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چکيده
گفتار قالبیشده یا کلیشههاي زبانی ،از جمله امکانات زبان عامیانه براي بیان مطلب هستند که
بهویژه در محاورههاي عادي روزمره ،کاربردي گسترده دارند .بسامد کاربرد عبارتها و
گزارههاي قالبی در متون ادبی (نظم یا نثر) با عامیانگی کالم پیوندي مستقیم دارد؛ از این رو،
میتوان با بررسی متون از چشمانداز چنین کاربردهایی ،میزان عوامانگی گفتار را در آنها سنجید
و اغراض بهکارگیري چنین زبانی را کشف کرد .در پژوهش پیش رو ساختهاي قالبی در
رباعیات مولوي ،بررسی و تاثیر آن بر عامیانگی سخن وي ،مشخص گردیده است .آمار
بهدستآمده نشان میدهد کنایه با بیشترین کاربرد ،زبانی کنایی را براي متن ،رقم زده؛ شیوهي
استدالل و بیان مطلب مولوي بر تمثیلپردازي استوار است که با بعد آموزگاري شخصیت وي
و تالش او براي تفهیم مطلب ،بسیار سازگار است .گزارهي دیگر ،تعارف است که با رابطهي
کلیشهاي عاشق و معشوق شعر سنتی فارسی پیوند مییابد؛ تهدید نیز افزون بر کاربرد تعلیمی
آن ،به کار نمایانساختن چهرهي پرخاشجوي معشوق در رباعیات ،آمدهاست؛ ضمن آنکه
تعلیم مریدان بیذوق یا تمایل به حماسهي عرفانی نیز مولوي را به رجزخوانی (از زیرگونههاي
تهدید) واداشته است .کاربرد القاب کلیشهاي نیز تیپسازيهاي اجتماعی شاعر را رقم زده
است .دشنام ،دعا و نفرین نیز به ترتیب ،در ردههاي پایینتر طرف توجه مولوي بودهاند و
هریک به اغراضی خاص ،در رباعیات او به کار گرفته شدهاند.

واژههای کليدی :گفتار قالبی ،ادبیات عامیانه ،رباعیات مولوي ،مولوي.
 .1مقدمه
 .1 .1زبان یا گفتار قالبیشده
گفتار قالبیشده ،همان کلیشههاي زبانی هستند که بهویژه در محاورههاي عادي روزمره،
 استادیار زبان و ادبیّات فارسی ( hagh.1390@gmail.comنویسندهي مسئول)
 دانشآموختهي دکتري زبان و ادبیّات فارسی ta.joushaki@yahoo.com

تاریخ دریافت مقاله97/4/12 :

تاریخ پذیرش مقاله97/7/8 :
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کاربردي گسترده دارند .این اصطالح در برخی مطالعات توصیفی و نظري دستــور« ،در
مورد پارهگفتهایی بهکارمیرود که در داشتن ویژگیهاي معمول نحوي و صرفی با
ساختهاي زبانی دیگر ،متفاوت هستند و آنگاه که به کالم اعمال میشود ،استفاده از صورتی
ثابت از کلمات را به ذهن متبادر میکند که براي برآوردن مقصودي رایج بهکارمیرود».
(آقاگلزاده و همکاران )120-119 :1389،این نوع گفتار را ساختهاي «فسیلشده»اي معرفی
کردهاند که بیشتر در شرایط خاص و محدود اجتماعی ،بهکارمیروند (همان)120:؛ از این رو
باید گفت ،این ساختها ،در صورت خود ،تغییرناپذیر هستند و یا تغییر در آنها بسیار اندک
است .کاربرد گونههاي قالبی در موقعیتهاي ارتباطی کلیشهاي ،از نظر دستوري ،بیقاعده
ارزیابی شده است( .رک .باغینیپور )46 :1379،از دید «ورتینکوف» (:)Vertinkof
«ساخت نحوي در این انگارهها ثابت است؛ واژههاي آزاد آن متغیرند؛ معناي این انگارهها
بر خالف واحدهاي اصطالحی ،نه توسط مجموعهي واژگان ،بلکه توسط طرح دستوري
جمله شکل میگیرد و معناي اینگونه جمالت ،از روابط میان اجزاي آنها به دست
نمیآید ....ساختهاي قالبی شده ،یک معناي ضمنی عاطفی دارند که به روشنی بیان
میشود و حوزهي کارکرد آنها نیز زبان زندهي گفتار است(».ورتینکوف)79 -77 :1380،
پژوهش در ساختهاي قالبی زبان ،از چشمانداز فرهنگی و اجتماعی نیز بسیار پراهمیت
است .ذوالفقاري براي گزارههاي قالبی ،به زیرساختی فرهنگی قایل است و این گزارهها
را برخاسته از الیههاي فرهنگی و اجتماعی و دربردارندهي اشارات و ریشههاي تاریخی،
فرهنگی و اجتماعی میداند .او معتقد است براي تفهیم آنها ،باید به مسایل تاریخی ،اجتماعی،
فرهنگی ،دینی و ...آشنا بود( .رک .ذوالفقاري )74 :1394،گفتارهاي قالبیشده را غالبا شفاهی
دانستهاند که «زایایی فراوان دارند و حامل معانی عمیق و فشرده هستند .این اجزاي کلیشهاي
و قالبی در طول سالیان و سینهبهسینه به نسلهاي بعد ،منتقل و یا در فرهنگها ثبت میشوند
و برخی به آرامی در زبان رسمی و حتی ادبی راه مییابند .بخش مهمی از ذخایر زبانی
غیرمکتوب در فرهنگها را همین گفتارهاي قالبی شده تشکیل میدهند( ».همان)69 :
 .2 .1انواع گفتارهای قالبی
انواع گفتارهاي قالبی عبارتند از« :تعارفها ،خوشآمدگوییها ،دعاها ،نفرینها ،دشنامها،
ستایشها ،تهدیدها ،سپاسگزاريها و متلکها» (صدريافشار)5 :1392،؛ «ضربالمثلها
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و عبارات مثلی ،معماها ،رمزهاي شگون و بدشگونی ،کارگفتهها ،بارها ،رویاهاي
پیشگویانه ،شادآرزویی و شادخوارگی ،فال نیکزدن ،پرسشها و مسایل ،سوگندها،
مشکلها و لغزها و معماها ،زبانگیرهها ،اباطیل ملفقه ،اسلوب مضاحکگویی ،وردها و
عزایم و افسونها ،خردهمتلها و لطیفههاي تکلت ،پاسخهاي مضاحکگویانه ،مضاحک
معماگونه ،مضافات القاب و عناوین ،حکایات زحمتافزا ،متلکهاي غافلگیرکننده و
عبارات قالبی آغاز افسانهها( ». ...شفیعیکدکنی )285-282 :1391،یادکرد این نکته
بایستهاست که برخی از این کاربردها به زبان فارسی تعلق نداند.
 .3 .1اهداف پژوهش
از آنجا که بسامد کاربرد عبارتها و گزارههاي قالبی در متون ادبی (نظم یا نثر) با عامیانگی
کالم پیوندي مستقیم دارد ،میتوان با بررسی متون از چشمانداز چنین کاربردهایی ،میزان
عوامانگی گفتار را در آنها سنجید؛ همچنین اغراض بهکارگیري چنین زبانی نیز بر خواننده
کشف میشود .در پژوهش پیش رو تالش بر آن بوده تا ساختهاي قالبی در رباعیات مولوي،
بررسی و تاثیر آن بر عامیانگی سخن وي ،مشخص گردد .همچنین مشخص شود مولوي از
هر نوع از عبارات قالبی چه بهرهاي برده و در مجموع ،کدامیک از این انواع ،در کالم او
غلبهي بیشتري داشته و غرض از کاربرد گستردهتر آن ،چه بودهاست؟
 .4 .1پيشينهی پژوهش
در حوزهي پژوهشهاي متمرکز بر زبان ،از کارکرد کنایه در غزلیات شمس (صالحی-
مازندرانی و همکاران )1396 ،میتوان یادکرد که پژوهشگران در آن ،کارکرد هنري و
بالغی انواع کنایه را در متن یادشده ،بررسی کردهاند .اثر دیگر ،هنر زبانی مولوي در
کلیات شمس (قوامی )1390 ،است که نویسنده در آن ،دستگاه واژگانی مولوي را در
کلیات شمس ،بررسی کرده و در پایان چنین نتیجه گرفته که توجه مولوي به مفهوم ،او
را به کاربرد گستردهي واژگان از هر نوع ،واداشتهاست که این حکم ،شامل کاربرد واژگانِ
برگرفته از فرهنگ و ادب عامه نیز میشود.
همچنین پژوهشهایی نیز در زمینهي آثار دیگر شاعران ،صورت گرفته که البته ساختار
و شیوهي پژوهش آنها می تواند در پژوهشِ پیشِ رو ،سودمند افتد؛ از جمله :در «زبان
عامیانه در غزل حافظ» (آتشسودا )1385،نگارنده به بررسی ساختهاي زبان عامیانه در
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شعر حافظ پرداختهاست؛ در «فرهنگ شفاهی در حدیقهي سنایی» (شیري )1389 ،از تأثیر
امکانات زبان گفتاري و گویشی دورهي سنایی و نیز تاثیر کاربرد اصطالحات و کنایات
و تعبیرهاي رایج در فرهنگ شفاهی دوران وي ،بر ابهامهاي زبانی حدیقه ،سخن گفته
شدهاست .در پیوند با گونهشناسی ساختهاي قالبی نیز پژوهشی زیر عنوان «گونهشناسی
ساختهاي قالبی در ادبیات مکتبخانهاي ایران» (جعفري )1396 ،انجام شده که در آن،
 70حکایت منثور و منظوم داستانی مندرج در ادبیات مکتبخانهاي ایران (ذوالفقاري،
 ،)1391از دید تاثیر کارکرد عبارات قالبی در عامیانگی متن ،بررسی شدهاست .از همین
نوع است «گزارههاي قالبی در قصهي امیرارسالن» (یاوري )1387 ،که به گزارههاي قالبی
در روایت نامبرده اختصاص یافته است .باید یادآور شد در پیوند با موضوع جستار پیشِ
رو (گونهشناسی ساختهاي قالبی در رباعیات مولوي) پژوهشی انجام نشده است.
 .5 .1شيوهی پژوهش
این پژوهش به شیوهي کتابخانهاي و از راه گردآوري منابع ،یادداشتبرداري ،طبقهبندي
و تحلیل مطالب و سپس بررسی آماري از طریق ارائهي جدول ،تدوین شده است .دایرهي
پژوهش ،همهي رباعیات مولوي ( 1983رباعی) ،مندرج در کلیات شمس تبریزي،
نسخهي مصحح ح .توفیق سبحانی است و به شواهد شعري ،با یادکرد (شمارهي رباعی/
شمارهي صفحه) ،ارجاع داده شده است .باید یادآور شد ،براي ارائهي آمار دقیق ،گونههاي
متنوع ساختهاي قالبی ،در قالب جدول ،ارائه گردیده است؛ از میان ساختهاي قالبی،
«گزارههاي قالبی داستانها» از دایرهي این پژوهش حذف گردیده؛ زیرا پرداختن به آن،
نیازمند بحث دربارهي ساختار روایی رباعیات بوده که محدودیت فضاي مقاله ،گنجایش
آن را ندارد .در بخش «مثل» نیز به دلیل حجم باال و تنوع گونههاي مثل در رباعیات
مولوي ،تنها به شمارگان نهایی (بدون تفکیک انواع مثل) بسنده شده است.
 .2گونهشناسی ساختهای قالبی در رباعيات مولوی
شاعران بهویژه شاعران عارف یا عرفاي شاعر ،جهان و پدیدههاي هستی را دیگرگون
میبینند ،دیگرگون درک و تفسیر میکنند و آن را به شکلی تازه در کالم خود نمایش
میدهند .شفیعیکدکنی از درک و برداشت عرفانی عرفا از کالم مردم کوچه و بازار ،مثال
فروشندگان دورهگرد یا بانگکردن یک مرغ ،سخن گفته است (رک .شفیعیکدکنی:1392،
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 )144که خود به خلق زبانی متفاوت با زبان فخیم درباري ،میانجامد .پیوند صوفیه با
مردم و با رباعی نیز در این زبان رو به مردم ،تاثیرگذار بوده است .به تعبیر شمیسا« ،صوفیه
از مردم بودند و به قولی ،یک جریان مبارزه با حکومت بر عهدهي آنان بود و از این رو
هیچگاه با ادبیات رسمی درباري یعنی قصیدهپردازي صرف و مداحی کاري نداشتند و
بیشتر به غزل و رباعی متمایل بودند .مخاطبان آنان مردم کوچه و بازار بودند که مخصوصا به
مجالس صوفیان در خانقاه آمد و شدي داشتند .در آغاز صوفیان به زبان همین مردم ،یعنی
زبان مکالمهي روزمره میگفتند و مینوشتند ...رباعی از میان مردم پیدا شد و مردم سخت
شیفتهي این جنس بودند ...پس عجب نیست اگر صوفیان یعنی پدیدآورندگان ادبیات مردمی
به این قالب توجه بسیار داشته باشند( ».شمیسا )45 :1387،از میان شاعران برگزیده و
صاحبسبک زبان فارسی ،نام عارف و اندیشمند بزرگ ،جاللالدین محمد بلخی ،مشهور به
مولوي ،در ایران و جهان ،از شهرتی ویژه برخوردار است؛ او «بعد از عطار ،صاحب بزرگترین
مجموعههاي رباعی است( ».همان )85 :آثار مولوي همواره براي پژوهشهاي ادبی و زبانی
و نیز تحقیقات عمده در حوزهي اندیشگانی ،فرهنگی ،اجتماعی و ...بستري مناسب ،بوده و
هست .یکی از این حوزهها بررسی آثار وي (در این جا رباعیات) از دید چگونگی کاربرد
عبارات قالبی است .در ادامه ،زیر سه عنوان مجزا :اصطالحات و زبانزدها (شامل زیرگونههاي
تعارف ،دعا ،نفرین ،دشنام ،تهدید ،سوگند ،القاب و عناوین) ،کنایه و مثل ،به بررسی کاربرد
گونههاي قالبی و نیز اغراض این کاربردها پرداختهایم.
 .1 .2اصطالحات و زبانزدها
اصطالح در لغت به معنی «با هم صلح کردن» است و از نظر اصطالحی ،اتفاق گروه یا
قومی است به منظور وضع معنایی خاص براي کلمهاي( .رک .رامپوري56 :1388،؛
معین ،1375،ج )292 :1این الفاظ براي گروهی خاص یا در دانشهاي گوناگون ،تعریفی
معین دارد و عمال زنجیرهاي از واژههاست که کل آنها یک معنی را انتقال میدهند و نه
اجزاي آنها( .رک .انوري ،1388،ج )157 :1اهالی هر فرهنگ و زبان این جمالت فصیح
را در نظایر آن موقعیت به کار میبرند؛ بدون آن که فرایندي ذهنی را براي خلق جملهاي
تازه طی کنند( .بهمنیار :1369 ،هفت)
سطح کاربرد اصطالحات و زبانزدها از هر جنس ،با عامیانگی زبان ،پیوندي مستقیم
دارد؛ از این رو براي سنجش میزان عامیانگی زبان مولوي در رباعیات ،بررسی زبان وي
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از منظر کاربرد اصطالحات ،بایسته است .در ادامه ،اصطالحات و زبانزدهاي به کار رفته
در رباعیات مولوي و اغراض کاربرد آنها عبارتند از:
 .1.1.2کاربرد تعارف در رباعيات مولوی
تعارف از دیدگاه علم بالغت و دانش بیان ،عبارتی کنایی و از انواع مجاز است( .رک.
پشتدار )60 :1388 ،عبارات تعارفآمیز کلیشههایی هستند کامال شناختهشده که به آسانی
میان گوینده و شنونده ارتباط برقرارمیکنند؛ تعارف و اغراض آن در رباعیات مولوي ،در
جدول شماره ،1طبقهبندي شدهاست:
جدول شماره  :1کاربرد تعارف در رباعيات مولوی
تواضع

قدردانی

ابراز
بندگی

استقبال
و بدرقه

ابراز
عالقه

احترام
به مهمان

تحسین

خبررسانی

میگساري

احوالپرسی

پوزش

16

9

22

8

74

41

4

1

2

6

3
186
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 .2.1.2کاربرد دعا در رباعيات مولوی
دعا از ریشهي «دعو» ،به معناي فراخواندن و یاريخواستن (اکرمی ،)59 :1387 ،عبارت است
از «درخواست از درگاه خدا و نیایش و نماز و مدح و ثنا و تحیه و درود و استغاثه به خدا و
استدعاي برکت و تضرع و تهنیت و سالم و خواندن کلمات ماثور از آن حضرت و ائمه که
از براي آمرزش و برآوردن حاجات در اوقات معین میخوانند( ».نفیسی ،1355 ،ج)1510 :2
هدف دعا در مجموع ،اجابت است که این اجابت همیشه دنیوي نیست؛ بلکه جنبهي اخروي
دارد و حتی فراتر از آن ،نه دنیوي و اخروي؛ که براي قرب الهی است( .رک .صدريافشار،
 )84 :1392اغراض دعا در رباعیات مولوي ،در جدول شماره  ،2نمایش داده شدهاست:
جدول شماره  :2کاربرد دعا در رباعيات مولوی
استغفار

1

صلوات

شکر
گزاري

استمداد
از خدا

مدح
اولیا و
شاهان

محبت
به
عزیزان

قدردانی

تحسین

طلب
آمرزش

بدرقه
و
استقبال

خوشبینی

شادباش
و
شادنوش

2

3

1

4

22

2

9

2

1

1

2

مجموع
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 .3.1.2کاربرد نفرین در رباعيات مولوی
نفرین «ضد آفرین ،مقابل آفرین در تمام معانی ،لعن ،لعنت ،بوه ،مرغوا ،فریه ،ذم ،تقبیح،
نکوهش ،لعان ،نفري ،مصیبت ،بال و محنت( ».دهخدا ،1353 ،ج )660 :48معنی شده
است .ناظماالطباء ،نفرین را از سطح واژه فراتر میبرد و به کنش تسري میدهد« :کراهیت

گونههای ساختهای قالبی در رباعیات مولوی /شهین حقیقی ـــــــــــــــــــــــــــــــ 7

و نفرت و دشنام و مالمت و گفتوگوي به طور مذمت و استهزا؛ با انگشتان اشارهکردن
به سوي روي کسی و یا پشت سر آن و بددعایی و بلندکردن دستها را به جانب آسمان
و خوف و ترس و ناله و زاري( ».نفیسی ،1355 ،ج )3741 :5دیگر معانی ارائهشده براي
نفرین ،به هم نزدیک است( .رک .شاد ،1336 ،ج4367 :7؛ صدريافشار و همکاران،
 ،1373ج ) 1128 :1نفرین ،نشانگر انزجار و ناخرسندي شخص در جریان تعامالت روزانه
است و عبارات آن ،بنا بر موقعیت ،متفاوت است .نفرین لزوما به باورهاي مذهبی مربوط
نیست؛ اما براي تاکید هرچه بیشتر ،اغلب ،با عبارات مذهبی همراه میشود( .رک .آسیایی
و عباسی )13-1 :1391،درونمایهي نفرینها بسیار متنوع است؛ در تقسیمبندي آسیایی و
عباسی (همان) عمدهي نفرینها در چند رده دستهبندي میشوند :گروه کالبدي (در آن،
جسم شخص ،آماج نفرین است؛ طیف آن ،از نقص عضو تا مرگ را شامل میشود)؛
مادي (آروزي بیخانومانی و از میان رفتن دارایی کسی)؛ خویشاوندي (آرزوي مرگ
عزیزان کسی)؛ اجتماعی (آرزوي بیآبرویی و روسیاهی کسی) .در رباعیات مولوي ،افزون
بر این موارد ،شکلهاي متنوع دیگري از نفرین را نیز میتوان دید که چکیدهي آن در
جدول شماره  ،3ارائه گردیدهاست:
جدول شماره  :4کاربرد نفرین در رباعيات مولوی
نفرین به خود
(پشیمانی)

طلب بدبختی
دیگران

طلب مرگ و آزار جسمی
دیگران

طلب بیآبرویی
کسی

مجهول

هنري

3

4

4

4

1

3

مجموع
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 .4.1.2کاربرد دشنام در رباعيات مولوی
دشنام ،مرکب از «دش» یا «دژ» به معناي «بد»« +نام» = «اسم بد» (رک .دهخدا ،1353،ج:23
)17؛ عبارت است از« :سخن زشت و اهانتآمیز ،فحش ،ناسزا( ».مشیري )450 :1388 ،و نام
یا نسبتی زشت که براي خوارکردن کسی ،به او داده شود( .رک .صدريافشار و همکاران،
 ،1373ج 545 :1و انوري ،1388 ،ج )1036 :1دشنام در همهي فرهنگها وجود دارد و هنگام
غلیان احساسات و غرایز تندي مانند خشم ،ترس ،نفرت و ...بیان میشود .از نظر محتوا نیز
دشنامها از فحشهاي رکیک به زنان خانوادهي خصم را شامل میشود تا دادن نسبت حیوانی
به مخاطب دشنام .چنین کاربردهایی با طبقه و فرهنگ و قومیت اشخاص ،پیوندي مستقیم
دارد( .رک .امیدساالر )348 -342 :1381،ذوالفقاري معتقد است گاه دشنامها از کارکرد دفاعی
تهی میشود و شکل شوخی به خود میگیرد؛ «بهطوريکه به صورت عادت زبانی میان برخی

8
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طبقات جامعه معمول است و فحششنونده ،ناراحت نمیشود( ».ذوالفقاري )78 :1394 ،انواع
دشنام در رباعیات مولوي ،در جدول شماره  ،4دستهبندي شده است:
جدول شماره  :4کاربرد دشنام در رباعيات مولوی
ناموسی و
جنسی
4

نسبت
حیوانی

اعتقادي

انتساب به
نادانی

عیب
ظاهري

صفات ناپسند
شخصیتی

نفرین

تحبیب

9

10

1

4

15

3

3

مجموع
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 .5.1.2کاربرد تهدید در رباعيات مولوی
این نوع کلیشهي زبانی« ،براي ترسانداختن در دل افراد ،در مناقشات بر زبان میآید.
رجزخوانی ،اغراق ،خط و نشان کشیدن ،از ویژگیهاي تهدیدهاست( ».ذوالفقاري:1394،
 )83ترساندن اشخاص «از خطر ارضانشدن احتیاج یا منفعتی» (مشیري )287 :1388،یا
بیمدادن او از تنبیه ،آزار ،از دست دادن چیزي ،مرگ ،عقوبت و سیاست (رک .صدري
افشار و همکاران ،1373،ج902 :1؛ نفیسی ،1355،ج )1011 :2نیز از جمله اغراض تهدید
است؛ در رباعیات مولوي انواع تهدید را میتوان دید؛ از تهدیدهاي توفنده و سخت
خشمآگین همچون:
تا مسخرگیاي نمایمــت بس نادر
من مسخرهي تو نیستم اي فاجر
عاجـــز شــود از عمارتت هر عامر
ویران کنمت چنانکه باید کردن
()1825 /906
تا تهدیدهایی مالیمتر که از حد یک تذکر ساده ،فراتر نمیرود .همانگونه که گفته
شد ،رجز را نیز باید از زیرمجموعههاي تهدید بهشمار آورد .قلمرو حماسه و عرفان ،گاه
سخت به هم نزدیک میشود و این دو نوع ادبی ،در بنمایههایی مشترک با هم به تفاهم
و تالقی میرسند( .رک .زارع و علويمقدم318 :1389 ،؛ قبادي )1 :1381،بنا بر آموزههاي
عرفانی ،نفس ،خویشتن یا اغیار و در مجموع ،هرچه پايدام سلوک شود ،دشمن است
و باید یا با آن جنگید یا مردانه از آن گذشت؛ از این رو ،عارف شاعر ،گاه در هیبت
جنگجویی سرکش ظاهر میشود و عزم کارزار میکند؛ «درپوش سالح وقت جنگ است
اي جان /اندیشه مکن که وقت تنگ است اي جان» ( )1874 /1383یا:
وز بستــن پـــاي و رفتـن سر ترسیم
حاشا که ز زخـم تیر و خنجر ترسیم
از گفــت و مگـوي خلق کمتر ترسیم
مــــا گـــرمروان دوزخآشامــانیم
()1868 /1324

گونههای ساختهای قالبی در رباعیات مولوی /شهین حقیقی ـــــــــــــــــــــــــــــــ 9

به همین دلیل ،رجز نیز در شمار تهدیدهاي مولوي ،در قالب جدول شماره ،5
طبقهبندي شدهاست.
جدول شماره  :5کاربرد تهدید در رباعيات مولوی
عقوبت
الهی
7

مرگ

آسیب
جسمی

ایجاد
فتنه

تحقیر

رسوایی

رجزخوانی

گروکشی

مجهول

تحذیر

هنري

10

8

13

61

7

39

6

4

4

7
166
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 .6.1.2کاربرد سوگند در رباعيات مولوی
سوگند کم و بیش در همهي ادیان و فرهنگها براي تاکید بر یک امر ،راستیآزمایی یک
ادعا یا اغراضی دیگر ،به کار میرود .در تعریف سوگند آمده «اقرار و اعترافی [است] که
شخص از روي شرف و ناموس خود میکند یا خدا یا بزرگی را شاهد میگیرد( ».معین،
 ،1375ج )1956 :2یا آنکه شخصی در قالب سوگند ،کسی یا چیزي مقدس را «براي
تاکید بر درستی سخن یا صحت انجام کاري» یاد میکند و گواه میگیرد (انوري،1388 ،
ج )1714 :2در مجموع میتوان گفت مولوي دینباور با توجه به منع مسلمانان از سوگند
در آیین اسالم (بقره ،)225-224 /به سوگند چندان عنایتی نداشته است .جدول شماره
 ،6به طبقهبندي سوگند و انواع آن در این اثر ،اختصاص یافتهاست:
جدول شماره  :6کاربرد سوگند در رباعيات مولوی
سوگند به خدا و
صفات او

استشهاد به
خدا

سوگند به جان
دیگران

23

1

7

سوگند به مفاهیم انتزاعی
سوگند دادن خدا به
مفاهیم انتزاعی

سوگند خوردن به
مفاهیم انتزاعی

4

4

مجموع
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 .7.1.2کاربرد القاب و عناوین در رباعيات مولوی
لقب عبارت است از نامی که «داللت بر مدح یا ذم شخص کند و نام افتخاري و پاژنامه
و پاچنامه؛ تخلص و خطاب» (نفیسی ،1355،ج )2975 :4را لقب میگویند .معین آن را
به صورت «پاشنامه ،اسم و عنوان» معنی کرده است (رک .معین ،1375،ج .)3610 :3دیگر
فرهنگها لقب را با توصیفی مشابه ،معنی کردهاند (رک .دهخدا ،1330،ج250 :42؛
شاد ،1336،ج 370 :5و .)...به باور راشدمحصل« ،باید لقب را همانند نام ،شناسهاي مهم

10
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در معرفی افراد ،مشاغل و غیر آنها دانست؛ چرا که بیشتر بر پایهي مناسبتهاي کسبی
و اعطایی یا جنبههاي مختلف توصیفی (تضاد ،مقارنه و رفتاري) است که برجستگی یافته
و مبناي نامنهادن افراد و نسبتدادن صفت یا صفتهایی به آنان شدهاست( ».راشدمحصل،
 )2 :1386در رباعیات ،اقسامی از لقب دیده میشود که مولوي با بهکار بردن آنها ،توانسته
به آسانی و بدون نیاز به توضیح و تفسیر ،تیپهاي شخصیتی خود را معرفی کند .در
کاربرد القاب و عناوین به ویژه در رباعیات مولوي ،میتوان به نکات فرهنگی و
جامعهشناختی قابل تاملی دست یافت؛ براي نمونه ،شاه در مجموع در رباعیهاي مولوي
چهرهاي مثبت و با عنوان شاه در عرفان ،مطابقت دارد .شاه افزون بر اینکه لقب خاص
برخی شیوخ صوفیه است ،لقب عامی نیز هست که صوفیه به مراد و مرشد خود میدادهاند
که ظاهرا نسب به سادات میرساندهاند؛ صوفیه از این راه برتري و ممتازبودن پیر خود را
بر دیگر افراد ،اعالم میکردهاند .همچنین« ،در اصطالح عارفان و صوفیان ،شاه (پادشاه)،
مظهر و نماد حق است که بر کشور عشق حکم میراند و نیازمندان و گدایان طریق
عشقش ،چشم امید به کرم و بخشش او دوخته ،گدایی درش را به ملک و پادشاهی عالم
ترجیح میدهند( ».توحیدیان )2 :1385 ،شاه رباعیات مولوي ،جامع همهي این اوصاف
است و در مرزي میان ذات حق تا ولی اعظم ،ایستاده است« :از زیر و زبر منزه آمد شه
ما» ( )1824 /896همانگونه که پیش از این گفته شد ،مولوي به شاه در جایگاه یک مقام
سیاسی و حکومتی ،رغبت چندانی نشان نداده است و در مجموع ،شاعري مداح ارزیابی
نمیشود« .قاضی» نیز در شعر مولوي ،از کلیشههاي منفی این تیپ ،فاصله میگیرد؛ زیرا
عاشقپیشه است و با دیگر قاضیان دنیادوست و عبوس ،فاصلهاي عمیق دارد:
میلش به سوي اطلس و مقراضی نیست
آن قاضی ما چو دیگران قاضی نیست
با غیـــر قضـــاي عشق او راضی نیست
شد قاضـی مـــا عاشـــق از روز ازل
()1771 /387
در ژرفساخت این رباعی ،مسند قضا و تیپ قاضی ،محل طنز و طعن مولوي بوده
است .در نمونهي یادشده ،مولوي در قالب بیان ویژگیهاي مثبت قاضی مورد نظر خود
که گویا او را میشناخته ،گوشهچشمی رندانه نیز به ویژگیهاي منفی دیگر قاضیان
داشتهاست؛ بیبهرگی از عشق و تمایل آنان به مادیات ،از جمله این ویژگیهاست .قاضی
عاشقپیشهي مولوي بار دیگر« ،گرم ...و عاشقانه و چستشتاب» ،زیر عنوان «قاضی کاب»
[شهر کاب] ،در شعر او حضور مییابد و در آنجا ،دیگر قاضیانِ منفورِ مولوي را سرکوب

گونههای ساختهای قالبی در رباعیات مولوی /شهین حقیقی ـــــــــــــــــــــــــــــــ 11

میکند« :بر جملهي قاضیان دوانید امروز /در جستن آب زندگی ،قاضی کاب» ()1740 /76
از همین نوع است لقب «خواجه» که در رباعیات مولوي ،غالبا با بار معنایی منفی به کار
رفتهاست و به غرور و تکبر بیپشتوانهي خواجههاي خودبزرگبین اشاره دارد .سیماي
«صوفی» نیز یا طرف طنز مولوي است« :دانی صوفی بهر چه بسیار خورد؟ »...یا مولوي
با صوفیخواندن مخاطب ،از او میخواهد به باطن امور بپردازد و نه سلوک ظاهري و....
ساختها و کاربردهاي لقب در رباعیات مولوي در جدول شماره  ،7ارائه شدهاست:
جدول شماره  :7کاربرد القاب در رباعيات مولوی
القاب انتزاعی مذهبی
و عرفانی

بر اساس ویژگیهاي
قومی و نژادي

بر اساس
شغل

بر اساس مناسبات
اجتماعی

بر اساس
ویژگیهاي رفتاري

5

7

37

19

1
69

مجموع

 .2 .2کاربرد کنایه در رباعيات مولوی
کنایه از جمله صور خیال رایج در زبان است .صاحبنظران ،کنایه را از انواع مجاز دانستهاند
(رک .زرینکوب ،)73 :1371 ،با چند ویژگی منحصربهفرد که آن را از صور خیال دیگر جدا
میکند؛ از جمله ،اداي یک معنی براي افادهي معناي دیگر که از توابع و لوازم معناي دیگر
باشد؛ یعنی آوردن مالزم آن معنا در کالم( .رک .شمس قیسرازي274 :1314 ،؛ شفیعیکدکنی،
141 ،1386؛ همایی )167 :1389،کنایه دوپهلوست و میتوان آن را هم حقیقت پنداشت و
هم مجاز (رک .شفیعیکدکنی141 :1386،؛ زرینکوب)73 :1371،؛ مراد گوینده ،معناي
ظاهري آن نیست؛ اما قرینهي صارفهاي هم که ما را از معناي ظاهري متوجه معناي باطنی
کند ،در آن وجود ندارد( .شمیسا )93 :1375،در ادامه ،کنایههاي رباعیات مولوي براي نظم و
ب بیشتر در نگارش ،به تفکیک در سه سطح کنایه از مصدر (فعل)؛ کنایه از اسم و کنایه
ترتی ِ
از صفت ،در قالب جدول شماره  ،8طبقهبندي شدهاست:
جدول شماره  :8کاربرد کنایه در رباعيات مولوی
کنایه
مولوي

در

رباعیات

کنایه از مصدر
(فعل)

کنایه از اسم

کنایه از صفت

جمع

162

40

67

269
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 .3 .2کاربرد تمثيل در رباعيات مولوی
مثلها را «حکمتهاي تجربی مردم» تعریف کردهاند( .رک .ذوالفقاري)16 :1386 ،
«ضربالمثلها آیینهي تمامنماي فرهنگ ،هنجارهاي اجتماعی ،عقاید و اندیشهها ،طرز
زندگی ،منش ،مناسبت ،تمدن ،اخالق و معیار ذوق ملتهاست که از نظر کمی و کیفی،
نشان عظمت ،وسعت و علو فکري هر ملت یا قوم» به شمار میآیند( .همان )5 :در
فرهنگ فارسی معین  ،مثل به معناي «مانند و نظیر ،قصه ،حکایت ،افسانه ،داستان یا
افسانهاي که در میان مردم شهرت یافته و آن را براي ایضاح مطلب و مقصود خود به نظم
یا نثر حکایت کنند» آمدهاست( .معین ،1375،ج )3857 :3فتوحی میان تمثیل ،ارسال
المثل ،اسلوب معادله ،مثالک ،تفاوت قایل شده و این انواع را تعریف و از هم تفکیک
کرده (رک .فتوحی )176-141 :1384 -1383 ،و بهمنیار به تفاوت حکم با مثل سائره
پرداختهاست( .رک .بهمنیار :1369 ،یازده) ذوالفقاري و پارسا نیز به تعریف «مثلگونه» و
«تشبیه مثلی» توجه نشان دادهاند (رک .ذوالفقاري91 :1394،؛ پارسا )11 :1384 ،که البته
پژوهش پیش رو ،فراتر از تعاریف و تقسیمبنديهاي یادشده ،همهي شواهدي را که رنگ
مثل و تمثیل داشتهاند ،مطلقا تمثیل نامیده است .مولوي شاعري تمثیلساز است که
همچون سنایی و عطار ،براي بیان افکار خویش ،تاثیرگذاري بر مخاطب و مفهومکردن
اندیشههاي خود براي متعلمان ،از تمثیل و مثل و ،...بهرهي فراوان جسته است .او انواع
یادشده را به گونههاي مختلف و متنوع ،در آثار خویش (در اینجا ،رباعی) به کار برده
است؛ گاه در هر مصراع یا بیشتر مصراعهاي یک رباعی ،به بیان مثل پرداخته که با توجه
به گنجایش اندک این قالب ،تراکم مثلها بسیار معنادار است؛ براي نمونه:
وز بــرگ درخــت توت دیبا سازند
از نــی ،شــکر ايجان به مدارا سازند
کـــز غــوره به روزگار حلوا سازند
آهستــه مکـــن شتاب صبري بنماي
()1803 /689
و اندر خور دیگ و کاسه ،کفلیز بود
یا :اندر خور شــه ســـوار شبدیز بود
آنجــا چه جهاز و چه شکرریز بود؟
جایی که دالله حفصـــک حیـــز بود
()1810 /760
و گاه به یک مثل ،تنها اشارهاي داشته است؛ براي نمونه« :از باد تو رقصان چو سر بید
نشد» [بیدي نیست که از این بادها بلرزد] ()1795 /612؛ برخی از این مثلها ،آیات و
احادیثی است که به مرور به مثل تبدیل شده؛ براي نمونه« :زنجیردران شود چو بیند مردار/
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با این سگ نفس من چه تدبیر کنم؟» [الدنیا جیفه و طالبها کالب] ()1860 /1249؛ برخی
را از فرهنگ و زبان عامه ،وام گرفته و برخی دیگر ،مخلوق ذهن تمثیلساز خود اوست.
گاه برخی ابیات مولوي با اندک گسترشی ،میتواند یک تمثیل مستقل ،گویا و ماندگار
باشد؛ براي نمونه:
بـــر اســب دونده ،حملهي بگ بیند
آهو بدود چو در پیاش ســگ بیند
زیــرا کـه صالح خود در آن تگ بیند
چندان بدود که در تنــش رگ بیند
()1808 /744
بنا بر آنچه گفته شد ،هریک از ویژگیهاي یادشده دربارهي تمثیل در رباعیات مولوي،
خود میتواند موضوع پژوهشی مستقل قرارگیرد .با توجه به آنچه در شیوهي پژوهش
گفته شد ،در ادامه تنها شمارگان رباعیات آراسته به تمثیل ،ارائه شدهاست که به  176مورد
میرسد.
 .3نتيجهگيری
مولوي ،بیآنکه ادعاي شاعري داشته باشد ،سراپا شعر است :او شاعرانه میبیند؛ شاعرانه
میاندیشد؛ شاعرانه سخن میگوید؛ شاعرانه آموزش میدهد و میتوان به جرات ادعا
کرد ،او شعر مجسم است و شعر را زندگی میکند .از دیگرسو ،مولوي ،متفکر و
نظریهپرداز و در عین حال ،آموزگار است و دغدغهي چهگفتن و تفهیم اندیشههاي بلند
عرفانی و انسانی نیز بر شعر وي پرتوافکن است و گاه حتی بر بعدِ زبانی آن ،غلبه مییابد.
این دغدغهي تفهیم و تفاهم یا تالش مولوي براي واگفتن ،ملموسساختن و عینیت-
بخشیدنِ تجارب بلند عرفانی و انسانی خود ،گاه وي را وامیدارد به سمت زبان
شناختهشدهي مردم عادي گرایش پیداکند تا بتواند با آنان از دیدهها و اندیشیدههاي
خویش ،سخن گوید و البته بتواند بر آنها تاثیرگذار باشد؛ چنین است که بسامد عبارات
و ساختهاي قالبی در آثار او ،فزونی مییابد .صوفیگري مولوي زبان او را از زبان شاعران
کالسیک فارسی که عمدتا به درباري خاص گرایش دارند ،متمایز میکند؛ او رو در مردم
و براي مردم سخن میگوید و چنین است که گفتار وي نیز رنگ مردم را دارد و بهسان
آیینهاي شفاف ،از هنجارهاي گفتاري و گزارههاي زبانی گرفته تا اشیا و ابزار مستعمل
تودهي مردم و باورها و عقاید ایشان را در این زبان میتوان دید .بسامد کاربرد گزارههاي
قالبی زبان نیز با نظام اندیشگانی مولوي ،وجههي اجتماعی او در جایگاه یک آموزگار،
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پیر و مرشد دلسوز ،همچنین در جایگاه یکی از شاعران بزرگ ادب سنتی فارسی که بر
سنتهاي ادبی شعر کالسیک مشرف است ،پیوندي مستقیم دارد.
بر اساس آمارهاي به دست آمده از تجزیه و تحلیل متن ،میتوان گزارههاي قالبی
رباعیات مولوي را به ترتیب فراوانی آنها ،چنین تنظیم کرد .1 :کنایه ()269؛  .2تعارف
()186؛  .3مثل ()176؛  .4تهدید ()166؛  .5لقب ()69؛  .6دعا ()50؛  .7دشنام ()49؛ .8
سوگند ()39؛ نفرین (.)19
باید گفت ساختار زبان مولوي در رباعیات ،کنایی و شیوهي استدالل او بر اساس
کاربرد تمثیل و با بهرهگیري از این آرایه و انواع آن (از تشبیه تمثیلی و ضربالمثل گرفته
تا تمثیل) استوار است .این دست کاربردها ،دایرهي معنایی کالم را گسترش میدهند و
افزون بر تفهیم عمیقتر مطلب ،به دلیل کوتاهی و فشردگی تصویر ،بهتر در ذهن مخاطب
میمانند؛ به همین دلیل ،براي آموزش و تعلیم ،ابزاري بسیار توانمند ارزیابی میشوند.
تعارف نیز بنا بر سنت شعر کالسیک فارسی ،تنها سرمایهي شاعر عاشقپیشه در رویارویی
با معشوق سرکش و عربدهجوي شعر فارسی است؛ از این رو بسامد این کلیشهي زبانی،
در رباعیات باالست .خوي مهماننوازي ایرانی نیز کاربرد تعارف را در گفتار شاعر تقویت
میکند؛ دعوت و نگهداشتن یار در بزم یا دعوت به سماع ،از درونمایههایی است که
شاعر بدان پرداخته است .از همین نوع است ابراز بندگی و تواضع مولوي در برابر پیران
طریقت که باز ،کاربرد کلیشههاي زبانی از جنس تعارف ،را گسترش میبخشد .همچنین،
تعارف در قالب تکیهکالمهاي محبت آمیز ،به کار تعلیم و تربیت مریدان و جلب توجه
آنان میآید  .مولوي معلم ،در گام نخست با «اي جان» و «جان جان» ،نکتهاي را آموزش
میدهد تا آنگاه که مریدان را صادق و اهل درد و ذوق نمییابد و ناگهان زبان به تهدید
میگشاید؛ این تهدیدها حاصل به ستوهآمدن مولوي از مریدان است .از این رو تهدید
یکی از آرایههاي پرکاربرد در رباعیات مولوي است؛ نکتهي تاملبرانگیز آن که بسامد
بسیار پایین «تحسین» در مقایسه با بسامد باالي «تهدیدهاي تحقیرآمیز» ،معنادار است و
نشان میدهد این سالکان بیش از هرچیز ،نیازمند تنبیه بودهاند تا مستحق تحسین .مولوي
براي تاثیرگذاري بر مخاطب ،نه تنها همهي امکانات کالمی خویش را بهکارمیگیرد که
از گوش مال مرید نیز ابایی ندارد .هرچند پیش از این ،پیري دانا ،این وظیفه را در قبال
خود شاعر انجام داده و او را گوشکشان یا کشانکشان ،به انجام کاري واداشته است.
میتوان گفت ،مولوي آنچه در حوزهي شیوههاي تربیتی از گذشتگان آموخته ،امروز بر
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مریدان خویش ،اعمال و از این طریق ،میراث تربیتی گذشتگان را به آیندگان منتقل میکند.
سهمی مهم از تهدید ،از سوي معشوق تندخوي شعر فارسی به کالم تزریق میشود و در
این حالت ،شاعر ،خود طرف تهدید است و نه تهدیدگر؛ تهدید به ریختن خون و آبروي
عاشق ،بیخانومان و سرگردان کردن او و ...از درونمایههاي این نوع تهدید است .بهرهاي
مهم و شایستهي درنگ از تهدید نیز حاصل لحن و گفتار رجزگونهاي است که در سنت
شعر عرفانی ،پیشینه دارد و از آن به «حماسهي عرفانی» تعبیر میشود و عرفان خاص
مولوي ،توجه ویژه به این درونمایه را دامن زده است .تهدیدِ مفاهیم انتزاعی مانند غم
(که در قاموس مولوي مطرود است) و توبه (که شاعر گاه به دیدهي طنز بدان مینگرد)
یا تهدید ساختارشکنانه و شیرین معشوق ،از جمله کاربردهاي هنري این کلیشهي زبانی
است .این هنر تنها از قلم پرتوان شاعرانی همچون مولوي برمیآید که بر چهرهي هولناک
تهدید نیز نقش لبخند مینشانند.
کاربرد القاب و عناوین یا صفاتی که به طور کلیشهاي به برخی اشخاص داده میشود
نیز در رباعیهاي مولوي ،به کار خلق تیپهایی ماندگار آمده است .مولوي با پرداختن به
صاحبان این القاب ،به آسانی و بیزحمت هر نوع شخصیتپردازي ،ویژگیهاي صاحبان
این عنوانها را به خواننده نشان داده است .شگرد مبتکرانهي او یا طنز و ترسیم چهرهاي
کاریکاتوریک از صاحب عنوان است یا آنکه با برجستهکردن ویژگیهاي مثبت در یک
تیپ شخصیتی که به طور ساختارشکنانه ،درست رفتار میکند (مثال قاضی کاب) ،ویژگی
منفی تیپ کلیشهشده را روشنتر به تصویر میکشد .میزان ارادت او به صاحبان القابی
مانند شاه نیز از باورهاي عرفانی وي ،از جمله اهمیت این عنوان در عالم عرفان سرچشمه
میگیرد .مولوي به شکل معناداري از دربارها فاصله دارد و جز در یک نمونهي بسیار
ضعیف ،به مدح گرایشی نداشته است.
دعا نیز عمدتا به محبت به عزیزان اختصاص یافته که عمال دنبالهي تعارفات
ستایشآمیز از معشوق است .کاربرد دعا نیز در سطحی متوسط بوده است.
در حوزهي تعلیم و تربیت یا گاه دفاع از خویش ،مولوي از دشنام یاري جسته است.
این دشنامها از سخت ترین انواع آن یعنی دشنام ناموسی (مادرغر) و اعتقادي (کافر و)...
را شامل میشود تا دشنامهاي لطیف و شاعرانه و تفکربرانگیز (دشمن خورشید ،یخصفت
و .)...اغلب معایب اخالقی (ریا و بیدینی و )...یا پندناشنوي مردمان ،مولوي آموزگار را
به خشم میآورد و آنگاه که تهدید کارساز نیست ،زبان به دشنام میگشاید .دشنامهاي
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حیوانی مولوي نیز بیشتر فهم و عقل افراد (خر) یا ذات بد و آسیبرسان آنان (مار نر/
زشت مار) را دربرمیگیرد که با سرشت آموزگاري یا مصلح اجتماعی وي سازگار است.
در زمینهي سوگند ،با توجه به شخصیت دینباور مولوي و نیز کراهت سوگند در اسالم،
بسامد این کلیشهي زبانی متوسط است .بیشترین آمار ،به «به خدا» و «واهلل» و «باهلل» تعلق
دارد که عمدتا براي تاکید و به صورت تکیه کالم و معادل «والّا»ي زبان عوام امروز ،به
کاررفته و از آن در معناي «قسم جالله» ،کمتر استفاده شدهاست.
نفرین در پایینترین سطح کاربرد کلیشههاي زبانی است؛ زیرا در عالم عرفان بهویژه
در نگاه پاک و نیکاندیش مولوي ،بدخواهی و کینهتوزي جایگاهی ندارد.
منابع
قرآن کریم .)1384( .ترجمهي سیدجاللالدین مجتبوي ،قم :مبلغان.
آتشسودا ،محمدعلی« .)1385( .زبان عامیانه در غزل حافظ» .نامهي فرهنگستان ،سال،8
شمارهي  ،3صص.112 -85
آسیایی ،رویا و عباسی ،مریم« .)1391( .نفرین به مثابه خشونت زبانی ،مطالعهي تطبیقی
نفرینهاي رایج در زبان ترکی و لکی» .مجموعه مقاالت هشتمین همایش زبانشناسی
ایران ،شمارهي  ،280صص.10-1
آقاگلزاده ،فردوس و همکاران« .)1389( .شناسایی و توصیف گفتارهاي قالبیشدهي زبان
فارسی بر پایهي نقش عوامل جامعهشناختی زبان» .زبانشناسی و گویشهاي خراسان،
دانشگاه فردوسی مشهد ،سال  ،2شمارهي  ،3صص .134-119
اکرمی ،غالمرضا« .)1387( .دعا و نیایش در ایران» .اخبار ادیان ،سال ،6شمارهي 1و  ،2صص
.62 -58
امیدساالر ،محمود« .)1381( .نکاتی دربارهي فحش و فحاشی در زبان فارسی» .ایرانشناسی،
سال ،14شمارهي  ،54صص .350 -341
انوري ،حسن .)1388( .فرهنگ فشردهي سخن .تهران :سخن.
________ .)1390( .فرهنگ کنایات سخن .تهران :سخن.
باغینیپور ،مجید« .)1379( .گفتار قالبی و کاربرد خالقانهي آن» .زبانشناسی ،سال،15
شمارهي  ،1صص .57-45
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بهمنیار ،احمد .)1369( .داستاننامهي بهمنیاري .به کوشش فریدون بهمنیار ،تهران :دانشگاه
تهران.
پادشاه (شاد) ،محمد .)1336( .فرهنگ آنندراج .زیر نظر محمد دبیرسیاقی ،تهران :خیام.
پارسا ،احمد« .)1384( .مثلها از نگاهی نو» .رشد آموزش زبان و ادب فارسی ،شمارهي،75
صص.17-4
پشتدار ،علیمحمد« .)1388( .تعارفات زبان فارسی از دیدگاه علم بالغت (مجاز)» .نامهي
پارسی ،شمارهي  ،49 -48صص .70 -59
توحیدیان ،رجب« .)1385( .شاه و گدا در ادبیات منظوم عرفانی» .مجلهي ادبیات فارسی،
شمارهي  ،5صص .28-1
جعفري ،راشد« .)1396( .گونهشناسی ساختهاي قالبی در ادبیات مکتبخانهاي ایران».
پایاننامهي کارشناسیارشد دانشگاه جهرم.
دهخدا ،علیاکبر .)1353( .لغتنامه .تهران :دانشگاه تهران.
ـــــــــــــــ ( .)1395امثالالحکم .تهران .امیرکبیر.
ذوالفقاري ،حسن« .)1386( .بررسی ساختار ارسالالمثل؛ بحثی در ارسالالمثل و تفاوت آن
با برخی گونهها و ساختارهاي مشابه آن» .پژوهشهاي ادبی ،شمارهي  ،15صص.62-31
ـــــــــــــــــ (« .)1394گونهشناسی ساختهاي قالبی در زبان عامه» .جستارهاي زبانی،
دورهي  ،6شمارهي  ،4صص .98 -69
راشدمحصل ،محمدرضا« .)1386( .بررسی تاریخی و ساختاري القاب» .پژوهشهاي ادب
عرفانی (گوهر گویا) ،شمارهي  ،3صص.22-1
رامپوري ،غیاثالدین .)1388( .غیاثاللغات .به کوشش منصور ثروت ،تهران :امیرکبیر.
زارع ،محبوبه و علويمقدم ،مهیار« .)1389( .بازتاب عنصر حماسه در قصاید سنایی».
مجموعهمقاالت پنجمین همایش پژوهشهاي زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه سبزوار،
صص .330-318
زرینکوب ،عبدالحسین .)1371( .شعر بیدروغ؛ شعر بینقاب .تهران :علمی.
شفیعیکدکنی ،محمدرضا .)1386( .صور خیال در شعر فارسی .تهران :آگاه.
ـــــــــــــــــــــــ ( .)1391رستاخیز کلمات .تهران :سخن.
ـــــــــــــــــــــــ ( .)1392زبان شعر در نثر صوفیه .تهران :سخن.
شمس قیس رازي .)1314( .المعجم فی معاییر اشعار عجم .تصحیح محمدبن عبدالوهاب
قزوینی ،مقدمهي محمدبن عبدالوهاب قزوینی و مدرسی رضوي ،تهران :خاور.
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شمیسا ،سیروس .)1375( .بیان و معانی .تهران :فردوس.
ـــــــــــــــ ( .)1387سیر رباعی .تهران :نشر علم.
شیري ،قهرمان« .)1389( .فرهنگ شفاهی در حدیقهي سنایی» .ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا،
سال  ،1شمارهي  ،2صص .85-51
صالحیمازندرانی ،محمدرضا و همکاران« .)1396( .کارکرد کنایه در غزلیات شمس».
پژوهشهاي ادب عرفانی (گوهر گویا) ،سال ،11شمارهي ،2پیاپی ،33صص .116 -95
صدريافشار ،غالمحسین و همکاران .)1373( .فرهنگ فارسی امروز .تهران :فرهنگ معاصر.
صدريافشار ،غالمحسین .)1392( .فرهنگ زبانزدها .تهران :مازیار.
فتوحی ،محمود« .)1384 -1383( .تمثیل ،ماهیت ،اقسام ،کارکرد» .مجلهي دانشکده ادبیات
و علوم انسانی ،سال  12و  ،13شمارهي  ،49 -47صص .176 -141
قبادي ،حسینعلی« .)1381( .حماسه ي عرفانی ،یکی از انواع ادبی در ادبیات فارسی».
پژوهشهاي زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه تربیت مدرس تهران ،شماره ،1صص .20-1
قوامی ،بدریه« .)1390( .هنر زبانی مولوي در کلیات شمس» .فصلنامهي زبان و ادب فارسی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج ،سال  ،3شمارهي  ،6صص.206-179
مشیري ،مهشید .)1388( .فرهنگ زبان فارسی؛ الفبایی -قیاسی .تهران :سروش.
معین ،محمد .)1375( .فرهنگ فارسی .تهران :امیرکبیر.
مولوي ،جاللالدین محمد .)1381( .کلیات شمس تبریزي .به کوشش توفیق سبحانی ،تهران:
قطره.
نجفی ،ابوالحسن .)1387( .فرهنگ فارسی عامیانه .تهران :نیلوفر.
نفیسی ،علیاکبر .)1355( .فرهنگ ناظماالطباء .با مقدمهي محمدعلی فروغی ،تهران:
کتابفروشی خیام.
ورتینکوف ،الکساندر« .)1380( .برخی ساختهاي نحوي قالبیشده در زبان فارسی».
ترجمهي محسن شجاعی ،زبانشناسی ،سال  ،16شمارهي ،1صص .82-77
همایی ،جاللالدین .)1389( .فنون بالغت و صناعات ادبی .تهران :اهورا.
یاوري ،هادي« .)1387( .گزارههاي قالبی در قصهي امیرارسالن» .نقد ادبی ،سال ،1شمارهي
 ،4صص .188 -153

