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چکیده

مثنوی معنوی از شاهکارهای ادب فارسی است که میتواند از جهات گوناگون بررسی شود .در بیشتر
تحقیقات انجام شده بر روی مثنوی ،بشرح و توضیح ابیات و بیان معانی موورد نرور مولووی نمعنوی
کلی و ظاهری ،عرفانی ،کالمی و غیره) پرداختوه شوده و زبوان مولووی کمتور موورد نقود و بررسوی
دستوری قرار گرفته است .برای رفع این کمبود ،در این مقاله شیوههای رایو لتتسوازی در مثنووی
بررسی شده است .برای انجام این امر با سه سؤال اصلی روبرو هستیم )4 :موالنا از کدام شویوههوای
لتتسازی بهره برده است؟  )2اصول لتتسازی تا چه اندازه در ساخت این لتات رعایوت شوده اسوت؟
 ) 9برخورد مولوی با کلمات غیرفارسی چه صورتهایی داشته است؟ خواهیم دید که مولوی در برابور
واژگان بیگانه رویکردی منطقی ،نوآورانه و بدون تکلف داشته است و توانایی وی در ساختن واژگوان
این امکان را باو داده تا افکارش را بدون محدودیتهای واژگانی بیان کند و این مسولله او را در میوان
موفقترین شاعران زبان فارسی از این جهت قرار میدهد ،بنحوی که تعداد لتات نو و روش خوا او
در لتتسازی سبکش را از شاعران دیگر متمایز و این خصیصه را برای او بعنوان یک ویژگوی سوبکی
مطرح میسازد.
کلمات کلیدی :زبان ،لتتسازی ،موالنا ،مثنوی

 .1دانشجوی مقطع دکتری تخصصی زبان و ادبيات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی fatemeh.maki86@yahoo.com

 2دانشيار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزیmagozashti@yahoo.com
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مقدمه

مثنوی مولوی ،از جملۀ گرانبهاترین کتب منروم فارسی است که جایگاه آن بر کسی از اهو ادب و
عرفان پوشیده نیست .بهمین جهت تحقیقات و شروح بسیاری پیرامون این اثر گرانبها نوشوته شوده
که هر کدام به جنبهای از جوانب آن پرداختهاند .بیشتر این شروح و تحقیقات به بررسوی و توضویح
معانی ابیات و شرح مشکالت مثنوی همت گماشتهاند تا راه درک معارف این کتاب بوزر همووارتر
شود .اما یکی از مسائ مهمی که تا کنون بطور جداگانه مورد بررسی قرار نگرفته شویوههوای رایو
لتتسازی در مثنوی است –هرچند ببعضی از این شیوهها نیز ضمن کار تعدادی از شارحان مثنوی و
بطور گذرا اشاره شده است.
پیداست که لتتسازی هوم بوه غنوای واژگوانی زبوان فارسوی یواری میرسواند ،هوم بور توازگی و
آشنایی زدایی شعر میافزاید و هم برای بیان افکار سراینده ای چون مولوی کوه سوننان توازه ای دارد
امری اجتناب ناپذیر است .بنابراین بررسی واژگانی که هریک از شعرا در آثوار خوود تولیود کورده انود
بسیار مفید و ضروری است .امر لتتسازی در مثنوی نیز بسویار قابو توجوه اسوت؛ هموانطوور کوه
خواهیم دید ،بیش از هفتصد کلمۀ تازه در این کتاب هست و لتتسوازی را بایود یکوی از ویژگیهوای
سبک مولوی دانست .تنها در صد بیت پایانی این اثور 20222بیتوی ،دوازده کلموۀ توازه مویبینویم:
باگزند ،صاحبملکواقبال نو ،باجالل ،باتلویم ،صدهزاران ،وحویکوش ،کفرنواک ،پرسوفه ،قورنقورن،
ماتمکن ،پوز ،که در معنی «سنن گفتن» تازگی دارد ،و دیووش نمثنوی ،مولوی ،دفتر ششم ،ابیات
 1322 ،1144 ،1101 ،1144 ،1144 ،1149 ،1142 ،1113 ،1111 ،1114 ،1140و .)1320
هدف اصلی در این مقاله پاسخ به این سؤالهاسوت کوه مولووی بوا چوه روشوهایی واژه میسوازد و
ضوابطی که امروزه برای لتتسازی وضع شده تا چه اندازه در مثنوی رعایوت شوده اسوت .همچنوین
برویکرد او در برابر کلمات عربی _و اکثراً اسالمی_ مورد نیاز در تعلیموات صووفیانه میپوردازیم کوه
بنشی از آن بلتتسازیهای او مربوط میشود.
الزم است خاطرنشان شود که در زمینۀ واژهسازی مثنوی تحقیق منسجمی صورت نگرفته و تنها
منبعی که در این زمینه میتوان به آن اشاره کرد کتاب سرّ نی مرحوم زرینکوب است که بیشوتر بوه
لتات پراستعمال ،کماستعمال و لتات نادر مثنوی پرداخته است .گووهرین نیوز ،در فرهنو لتوات و
تعبیرات مثنوی ،یکی از فواید کار خود را پرداختن بوه «ترکیبوات خوا مثنووی» میدانود و بیوان
میکند که مولوی «لتات نوظهوری در زبان و ادبیات فارسی بوجوود آورده اسوت» نفرهنو لتوات و
تعبیرات مثنوی ،گوهرین :ج  ،4یازده) .اما وی تنها بتوضیح کلمات بکاررفته در مثنوی و فارسی
یا غیرفارسی بودنشان همت گماشته و بساخت و طبقهبندی دستوری لتات نپرداخته است .فرهنو
مثنوی عبدالرضا علوی نیز به وجه دستوری کلمات توجهی ندارد.

توانائی مولوی در لغتسازی ،یکی از مهارتهای سبکی زبانی او 221 /

مفهوم «واژه» مانند «زبان» و «جمله» از مفاهیمی است که از سوی سننگویان زبان بدیهی
فرض میشود .آنها گمان میکنند این اصطالحات و مفاهیم را میشناسند ،ولی نمیتوانند توصیف
روشنی از آنها به دست دهند .بسته به اینکه از چه بعدی بمسلله نگاه شود ،تعاریف گوناگونی
خواهیم داشت .برخی تعاریف موجود از واژه بقرار زیرند:
«از نرر آوایی :یک ساخت آوایی است که از یک یا چند هجا تشکی شده ،دارای یک تکیه است و
در آغاز یا پایان آن یک درن  2وجود دارد یعنی میتوان در آغاز یا پایان آن سکوت کرد.
از نرر ساخت صرفی :از یک یا چند واژک تشکی شده و در سلسله مراتب واحدهای دستوری زبان
در ساختمان گروه بکار میرود.
از نرر معنایی :عبارتست از یک واحد معنایی که بر یک چند مفهوم منفرد داللت دارد.
از نرر امالیی :دارای وحدت امالیی است به این معنی که در نوشته معموالً فاصله ای در دو طرف
آن رعایت میشود» نساخت اشتقاقی واژه ،کلباسی.)22 :
« کلمه به آن واحد زبان فارسی گفته میشود که از یک واژک یا بیشتر ساخته شده است و خود در
ساختمان واحد باالتر یعنی گروه بکار میرود» نتوصیف ساختمانی دستوری زبان فارسی ،باطنی.)441 :

« کوچکترین واحد معنی دار کالم که دارای وحدت و استقالل دستوری و معنایی و امالیی و
آوایی است و در سنن نقشی را بعهده دارد و از یک یا بیش از یک سازه بوجود آمده است ،مانند:
رفت ،او ،انسان ،از و گالب» ندستور مفص امروز ،فرشیدورد.)44 :
روشهای لغتسازی در مثنوی معنوی

«زبان فارسی ...زبانی ترکیبی است .مراد از ترکیبی این است که میتوان از پیوستن واژههای زبان
بیکدیگر ،یا افزودن پیشوندها و پسوندها به آنها برای بیان معانی و مفاهیم تازه بهره گرفت ،و
بدینگونه هزارها واژۀ تازه با معانی تازه ساخت» نترکیب در زبان فارسی ،مقربی.)0 :
یکی از مهمترین موضوعاتی که علمای صرف بمطالعۀ آن پرداختهاند فرآیند لتتسازی است .آنان
همواره بساختمان واژههای غیربسیط توجه داشته و دربارۀ آن مطالعات بسیاری انجام دادهاند.
دستورنویسان سنتی دو فرآیند ترکیب و اشتقاق را توصیف کردهاند و با توجه بساخت زبان عربی
واژههایی را که از طریق وندافزایی ساخته میشدند مرکب و واژههایی را که از ریشۀ فع گرفته شده
بودند مشتق مینامیدند .در سالهای اخیر با توجه بمطالعات غربیان در زمینۀ ساختمان واژه ،آنان در
توصیفهای خود تجدید نرر کردند ،وندافزایی را اشتقاق و واژههای غیربسیط بیوند را مرکب
نامیدند .در واژهسازی اشتقاق و ترکیب دو فرآیند پربسامد هستند که بیشتر واژهها از آن دو طریق
ساخته میشود .البته بتیر از آنها فرآیندهای دیگری مانند تکرار ،تبدی یا صفر ،اختصارسازی،
کوتاهسازی ،سرواژهسازی ،آمیزش و گسترش استعاری وجود دارد که براساس آنها میتوان واژههای
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جدیدی ساخت نمبانی صرف ،شقاقی 11 :و  .)14در اینجا تنها بشیوههایی میپردازیم که از آنها
در مثنوی معنوی برای واژهسازی استفاده شده است:

 .5ترکیب« :با کنار هم گذاشتن دو یا چند واژۀ بسیط یا تکواژ واژگانی نآزاد یا وابسته) و تکواژ آزاد

دستوری ،واژۀ جدیدی حاص میآید که ترکیوب نوام دارد؛ مثوال :شوبنم» نمبوانی صورف ،شوقاقی:
 .)34تعریف فرشیدورد نکات دیگری را نیز دربارۀ ترکیب روشن میکند« :کلمۀ مرکوب آن اسوت
که از کلمهها یا نیمهکلمهها یا از ترکیب آن دو ساخته شده باشد ،بطوریکه اجزای ترکیب ،خاصویت
صرفی یا نحوی یا آوائی یا معنائی خود را از دست داده باشند» ندستور مفص امروز ،فرشیدورد:
 .)442حدود  112کلمۀ مرکب تازه در مثنوی دیده می شود .4 :تقریباً  442صوفت مرکوب :ماننود
پُردُر ،خوش سودا ،اخترسوز ،افزونبین ،چشمپر ،دورانداز ،اسب جو ،کژتیور ،پویشانودیش ،آبکوور و
بدروان نهموان ،دفتور اول ،ابیوات ،2442 ،2220 ،4910 ،4443 ،4441 ،124 ،923 ،00 ،29 ،24
 2311و )2304؛ و مثالً «آدمدم» در این بیت:
خوووورج ایوووون کوووون دم اگوووور آدمدمووووی
حووو ّ ایووون اشوووکال کووون گووور آدموووی
نهمان ،دفتر پنجم ،بیت )404

 993 .2اسم مرکب :مانند برد و مات ،اثرها زادن ،اه نان ،خط و ثبت ،اهو صویق  ،جاموه خوواب،

اشکال گفتن نالبته مصدرهای مرکب را میتوان کلموۀ مشوتق-مرکوب دانسوت ،کوه بودان خوواهیم
پرداخت) ،خدعه سرا ،مرغاب ،رب الفرج و دل پواره نمثنووی ،مولووی :دفتور اول ،ابیوات ،4004 ،210
 9442 ،2442و  ،9132دفتر پونجم ،ابیوات  2340 ،2112 ،4404 ،4234 ،32و  .)1444از کلموۀ
زیبا و خالقانۀ «هیچبا» نآش ساختهازهیچ) نیز نمیتوان گذشت:
هوویج چووه پنتووی بهوور خوووردن؟ «هوویچبووا»ج
هووویج کجوووا بوووودی بووورادر؟ هووویچ جوووا
نمثنوی ،دفتر ششم ،بیت )194
 .2اشتقاق« :با افزودن وند اشتقاقی نپیشوند یا پسوند) به پایهای واژگانی یا دستوری واژۀ مشتق
ساخته میشود .مثال :نادان» نهمان .)14 ،این امر را فرشیدورد چنین بیان مینماید« :مشتق
کلمۀ غیربسیطی است که از الحاق ضمیمه بکلمه یا نیمهکلمهای 4بدست میآید که بنیاد نامیده
میشود؛ مانند ناگوار ،تهرانی ،دانا که کلماتی مشتقند و «نا» و «ی» و «ا» که ضمیمه نپسوند یا
پیشوند)اند و «گوار» و «تهران» و «دان» بنیادند» ندستور مفص امروز ،فرشیدورد .)491 :در
مثنوی حدوداً 2یکصد و سی واژۀ مشتق تازه بچشم مینورد .4 :صفات مشتق :تقریباً همۀ کلمات
ً
« .1نيمهکلمه سازه یا عنصریست لغوی که مستقال و بتنهائی بکاار نميارود و فقار در ساانتمان کلماات مرکات و مشات و
شبهمشت استعمال ميشود» (دستور مفصل امروز ،فرشيدورد :ص .)141

 .2تعداد واژگان نوساختۀ موالنا را گردکرده و بدون یکان مینویسیم ،زیرا ساابۀۀ کامال اتااا سارسا در دسات نیسات و ن یتاوان
اط ینان داشت که کدام کل اا تازهاند .اما در حد مۀدور در اتتنامههای چون دهخدا سابۀۀ اتاا را پ گرستهایم.

توانائی مولوی در لغتسازی ،یکی از مهارتهای سبکی زبانی او 223 /

مشتق مثنوی صفت هستند :نیستوش ،باتاب ،باعطا ،باگشاد ،باپایان ،شهوتی ،بیستوه ،البهگر،
گلناک ،نرمسار و ...نمثنوی ،مولوی :دفتر اول ،ابیات  9231 ،2413 ،4224 ،42و  ،9044دفتر
چهارم ،ابیات  9221 ،2310 ،2424 ،141و 9434؛ نیز نک« :واژههای مشتق در دفتر چهارم
مثنوی» ،نادیه دلفانی :ن)http://aseman48.blogfa.com/post/1؛ مثالً:
چوووه غوووم آن خورشوووید «بااشوووراق» را
زمهریوووووور ار پوووووور کنوووووود آفوووووواق را
نهمان ،دفتر سوم ،بیت )2433
 .2قیدهای مشتق :در بین این یکصد و سی واژۀ تازۀ مشتق ،پن قید 4تازه نیز در مثنوی دیده
میشود :به رو ،به سهو ،به فن نمثنوی ،مولوی ،دفتر چهارم ،بیت  2922و  ،9412دفتر پنجم ،بیت
 )4924و این دو قید در این بیت:
گوور کسووی گریوود «بووه نوحووه» در نموواز
آن یکوووی پرسوووید از مفتوووی «بووووه راز»
نمثنوی ،دفتر پنجم ،بیت )4204

 .9ترکیب و اشتقاق (با هم)« :هرگاه دو فرآیند ترکیب و اشتقاق برای ساختن واژه جدید به کوار

رود ،واژه مشتق-مرکب بوجود میآید؛ مثال :ناخودآگاه» نمبانی صورف ،شوقاقی .)34 :گذشوته از
مصادر مشتق-مرکب ،نزدیک سی صفت و نود قید مشتق-مرکب تازه در مثنوی دیده میشود:
 .4نود قید مشتق-مرکب تازه :قیدهایی که ساختاری چون صفت دارند و میتوانستند صفت باشند و
سپس تبدی بقید شوند ،ولی آنها را در نقش صفت نیز ندیدهایم :ضد بضد پیداکنان ،برافورازانعلَوم،
خوش سرایان ،آیین فزا ،تون زده ،اوستاناگشوته ،بگرفتوه گووش ،اَهکنوان ،افسوانه جویوان ،بور رو دوان،
چشم مال ،افسانه کنان نمثنوی ،مولوی :دفتر دوم ،ابیات  2400 ،4144 ،4442و  ،9491دفتر پنجم،
ابیات  9232 ،4143 ،024و  ،1434دفتر ششم ،ابیات  9919 ،2414 ،4430و )9429؛ مثالً:
«دسووت خووود خایووان» و «انگشووتانگووزان»
گفوووت :نوووی ،مووون خوووود پشووویمانم ازان
نهمان ،دفتر اول ،بیت )4042
 92 .2صفت مشتق-مرکب نو :ماننود آشوناآموخته ،آدموزاده ،یوککسوه ،اسوتمدیوده ،بگرفتوهتیوه،
پرافروخته ،دست در تقلید و حجت درزده ،بادیهنارفته ،عجبمانده و اشکسوتهپور نمثنووی ،مولووی:
دفتر اول ،ابیات  9412 ،4402 ،4291 ،414 ،44و  ،9419دفتر سووم ،ابیوات  9244 ،444 ،422و
)1023؛ و مثالً این دو صفت زیبا در این بیت:
«خانووهکنوودۀ» دون و «گووردونرانوودهای»
اینچنووووین منووووذول واپووووسمانوووودهای
نهمان ،دفتر سوم ،بیت )4144

 .1چنانکه خواهید دید ،اتاا تازۀ مثنوی شامل اسم و صفت و قید است و برخالف غزایاا ش س ،سعل تاازهای (مانناد «عویادن»
(کلیاا ش س ،مواوی :ج  ،1بیت  ))262در آن دیده ن
دیگران در آنها بدعت ندارند.

شود .ض ایر و حروف اضاسه زبان سارس نیز محادود اسات و موااوی و

 / 224سبکشناسی نظم و نثر فارسی -شماره پی در پی-34زمستان95

نباید فراموش کرد که واژه هایی که از روشهای دیگر ساخته میشوند نیز از سوه دسوتۀ دسوتوری
یادشده بیرون نیستند :آنچه با عنوان تکرار میآید نوعی ترکیب و سواخت کلموۀ مرکوب نو مشوتق-
مرکب) است 4،و تبدی و گسترش استعاری نیز تتییر کاربرد واژههاییست که ساده ،مشوتق ،مرکوب
یا مشتق-مرکبند.

 .4تکرار« :گاهی با تکرار یک پایه یا واژه کلماتی مانند «بگیربگیور» و «قواهقواه» سواخته میشوود.

بسیاری از واژههای زبان فارسی با فرآیندی موسوم بتکرار ساخته میشوند و کلموۀ مکورر مفواهیمی
همچون شدت ،تأکید ،افزایش و ...را میرساند» نمبانی صرف ،شقاقی .)33 :کلمات تازۀ حاص از
تکرار مثنوی دو نوعند .4 :اسمها :این اسمهای مرکب با تکرار اسم ،نامآوا و بنفع ساخته شودهانود:
ژغژغ ،ژیغژیغ ،شعلهشعله ،خیزخیز و چاقچواق نمثنووی ،مولووی :دفتور سووم ،بیوت  ،4424دفتور
چهارم ،بیت  ،9490دفتر پنجم 099 ،و  ،042دفتر ششم ،بیت  .)9314بنرر میرسد «تویتوی» نیوز
ننستین بار در این متن ادبی آمده باشد:
خویشوووتن را گنووو گیتوووی مووویکنووود
ور نباشوود گوووش و «توویتووی» موویکنوود
نهمان :دفتر اول ،بیت )4024
 .2قیدها :این قیدهای مرکب نیز با تکرار اسم –و تلقی اسم بعنوان واحد سنجش -ساخته شده
است :قبّهقبّه ،توهتوه ،کی کی  ،گزگز و دَوردَور نمثنوی ،مولوی :دفتر چهارم ،ابیات  9939 ،4394و
 ،9444دفتر ششم ،ابیات  4302و « .)2402موجموج» نیز ممکن است ننستین بار در مثنوی آمده باشد:
بوووور مثووووال آب دریووووا «موووووجموووووج»
هووور دو بووور هوووم میزننووود از تحوووت و اوج
نهمان :بیت )2440
گاهی بین دو جزء همانند قید حاص از تکرار ،حرف اضافهای میآید؛ مثالً در «جوبجو» که موالنا
آن را در این بیت آفریده است:
صوووید مرغوووابی همووویکووون «جوبجوووو»
عاشوووقی شوووو ،شووواهدی ،خووووبی بجوووو
نهمان :دفتر پنجم ،بیت )9292
 .4تبدیل (صفر)« :یکی از فرآیندهایی که مقوله و نقش واژه را بدون هیچگونه افزایش یا کاهشی

تتییر میدهد و واژۀ جدیدی میسازد فرآیند تبدی نام دارد .گویشوران بهنگام نیاز و بصورت
ناخودآگاه با تتییر مقوله واژۀ مورد نرر خود دست بواژهسازی میزنند .برای نمونه صفت را بمنزلۀ
اسم یا قید بکار میبرند یا اسم را بمنزلۀ صفت یا قید؛ مثالً واژۀ «خوب» که در زبان فارسی یک
 .)421در
صفت است با فرآیند تبدی به اسم یا قید تبدی میشود» نمبانی صرف ،شقاقی:
 .1بنابراین صفاا و قیدهای حاصل از تکرار ذیل آمار اتاا مرکب و مشتق-مرکب ش رده شد.

توانائی مولوی در لغتسازی ،یکی از مهارتهای سبکی زبانی او 225 /

مثنوی ،فراوان میبینیم که صفت جانشین موصوف شده و در مقام اسم بکار رفته است؛ مثالً در این
دو بیت پایان مثنوی:
از مشووووام فاسوووود خووووود کوووون گلوووووه
گوووور نووووودانی یوووووار را از «دهدلوووووه»
نهمان :دفتر ششم)1134 ،
دیوووو شوووویرینی ز سووووکباج توووورش
از بنووووووار آن بدانوووووود «تیووووووزهش»
نهمانجا ،بیت )1131
اینها قیدهای تازۀ مرکب و مشتق-مرکب در مثنوی است که ساختار صفت دارد و در درجۀ اول
میتوانست در مقام صفت بکار برود؛ مثالً آهگو ،آیینفزا ،حالجو ،چارپرّه ،تنزده ،بگرفتهگوش ،پاک از
قذر ،بر رو دوان و چشممال نهمان :دفتر اول ،بیت  ،2210دفتر دوم ،بیت  ،9491دفتر سوم ،بیت
 ،4122دفتر چهارم ،بیت  ،4414دفتر پنجم ،بیت  ،1292 ،9232 ،024دفتر ششم ،ابیات  2414و
 .)9919مولوی ،در همان بنش سننش ،از صفت مشتق «بیآزار» نیز همچون قید استفاده کرده است:
دوستْ «بیآزار» سوی دوست رفت
آن عتاب ار رفت هم بر پوست رفت
نهمان ،دفتر ششم ،بیت )1141
 .0گسترش استعاری« :هرگاه واژهای ،عالوه بر مصداق اصلی خود ،به مصداقهایی در حوزههای

دیگر ارجاع کند ،گسترش استعاری روی داده است؛ مثالً واژۀ آنتن ندستگاه فرستنده یا گیرنده
امواج بی سیم) برای ارجاع بدستگاه بکار میرود .اما هرگاه برمبنای شباهت میان رفتار فردی با این
دستگاه ،ب فردی نسبت داده شود با گسترش استعاری معنای واژه سر و کار داریم» نمبانی صرف،
شقاقی .)444 :مثنوی با استعارۀ «نی» برای سراینده و انسان دور از مبدأ آغاز میشود و آفتاب
نخورشید) ،آینه ،دریا ،نردبان ،کوه ،آب ،آتش ،باد ،خاک ،طوطی ،شیر و روباه را از استعارههای مهم
این کتاب دانستهاند ننک :استعارههای تربیتی در مثنوی معنوی ،زنگویی) .اگر کاربرد واژه بجای
واژۀ دیگر را با هر عالقهای استعاره بدانیم و آن را محدود بعالقۀ شباهت ندانیم ،گسترش مجازی
نیز شبیه همین مقوله است و توسع و مجاز در سنن مولوی مانند هر سرایندۀ دیگری دیده میشود؛
مثالً وی «پوز» را بمعنای سنن گفتن بکار میبرد:
ور نگویوووود ،دانمووووش انوووودر سووووه روز
گفوووت :دانوووم مووورد را در حوووین «پووووز»
نمثنوی ،مولوی ،دفتر  ،0بیت )1322
 .7تغییر معنا :معنی جدید بنشیدن بلتات موجود در برابر لتات بیگانه است .در این شویوه یوک
لتت ضمن حفظ معنای گذشوته و قودیمی ،معنوای جدیود نیوز بنوود گرفتوه اسوت ،نریور سوپر،
تیراندازی ،ینچال ،نوار و صفحه نصفحۀ گرامافون) که در گذشته معناهای دیگری داشتهاند .چنین
شیوه ای در مثنوی نیز دیده میشود؛ مثالً موالنا برخی اصوطالحات تصووف را در معنوای توازه بکوار
میبرد .زرین کوب در این زمینه بیان کرده است« :با آنکه اکثر اینگونه تعبیرات قب از موالنا هم در
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بین صوفیه رای بوده است ،بسیاری از آنها را موالنا در معنی خا یا تازه ای بکار برده است و اکثر
آنها از طریق زبان مثنوی در نزد متأخران صوفی رواج یافته است» نسرّ نی ،زرین کووب.)424 :
آنگاه اصطالحاتی نریر ابنالوقت ،اه خاطر ،اولیا و صافی را نام میبرد و تفاوت برداشت موالنا را بوا
معنای رای توضیح میدهد .همچنین بعضی از تعابیر حکما نیز در نزد موالنا معنای دیگری میابد .از
جمله «حس مشترک که نزد حکما بنطاسیا نام دارد و قوهای از قووای پون گانوه بواطنی محسووب
است که مدرکات حواس ظاهر را با هم مرتبط میکند و حکم سرچشمهای را دارد که انهار پنجگانوۀ
حواس ظاهر در آن میریزد ...اما وقتی موالنا از حس مشترک سنن میگوید نرر به ایون قووۀ خوا
ندارد .تمام آنچه را از حواس ظاهر و باطن در مرحلوۀ ادراک بوین انسوان و حیووان مشوترک بنرور
میرسد در نرر دارد ...و گویی سرایندۀ مثنوی خود را در اینجا در چهارچوبۀ مواضعات حکموا مقیود
نمیدارد» نهمان 221 :و  .)223غیر از اینها از الفاظ غیرعلمی رای که در مثنوی گاه در معنوای
غیر معمول بکار رفته است میتوان بدین دو مورد اشاره کرد:
«آمینته» به معنای معاشر و مأنوس:
موووون نوووویم گسووووتا یووووا آمینتووووه
اوسوووووت تنهوووووا مصوووووحفیآوینتوووووه
نهمان ،دفتر سوم ،بیت )4193
زیووووون تجوووووانس زینتوووووی انگینتوووووه
جنسوووووها بوووووا جنسوووووها آمینتوووووه
نهمان ،دفتر دوم ،بیت )214
«نوش» به معنی ذوق:
هسوووت آوازش نهوووان در گووووش نووووش
دارد آوازی نوووووه انووووودرخورد گوووووووش
نهمان ،دفترپنجم ،بیت )2414
اصول لغتسازی و رعایت آنها در مثنوی

مسووللۀ لتتسوازی و گووزینش واژههووای فارسووی در برابوور واژههووای بیگانووه سالهاسووت کووه از سوووی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نویسندگان و مترجمان مورد توجه قرار گرفته است .فرهنگستان و
برخی محققان برای لتتسازی اصولی را معرفی کردهاند که رعایت آنها برای واژهسازان بایسته اسوت.
برخی از این ویژگیها مربوط بلتتسازان است و برخی مربوط بلتات ساختهشده .از جملوه ویژگیهوای
یک لتتساز تسلط بزبان است و دیگر داشتن ذوق ادبی و نبود هر یک از این دو شرط باعث میشوود
تا امر لتتسازی آنگونه که باید و شاید انجام نپذیرد و بساختن لتات ناساز و نادرست منجر شود .اموا
این دو شرط در چه کسانی تحقق میابد؟ بدون تردید شعرای بزر فارسیزبان بهترین نمونه بورای
لتتسازی خواهند بود .نگاهی منتصر بدیوان شمس با غزلیات جاندار و زنده آن و نیز تأملی در لتات
مثنوی معنوی مؤید صالحیت موالنا در این امر است .برای اینکه ببینیم عملکرد موالنا بعنوان ادیب
و شاعری مبتکر در این زمینه چگونه بوده اسوت ،ننسوت بویژگیهوای واژۀ خووشسواخت و اصوول
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واژهسازی از نرر فرهنگستان میپردازیم ننک :اصول و ضوابط واژهگزینی ،گروه واژهگزینوی:
و سپس بواژههای ساختهشده در مثنوی نگاهی میاندازیم:

،)94

 -5رسایی :اجزای لتت ساختهشده باید بنوبی معنای مورد نرر را برساند.

این ویژگی نیز در کلمات تازۀ مثنوی کامالً بچشم مینورد .در نمونه های یادشده مشاهده کردید که
برای موالنا تنها رساندن معنا مهم است و بی تکلفانه از تکواژهای در دسترس خود اسوتفاده میکنود.
بنابراین ،اگر برای درک برخی لتات فارسی و بویژه عربی مثنوی الزم باشد بلتتنامه مراجعه کنیم نو
البته دانستن معنای لتتنامهای برای درک آنها نیز کافیست و آنها نیز تعقیود خاصوی ندارنود) ،درک
لتات برساختۀ مولوی معموالً آسان است .در لتتسازیهای مولوی ،کلمۀ نارسایی یافت نشد.
 -2کوتاهی :لتات مرکب «حتیاالمکان» باید کوتاه باشد.

اینکه «لتت فارسی حتیاالمکان از لتت بیگانه کوتاهتر باشد» از ضوابط واژهسازی فرهنگستان است
ناصول و ضوابط واژه گزینی ،گروه واژه گزینی .)94 :ترکیبات مثنوی بگونهای است که سازههوای
مستق آن بندرت از دو هجا تجاوز میکند؛ بعبارت دیگر اکثر این ترکیبات کمتر از چهار هجوا دارد؛
نریر اعمیدل ،باریککار ،بدر  ،بدسگال ،بینادل ،پاکروح ،ترمزاج ،تیرهرو ،خوارتن ،خووشحالوت،
خوش فر ،زشتنقش ،سیهکار ،سنتجان ،کژبیان ،کم هنر ،نوجمال ،نیکحال و نیکویی و ترکیبوات
چهارهجایی کم است و بیش از چهار هجا نیز اندک است.
اما لتات طوالنیتری نیز در مثنوی میبینیم که ساختۀ موالناست؛ مثالً ناوردهاستثنابگفت ،اه
ظن و دید ،دستخودخایان و انگشتانگزان ،برافرازانعلَم ،سینهشرحهشرحه ،بندگیناکرده،
آبوروغنکردن ،پرالفوباد ،درخودمانده ،دربالپیچیده ،بشکستهوتد و صاحبملکواقبالنو نمثنوی،
مولوی :دفتر اول ،بیت  4901 ،42و  ،4042دفتر دوم ،ابیات  4144و  ،2004دفتر چهارم ،بیت
 ،9021دفتر پنجم ،بیت  9190 ،4491 ،4و  ،9002دفتر ششم ،بیت  4114و )1114؛ همچنین
است لتات طوالنی این بیت:
خوووواکبرسوووورکرده پرخوووووندیوووودگان
ریووووش و مووووو برکنووووده ،روبدریوووودگان
نهمان ،دفتر سوم ،بیت )324
برای درک سبب پیدایش چنین لتاتی و پرهیز نکردن شاعر از بکار بردن آنها ،نکاتی را باید در
نرر داشت که مجد در نقد برخی از لتات ساختۀ فرهنگستان بدانها پرداخته است« :اص معنارسانی
مهمتر از اص کوتاهیست ...صندلی چرخدار بجای ویلچر ،دروازهبان بجای گلر ،تنگی نفس بجای
آسم» و مانند اینها که از معادل فرنگی خود بلندترند در فارسی پذیرفته شدهاند نشیوههای
لتتسازی ،مجد ، )42 :بهتر است در ترکیب کلمات حداکثر دو کلمه با هم ترکیب شوند .اما باید
دانست که تا سه کلمه نیز قاب ترکیبند ...مانند برفپاککن ...صداخفهکن ،پشتمیزنشین»
نهمانجا) و « برخی لتات هستند که بهتر است با جمله بیان شوند ،نه با یک لتت»؛ مثالً برای
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«مننژیت»« ،تورم پردههای متز یا نناع» رساتر از «شامهآماس» است نهمان .)41 :با نگاهی
ببوستان سعدی ،میبینیم که استاد سنن نیز از طوالنی شدن ترکیباتش واهمهای نداشته و بیش
از مولوی چنین واژگانی ساخته است ،بلکه شاید ساختن چنین واژگان و ترکیباتی نوعی هنرنمایی
نیز بوده و هست :استنوانیقفس ،بینامونن  ،تبهکردهایام ،عنانبازپیچان نفس از حرام،
گفتارباط نیوش ،نویسندۀ عمر و روزی و ...نبوستان ،سعدی ،بیتهای ،2249 ،4441 ،2342 ،9491
 2943 ،2140و .)2121
 -9درستی و بقاعدگی :لتات تازه باید با قواعد دستوری و ساختاری زبان منطبق باشد.

نگاهی بساختمان اسمها ،صفتها و قیدهای مرکب مثنوی بوضوح بیانگر این حقیقت است که موالنا
برای ساخت لتات جدید از قواعد ساختاری زبان فارسی استفاده کرده و بندرت میتوان ساختمان
جدید و نادری در لتات مرکب مثنوی جستجو کرد .این امر نشاندهنده این است که ساختارهای
اصلی زبان فارسی نهمان ساختارهایی که همیشه بیشترین رواج را داشته و امروز نیز باقی مانده
است) در موارد نیاز از ظرفیت الزم برای لتت سازی برخوردار است .موالنا و دیگر شعرای توانای
فارسیزبان ذوق خویش را در بهرهگیری صحیح از امکانات موجود صرف نمودهاند و از نوآوری
مطابق با روح زبان فارسی غفلت نکردهاند.
البته موالنا در زمینۀ لتتسازی کارهایی خارج از قیاس یا نسبتاً غیرمعمول نیوز انجوام داده اسوت
که برخی از آنها نشان دادن ساختارهای ممکن و سازگار با زبان فارسی و برخی احیای سواختارهای
فراموششده و کمتر دیدهشدۀ زبان است:
 -4آوردن دو «ی» مصدری در یک کلمه« :شیرگیریسازی» نشیرگیر شودن ،نموایش شویرگیری)،
که نادر و غریب ،ولی ممکن است:
شوووویرگیریسووووازی خرگوووووش بووووین
رو تووووو روبووووهبووووازی خرگوووووش بووووین
نهمان ،تصحیح الهوتی ،دفتر ،4بیت )4223
 -2آوردن «ش» زائد در پایان صفت فاعلی :زربنشش نبه معنای زربنش ،آنکه بنشش او زر است):
جووووووووهری ،زربنششوووووووی ،دریوووووووادلی
مشوووفقی ،مسوووکیننووووازی ،عوووادلی
نهمان ،دفتر ،4بیت  9112ن 132/4الهوتی))
که روال عادی آن «اسم  +ریشه مضارع» است.
 -9ساختن صفت فاعلی با صفت بیانی و ریشۀ مضارع :زشتآفرین.
قوووادری بووور خووووب و بووور زشوووت مهوووین
زشوووت گویووود :ای شوووه زشوووتآفووورین
نهمان ،دفتر ،2بیت  2413ن 134/1الهوتی)
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البته میتوان در این موارد صفت را جانشین اسم دانست و چنین هم هست .اما با این وجود در میان
صدها صفتی که موالنا با این ساختمان بکار برده است ،نزدیک به ده کلمه این ویژگی را دارند.
 -1آوردن سه اسم مکرر با واسطۀ دو حرف اضافه« :حیرت اندر حیرت انودر حیورت» ،کوه مطملنواً
ابتکار بسیار زیبایی است:
حیووورت انووودر حیووورت انووودر حیووورتم
گفووت :پیوورا گووور چووه موون در محنوووتم
نهمان ،دفتر ،1بیت  301ن 114/1الهوتی))
 -4افزودن «ان» به صفت شمارشی :سه هزاران .در حالی که از ترکیبات هزار ،تنها هوزار ،ده هوزار و
صد هزار هستند که جمع بسته میشوند نبشک هزاران ،دهها هزار و صدها هزار) .میتوان تأکیود بور
فراوانی و کثرت را غرض شاعر از این جمع کردن اعداد بزر دانست.
دمبووووووودم خاصووووووویتش آرد عمووووووو
سوووه هوووزاران سوووال و پانصووود توووا زحو و
نهمان ،دفتر چهارم ،بیت  444ن 43/1الهوتی))

 -0آوردن پیشوند «بی» پیش از صفت« :بیآگه»
دختوووووران را لعبوووووت مووووورده دهنووووود

کووووه ز لعووووب زنوووودگان بوووویآگهنوووود
نهمان ،دفتر پنجم ،بیت 9434ن))440/4
«بی» پیش از اسم میآید و صفت میسازد؛ مثالً در بیکار ،بیدل و بی خانموان .در حقیقوت «بوی» در
اینجا بجای پیشوند «نا» بکار رفته است و بنرر اشتباه میآید.
« -4چه گر» بجای «گرچه»
رحمووت موون بوور غضووب هووم سووابق اسووت
ز آنکووه ایوون دمهووا چووه گوور نوواالیق اسووت
نهمان ،دفتر ،4بیت  2042ن 4441 /4الهوتی))

حرف اضافۀ بسیار نادریست که البته ابتکار مولوی نیست و پیش از او تنها در دیووان مسوعود سوعد
مالحره شد:
چووهگوور بصووورت بووا خلووق عصوور یکسووانم
مووون از دوازده و هفوووت و چوووار بگذشوووتم
ندیوان ،مسعود سعد)120 ،

 -4خوشآهنگی :لتات ساختهشده باید خوشآوا باشد و تنافر حروف نداشته باشد.

در میان کلمات مرکب مثنوی کمتر نمونهای بچشم مینورد که بدآهن باشد و تنافر حوروف در
آن وجود داشته باشد؛ یعنی حروف قریبالمنرج بهم نزدیک باشد و تلفظ را دشوار کنود .دو عامو
وزن و معنا سبب میشود که گهگاه ترکیبات بدآهنگی نریر یککسه ،پور رزق ،پور ز زر ،سوه سوویه،
حقنوان ،اشکستهکمان و مستسقیطلب نیز در مثنوی دیده شود نمثنوی ،مولوی ،دفتور اول ،بیوت
 4442 ،4291و  ،2149دفتر سوم ،بیت  9234 ،944و  ،9039و دفتر ششوم ،بیوت  )2044کوه بوا
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توجه بتعداد ابیات و همچنین تعلیمی بودن کتاب ،کوه آزادی شواعر را کمتور میسوازد و او را وادار
میکند هر جایی معنای خاصی را بازگو کند ،بسیار اندک است.
در پووی هووم ایوون و آن چووون روز و شووب
عشووق مستسووقی اسووت مستسووقیطلووب
نهمان ،دفتر ششم ،بیت )2044
 -1تناسب :لتات بکار رفته در یک اثر متناسب با حال و هوای همان اثر باشد.

مثنوی کتابی است تعلیمی در باب تصوف و سیر و سلوک بهمین دلی باید انترار داشت که لتات و
اصطالحات تصوف نریر توک  ،عشق ،روح ،توبه ،فقر و نروایر آنهوا در ایون کتواب کواربری فراوانوی
داشته باشد .موالنا نه تنها از این کلمات بسیط استفاده فراوانی نمووده ،بلکوه از ایون کلموات بورای
ساختن لتات مرکب بهره جسته است؛ برای مثال ،با استفاده از نورمافوزار درج میتووان دیود کوه در
مثنوی کلمۀ توبه  34بار تکرار شده و از آن کلمات مرکبی نریر توبهجوو ،توبوهپرسوت و توبوهپوذیر
ساخته شده است .کلمۀ روح  432بار تکورار شوده و از آن ترکیبوات روحبنوش ،روحده ،روحفرسوا،
پاکروح ،روح البالد ،مقبولروح و کلمۀ مشتق روحزار دیده میشود .کلمۀ عشق  911بار آمده اسوت
و از آن ترکیبات عشقباز ،عشقکیش ،عشقخو ،عشقبین ،عشقآمیوز بکوار رفتوه اسوت و همچنوین
مشتقات عشقناک و عشقمند .کلمۀ دل تقریباً  322بار و در کلمات مرکبی نریور دلبورده ،دلمنیور،
دلسیر ،اصحاب دل ،دلکباب ،دلرنجان ،دل آرام ،دلنون ،دلفرا  ،دلروشن و شیشهدل دیوده موی
شود .واژۀ حق  4210بار تکرار شده و کلمات تازهای چون حقنوان و حقنما نیوز بکوار رفتوه اسوت.
کلمۀ حال  224بار تکرار شده و ترکیبات آن همچون اه حال ،حوالجو ،رنجورحوال ،صواحبحوال،
مجروححال ،حالوقال ،آشفتهحال و بدحال به چشم مینورد.
عالوه بر اینها کلمات ابتکاری متناسب با روح تصوف و برآمده از طرز فکر خا مولوی در
مثنوی بچشم مینورد ،نریر اه نان ،اه تن ،اه صیق  ،بااشراق ،نوردیده ،درخودمانده،
سلطانالهوی ،دهمذهب ،صاحبسینه ،قربتدیده ،صاحبتف و سلطاندیده نمثنوی ،مولوی ،دفتر
اول ،ابیات  ،9132 ،9110 ،2442دفتر پنجم ،ابیات  ،9191 ،4201دفتر ششم ،ابیات ،249 ،429
 9214 ،2139 ،2449و )9142؛ همچنین «تنآلود» -که در چنین بافتی با ایهام همراه میشود -و
«بااشراق» در این ابیات:
پووواک کوووی گوووردد بووورون حووووض مووورد؟
ای «توونآلوووده» ،بووه گوورد حوووض گوورد
نهمان ،دفتر دوم ،بیت )4904
چووووه غووووم آن خورشووووید بااشووووراق را؟
زمهریووووووور ار پووووور کنووووود آفووووووواق را
نهمان ،دفتر سوم ،بیت )2433
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برخورد لغتسازانۀ مولوی با لغات بیگانه
زبان فارسی در برخورد با لتات بیگانه پن راه عمومی در پیش گرفته که تمامی آنها پیشینهای
طوالنی در نرم و نثر فار سی دارد .اگر امروز اصلیترین مسللۀ زبان ما معادلسازی برای لتات زبان-
های اروپایی بویژه زبان انگلیسی است ،در گذشته نیز چنین مشکلی را با زبانهای ترکی ،متولی و
منصوصاً عربی داشتهایم .با این تفاوت که حساسیتها در زمان معاصر بسیار بیش از گذشته است.
اگر در دورههای پیشین ،دانشمندان ایرانی زبان عربی را بعنوان زبان علمی و زبان نگارش تألیفات
علمی خود انتناب کرده بودند ،امروزه چنین نیست و اندیشمندان ایرانی آثار علمی خویش یا الاق
بنش عمدۀ آن را بزبان فارسی مینویسند .بنابراین ،امروزه توجه بشیوههای لتتسازی بیش از
گذشته است .اما در نرم و نثرپیشینیان هم این موضوع دور از نررها نمانده است و تالش آنها
میتواند راهنما و الگوی کار ما باشد .شیوههای عمومی برخورد لتتسازانه با لتات بیگانه چنین بوده و هست:
 -5وضع لغات جدید فارسی در برابر لغات بیگانه:
قرار میگیرد؛ مثالً شهرداری در برابر  ،municipalityفیلمنامه در برابر  ،scenarioبسامد در برابر
 ،frequencyباشگاه در برابر  clubو ماهواره در برابر ن .)satelliteدر مثنوی نیز چنین کلماتی
دیده میشود .همچون :دوراندیش در برابر مدبّر ،مهتاب ن= مهتابی) در برابر أقمر ،کمیاب در برابر
نادر ،کژنگر در برابر احول و آبدست در برابر وضو ،که اکثراً در فارسی رواج یافته است و بنرر
میرسد ساختۀ مولوی باشد:
پیشووووووا کووووون عقووو و دورانووووودیش را
هووم بووه طبووع آور بووه مووردی خووویش را
نهمان ،دفتر ششم ،بیت )9344
از سوووگان و عوعووووی ایشوووان چوووه بووواک
در شوووب مهتووواب موووه را بووور سوووماک
نهمان ،دفتر دوم ،بیت )140
رو بجوووووووو آن گووووووووهر کمیووووووواب را
جوووان کوووم اسوووت آن صوووورت باتووواب را
نهمان ،دفتر اول ،بیت )4224
لیووووک ز آن آبووووت نشوووواید آبدسووووت
در گووو تیوووره یقوووین هوووم آب هسوووت
نهمان ،دفتر سوم ،بیت )2210
 -2ترجمۀ لفظبهلفظ ترکیب یا واژه بیگانه:
«تنته سیاه» در برابر  black boardساخته شده است .در مثنوی هم این شیوه بکار رفته است و
ترکیبات و گروههایی همچون روز شمار معادل یوم الحساب ،آبنواه در برابر مستسقی ،بادهریز در
برابر ساقی ،پندتوز در برابر ناصح و میانجی در برابر شفیع آمده است .حتی در مورد حروف نیز
چنین ترجمههایی بچشم مینورد ،مانند «از جز» که ترجمه «من غیر» است:
دیووووو بووووا آدم کجووووا کووووردی سووووتیز
گرنوووه سووواقی حلوووم بوووودی بووواده ریوووز
نهمان ،دفتر پنجم ،بیت)944
از جوووووز آن جوووووان نیابووووود پووووورورش
نیسووووت غیوووور نووووور آدم را خووووودش
نهمان ،دفتر چهارم ،بیت)214
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 –9ساختن لغات دونژاده:

این امر در زبان فارسی رای بوده و هست که در کلمات مشتق و مرکب ،گاه یک جزء آن فارسی و
جزء دیگر آن غیرفارسی باشد .لتاتی همچون تلفننانه ،توقفگاه ،بانکداری ،سرسیلندر ،طلبیدن و
صدها کلمه دیگر مؤید این ادعاست .فارسیزبانان در مواردی حتی از پیوند دو عنصر غیرفارسی
لتتی فارسی آفریدهاند مانند پستچی و تلفنچی ،خیلتاش و حکیمباشی .این نوع لتتسازی بنصو
در مواجهه با لتات بیگانهای که ناچار باستفاده از آنها هستیم کارآیی فراوانی دارد .کتب نرم و نثر
فارسی از دیر باز لتات فراوانی از این دست را در خود جای داده است ،مانند کلمات ادبارجو،
بدخاصیت ،پرحر  ،آدابدان ،باریکحرف ،باتناقض ،فسقآگنده ،ادرارجو و پاک از قذر و بسیاری از
دیگر واژگان تازهای که یاد شد و در مثنوی موالنا آمده است نهمان ،دفتر دوم ،ابیات ،412 ،442
 4449 ،4149و  ،9241دفتر پنجم ،ابیات  2494 ،4120 ،244و  .)1290موالنا حتی در ترکیب
کلمات عربی و ساختن کلمات فارسی تازه نیز دستی قوی داشته است؛ مثالً در لطفولین ،نقد و
قلب ،صاحبثقه ،اه صِالت ،اصحاب رَشَد ،زعیم الجیش ،صاحبذهب ،کی کی  ،بدیعافعال و
دارالحرب نهمان ،دفتر دوم ،ابیات  2300 ،244و  ،9044دفتر سوم ،ابیات  4414و  ،2421دفتر
چهارم ،ابیات  201و  ،9444دفتر پنجم ،ابیات  4011و .)2449
عربی در مثنوی که از خصوصیات سبکی آن نیز بشمار میآید .در این خصو باید بچند نکتۀ
اساسی توجه داشته باشیم .4 :جایگاه زبان عربی و نوع نگرش بدین زبان در عهد موالنا نسبت
بنگرش امروز ما بزبانهای بیگانه متفاوت بوده است .زیرا شرایط اجتماعی روزگار وی با روزگار ما
تفاوتهای فراوانی دارد؛  .2تعلیمات موالنا در حوزۀ علوم اسالمی بوده است و بدلی پیوند دین
اسالم با زبان عربی کثرت این لتات در زبان موالنا و مأنوس بودن شاگردان و مریدان او با چنین
لتاتی طبیعی بنرر میرسد؛  .9موالنا در هر حال معنا را بر لفظ ترجیح میداده و چه بسا موالنا
کاربرد این لتات را برای تفهیم مطلب بمناطبان خاصی ،مؤثرتر و مناسبتر میدیده است؛  .1موالنا
بلفظ و موسیقی کالم نیز اهمیت زیادی میداده و احتماالً در پارهای از موارد کاربرد این لتات عربی
از جهت تناسب موسیقیایی کالم و یا ضرورت وزن و قافیه میباشد .دومین مورد برجسته در کالم
موالنا لتتسازیهای او و یا کاربرد لتات در معنای غیرمعمول آنهاست .بگفتۀ زرینکوب« :دو ویژگی در
زبان مثنوی هست که مایۀ مزیت آن است :اول وجود لتات و تعبیرات طرفه و بدیع که اص تعبیر
یا الاق طرز استعمال آنها تا حدی تازگی دارد و دیگر این نکته که غالباً در هر قصه الفاظ و
تعبیرات بطور ماهرانهای مناسب با مضمون قصههاست» نسرنی ،زرینکوب.)292 :
باید توجه کرد که طرز استعمال جدید در سنن موالنا بگونهای است که خواننده براحتی معنای
مورد نرر موالنا را درمیابد .بعبارت دیگر قرار گرفتن لتات با معنای جدید در حالوهوای خا کالم
موالنا نه تنها غریب و نامأنوس نیست ،بلکه بنوبی قاب پذیرش و قاب فهم است .زیرا بافت و زنجیرۀ
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کالم ،معنای جدید و مورد نرر موالنا را توجیه و القا میکند .در این باره در زبان معاصر میتوان
نمونههای متعددی را ذکر نمود .به عنوان مثال :تلفن همراه ،که طبق اص «زحمت کمتر» ،بمرور
زمان ،گویشور زبان فارسی جزء ننست آن را حذف میکند و جزء دوم یعنی «همراه» را در
جمالتش معادل با لتت ن )mobilبکار میبرد؛ مثالً میشود گفت «همراهم را در کیف منصوصش
گذاشتهام» و هر مناطب فارسیزبانی میداند که گوشی و تلفن همراه را گفتهایم.

 -4کاربرد لغات بیگانه (با لفظ و معنی خودشان):

در پایان میرسیم بدان لتات غیرفارسی که موالنا معادلی برایشان وضع نکرده است .در زبان فارسی
معاصر تعداد قاب توجهی لتات و اصطالحات انگلیسی و فرانسوی وجود دارد که کامالً رن فارسی
بنود گرفتهاند و به اصطالح در زبان ما جا افتادهاند ،از قبی رادیو ،تلویزیون ،تلفن ،ماشین ،موتور و
فیلم .اینها غیر از هزاران لتت عربی و غیرعربی است که از صدها سال پیش در زبان فارسی بکار
رفته و شناسنامۀ فارسی گرفتهاند .چنین امری در همۀ زبانهای دنیا سابقه دارد .بنابراین وجود
چنین لتاتی در زبان مولوی و هرکسی طبیعی است.
در مثنوی نیز شاهد انبوهی از لتات عربی هستیم که برخی از آنها چندان هم مأنوس و آشنا
نیستند .عالوه بر این در اکثر اصطالحات علوم منتلف نریر فقه و تصوف ،موالنا کاربرد همان الفاظ
عربی را ترجیح داده است .در این زمینه دو نکتۀ حائز اهمیت وجود دارد :اول آنکه در عهد موالنا
زبان عربی زبان علمی محسوب میشده و کاربرد این لتات عربی امری نامعقول نبوده است؛ ثانیاً
چون حوزۀ تعلیم موالنا دین اسالم و علوم اسالمی بوده ،طبیعی است که کاربرد واژههای عربی در
جمع مناطبین موالنا امری عادی و معمول تلقی شود .در حوزۀ لتات غیرتنصصی و البته نامأنوس
میتوان بکلمات «انات» بمعنی درن و آهستگی« ،غلس» بمعنی تاریکی آخر شب« ،هزه» بمعنی
جنباندن و تحریک اشاره کرد .در حوزۀ لتات تنصصی بکلماتی نریر جوهر و عرض ،حادث و قدیم،
محمول و موضوع در فلسفه و لتات فراوانی از علوم دیگر برمینوریم.
مووویکنووود غوووارت بوووه مهوو و بوووا انوووات
لیووووک مووووؤمن زاعتموووواد آن حیووووات
نهمان ،دفترپنجم ،بیت )41
کوووورده کرباسووووی ز مهتوووواب و غلووووس
خووم روان کوورده ز سووحری چووون فوورس
نهمان ،دفتر ششم ،بیت )1492
وان شووووتاب از هووووزۀ شوووویطان بووووود
کووووین تووووانی پرتووووو رحمووووان بووووود
نهمان ،دفتر پنجم ،بیت )43
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نتیجهگیری
موالنا در لتتسازی و کاربرد لتات بسیار آزادانه و بیپروا و کامالً بیتکلف عم کرده است .وی از این
راه توانسته است بر غنای واژگانی زبان فارسی بیفزاید ،افکار تازۀ خود را بیان کند و بکالمش تازگی
بیشتری دهد .مالحره کردید که لتتهایی که او ساخته بیشتر مرکب و سپس مشتق و مشتق-
مرکب هستند و از تبدی  ،گسترش استعاری و تتییر معنای لتات نیز بهره میگیرد .لتات
ساختهشده اسم و صفت و قید بودند .جدول پیش روی آمار شیوههای ساخت و نوع دستوری
کلمات را نشان میدهد:
روش لتتسازی

تعداد

طبقۀ دستوری

ترکیب

112

 992صفت نمانند کژتیر) و  442اسم نمانند خدعهسرا(

اشتقاق

492

 424صفت نمانند بااشراق) و  4قید نمانند بفن)

اشتقاق و ترکیب با هم

422

 32قید نمانند اَهکنان) و  92صفت نمانند بگرفتهتیه)

فراوانی واژگان مشتق ،مرکب و مشتق-مرکب تازۀ مثنوی
معموالً این لتات از لحاظ رسایی ،کوتاهی ،درستی و خوشآهنگی که فرهنگستان و لتتسازان
امروز بر آنها تأکید میکنند قاب قبول است .نکات جالبی که بدانها برخوردیم وجود واژگان طوالنیتر
نمث ناوردهاستثنابگفت) و نادرستی تأکید بیش از حد بر کوتاهی کلمات بود و اینکه موالنا ،برای
رساندن مفهوم و افزایش شاعرانگی و جذابیت کالم ،هنجارگریزیهایی هم داشته است نمثالً بیآگه،
سههزاران و زربنشش) ،که در بررسی درستی لتات او و نمونههای منالف قیاس بدانها اشاره شد.
همچنین بکلماتی پرداخته شد که متناسب با فضای مثنوی بوجود آمده است نمث اه ِنور).
برخورد لتتسازانۀ او با لتات بیگانه نیز مرور شد و دیدیم که موالنا در برابر برخی از لتات عربی
واژگان فارسی وضع کرده نمانند کژنگر در برابر احول) ،برخی را ترجمۀ لفظبلفظ نموده نهمچون
روز شمار معادل یوم الحساب) ،لتات تازۀ فراوانی را با ترکیب لتات فارسی و عربی ساخته نمث
اهللجو) و لتات عربی فراوانی را نیز نمثالً انات) همچون دیگر کاربران زبان پذیرفته است.
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