/4پی  آن مهمان غیب خوی  رفت )/    پی  رفت فاشه به جای حاجبان 

 

 ضمیرهای عامیانه
. بیشتر ضمیرها ساختار ثابتی دارند؛ اما گاهی میتوانند در فرم عامیانه بکار روند؛ مانند: به  گفت، ازش پرسید

 است. مانند:« فالن»و ضمیر مبهم « كو»ضمیرهای عامیانۀ مثنوی، مربوط به دو ضمیر پرسشی 

 (344/4)فالن و آن  فالننی خیال این /    نی غم و اندیشۀ سود و زیان

 (3577/6كردگار؟ ) كوگفت هذا رب هان /    خلیلی كو برون آمد ز غار كو

 

 جمالت عامیانه
 زبان عامیانه، جمالت هستند. چین  اجزای جمله گاهی باعث ایجاد كاربرد عامیانه و محاورههای تجلّی از عرصه 

 را المثلهاضرب تحقیق این میشود. در نظم بدلیل ماهیّت زبان شعر، چنین كاربردی امکان نمود كمتری دارد. در

 آهنگ آنها دارای زیرا آوردیم؛ تجمال بندیدر طبقه و شعر درنظر گرفتیم در عامیانه زبان عناصر از یکی بعنوان

 انواع از نوعی المثلهاضرب هستند و در عینحال كاربردی عامیانه دارند. كامل معنایی و پایانی درنگ و خاص

 و اندیافته شهرت مردم میان در و هستند نظم یا نثر بصورت كوتاه جملۀ چند یا یک شامل كه هستند تمثیل

از مثنوی به زبان عامیانه راه پیدا كرده است و حتّی امروز  هاالمثلبسیاری از ضربدارند.  پندآموزی جنبۀ اغلب

باشد، یا در آثار گذشتگان عین یا نیز استفاده میشوند و بعضی را ممکن است موالنا از محاورات عامیانه وام گرفته 

مره، بخ  مهمی از عناصر زبان المثلها بدلیل كاركردشان در گفتار عامیانه و روزضرب .مضمون آن موجود باشد

 ایدوره در المثلیضرب است ممکن حتی و نیست اندازه یک به المثلهاشهرت ضرب و كاربرد عامیانه هستند.

 «:لوت ذوق شناسد كی شیرخواره» مثال باشد؛ برای شده كمرنگ بسیار یا و شده منسوخ اكنون و داشته كاربرد

 (655/4عشق نبود، عاقبت ننگی بُوَد ) /    عشقهایی كز پی رنگی بُوَد

 (4454/4ماست ) پی  هم نود آمد صد كه چون

 (543/6كه دو صد لعنت بر آن تقلید باد )/    مرمرا تقلیدشان بر باد داد

 (6554/6زآنکه هر جنسی رباید جنسِ خود )

 (4449/3ساختند ) كاری بهر را هركسی

 

 گیرینتیجه
است كه سعی دارد مفاهیم بلند اخالقی و عرفانی و حکمی را قابل فهم حکمی  -مثنوی یک منظومۀ تعلیمی

سازد. هنر موالنا این است كه با استفاده از تمثیل و قیاس و روایت، ارتباط تنگانگ خوی  را با مستمعان و 

فهم  مخاطبان حفظ میکند. استفادۀ موالنا از الفاظ و عبارات عامیانه در مثنوی در راستای تسهیل بیان برای
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مخاطبان است. موالنا  با استفاده از زبان عامیانه و بازتاب امور زندگی مردم در اشعار خود، بیشتر از دیگر شاعران 

عارف، زبان  را به زبان مردم جامعه نزدیک میکند. در این پژوه  عناصر زبان عامیانه در سه سطحٍ واجها 

افزای ،  -4ایندهای آوایی عامیانه به پنج دسته تقسیم شد: ها بررسی شد. فر)فرایندهای آوایی(، كلمات و جمله

چندگانه )تركیبی(. در بین فرایندهای آوایی، حذف بیشترین تعداد را داشت كه  -5قلب،  -1ابدال،  -3حذف، -6

كوشی باشد. پس از آن، ابدال و افزای  به ترتیب بیشترین تعداد را به خود اختصاص دلیل  آن میتواند اصل كم

گانۀ كلمه استخراج و بررسی شد. های عامیانه، انواع هفتاند و قلب، كمترین تعداد را داشت. در بخ  واژهدهدا

اسامی آنچه مربوط به خوراكیها و  -3اسم صوتها،  -6اتباع،  -4بندی شدند: اسمهای عامیانه بدین صورت تقسیم

 -4تعابیر عامیانۀ روزمره،  -5لهجۀ خراسانی،  های محلی از جملهاسامی مربوط به لهجه-1وسایل زندگی است، 

 الفاظ ركیک و مستهجن. -7اسمهایی كه مربوط به محاورات عامیانۀ زبانهای دیگر موجود در شهر قونیه بودند، 

 های فعلی. گروه-5پیشوندی مركب، -1مركب، -3پیشوندی، -6ساده، -4فعلهای عامیانه پنج دسته بودند: 

های محلی ازجمله صفتهای مربوط به لهجه -3فحشها،  -6صفتهای كنایی،  -4وع بودند:صفتهای عامیانه چند ن

 صفتهایی كه مربوط به لهجۀ خاصی نیستند. -1خراسانی، 

-4های عامیانه شامل دو دسته بودند: جملهقیدهای عامیانه به نسبت انواع دیگر، تعداد كمتری داشتند. شبه 

شمار یافت شد. و اصوات دعا، نفرین، تحسین، هشدار و... . ضمیر عامیانه انگشتها جملهشبه-6خطابهای عامیانه، 

 حروف عامیانه كمترین تعداد را در بین هفت نوع كلمه داشتند. 

در جمالت عامیانه با توجه به ماهیت شعر، جابجایی اجزای جمله نمیتواند عامیانه تلقی شود. در این قسمت 

 میانه درنظر گرفتیم.المثلها را نشانۀ زبان عاضرب

میخورد. موالنا  ها و زمانی كه شخصیت داستان از عوام است، بیشتر بچشماستفاده از زبان عامیانه در حکایت

 متناسب با شخصیتها، از ابزار زبان عامیانه برای ملموستر كردن زبان و فضای داستان استفاده میکند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301;اسم

233;فعل 

031;صفت

99;شبه جمله

21;قید 00;ضمیر 0;حرف

مقایسه فراوانی واژه های عامیانه

21;افزایش230;حذف

11;ابدال
0;قلب 32;تركیبی

مقایسه فراوانی فرایندهای آوایی
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 نویسندگان مشاركت

 انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان كارشناسی ارشد دوره نامهپایان از مقاله این

 بر را نامه پایان این راهنمایی خانم دكتر محبوبه حیدریسركار . است شده استخراج دانشگاه خوارزمی تهران

 در نامهپایان این پژوهشگر عنوان به حاج ابراهیمیسعید آقای . اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته عهده

 هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در .اندداشته نق  نهایی متن تنظیم و ها داده گردآوری

 .است بوده پژوهشگر دو

 

 قدردانی و تشکر

 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوه  این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان كهخوارزمی تهران  دانشگاه انسانی

 

 منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این .دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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