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 چکیده

تأثیرگذاری  .كارگیری روشهای مستقیم در بیان مطالب است   خطابه به یکی از روشهای 

ــتر بر مخاطب و افاد ــاختن ذهنی او برای پ هبیشـ ذیرش نیکوتر معنای موردنظر و آماده سـ

ست.        ست كه برای بیان مستقیم ذكر شده ا صلی، امتیازاتی ا شعار منظور ا ارفانه  ع در میان ا

شعار موالنا از تأثیرگذاری خاصی بر مخاطب برخوردارند.    ز زبان نافذ و این ویژگی گرانقدر اا

ندگی  از جنس ناتوانی و درما موالناشــدت میگیرد؛ خاموشــی  او گاه ســکوت پر رمز و راز 

. بر اساس نظریات ساختگرای مورد نظر اوند ای است برای القای معانی بلنیست، بلکه وسیله

نادار مبادله نقشهای ارتباطی كالم بین گوینده و مخاطب، پیامی مع هدربار اِفراتو  وبسنیاك

ــش جنب        یم ــود كه از طریق یک مجرای فیزیکی انتقال مییابد. این نظریه در شـ نقش  هشـ

تطبیق  هب مقاله   ارجاعی مطرح میگردد. در این   و همدلی، ادبی  ،ترغیبی، فرازبانی، عاطفی  
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An Investigation of Rhetorical Functions in Rumi's Sonnets 
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Abstract: 

One of the approaches in "Apostrophe" is to employ direct statements 

in conveying meanings. The advantages of the direst statement are as 

follows: affecting the audience more, better conveying the supposed 

meaning and making the audience mentally prepared for the desired 

meaning. Among mystical poems, Rumi's have a special impact on the 

audience. This worthy attribute is intensified by his penetrating language 

and occasionally by the mysterious silence he imposes in his poems. His 

silence does not derive from his incapability and helplessness; rather, it is 

a medium to convey a more transcendental meaning. Based on the 

structuralism of Jacobson and Ephrat concerning the communicative 

function of words between the speaker and the addressee, a meaning is 

conveyed through a physical channel. This theory is proposed in the six 

following forms: provoking, meta-lingual, emotional, empathetic, literary 

and referential. In this study, these factors are applied to analyze the 

silence and its examples in Rumi's sonnets. 

 

Key Terms: Jacobson, Ephrat, Rumi, Sham's Sonnets, Rhetorical 
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 مقدمه

اولین پرســشــی كه ممکن اســت در ذهن ایجاد شــود آن اســت كه ســکوت نوشــتاری 

سکوت به عنوان یک مقول    ست؟  صر بافتی  ایهچی ست و   گفتمانی به معنای غیاب یک عن ا

سکوت تلقی میشود. در    ههر ردّی كه مبنی بر حضور غیرفیزیکی عنصری غایب باشد، نشان    

شناسی یک اثر نگاه كرد. بسامد     نهایت میتوان به سکوت به مثابه ابزاری تحلیلی برای سبک  

باعث شده است كه غزلیات  موالناكارگیری سکوت و خاموشی ساختاری در غزلیات باالی به

حاظ دارای ویژگی ســبکی خاص با تکیه بر ســاختار ســکوت باشــد؛ این ســکوت او از این ل

ساختگرایی نوین و نظریات ارتباطی      صی را از منظر  شهای ارتباطی خا سن و  افراتنق  یاكوب

 ایفا میکند.

ــت. این مفهوم به كلی    ارتباط همواره یکی از دغدغه    ــر بوده و هسـ فعالیتهای     ههای بشـ

شتاری و حركتی اطال  سط فرد برای انتقال معنی به فردی دیگر    گفتاری، نو شود كه تو ق می

ــت كه         هیا تود  باط اسـ باط غیركالمی یکی از انواع ارت به كار میرود. ارت ــیعی از افراد  وسـ

ارتباطات غیر كالمی،  آن را میتوان برقراری ارتباط از طریق سکوت دانست ) هترین شاخمهم

ــدایگفتار ب»(. در حقیقت میتوان گفت 13 ص فرهنگی: ــاخه « ص ــکوت ش ای از زبان یا س

گفتار »محسوب میشود كه آگاهانه و گاه ناآگاهانه توسط فردی به كار گرفته میشود. كاربرد 

ــت. این امر به عللی   « غیركالمی ــکوت در قلمرو ادبیات فرهنگهای مختلف متفاوت اس یا س

آن رشــد و پرورش  ایدئولوژیک افراد و نیز بافتی كه فرد در هبســتگی دارد از جمله پشــتوان

یافته است. سکوت در ادبیات بیشتر به عنوان یک نشانه یا دال، مدلولهای بسیاری را در بر       

صورت،    سکوت، حتی گفتار را نقض كند در هر  دارد و در مواردی این امکان وجود دارد كه 

شه  ست و نمیتوا    دریافت هر نوع هنر و اندی شانه حشو و زائد نبوده و نی ن آن ای، هرگز این ن

 را نادیده گرفت.

سفه و       صوت  هسکوت در ابتدا تنها از جنب  همطالع شناسی صورت میگرفت و بعدها از فل

صوت      سی از دیدگاه  شد. برر شت.      ادبیات متأثر  سی دو جنبه دا از لحاظ تحلیل گاه  »شنا

شماری گفتار كه در آن سرعت گفتار سنجیده میشود و گفتار در برابر فضاهای خالی میان      

سکوت به مثابه    ه، قرار میگرفت و همچنین از جنبكلمات سکوت كه در آن  تحلیل گفتمان 

(. 113 صیاكوبسن:  زبان، دانش در بنیادین روندهای «)صورت فعل و انفعالی مطرح میشود  

میالدی به معنای انفعالی بودن، منفی بودن، ضــعف یا    70 همفهوم ســکوت در ده  همطالع

 صبرنو: زبانی، كاركرد منظر از سکوت ر و معنا عمل میکرد)مثابه غیاب گفتا مرگ بود كه به

ستور       18 سی و د شگران غربی با تمركز بر فرهنگ نوی سئله به دلیل مطالعات پژوه (. این م

شامل       بود. زبان سکوت را نیز  سان آن دوره هیچ كدام به ارتباط كالمی و غیركالمی كه  شنا

ــاره ــکوت به بشــود، اش مانند حریم واژه یا تابو و حذف به عنوان ای نکرده بودند. در واقع س
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شتند)همان(. در میان    هتغییر معنایی در زیرمجموع سکوت  1980 هسکوت واژگانی قرار دا  ،

او، مردم زبان را میشـــنوند، نه  هبیرونی بررســـی شـــد. به عقید هاز جنب پینکردر مطالعات 

یک هستی آوایی، واجی و  به سکوت به مثابه یک استعاره از غیاب به جای    پینکرصداها را.  

 .«شناختی نگاه میکردیا حتی زبرزنجیری یا نشانه

 پرسشهای تحقیق

 ا چه اندازه است؟ ت «غزلیات شمس»ـ اهمیت سکوت ارتباطی در 

ــ سکوت بلیغ در  و   اِفرات هدارای كدام یک از نقشهای ارتباطی نظری «غزلیات شمس»ـ

 است؟ یاكوبسن

 هافرضیه

نقشهای  اوخاموشی اهمّیّت بسزایی قائل است و سکوت در كالم سکوت و  برای موالنا -

 ارتباطی مختلفی را ایفا میکند.

كاركرد ترغیبی   یاكوبســنو  اِفرات همیرســد بر اســاس نقشــهای ارتباطی نظرینظر  به -

ــکوت با توجه به رویکرد تعلیمی و عرفانی  ــایر  «غزلیات شــمس»در  موالناس نســبت به س

ساختار محتوایی در     كاركردها)همدلی، ارج شتری دارد و بنا به  سامد بی غزلیات »اعی و ...( ب

 دوم اهمیت قرار دارد. هو رویکرد غنایی آن، كاركرد عاطفی نیز در درج «شمس

 پژوهش هپیشین

شناسی دارای معانی متفاوتی  سکوت در مطالعات تحلیل گفتمان و كاربرد هتحقیق دربار

سیم    شگران تق ی،  س شنا های رواناند؛ جنبهتنوعی برای آن قائل بودهبندیهای مبوده و پژوه

سیب     سی، مدنی و آ سیا (، 1973)برنوی مرتبط با زبان را در آثار س شنا اجتماعی، فرهنگی، 

سن  شاهده نمود.  1392)صادقی ( و 2007)كوروزن(، 2002)هاكین(، 1974)جن ( میتوان م

«  سکوت»به بررسی « معاصر كاركرد گفتمانی سکوت در ادبیات »در كتابی با عنوان  صادقی 

های تازه به سکوت را از منظر زبان شناسان بزرگی    شناختی میپردازد و رویکرد از منظر زبان

سن چون  ستقل دیگر دربار    یاكوب سی مینماید. از كتابهای م ش    هو ... برر شی در اندی  هخامو

سرار خاموشی  »میتوان به كتاب  موالنا سیابادی از « مولوی و ا شاره  1389)علی محمدی آ ( ا

به بررسی سکوت « شناختیگفتمان داللی سکوت از دیدگاه زبان»ای با عنوان در مقاله. كرد

ــتان و نقش آن در تعامل اجتماعی و القای مفاهیم پرداخته  ــاختار داس از منظر روایی در س

ــادقیو  ســـجودیاســـت.  ــکوت در »ای با عنوان ( در مقاله1389)صـ كاركرد گفتمانی سـ

ستان كوتاه  ساختمندی روایت  سکوت بلیغ و جنبه  « دا سی  های ارتباطی آن از منظر به برر

ش     سن  هفرمالیسم روسی با تکیه بر اندی ( در 1392)قندهاریو  رضایی اند. توجه نموده یاكوب

سی     » همقال سکوت در زبان فار شهای ارتباطی  ساس نظری « نق سکوت را ابزاری   افرات هبر ا

سته  سکوت        اند وفعال برای انتقال پیام دان سط  شهای ارجاعی، عاطفی و ... تو سی نق به برر
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ــن، حیدری اند.  توجه نموده  ــکوت ارتباطی در غزلیات   »(، 1394)یداله  ، رحیمیو  حسـ سـ

شمار 16 ه، مطالعات فرهنگ ارتباطات، دور«شمس  صص  29 ه،  سندگان در  72 -51،  . نوی

  اند.پرداختهگذاری سکوت و مخاطب از منظر عناصر ارتباطی كالم این مقاله به اثر

 اهداف تحقیق

و   رومن یاكوبســنفرآیند ارتباطی  هآن اســت كه با تکیه بر نظری مقالههدف اصــلی این 

سن  هنظری تعمیمخصوص   در اِفراتنظریات  سکوت از منظر    یاكوب شی و    موالنامفهوم خامو

ذاری در كاربرد سکوت ارتباطی و تأثیرگ موالنارا بررسی نماییم و روش  «غزلیات شمس»در 

 آن و همچنین هدف او از ترجیح سکوت بر گفتار را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

 نقشهای بالغی سکوت در غزلیات موالنا

 نقش ترغیبی. 1

 ترغیب به سکوت به كمک عبارات یا افعال امریالف. 

طلبی، گوینده چیزی را به طریق  طلبی هستند؛ در انشای جمالت امری از اقسام انشای

(. فعل امر فعلی  185صشمیسا:    نثر، شناسی   سبک ب یا ایجاب از مخاطب طلب میکند)سل 

ستن یا فرمان یا خواهش داللت كند. از آنجایی كه درافعال امر     ست كه بر طلب یعنی خوا ا

صلی او تأثیرگذاری بر مخاطب      گوینده به ستقیم با مخاطب برخورد دارد و هدف ا صورت م

ست، نقش ترغیبی زبان د  سوس   خود ا سیار مح ست.     ر آن ب ساختها سایر زیر در  موالناتر از 

های منظور بیان احساساتی درونی و انتقال هرچه مؤثرتر اندیشه به «غزلیات شمس»سراسر 

عرفانی و اخالقی به مخاطب و جلب پذیرش او، در كنار بیان این مفاهیم در كسوت جمالت 

صد حفظ ارتباط با مخاطب بهره میگیرد.   های دلیل جنبهبه موالناغزلیات عرفانی امری به ق

بســیار تأثیرگذار اســت در علم   موالناتعلیمی و تبلیغی در بســط و گســترش منش عرفانی 

كه عمدتاً كاربرد مجازی جمالت و معانی ثانوی آنها مطرح اســـت و ســـخن از »بالغت نیز 

ــیار    ــت، تأثیر جمالت امری بس ــلی جمالت اس ــد و هنجار عادی و اص ــخت عدول مقص س

 .(22 صشمیسا: فارسی، ادبیات در شاهدبازی«)است

 خاموشی/ خموش و ... ب. 

ــت. گوینده در این نوع آثار، در         ــوفیانه خطابی بودن آن اسـ یکی از ویژگیهای كالم صـ

ج  ــخن میگو    هدر با مخاطبی معین سـ هان     ی اول  د و دیگر مخاطبان خود را در ورای او پن

ــیغ« خاموش»میدارد؛  ــامد ب هدر ص را به خود  «غزلیات شــمس»االیی از جمالت امری بس

شی         سا، نقش مؤثری در تأكید بر خامو ست كه در آن با تکراری موجز و ر صاص داده ا اخت

 ارائه میشود: موالناتوسط 
 گفتنیها گفتمی ن گر جُفتمی م با عقل خود  

 
 خاموش كن تا نشنود این قصه را باد هوا   

 (8غزل كلیات دیوان شمس تبریزی، )
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ــتور بودی گفتمیخاموش    كن آخر دمی دسـ
 

صفا       ست كس در گوش اِخوانِ   سرّی كه نفکنده ا
 (11غزلهمان، )                                   

 خامش كه این گفتار ما میپرّد از اســرار ما
 

 تا گوید او كه گفت او هرگز بنماید قفا        
 (21غزل همان، )                         

ها و بیان دریافتهای ذوقی و عرفانی از واژگان اندیشــه برای تعلیم موالناعارفان از جمله 

ــتفاده میکنند و با بهره      ــر مختلف، زبانی به   معمول و متداول زبان اسـ وجود گیری از عناصـ

ــخن به            ــایی سـ میزان اثرگذاری آن بر  میآورند كه آن را زبان عرفانی مینامند تأثیر و رسـ

ستگی دارد از این  سی      رو ارتباط میان متکلم مخاطب ب ضر فار ست. امر حا و مخاطب مهم ا

كار میرود. آهنگ ادای این جمالت طبیعتاً فقط در دو ســاخت دوم شــخص مفرد و جمع به

ست، نمیتوان       شاد ا صلی و حقیقی آن تعلیم و ار ست. در متنهای تعلیمی كه هدف ا آمرانه ا

ای تعلیم و تربیت ها دانست، زیرا تمام متن، بر طور مطلق معنای ثانوی جمله را به« ارشاد »

ارشادی   ههای امری، این جنبویژه در مفهوم جمله و ذكر حقایق عرفانی خلق شده است به  

ویژه در متون  عبارتی دیگر در جمالت امری بهبا معنای حقیقی جمله درآمیخته اســـت، به

صلی تعریف یعنی  «غزلیات شمس »عرفانی مانند  طلب »و « موضع برتر گوینده »، دو ركن ا

ــت از مخاطبو د ــتن مخاطب از عمل»در امر یا « رخواس منفی آن یعنی   هدر جنب« بازداش

 نهی، رعایت شده است:
 خمش كه بس شــکســته شــد عبارتها و عبرتها  چو از حیرت گذر یا بد صفات آن را كه در یابد

 (55غزل )همان،                                      
شد كشاكشهای باال را     ك  كشد چون كهربا آن را در خموشی جانخمش كن   ه جانش مستعد با

 (60غزل همان، )                                      
شی      سل نو شی بهتر ز ع  خاموش كه خامو

 
گذر اشـــارت را      بارت را ب ــوز ع  در سـ

 (75غزل همان، )                                     

مثابه   معنای فعل امر خاموش)باش(، طلب شــنیدن از مخاطب از موضــع برتر اســت به 

 ابزاری برای تأكید عمل ســکوت؛ ترغیب مخاطب به ســکوت بالغی اســت چنانکه گفتیم بر

ساس نظری  سن و  افراتشناختی  ارتباطی و زبان ها « پیام»هرگونه ارتباط زبانی از یک  یاكوب

سوی گوینده یا به بیان كلی       ست كه از  شده ا شکیل  ستنده »تر ت منتقل « گیرنده»به « فر

ساده    شود. این  شک می صر دیگر را نیز     ترین  سه عن ست، اما هر ارتباط موفق باید  ل ارتباط ا

ــد:  ــته باشـ ای از یا مجموعه« كد»، به هر دو معنای ظاهری و باطنی، «تماس»همراه داشـ

 یاكوبسن آن میتوان فهمید پیام چیست.   هكه در گستر « زمینه»رمزگان و عالئم و سرانجام  

و « كالمی»و كاركرد تماس را « ارجاعی»را ، كاركرد زمینه «عاطفی»كاركرد فرســـتنده را 
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نامیده  « ادبی»و كاركرد پیام را « كوشــشــی»را فرازبانی و كاركرد گیرنده را « كد»كاركرد 

 است.

سامد باالی افعال امری در   شمس »ب شی را القا مینمایند      «غزلیات  سکوت و خامو كه 

 وت بالغی است:سک هخصوص توجه به مقول نگری و تعمق مخاطب درنشانگر طلب ژرف

 خمش باش و در این حیرت فرو رو 

 

ــت     ــرار این اسـ ــرار را كه اسـ  بهِل اسـ
 (342غزل كلیات دیوان شمس تبریزی، )

   

سان را متوجه محدودیتهایش میکند تا جایی كه       والنا ستایش میکند كه ان سکوتی را 

تنگنای گفتار و ورود او به رهایی از  هآمران هاز زبان و بیشترین توصی موالنابیشترین شکایت 

 :به عالم خاموشی است

لوریــد           نی خمش كن عالم السّر حاضر است  نحن اقرب گفــت من حبــل ا

 (824غزل همان، )                                   

سن از نظر  سلط، كاركرد       یاكوب ست كه در آن عامل م صی از زبان ا زبان ادبی كاربرد خا

ســوی خود پیام اســت نه  گیری پیام بهشــناســی زبان اســت یعنی در ادبیات جهتزیبایی

ت یا گوهر پیام مطرح اشــناختی ادبیزیبایی هموضــوعی خارج از آن كه در این صــورت جنب

ــلط و تعیین  ــت اما كاركرد مس آن  هكنندمیگردد، كاركرد ادبی بیگانه كاركرد هنر زبان نیس

ست)  سطوره  نقدا شته  ای ا ضوع  خو به موالنا( و 70 صمقدادی: كافکا، های نو بی بر این مو

 واقف بوده است:
 خاموش كن كه سخن را وطن دمشق دل است   

 
شد    مگو غریب ورا كه ش چنین وطن با

 (1136غزل همان، )                               

ساس نظری  بر سن  ها شوند، میتوانند به  یاكوب سمت   میتوان گفت پیامهایی كه ایجاد می

سوق یابند، یعنی پیام میت  ستنده مدار »واند مخاطب یا گوینده  شد.   « گیرنده مدار»یا « فر با

ــت كه مورد خطاب قرار دادن كالم   ــتوار  هرا بر پای  موالناباید توجه داشـ گیرنده مداری اسـ

سکوت عامل ایجاد این         ستنده در مبحث  سوی فر سازد. مخاطب و نیاز به آموزش او از  می

سیاق گفتاری موالنا    سبک و  سال    ست به ا نوع  سوی  صورتی كه پیام ار حتماً باید   اوی از 

ست و نهیب و زنهار وی به خود و گاه         شاعر ا شد، گاه این مخاطب خود  شته با مخاطبی دا

 مخاطب عام:

ــا  بهار ای جان تچون واعظان خضر كسو  و خموش باش ای یار دزبان حال گش

 (1134غزل همان، )                               
 خموش اگر مفخر تبریز شمس دین به حق

 
ن   بد دوّار    كمی ــمس گن چاكر تو شـ  ه 

 (1136غزل كلیات دیوان شمس تبریزی، )



 1399 تیر /50شماره پیاپی  /سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 196

نمیشود  ای اثباتی و ایجاد به موجب محتوایشان تعریفگونه ، مفاهیم بهسوسور هعقیدبه

ند، آنچه           بلکه به گونه    قابل با دیگر اجزاء همان نظام، ارزش مییاب ــلبی و از طریق ت ای سـ

های دیگر دقیق، بودن آن چیزی اســت كه نشــانه هر نشــانه اســت، به بیان هكنندمشــخص

نیز بر این عقیده اسـت كه   موالنا(، 115 صسـوسـور:   عمومی، شـناسـی  زبان دورهنیسـتند) 

 ای از امری دیگر است:سکوت خود نشانه

 پیمودن  كن كه زبان دربان شدست از حرفخموش

 سلطان حرف میگوید بُود در صدر چونچو دل بی

 (1845غزل همان، )                                                                                                           
 رو چشم به باال كن روی چو مَهَش می بین  خامش كه نمیگنجد این حصِّه در این قصه

 (1863غزل همان، )                               

 بربند لبج. 

یب خود را به انجام دادن ترغیب مخاطب حاضــر و غا -با كمک چهارچوب ارتباط موالنا

 هتأثیرگذار جمالت امری ایجادكنند هرفتار و نگرش خاص ترغیب میکند و این كار را به شیو

شـــدن كالم  ارتباط مســـتقیم با مخاطب اســـت انجام دهد و به این ترتیب قابلیت پذیرفته

او  و تجربیات عملی و ســلوک روحانی موالناخویش برای مخاطب افزایش میدهد، بین زبان 

ــمس »در  ــب كامل وجود دارد و این عمل را به كمک واژه        «غزلیات شـ ها و عبارات   تناسـ

شان م  شی از آن  « بربند لب» دهد از جمله با عبارتیگوناگون ن كه در معنای ترغیبی خامو

 استفاده كرده است:

 پیش صف رد بربند لب همچون صدف مستی میا
 شیاران ماـــب هــرف از غیـد این طــتا باز آین                                                              

 (30غزلهمان، )                                                                                                                    
ست        موالنابرای  ساتر از گفتار ا سکوت ر شی و دعوت به  كلمات كفایت نمیکند و خامو

دار است كه  ای تهی است، سکوت تا وقتی معنی  های تهی از نشانه در اینجا خاموشی زنجیره 

ــکوت را ترجیح دهد و   ــاند اما به بیان در نیاید و گوینده س این  موالناژســت یا كالم را برس

 عالی این نکته را میتوان دید: هنکته را دقیقاً دریافته است، در این ابیات نمون

شیر زنان را به      یار لب فرو بند چو دیدی كه لب بسته شم ست  ست  د  چه تدبیر بب
 (408غزل همان، )                                  

 سخن رها كند. 
شرط الزم           سوی دیگر  ست و از  شرط الزم تلقی و دریافت معارف ماورایی ا شی  خامو

ــان این معارف را جز در        ــیدن آنها به دیگران و از آنجا كه انسـ حال   تلقین و دادن و بخشـ
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شی دری    شی خود و به مدد همین خامو شی  خامو افت نمیتواند كرد، میتوان گفت كه خامو
 هم شرط الزم جهت دریافت معارف از عالم باالست و هم شرط فهم آن مانند این مثالها:

 در راه شاهنشاه كن در سوی تبریز صفا    ای جان سخن كوتاه كن یا این سخن در راه كن
 (23غزل كلیات دیوان شمس تبریزی، )

 بس بود/ بس كنهـ .
شبیه میکند و خواننده و        موالنایر نیز ز در مثال سکوت را به زیبایی ت شی و  عالم خامو

 مخاطب خود را به آن ترغیب مینماید:
یان بی      بَس بود ای ناطق جان چند از این گفت زبان یا  چند زنی طبل ب تار ب  دم و گف

 (36غزل همان، )                                   

 نقش فرازبانی. 2

سن به اعتقاد  ستفاده از رمز به توافق می  ، یاكوب سر ا سند و جهت  گوینده و مخاطب بر  ر
ــت كه معمواًل در تمامی زبانها از این نوع نقش به فراوانی           هگیرند  ــوی رمز اسـ پیام به سـ

ستفاده می  ساز   ا ست؛  هشود،  شناختی زبان      مركزی این نقش رمز ا شانه  سی ن آنچه در برر
لتهای ثانویه در زبان وی است، زیرا همان طور  حائز اهمیت است، توجه به دال  موالناعرفانی 

ست در داللتهای اولیه همه دالها و مدلولها، عادتاً قراردادی و نمادین گردیده    شن ا اند  كه رو
شده مورد توجه قرار می     سطح یک داللت قراردادی تثبیت  شانه در  گیرد كه و معنای یک ن

ــناخت یک مدلول اهمیت    در داللتهای ثانویه كه در زبان  ندارد، در حالی كه چندانیدر شـ
ــتفاده قرار می ــب ذهنیت گوینده یا بافت یا   ادبی مورد اس ــانه به تناس گیرد، یک دال یا نش

شناخته    زمینه موردنظر می ضمن مدلول یا مدلولهایی فراتر از قراردادها و نمادهای  تواند مت
 شده باشد.  
ــت و برموالنازبان  ــاختاری و   خالف زبان دیگر ، زبانی عرفانی اسـ معارف ظرفیتهای سـ

در بُعد عرفانی آن گاه   موالناترین ویژگی زبان واژگانی آن بسیار متنوع و پیچیده است، مهم  
رمز اســـت، صـــرف  مختصپوشـــیدگی و رمزی بودن آن اســـت. بخشـــی از این زبان كه 

ــیده   عرفانی در مخاطب یا انتقال معنا به مخاطب           هتجرب  هگویی به منظور ایجاد زمین   پوشـ
، این حادثه از «زبانی اسـت  هشـعر یک حادث »زبان شـناسـان نیز معتقدند كه   . خاص اسـت 

ــت، یکی از این جهات تالش برای گریز از الیه  ــی اس های ظاهری جهات مختلف قابل بررس
های مختلف معنا مواجهیم سخن و رسیدن به عمق معنای آن است در این حالت ما با گونه   

از این قابلیت در ســـکوت بالغی خویش به  موالنابخشـــد، یرمزی م هو همین به زبان جنب
 زیبایی استفاده كرده است: 

 هان ای دل مشکین سخن پایان ندارد این سخن
 راـگویی میـس نیارم گفت من آنها كه مـبا ك                                                           

 (13غزل دیوان شمس تبریزی، كلیات )                                                                    
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گوید كه در نظام شــناختی ما مصــداقی ندارد، او به دنبال  از تجربیاتی ســخن می موالنا

ست یعنی به دنبال حقیقت  ست   ،واقعیتی فراتر از واقعیتهای زبان هنجار و عادی ا و این در

ست؛ چنانکه        سم در مورد حقیقت ا سورئالی خودمان  ما»گوید: می آندره برتونشبیه نظریه 

سم     ایم، از خانهی آزاد كردهیرا از این درختان كذا سورئالی شانها و امپراطورها، راز  ها، آتش ف

ــده ــت كه ما متقاعد ش ــدر این اس   ادبی، مکتبهای«)تایم به اینکه چیزی در پشــت آن اس

سینی:    سال پیش     موالنا(. 825 صسیدح صد  سی    درباره حدود هفت سورئالی این واقعیت 

 گوید:  می
 ستم آن عین یقین خواهم ا زین علم یقین   ی دگر است ای جان اندر دل مه پنهانماه

 (630غزل همان، )                                  

ــت تحت كالم ظاهری كه غیر از اهل   »رمز  ــت كه مخزنی اس عبارت از معنی باطنی اس

ستانهای  و رمز«)آن بدان دست نیابند  تعبیر » .(4 صپورنامداریان: فارسی،  ادب در رمزی دا

ستند یعنی در         صی ه ست كه مخاطب آن افراد خا سبب آن ا فرازبانی در این نوع نقش به 

حالت عادی و متعارف كاركرد زبان برای تمامی اهل زبان است اما در نقش فرازبانی مخاطب 

 نماید:  شود این نقش حضور میمشخص و محدود است آنجا كه از رمز و نماد استفاده می

تو           یز  بر ت خر  ف ین     م مس د  یی شـــ

 

ــت          ــتور نیســ ــرار تو دسـ  گفتن اسـ

 (506غزل همان، )                                   

هم جهان را  موالنابنابراین ذات شــعر عرفانی در اســاس با رمز و راز گره خورده اســت، 

شد، رازهایی در پس  بیند و هم رازآلود میرازآلود می ست، وجود دارد و هستی     كائناتاندی ا

ــراردارد، چنانکه این ا نگه می را قائم و پابرج  آفرینش از هم   هاز پرده برون افتد، مجموع اسـ

شید،   ستاوردهای موالنا از این       موالناخواهد پا سکوت تنها د ست، حیرت و  شنا رازدان و رازآ

 كشاند:  عالم رازناک است كه شعر او را به عالم اسرار می

سطه   ها را برید دید به خود خویش راوا

 

 شنید ینگفت بی سر و گوشآنچه زبانی  
 (890غزل كلیات دیوان شمس تبریزی، )

 نقش عاطفی. 3

در این نقش، جهت گیری پیام به سوی گوینده است، این نقش زبان تأثیری از احساس  

شد و خواه به      گوینده را به وجود می شته با ساس را دا آورد، خود گوینده در حقیقت آن اح

شتن آن تظاهر كند، این كاركرد   ست، این نقش تأثیری از  « زبان حال»در واقع دا گوینده ا

شد      احساس خاص گوینده را به وجود می  شته با آورد خواه گوینده حقیقتاً آن احساس را دا

ــعی بر  یا خواه وانمود كند، این نقش در تقابل با نقش ارجاعی قرار دارد، در نقش عاطفی س

ــت اما در نقش ارجاعی جلو    ی هر نوع چندگانگی معنایی گرفته     افزونی و تنوع معنایی اسـ

 شود.  می
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ــان    ــات گوینده را نش ــاس ــت احس در واقع نقش)كاركرد( عاطفی، زبانِ حال گوینده اس

سی دارد. بوطیقای    می سا شمس »دهد به نوعی كاركرد اح نمایانگر دنیای درون و  «غزلیات 

رفته اســت، گوییها شــکل گعناصــری مانند انواع تک هســت كه به واســطا موالناناخودآگاه 

ــکوت   اواغلب در ابیات پایانی با تخلص خاموش و دعوت        موالنا گوییهای درونی  تک  به سـ

ــکوت   رنگ و بویی تازه می   ــمس »در ابیات پایانی     موالنا یابد، سـ كه به نوعی     «غزلیات شـ

ســتانهای با صــناعات  احدیث نقشــهای موجود در غزل اســت آن را به متنی متفاوت و به د

 ست. مدرن شبیه ساخته ا

ــ من» به خویشتن خویش در قالب  موالنارویکرد  ای دیگر گونه را در سکوت پدیده« ــ

 بالغی غزلیات شمس رقم زده است. 
 جا  زآنکه تو داوود دمی من چوكُهم رفته ز    ـ بگو همن خمشم خسته گلو عارف گویند

 (38غزل همان، )                                     

ای حركت از بیرون به درون گونه «غزلیات شمس »در  موالناضرباهنگ حاكم بر تخلص  

 است:  

كردن         نیــارم شــــرح  كردم  مش   خ

 

یرت هرخــام دون را      غ ــک و   ز رشــ

 (101غزل همان، )                                  

سکوت در مركز نقش عاطفی قرار می  موالنا سن  هگیرد و به گفتبا این نوع  ، هدف  یاكوب

شخص    ض  « من»ضمیر اول  ستقیم مو ست كه درباره  بیان م سبت به چیزی ا اش ع گوینده ن

ــخن می ــت تا     هگوید، او با تغییر زاویس ــمت خویش برآن اس ــمت مخاطب به س دید از س

ــی از این    ههای دیگری از رویداد و حادثجنبه ــان دهد یعنی بخش ــق را به خواننده نش عش

 دهد:  روایت به كمک سکوت رخ می
ــی كه در كف به جز از دعا ندارد     چه    هله من خموش كردم برسان دعا و خدمت  كند كسـ

 (767غزل همان، )                                  

ــخص موالنا راوی ذهنیت، تجربه و عواطف خود را در پارادوكس زیبای  -در مقام اول ش

هم نه با بیان كلمات بلکه با  شـــود، آنهای خویش میكند و كاتب ناگفتهســـکوت بیان می

 نماید.  كاركرد عاطفی زبان خود را تقویت مینگفتن آنها و بدین ترتیب 
شم    یخمش چونی تُرش چون  خمش باشم تُرش باشم به قاصد تا بگوید او صنم با  تو را چون من 

 (1432غزل كلیات دیوان شمس تبریزی، )
   

سکوت متنی  را می موالناسکوت عاطفی   ست؛ بدین مفهوم   (Textual)توان از نوع  دان

كند  ول شــخص متکلم و حدیث نقش تعاملی با خواننده ایجاد میبه كمک ضــمیر ا ویكه 

 كه هدفش جذب مخاطب بر اطالعات مفقود متن است: 
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 من چون رســن بازی كنم اندر هوای آن رســن  فرمان یار خود كنم خاموش باشم تن زنم

 (1795غزل همان، )                               

  همدلی . نقش4
ست ( تماس)ارتباطی مجرای سوی  به پیام گیری جهت گفتیم چنانکه نقش این در   و ا

ست  مایل گوینده نقش نوع این در شد  مطمئن مخاطب با خود ارتباط برقراری از ا  نقش. با
 است نقشی اولین همچنین است، مشترک حیوان و انسان میان كه است نقشی تنها همدلی

سیله  تماس زبان، قلمروی در آموزندمی را آن نوزادان كه ست  یارتباط و  نقش مركز در كه ا
شتن  گیرد،می قرار   همدلی نقش عمده ویژگیهای از سکوت  خالل در ارتباطی مجرای بازدا
ست  ست كه گوینده در     .شود می هم به افراد شدن  نزدیک باعث كه ا شی ا نقش همدلی نق

صلی  نظر قرار می آن مخاطب را مد ست كه در دل  موالنادهد. هدف ا ، انتقال پیام و هدفی ا
 پردازد. م جای گرفته است از این رو به تشریح و تبیین سکوت خود برای مخاطب میكال

ینــه  ینــه آ نی     ام آ مقــاالت  مرد   امام 
 

شما         شود گوش  شم  شود حال من ار چ  دیده 

 (38غزل همان، )                                     

شان    ضمیرهای خطابی و خطابهای گوناگون اولین و بیرونی ترین ن ای هدر نقش همدلی 
 كند:  جلب می است كه توجه مخاطب را به گونه

 است ای بنده كند دل را پراكنده  دسخن با 

 
ــان را   ولیکن اوش فرماید كه گرد آور پریش

 (58غزل همان، )                                     
ــعر  ــت، یعنی متنهایی كه با معانی          اوبه ویژه غزلهای    موالنا شـ از نوع متنهای باز اسـ

ــ باز متنكه در آن است، دست مخاطب در همراهی با گوینده باز است)   ای گسترده   متن ــ
سته،  ست، با او همدلی می 11 :صعلوی مقدم ب كند و (. در نتیجه خواننده با گوینده همراه ا

ــاس آگاهیهای خود به خواندن متن می     بر مخاطب خود را با خود همدل      موالنا پردازد؛ اسـ
 سازد:  می
سمیا    ز شق كم گو با ج شان را ع  ن كای
 

 وظیفه خوف و رجا آمد و ثواب و عقاب     
 (313غزل كلیات دیوان شمس تبریزی، )   

به طور اعم قابل   مولویگیری آثار از دیدگاه تکوینی نقش عنصـــر مخاطب در شـــکل»
حال و هوایی كه بر او مســـلّط اســـت، در غزلیاتش و مثنوی عالوه بر  مولویتوجه اســـت. 

نظرش قرار دارند و نیز به  گیرد و مدّهای خود را به تناسب كسانی كه از آنها الهام می  گزاره
ــب مخاطبانش، تغییر می     ها هماهنگ می       تناسـ كند، برای نمونه   دهد و با حال و هوای آن

ــتر الهام می    مولوی ــرودن غزلیاتش بیشـ ــاً هر دو ا  در سـ ــاسـ « هل حال اند   گیرد كه اسـ
 (.  995و999 ص:2ج ،انوشه فارسی، ادبی نامهفرهنگ)

ــت این دهانم بر غیر تو نخوانم    پر اسـ
 

 چون هسـت غیر گوشـت فانّی و چیز دیگر   
 (1113غزل همان، )                              
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شــناس بســیار خوبی هم بوده اســت و تفاوت  نظیر، مخاطبدر مقام یک معلم بی موالنا
خوبی بر پرگویی و مضرّات آن واقف دانسته است؛ او بهرا در انتقال معانی می های زبانیگونه

ست و می  سرار اوالً مخاطب عامی با او      بوده ا ساختن ا صورت پرگویی و فاش  سته كه در  دان
 شود و ثانیاً تأثیر كالمش كم و كمتر خواهد شد:  همدل نمی

كه پر نگویی     باش   خاموش بر آن 

 

ــا خــود بــر مــی   نــیــایــیهــرچــنــد ب

 (3133غزل همان، )                                 

 نقش ادبی و زیبایی شناسانه. 5

ــمس» ــته «غزلیات ش ــت كه ترین گنجینهیکی از برجس ــی اس های ادب و عرفان فارس

توان به منظور شناخت مفهوم و كاركرد زیبایی و هنر به آن توجه نمود؛ از سویی تصاویر می

ستند كه    شعری از عوامل مهم ایجاد زیبا  شعر ه یی، گیرایی و تأثیرگذاری كالم به ویژه در 

بیشتر اشعار    موالناشود كه  اساس قرائنی دریافته می  بخشند. بر سخن را بالغت و تازگی می 

را بالبداهه و هنگام شــعر و متنی معنوی یا شــور عارفانه    «غزلیات شــمس»خود به ویژه 

ــله برای اینکه آنها را ا می ــروده و دقت و حوص ز مراحل مختلف پرداخت انتقادی بگذارند  س

ست    شته ا صویری    »(. تقریباً 223صفرزاد:  مولوی، عروض«)ندا صری و ت تمام زیباییهای ن

شمس » شعر از ذهن و طبع اوست و نه نتیجه         «غزلیات  سرزیری جوهر  صل جوشش و  حا

 در تصــویرگری«)صــرف دقت در ســخن گفتن مطابق اقتضــای مجلس شــرم و ادب بزرگان

 (. 202صفاطمی:  ،شمس تغزلیا

ــازی یعنی نقش ادبی زبان بی  هبا این حال وی به جنب ــویرس توجه زیبایی آفرینی و تص

ترین خالقیتهای هنری را در نبوده و در اشـــعار خود جهانی از بهترین و زیباترین و پرجذبه

 ،انشاعر  روایت به شعر  ماهیت«)های بدیعی به نمایش گذاشته است  تصویر و آرایه  هدو حوز

 (.153-155صصالحی مازندرانی: 

ــاویر هنری و زیبایی آفرین را در غزلیات خود به ویژه در ابیات پایانی به  موالنا انواع تص

گیرد هرچند بسیاری از این تصاویر در شعر شاعران     به خدمت می« خاموش»كمک تخلص 

ای و به شــیوهپیش از او ســابقه دارد، وی این تصــاویر را در خدمت معنی و با نگرش خاص 

صنعت گرایانه و متفاوت از دیگران به كار می  سخن را به ویژه در  غیر  گیرد و از طریق آنها 

 كند:  ابیات پایانی به تازه ترین حالت ذكر می
سر زند او جوش را    كنون جانم به جوش آید درونلب فرو بندم گر  سرش آبی زنم بر   ور بر 

 (23غزل كلیات دیوان شمس تبریزی، )
به زیبایی به این  موالناب فرو بســتن، كنایه از ســکوت و خاموشــی اســت كه در اینجا ل

اشعار خود را بدون تأمل قبلی و تحت شرایط خاص روحی سروده     اونکته اشاره كرده است.   
چندان توجهی ندارد، اگر آرایش  «غزلیات شمس»است و به الفاظ و ظواهر كالم به ویژه در 

شعار وی دیده می  ست ولی در عین حال این عارف       ش در ا ضرورت معنا سب و به  ود به تنا
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های درونی خود ضرورتاً از انواع های بلند و آسمانی و حاالت و تجربهشیدا برای بیان اندیشه
صور خیال از جمله تشبیه، استعاره، كنایه و نماد به زیبایی به هنرمندی تمام و با بسامدی       

 استفاده كرده است:  باال در ابیات مربوط به تخلص خود
چه بود ترلال ترلال       خمشی همچو شکرمرد سخن را چه خبر از  ند  چه دا  خشـــک 

 (38غزل همان، )                                     
 بیت است.  هشناسانهای زیباییتشبیه خمشی به شکر در این بیت نیز از آرایه

تا رو        چون جان خمشیم اما كی خسبد جان جانا ما  بان  باش ز پا تو  ــین از   ز مشـ
 (83غزل همان، )                                      

ــ انواع هنجار     برجسته  سازی در زبان معموالً با استفاده از ابزارهای موسیقایی و زبانی ــ
 (.  9 صی كدكنی:شفیع فارسی، شعر در خیال صور)شودشکنی ـ محقق می

ــبه اعتقاد   لذت در مخاطب، القاء  ، هدف از این نقش، آفرینش زیبایی و ایجاد  نیاكوبسـ
ــهای زبانی    ــت. البته باید اذعان كرد كه مرز قاطعی میان نقش مؤثر پیام یاد هر دوی اینهاس

ــت در یک متن در عین غلب نقش ادبی، نقش ارجاعی و عاطفی هم   هوجود ندارد، ممکن اس
  هگرچه بین شش وجه عمد»نیز بدان تصریح كرده است:  یاكوبسنمطرح باشد چنانکه خود 

شد،       ان فرق قائل میزب شته با شویم، مشکل بتوان پیامی یافت كه فقط یک كاركرد واحد دا
كاركرد نقش             كه یکی از این چند  ــت  یام در این نیسـ یک پ كاركردهای  ناگون بودن  گو
انحصاری در آن پیام داشته باشد بلکه در این است كه ترتیب سلسله مراتب این كاركردها         

(. به عنوان مثال در این 73 صیاكوبســن: زبان، دانش در نبنیادی روندهای«)متفاوت باشــد
 بیت:

شدم     باش چو شطرنج روان خامش و خود جمله زبان شاه جهان فرخ و فرخنده   كز رخ آن 
 (1393)همان، غزل                                

سر     موالنا سرتا شمس »در  ست كه بُعد ادبی كالم را     «غزلیات  ساختاری ا در پی ایجاد 
ای بیشتر دارد، مخاطب در این حال  و این كاركرد در تخلص و ابیات پایانی جلوه افزون كند

ست و باید از پیچ و خم      ست اما تأثیرگذار نی ستقیم گرچه قابل دریافت ا می داند كه پیام م
های ادبی، تصــویرســازیهای هنری، تناســبهای لفظی و معنایی و به طور كلی توازنهای آرایه

 گوید:  ی بگذرد: در توصیف سکوت به زیبایی مینحوی، آوایی و واژگان
ــته اســـت  ــکسـ ــراب او شـ  زبانم از شـ

 
 زدســتانش شــکســته دســت و پایم     

 (1535غزل همان، )                              
 و یا تركیب كنایی بر لب مهر دانستن در این بیت: 

ــری    ــُه ــاده م ــه ــن ن ــب م ــر ل  ای ب
 

ــوی خود مهــارم      می   ــه سـ  كش تو ب
 (1562غزل زی، كلیات دیوان شمس تبری)
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ســـت كه ســـکوت را به ا موالناتركیب كنایی دهان گرفتن در نقش ادبی این تصـــمیم 

عنوان بخشی از توالی زیبایی شناختی كالم مورد استفاده قرار دهد و از شگردهای گوناگون   

 زیبایی شناسانه بابت آن بهره جوید: 
 الدینز بگرفت و شد او خاموش شمس  زبانش با  زبان ذوالفقار عقل كه این دریا پُر از دُر كرد

 (1859غزل همان، )                               

ــود كه نگرش   ــت چنین گفته ش ــاید بهتر اس به لفظ و معنی با نگرش دیگران  موالناش

ست   ست كه موالنا به مسئل    »متفاوت ا صورت و معین و یا لفظ و معنی از   هقدر مسلّم این ا

مان منظری نمی  كه مثالً  ه بد نگرد  جانی   ع قاهر جر ــورت   ال بدان    یا صـ ــی  یان روسـ گرا

ته می ــ ند؛  نگریسـ نا ا ب        موال ته از صـــدق تجر ــ خاسـ حانی و بر عاطفی   همعنی را امری رو

سد  می سی،  شعر  در خیال صور «)شنا با   موالنابینیم كه (. اما می73صشفیعی كدكنی:   فار

ریهایی داشته است   پردازی و تمایل به معنا، باز در تصویرهایش نوآو توجهی به لفظوجود بی

 خوبی نشان داده است:  اوست به ویژه این نوآوریها را در ابیات پایانی غزلیاتش به هكه ویژ

نه   ندلم چو ــت    آی یاســ  خاموش گو

 

ــِت بوالعجــب آیینــه داری         ــه دســ  ب

 (2695)همان، غزل                               

ست كه وی         شعری موالنا این نکته در خور توجه ا صاویر  سی ت بعد از مالقات با  در برر

ــمس ــت از این رو در    ش ــرّ اس ــاندن س ــکوت و پوش و تحول روحی اش دعوت كننده به س

در  موالناكند. های ابیات پایانی همگی به دم نزدن و دهان دوختن و سکوت دعوت می آرایه

شمس » صویر  «غزلیات  ست:      با ت شاره كرده ا یکی از »سازی از خاموش بارها به ارزش آن ا

ــگفتیهای زن ــاعرانش ــت كه در عین حال كه خاموش را برای تخلص  موالنا هدگی ش این اس

ــکوت وا می ــت و در بیت پایانی غزلها، خود را به سـ نابودی  هدارد، گفتار را مایبرگزیده اسـ

 فرهنگ «)ترین و پرشعرترین شاعران ادب فارسی استداند یکی از پرسخنحالوت حال می

 (:  18 صمهر:مشتاق  ،موالنا غزلیات رمزهای نامه

 همچو آیینه شوی خامش و گویا تو اگر 

 

ستیزی    همه دل گردی و برگفت زبان ن

 (2862غزل همان، )                              

 نقش ارجاعی. 6

گیری پیام به سـمت موضـوع اسـت و جمالت اخباری معموالً از این    در این نقش جهت

ــیفی و بیانی»نوع نقش برخوردارند. این نقش را  اند در این نقش، جمالت نامیده نیز« توصـ

ــتند زیرا از نوع جمالت اخباری می  ــدق و كذب هس ــند. مهمقابل ص ترین نکته در این باش

نقش موضــوع پیام و امکان بررســی صــحت و ســُقم موضــوع اســت، این نقش و اهمیت آن 

ستفاده از واژه       موجب می شن و و بدون ا صورتی كاماًل رو  هایشود كه گوینده جمله را به 

شود. این نقش    چند معنایی به گونه سر ن ای ادا كند كه امکان بروز ابهام در معانی جمله می
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در شرایطی كامالً موسیقایی و    موالنادر متون علمی پركاربرد بوده است؛ از آنجا كه غزلیات  

با سماع برگزار شده، طبعاً احساسات بر ذهن و زبان او غلبه داشته است و بسامد این غلبه         

ــت، این معاملمتفا ــات و زبان طبعاً گاه باعث می  هوت اس ــاس ــود در ابیاتی احس بر  موالناش

ـ در قالب جمل  ـ تأكید بیشتری داشته باشد و عنصر   هموضوع و نقش و اهمیت آن  اخباری 

تواند  می موالنااســت نیز در كالم  یاكوبســنســکوت كه یکی از اجزای ارتباطی كالم از دید 

گوید، سعی سکوت   از موضوعی قابل درک سخن می   موالنااشد،  موضوع جهت گیری پیام ب 

ست یعنی هم      صی به مخاطب ا صدش انتقال مفاهیم خا صر بیت تخلص در   هو ق اجزاء عنا

شــوند و شــنونده را به موضــوع اصــلی ارجاع جهت تبیین و توضــیح مورد بحث تركیب می

 دهد.  می
 مت خامش رها كن این دعا    فردوس خواهی داد  گر مجرمی بخشیدمت وز جرم آمرزیدمت

 (3غزل كلیات دیوان شمس تبریزی، ) 

اسرار  موالناكند، سکوت عارف عاشق را به بحر مسمای حقیقی یعنی خداوند هدایت می

 كند:  مگو را با این خموشی و كتمان بیان می
هار بروی     خاموش و در خراب همی جوی گنج عشق  د از خرابی كه این گنج در ب

 (308غزل همان، )                                  

ــکوت جان می » اكهارتبه قول  ــدای خدا را در س ــبیه ص ــنید و ش ترین چیز به توان ش

ــکوت اســت  كثرت بر آن هرمنوتیکی تأثیر و موالنا اخرس ناطق نمایمتناقض)« خداوند س

 (.  102صرضادوست:  ،آفرینندگی

ــیــار  ــا تو بسـ ــخنهــا دارم از تو ب  سـ

 

ــی    خاموشـ ند عظیم  ولی   اســــتام پ

 (344غزل همان، )                                  

 نتیجه بحث

كالم از دو بخش گفتار و ســکوت تشــکیل میشــود؛ به عبارت دیگر با توجه به نظریه   

شگانه          افرات ش شهای  شی از پیام را منتقل میکند و از این نظر میتواند نق سکوت نیز بخ  ،

ــکوت نیز        به اندازه گفتار برای برقراری ارتباط     ارتباطی كالم را ایفا كند؛ به این معنا كه سـ

سکوت در زبان    ست. در این مقاله كه نقش و كاربرد  ست      مولوینقش پذیر ا شده ا سی  برر

شان میدهد    سکوت       مولوینتایج به دست آمده ن ست و  سزایی قائل ا سکوت اهمیت ب برای 

خاطب در كالم وی نقشـهای متعددی ایفا میکند. كاركر ترغیبی سـکوت به جهت رویکرد م  

و اســتفاده از جمالت خطابی و ندایی بســیار در آن كه گاهی   « غزلیات شــمس»محوری 

شاعر را نیز در بر میگیرد، به كاركردهای دیگر سکوت بسامد باالتری دارد؛ به طوری    « من»

كه بیشترین درصد از اقسام سکوت را به خود اختصاص داده است. كاركرد عاطفی سکوت         

سا    سبب محوریت اح ست. از میان        نیز به  سامد باالیی برخوردار ا شاعر از ب سها و عواطف 
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ــعری در مركزیت    ــبب اینکه نقش ش ــکوت ادبی به س ــکوت كاركرد س ــهای مختلف س نقش

 اهمیت قرار دارد و هدف ارتباط ادبی را عهده دار است، كمترین بسامد را دارد.
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