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چکیده
مولوی يکی از قلّه های ادب پارسی است كه در كنارمعناگرايی،گاه گاه جلوههـای زبـانی در
شعرش جلوهگر می شود .اين شاعر توانمند ،جهت زيبا و شیوا ساختن صورت سخنش ،شگردهای
متنوّعی به كار میبندد .يکی از تکنیک های مولـوی در انعطـاف بخشـی بـه صـورت كـالم ،ابـداع
تركیبهای نو و اشتقاقی در مکان قافیه است .انديشمندان و محققان مثنوی بیشتر به وجـوه معنـايی
شعر مولوی پرداخته اند .در مورد نقش تركیبات اشتقاقی در آفرينش قافیه در مثنوی تـاكنون اثـری
شايسته چهره ننموده است .در اين مقاله ،بـه ايـن جنبـه از سـخن مولـوی پرداختـه شـود .موالنـا در
جايگاه قافیه به صورت وافر از تركیب استفاده كرده است .برانگیختن توجّـه مخاطـب بـه صـورت
كالم ،نگارگری در عرصة سخن ،آهنگین كردن كـالم و انباشـت جـای خـالی قافیـه از مهـمتـرين
انگیزههای مولوی در بهكارگیری اين تکینک است .بازتاب نقـش تركیبـات در خلـق قافیـه تحـت
عنوانهايی چون :تركیبات ونددار ،تركیبات شبهونددار ،صـفات فـاعلی مركـب مـرخّم ،تركیبـات
وصفی ،تركیبات مصدری و كلمات پیوندی بررسی و تحلیل شدهاند .تجلّی تركیبـات اشـتقاقی در
ج ايگاه قافیه عالوه بر بلیغ ساختن صورت كالم مولوی موجب ايجاد تشخّص سبکی برای سخن او
شده است ،به گونه ای كه سخن او را میتوان از معاصرانش متمايز كرد.
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-1مقدّمه
يکی از جنبههای مطالعات سبک شناسانه ،درک نُرم زبان ادبی اثر است .كاربرد فـراوان
تركیبات در مکان قافیه ،حاصل نگاه و كشف شاعر است .ايـن مطالعـات كـاربرد زبـانی در
ادبیّات به نوعی سبکشناسیِ صورتگراست و مبنای آن بر اين است كه بـا تمركـز دقیـق بـر
متون و نمايش الگوهای زبانی يک متن كـه بـا آن معنـیآفرينـی مـیكننـد و تـأثیراتی كـه
برخواننده میگذارند ،میتوان به نتايج عینی دست يافت .برجستهسازیهايی كـه در مثنـوی
صورت گرفته ،خواننده را تکان میدهد و بر سر شوق میآورد .اغلب برجستهســـازیهـای
مولوی به دو صورت قاعـده افزايـی و هنجـارگريزی بـه صـورت آگاهانـه اعمـال مـیشـود.
چنانچه میدانیم هنجارگريزی و قاعدهافزايی خود به نوعی تکنیـک و شـگرد سـبکی اسـت
كه در زبان عادی اعمال میشود؛ بنابراين مولوی باتوجه به بسآمد زياد اين كاربرد در اثرش
به دنبال افشای اين شگرد ادبـی خـود اسـت .يکـی ازانگیـزههـای مولـوی در بـه كـارگیری
تركیبهای دلنشین در مکان قافیه ،پُركردن وزن اســت .مـولوی با خلق اين تركیـبهـا در
جايگاه قافیه موجد حصول نوعی لذّت صوتی وسماعی میشـود و جنبـة غنـايی شـعر را نیـز
تقويت میكند .وحیديان كامیار دربارة تاثیر قوافی در لذت بردن از اشعار میگويـد« :يکـی
از ترفندهای زيبايیآفرينـی در كـالم ،قافیـه اسـت .قافیـه كـالم را خـوشآهنـ

ودلنشـین

میسازد» (وحیديان كامیار .)9989:2،نظری اجمالی بر ابیات زير گواه اين مطلب است:
آتـشـت اينـجا چـو آدمســوز بـــود

آنچـه از وی زاد مـــردافـــروز بــود
(مولوی)111/ 9 :9917 ،

وهــم مـر فـرعــون عـالـمســوز را

عقــــل مـــر مـوســی جـانافــروز را
( همان)211 /1 : 9917 ،

از ديگر داليل گرايش شاعر به قافیهپردازی بر مبنای تركیبات اشتقاقی ،تشخّصی است
كه به وسیلة قافیه به كلمات خاصّی بخشیده میشود« .قافیه در میان كلمات شعر تشخّص
لفظی دارد ،از طريق آهن

ِ كلمات ،مفهوم را به خواننده و شنونده القا میكند ،مصراعهای

شعر را تفکیک و مشخص می كند و توجّه خواننده را به زيبايی ذاتی كلمات زبان جلب
میكند و در نهايت بر خیالانگیزی شعر میافزايد» (احمدنژاد .)91 :9927،شفیعیكدكنی،
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كوشش های مولوی را برای استفاده از قافیه چنین معرفی میكند« :كوششهايی كه مولوی
برای استفاده از رديف و انواع آن و قافیه و صور گوناگون آن انجام داده در هیچ ديوانی از
ديوان های شعر پارسی وعربی ديده نشده است .او را بايد شاعری به حساب آوريم كه بیش
از تمام شاعران جهان از موسیقی قافیه و رديف و اهمّیّت آن خبرداشته و جای جای
موسیقی كناری را درخدمت روح پوينده و جان موّاج خويش درآورده است» (شفیعی
كدكنی .)991 :9982،تركیبات برجستة قافیهساز مثنوی منجر به شیوايی سخن موالنا و
نفوذ آن بر سويدای دل خوانندگان میشود:
كای رخت تابان چون مـاهِ شــبفروز

وای به صحبت كاذب و مغــرورســوز
( مولوی)9111/ 1 : 9917 ،

 -1-1بیان مسئله
مثنوی معنوی يکی از شاهکارهای ادبیّات عرفانی است .هنجارگريـزیهـايی كـه شـاعر
در زبان عادی اعمال میكند ،نسبت به ديگر شاعران معناگرا برای او موجـد يـک سـبک و
نگاه خاص شده است .يکی از جنبه های مطالعات عالی سبک شناسانه درک نرم زبان ادبـی
اثر است .كشف اين مختصّات زبـانی بـه لحـاظ زيبـايیشناسـی و تـأثیراتی كـه بـر خواننـده
میگذارد باعث تمايز میشود .اين ويژگی برجسـته در شـعر موالنـا باعـث شـده تـا شـعر او
گیرايی و تأثیرگذاری و نقش آفرينی خود را تـا حـدودی بسـیار فراتـر ايفـا كنـد .بـر همـین
اســاس ايــن تکنیــک مولــوی را مــیتــوان يــک خصیصــة ســبکی بــه شــمار آورد .كــاربرد
سبکشناسانه به كارگیری تركیبات در مکان قافیه اين است كه اين تركیبـات مـیتواننـد در
خدمت اعتالی موسیقی و بالغت شعر باشند.
 -2-1پیشینۀ تحقیق
در مورد پیشینة پژوهش گفتنی است ،توجه به روساخت مثنـوی و جنبـههـای زبـانی آن
كمتر مورد عنايت پژوهشگران بوده است؛ بويژه تحلیـل كاركردهـای تركیبـاتاشـتقاقی در
مثنوی موضوعی است كه تاكنون به آن توجه نشده است.
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 -9-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
پژوهشگران مثنوی بیشتر به عرفانِ موجود در آن پرداختهاند و كمتر به جنبههـای زبـانی
مثنوی ،بويژه كاركرد تركیبات اشتقاقی در آفرينش قافیه عنايت داشتهاند .وجوه ادبی كـالم
مولــوی را بــا اســتعانت از همــین تکنیــک مــیتــوان تبیــین كــرد .بهــرهگیــری وافــر شـاعر از
تركیبهای اشتقاقی در مکان قافیه تاحدّی است كه میتـوان آن را كشـف موالنـا دانسـت.
مــراد مــا در ايــن جُســتار انعکــاس ايــن تركیــبهــا و نقــش آنهــا در آفــرينش قــوافی شــعر
موالناست.

 -2بحث
 -1-2بازتاب نقش ترکیبهای قافیهساز مثنوی
 -1-1-2ترکیبات ونددار :وندها يکـی از امکانـات پرشـمار زبـان فارسـی هسـتند .ايـن
تکواژهای مقیّد به طور مستقلكارايی ندارند و تنها با افزودن بر جزء ديگر كلمـه كـه پايـه
نامیده میشود در ساختار كالم جای مـی گیرنـد .ونـدها را بـه سـه دسـتة پیشـوند ،میانونـد و
پسوند تقسیم می كنند .بسآمد تركیبات ونددار مثنوی در جايگاه قافیـه بسـیار اسـت .موالنـا
ساخت بسیاری از قوافی خود را مرهون اين جنبة زبانی است ،چنانکـه بـا نظـری بـر گسـترة
شش دفتر مثنوی میتوان اين نکته را دريافت.
پســوند دارنــدگی و اتّصــاف «منــد» از جملــه پســوندهای مــورد عالقــة شــاعر در خلــق
تركیبات اشتقاقی است .از نگاه ديگر ،ياری رسانِ شاعرِ قافیهپـرداز در سـاخت قـوافی بکـر،
جهت آهنگینكردن كالم است .چنانکه شواهد زير گويای اين مطلب است:
كـودكـــان خـانــه دمــش مـیكشــنـد

باشد اندر دست طفـالن خــوارمــند
(مولوی)129/1 :9917،

ور كسـی جـان بـرد و شد در دين بـلـنـد

نوحـه مــیدارنـد آن دو رشـکمــنـد
(همان)889/1 :9917 ،
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از بــرون زنــجـــیــــر در را درفـــگـــنـد

كه ازو بدخـشـمگـیـن و دردمـــنـد
( همان)871 /1 : 9917 ،

مولوی در ساخت اين تركیبات از هنجارهای زمانی خود عدول كـرده اسـت و بـر پايـة
اصل آشنايیزدايی و هنجارگريزیِ زبانی عمل كرده اسـت و بـراين مبنـا هرچـه در فکـرش
آمده به قلم آورده است.
گاهی شـاعر بـا خلـق تركیبـی در مکـان قافیـه ،موسـیقی كـالم را در نظـر دارد و بـدين
صورت شعر را به موسیقی نزديک كرده است:
هـمـچـنـیـن پـیـغـامـهـای دردگـیـن

صـــد هـزاران آيد از حــضــرت چــنیــن
(مولوی)181/9 :9917،

گاهی شاعر از آفـرينش تركیـب در جايگـاه قافیـه ،زيبـایهـای لفظـی را در نظـر دارد،
چنانکه تقابل «گوشوار» و «گوشوار» در بستر قافیه ايجاد جناس مركب كرده است:
سـمـع شـو يـکـبـارگـی تـو گـوشوار

تـا ز حـلقة لــعـــل يــابــی گــوشــوار
(مولوی)171/1 :9917،

يکی ديگر از پسوندهای قافیهساز در مثنوی پسوند «ناک» است .فرشـیدورد درتعريـف
پسوند«ناک» میگويد-««:ناک» كه پهلوی آن هم «ناک» ( )-nākاست ،پسونديسـت فعّـال
كه بر نسبت وآغشتگی و دارندگی داللت میكند و به آخر اسم يا صفت يـا ريشـة مضـارع
میپیوندد و صفت میسازد» (فرشیدورد .)197 :9981،مولوی در بهكارگیری از اين پسوند،
در جهت ساخت قوافی دلنشین دست به قاعدهافزايی میزند:
جـنــس چـیـزی چـون نـديـد ادراک او

نـشـنـود ادراک مـــنــکرنــاک او
(مولوی)981 /9 :9917،

رحـمـت مـخـلـوق بـاشـد غـصـهنـاک

رحمــت حــق از غم و غصـهســت پاک
( همان)119 /9 : 9917 ،

هـرچـه گـويـی بـاشـد آن هـم نورنـاک

كـآســـمـان هــــرگـز نــبارد غـیـر پـاک
( همان)111/1 : 9917 ،
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كاربرد تركیب در ايجاد قوافی شعری ،گـويی شـگردی اسـت كـه شـاعر را در سـاخت
قوافی ياریگر است .مانند ابیات زير:
هـیـن ســ

نـفـس تـرا زنـده مـخـــواه

كـو عـدوّ جـان تـسـت از دیـــرگــاه
( مولوی)779 /7 : 9917 ،

جـمـلـه مـغـروران بـريـن عـکـس آمـده

برگـمانی كیـن بـود جـــنـــتکـده
( همان)119/1 : 9917 ،

يکی از پُركاربردترين پسوندهای تركیبساز در مثنوی پسوند مکانی «سـتان» اسـت-««.
ستان» (اِستان و اُستان) پسوند فعّال اسمساز مکـان و پسـوند غیرفعّـال زمانسـت و در پهلـوی
«ستان»( )stanو در فارسی باستان( )stānaبوده است» ( فرشیدورد .)911 :9981،تركیبـاتی
كه مولوی به مدد اين پسوند در جايگاه قافیه نشانده است ،همگی بکر و درخورند:
پـــرّ مــن بـگـشـــای تـا پّــران شـوم

در حديق ةذكر و سیبســتان شــوم
(مولوی)811 /1 :9917،

اين تركیب خوشسـاخت عـ الوه بـر تحّـرک دادن بـه بیـت ،موجـب درنـ

مخاطـب

میشود و در جهت ادای مقصود بیشترين كاركرد را دارد.
مولوی به وسیلة اين پسـوند هـم دسـت بـه آشـنايیزدايـی مـیزنـد و هـم تركیبـاتی را
میآفريند كه عالوه بر توازن دو مصراع ،موسیقی بیت را نیز غنی میكنند:
ز آنـک نـیـم او ز عـیـبـسـتان بُـدسـت

و آن دگر نیمــش ز غیبـســتان بُدسـت
( مولوی)919/7 : 9917 ،

فهرستی از ديگر تركیبهای ونددار قافیهساز در مثنوی عبارتند از:
حلیــهمنــد( ،)791خشکســتان ( ،)722آتشــکده ( ،)911قندســتان ( ،)111آبســتان (،)111
حکــــمگــــاه ( ،)181قیامتگــــاه( ،)191جــــانور( ،)111آدمکــــده( ،)111نادانــــه (،)191
منظرگاه( ،)192عمرور( ،)119دانگانه( ،)197مسکنگاه (.)199
 -2-1-2ترکیبات شبهونددار :برخی ديگر از تركیبهای قافیهساز مثنوی به مدد
شبهوندها آفريده میشوند.كلباسی در تعريف شبهوند میگويد« :شبهوندها (موارد
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میان مرزی) كلمات آزادی هستند كه در تركیب با كلمات ديگر با معنايی به جز معنی
اصلی خود بهكار میروند» (كلباسی .)911 :9981،خانه ،نامه ،سرای و جای برخی از
شبه وندهای معروف هستند .مولوی جهت پركردن جای خالی قافیه ،به استخدام اين
شبهوندها میپردازد .لذا در مثنوی پارهای از قوافی را میبینیم كه با اين نوع تركیب ايجاد
شدهاند .يکی از شبهوندهای قافیهساز پربسامد در مثنوی ،شبهوند«خانه» است .حضور اين
شبهوند در مکان قافیه ،لطف سخن را دو چندان میكند:
چـون بدانــســتی كــه شـــــکر دانــهای

پـس بـدانی كـاهل شـــکـرخـانــهای
(مولوی)111 /1 :9917،

خـر بــطــی نـاگـاه از خــرخــانـهای

ســر بـــرون آورد چـــون طــعــانـــهای
( همان)117/9 : 9917 ،

نقش شبهوند «نامه» نیز در پردازش تركیبهای قافیهساز مثنوی قابل توجّه اسـت ،شـاعر
با خلق اين تركیبهای قافیهساز ،موسیقی داخلی شعر را در خـدمت موسـیقی كنـاری قـرار
داده است:
چــرخ بـرخـوانــده قـیـامــتنـامـه را

تـــا مـــجـــرّه بــــر دريــــده جـــامــه را
( مولوی) 192/9 : 9917 ،

گـشــت از جــذب چــو تـــو عــالمـهای

در جهان گردان حســامی نــامـهای
(همان) 9119 /1 :9917،

شاعر به كمک شبهوند گاهی به بازی با واژگان میپردازد تا قافیه مورد نیازش را بیابد:
چـون عـمـارتدان تــو وهم و رايـــها

گـنـج نـبـود در عـــمــارت جــایـها
( همان)979/9 : 9917 ،

برخی ديگر از تركیبات شبهونددار قافیهساز مثنوی عبارتند از:
درمـــانجـــای ( ،)99خـــاكیســــرا( ،)9919كبـــوترخانـــه ( ، )9911داروخانــــه(،)891
پنهانخانه( ،)112خرابخانه ( ،)219خدعهسرا (.)199
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-9-1-2صفات فاعلی مرکّب مرخّم  :پر بسآمدترين الگوی تركیبسازی در مثنوی
صفت های فاعلی مركّب مرخّم هستند .گروهی از كلمات مركّب هستند كه يک جزء آنها
اسم ،صفت يا ضمیر و جزء ديگر آنها يکی از كلمات مشتق فعل است .اين الگو زاياترين
قاعدة تركیبسازی است .مولوی به وسیلة اين الگوی تركیبسازی ،تركیباتی را ساخته
است كه كالم او را بسیار مجمل و موجز كرده است .يکی از جاهايی كه اين تركیب نمود
بیشتری دارد مکان قافیه است .موالنا در دفتر دوم در توصیف افراد مکّار تركیب
«حیلهپرست» را در جايگاه قافیه ارائه میدهد:
مینمـايد سـیری ايــن حـیـلتپرسـت

واهلل از جــمله حــريــصـان بـتـرســـت
( مولوی)711/7 9917 ،

شاعر موسیقی كناری بیت را در خدمت تركیبات اشتقاقی قرار میدهد تا شـعرش را بـه
بلیغترين شکل ممکن بر خواننده عرضه دارد:
ايـن جـهـــان تـــن غـلـطانـداز شــد

جـز مـرآن را كـو ز شــهـوت بــاز شــــد
( مولوی)729/7 : 9917 ،

اين قافیهانديشی و صورتپردازی موالنا ،سببساز آفرينش صفات فاعلی مركّب متعدّد
در جای قافیه شده است؛ تركیباتی كه شوری را در مخاطب بیدار میسازد:
مـنــتــــظــر مـــــانــی در آن روز دراز

در حـــســاب و آفــتـاب جـانــگــداز
( مولوی)111/9 : 9917 ،

مــرد بُــــرنــا ز آن شـــراب زودگــیر

در مــیـان راه مـیافــــتــــد چـــو پــــیـــر
( همان)271/1 : 9917 ،

گاهی شاعر تركیبها را با توازن مصراعها و وزن شعر همراه مـیسـازد و بـدين ترتیـب
شعر را به موسیقی نزديک كرده است:
آتـشــت ايـنـجا چــو آدمســوز بــود

آنــچ از وی زاد مـــردافـــــروز بـود
( مولوی)111/9 : 9917 ،

گه گاه مولوی صفات فاعلی مركّب را طوری میآفريند كه هم موسیقی شعر غنی شود
و هم ارزش بالغی به شعر بخشیده میشود:
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گــر نــداری بــو ز جـــان روشـنـاس

رو دمــــاغــی دســت آور بـو شــناس
( مولوی)191/9 : 9917 ،

يکی از ويژگـیهـای تركیـبسـازی مولـوی در مکـان قافیـه ،آن اسـت كـه او در پـی
آفرينش تركیبی است كه همچون نقطهای در میان پرگار بیت عمل كنـد و نظـم شـاعرانهای
به بیت دهد؛ چنانكه تركیبهای «مهرانگیـز» و «لجـاجانـديش» در بیـت زيـر ايـن نقـش را
برعهده دارند:
چــونـــک كــردی دشــمنی پـرهـیز كـن

مــشــورت با يــار مهــرانـگــیـز كن
( مولوی)271/1 : 9917 ،

يــا نــمیبــینـی تـو روی خـويــش را

تـرک كن خـوی لجـــاجاندیــش را
(همان)818 /1 :9917،

موالنا در جايی ديگر ،جهت بیان مقصود و پركردن وزن ،تركیبی را به دست میدهد
كه نه تنها خدشهای به معنا وارد نمیكند ،بلکه به كالمش لطافت خاصی داده ،موجب
درن

مخاطب میشود:

شــــب نـــدزديــــدی چــــــراغ روز را

پــی نــبــردی بــاغ عـیـشآمــوز را
( مولوی)9979/1 : 9917 ،

عالقه و انس شاعر به تركیبسازی باعث شده است تا از هر فرصتی در جهت خلق ايـن
نوع تركیبها در جايگاه قافیه بهره بگیرد .بسیاری از اين تركیبها نظرگیرند ،امـا برخـی از
آنان چندان چشمنواز نیستند و صرف خلق قافیه ،شاعر را به سـاختن ايـن تركیـبهـا راغـب
كرده است:
چـون ربــايد غــارتی از جــفت شـــوی

جـفت مـیآيد پــــس او شـویجـوی
(مولوی)171/9 :9917،

تـا كـه مهـمان بــاز گـردد شـکرسـاز

پــیــش شـــه گـــويـد ز ايــثــار تــو بــاز
( همان)181/9 : 9917 ،

مولوی با عنايـت بـه ايـن كـه قافیـه تشـخّص لفظـی بـه كلمـات مـیدهـد ،تركیبـاتی را
میآفريند كه هم صورت كالمش را زيبا و هم سخنش را برجسته میسازند:
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گـشــت زهـر قـهر جان آهـنـجـتـان
( مولوی)198/9 : 9917 ،

شـرق خـورشـیدی كـه شـد باطنفـروز

قــشـــر و عـکس آن بود خــورشـــید روز
( همان)222/1 : 9917 ،

تركیبات «جـانآهـنج» و «بـاطنفـروز» عـالوه بـر پوشـش وزنـی ،توجّـه مخاطـب را بـر
میانگیزند و چنین است كه كالم مولوی بر سر زبانها میافتد.
شمار ديگری از صفات فاعلی مركّـب مـرخّم قافیـهسـاز در مثنـوی فهرسـتوار آورده
میشود:
بیـــداریكُـــش ( ،)717چشـــمدوز( ،)791پـــاالنپرســـت( ،)791طبـــلخـــوار (، )711
احمــقگیــر( ،)711خــونآشــام( ،)921دلنــواز ( ،)189پختــهخــوار ( ،)199پــایســوز(،)179
چربخیز( ،)211دلفروز( ،)211اشکافروز( ، )872دردانديش ( ،)9911قوتپذير(،)9118
دستآموز(.)791
 -4-1-2ترکیبات وصفی :نوع ديگـری از تركیـبهـای اشـتقاقی قافیـهسـاز در مثنـوی،
تركیبات وصفی هستند .تركیباتی كه دارای ساختار گوناگونی چون :اسم +صفت  /صفت+
اسم  /اسم  +اسم هستند .بسآمد فـراوان ايـن گونـه تركیبـات اشـتقاقیِ قافیـهسـاز در مثنـوی
گويای توجّه ويژة شاعرِ صورتگرا به قافیهپردازی بر مبنای تركیب است .مولـوی آگاهانـه
از اين تکنیک بهره برده است و جايی كـه شـعرش نیـاز بـه قافیـه پیـدا كنـد ،از ايـن دسـت
تركیبهای اشتقاقی بهره میگیرد .اين تركیبات كه در جايگاه قافیه حاضر میشوند به دلیل
تشخّصی كه قافیه به آنها می بخشد ،دارای برجستگی خاصی هستند كه نظر هـر خواننـدهای
را به خود جلب میكنند.
مولوی در دفتر دوم افراد پرخور و شکمباره را با تركیـب دلنشـین «دوزخگلـو» معرفـی
میكند:
در زمــان پیــش آيـد آن دوزخگلـو

حـجّتـش اين كـه خدا گــفـتـا كلــوا
( مولوی)791/7 : 9917 ،

بهار و تابستان 39

نقش ترکیبات اشتقاقی مثنوی در آفرینش قافیه ...

199

ظرافت مولوی در خلق قافیه به مدد تركیبات اشتقاقی كامالً هويداست.
در دفتر سوم مولوی از تركیـب اسـم  +اسـم صـفت مركّـب جديـدی را در مکـان قافیـه
آفريده است:
تاجـر ترســنده طــبـع شـیشـهجـان

در طـلـب نــه ســود دارد نه زيـــــان
( مولوی)191/9 : 9917 ،

«شیشهجان» در معنای ظريف ،توصیف انسانهای زودرنج و شکننده است.
يکی از كلمات پربسامد مولوی در ساختن تركیبـات وصـفی قافیـهسـاز در مثنـوی ،واژة
«خو» است .موالنا از اين واژه جهت توصیف شخصیتها و موقعیتها بهره برده است:
موج طـوفان گـشـت ازو شمشیرخـو

نـوح چـــون شـمـشـیـر در خـواهـید ازو

( مولوی)792/7 : 9917 ،
گـفـت او آن مـاه روی قـنــدخـو

گـفـت مـن نشـناسـم او را كیـســـت او

( همان)198/9 : 9917 ،
از عـــطــارد وز زحـــل دانـا شــــد او

مـا ز داد كـردگـــــار لــطفخــو
( همان)111/1 : 9917 ،

به نظر میرسد ،تركیبات «شمشیر خو ،قند خو ،لطف خو» در شعر ديگران بیسابقهانـد.
موالنا جهت عرضه كردن قافیهای نو برای بیت ،دست به گزينش چنین تركیباتی میزند.
يکی ديگر از واژگان مورد عالقة شاعر تركیبساز در خلق قافیه واژة «كیش» است:
ديـــد از دورش كه آن تسـلیمکـیـش

تـلخش آمد فــرقـت آن تــخـت خـويش
( مولوی)111/1 : 9917 ،

روی در روی خــود آر ای عـشـقکیـش

نــیســـت ای مــفــتـــون تــرا جز خويــش خويــش
( همان)9911/1 : 9917 ،

برخی از اين قبیل تركیبات قافیهساز منجر به زنده و پويا شدن سخن شـاعر مـیشـوند و
رن

كهنگی را از صورت كالم او میبرند:

طرفـه كـوری دوربـیــن تـیـزچشم

لـیک از اشــــتـر نــبــیـنــد غــیر پــشـم
( مولوی)988 / 9 : 9917 ،
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عـقـل كامـل نـیـسـت خـود را مرده كــن
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در پـناه عـاقــلـی زنـــده ســخــن
(همان)291/1 :9917،

نـقــل خـارســـتـان غــذای آتــشـســت

بـوی گـل قوت دمــاغ سـرخـوشست
( همان)9111 /1 : 9917 ،

در زير برخی ديگر از تركیبهای وصفی قافیهساز مثنوی آورده میشود:
ديدهبلند( ،)112كامیـار ( ،)119سـ

پوسـت( ،)128گـرگخـو( ،)911سـخترو(،)9911

خوشكیش( ،)9111انديشهكیش( ،)111روسـیاه ( ،)227خـارخو ( ،)121زيردسـت(،)891
دريادل( ،)111نغزرو( ،)189بحرجود( ،)129دوردست( ،)112زوددست(.)9712
 -9-1-2ترکیبهای مصدری  :تركیـبهـای مصـدری در اصـل صـفتهـای فـاعلی
مركّب مرخّمی هستند ،كه «يای» مصدری به آنها افزوده مـیشـود .فرشـیدورد در تعريـف
«يای» مصدری میگويد«« :ی» مصدری پسوند فعّال اسمسـاز اسـت كـه اسـم معنـی واسـم
مصدر می سازد .اين لفظ معموال به آخر صفت می پیوندد و آن را تبديل بـه حاصـل مصـدر
میكند» (فرشیدورد .)127-129 :9981،مولوی از اين تركیبات جهت خلق قافیـه و افـزودن
بر بار موسیقیايی شعرش بیشترين بهره را برده است .شمار بسیار اين نوع تركیبـات در مکـان
قافیه ،مؤيّد اين مطلب است .برای مثال تركیب «سیاستگستری» در بیت زير قافیهساز است:
پـیـش شــاهـان در سـیاستگستـری

مـیدهـــی تــومــال و ســر را مـیخـری
(مولوی)118/9 :9917،

آگاهی مولوی به زير و بمهای تركیبسازی سبب شـده اسـت تـا از تمـامی ظرفیـتهـا
جهت خلق تركیب بهره گیرد .جای قافیه به دلیـل تشخّصـی كـه دارد بهتـرين مکـان جهـت
خلق تركیبات بکر است:
ايـن درازی مـدت از تــیــزی صـــنــع

میـنـمـايـــد ســرعت انــگیـزی صـــنع
( مولوی)12 /9 : 9917 ،

مــدّتــی بــگـــذار ايــن حـیلتپزی

چـــنـــــد دم پـــــیـــش از اجــل آزاد زی
( همان)9711/1 : 9917 ،
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اهمّیّت موسیقی كناری در مثنوی بسیار است ،به طـوری كـه گـه گـاه شـاعر هنرمنـد دو
تركیب مصدری را در مکان قافیه مینشاند و بار موسیقی شعرش را غنی میسازد:
آن نـه بــازی بلـک جان بازیســت آن

حـیـلـه و مـکــر و دغــا ســـازیـســت آن
( مولوی)119 /9 : 9917 ،

لـیـک رفـت از يـاد عـلمآموزیت

كـــه بـــدم مــسـتــغرق دلـســوزیـــت
( همان)111 /1 : 9917 ،

برخی از تركیبات مصدری قافیهساز مثنوی چندان چشمگیر نیسـتند و در شـعر شـاعران
ديگر نیز نمود دارند:
هین سخن خا نـوبت لـب خايــی اســت

گـر بــگويــی خـلـــق را رســوايـــی اســــت
( مولوی)9911/1 : 9917 ،

خـفـیـه كـردنـدش بـه حیلـتسازیـی

كــرد آخــر پـیـرهن غـمازيـــی
( همان)9717/1 : 9917 ،

برخی ديگر از تركیبهـای مصـدری قافیـهسـاز در مثنـوی در زيـر فهرسـتوار آورده
میشود:
چـــرخپیمـــايی ( ،)791پـــردهســـازی ( ،)711دســـتآلـــودی( ،)971پـــاگیری(،)111
ســـحرآموزی( ،)181بنـــدهپـــروری( ،)119جهـــنمپـــروری( ،)121جهانســـوزی(،)112
سربخشی( ،)227سخنشاشی( ،)891جانتوزی( ،)191پاياندانی(.)811
 -6-1-2کلمات پیوندی  :نوع ديگری از تركیبات اشتقاقی قافیهساز در مثنوی كلمات
پیوندی هستند كه اغلب محاورهايند و با نـام «تركیبـاتعامیانـه» شـناخته مـیشـوند .حضـور
پرشمار اين تركیبات در مکـان قافیـه گويـای عنايـت ويـژة مولـوی بـه زبـان عامیانـه اسـت.
كلباسی در تعريف اين نوع تركیبات میگويد « :اين دسته از كلمات كه غالب محـاورهاينـد
از تکرار اسم ،ضمیر ،صفت ،ستاک حال يا ستاک گذشتة يک فعل همراه با «جزء افـزوده»
ساخته میشوند» (كلباسی:9982،صص .)11-19شماری از پیوندها عبارتند از «و»« ،ا»« ،بـه»،
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«تو» و «در» .اغلب اين دست تركیبات ،تركیبات رايج عصر شاعر اسـت و مولـوی كمتـر در
اين مورد دست به خالقیت زده است.
يکی از تركیبات پر بسآمد كـه در جـای جـای مثنـوی حضـور آن بـه چشـم مـیآيـد،
تركیب «جان و جهان» است كه موالنا برای مخاطب قرار دادن كسی يا چیـزی كـه بـرای او
ارزشمند بوده است به كار میبرد:
كه دلـش مــیگــفــت كــین را تو بشـو

كــه درينــــــــجا هــــســــت حــکـمـت تــوبــــتـــــو
(مولوی)871 /1 :9917،

از جمله تركیبات بکر مولوی كه گويای زنده و پويايی كالم اوست ،تركیب «در بـدر»
است .شاعر با احضار اين قبیل تركیبات عامیانه در مکان قافیه ،نه تنها صورت كالمش را نـو
میكند بلکه رسالتش را در قافیهسازی به انجام میرساند:
يــک ســبـد پـرنـان تــرا بـــر فـرق سر

تــو هــمی خـــواهی لـب نــان در بـــدر
( همان)821/1 : 9917 ،

مولوی در دفتر دوم با به كارگیری میانوند «ا» تركیبی را در مکـان قافیـه مـیآفريندكـه
میان شاعران ديگر نیز معمول و رايج بوده است:
آن فقــیری بـهـر پـیـچاپـیچ نـیـسـت

بـل پـی آن كه بجز حق هــیــچ نـیـســت
( مولوی)911/7 : 9917 ،

يکی از پیوندهای پركاربرد در مثنوی در آفرينش تركیبات قافیهساز ،پیوند «ب» اسـت.
شمار فراوان اين نوع كلمات پیوندی در جايگـاه قافیـه ،بیـانگر نگـاه عمیـق شـاعر بـه زبـان
عامیانه است .تركیباتی چون« :مو بـه مـو»« ،سوبسـو» و «كوبکـو» در شـواهد زيـر مؤيّـد ايـن
مطلب است:
شـحـنـه تــقـديـــر گـويـد راســـتگـو

آنــچ بـردی شــرح واده مــو بـــمــو
( مولوی)991/7 : 9917 ،

آن كـمـان و تـیــــــر انـدر دســت او

گـرگ را جويان همه شــب سـو بـســو
( همان)191 /9 : 9917 ،
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بــــر مــــراد او روانــــه کـــوبـــکــو
( همان)121/9 : 9917 ،

برخــی از كلمــات پیونــدی قافیــهســاز كــه بــه وســیلة پیونــد واو عطــف (و) در مثنــوی
خودنمايی میكنند ،نمونهوار آورده میشود:
لوت و پوت( ،)119هـای و هـوی( ،)191شـور و شـر ( ،)171الف و الغ( ،)111بـاد و بـود
( ،)291پشک و مشک( ،)811كار و بار( ،)9117چون و چند( ،)9791زاد و بود( ،)122تـار
و پود(.)122
 -9نتیجهگیری
خلق تركیب در جايگاه قافیه قاعدهافزايی است كه مولوی به كار میبرد و اين خصیصـة
سبکی در جای جای اثرش نمايان است  .چنانكه میدانیم مثنوی شعر ناب است كه جـدای
از فکر متعالی به طرف موسیقی نیز گام برمیدارد؛ بنابراين كاربرد تركیبهای اشـتقاقی پـی
در پی در جايگـاه قافیـه ،گويـای اعـتالی موسـیقی و بالغـت شـعر موالناسـت .بنـا بـه نظـر
صورتگرايان ،هنر بحث تکنیک و سبک است .مولوی نیز با توجّه به بسآمد باالی كـاربرد
تركیبات در مکان قافیه به دنبال افشای اين شگرد ادبی خود است .عنايت بی انـدازة مولـوی
به اين شگرد ادبی تا اندازهای است كه هیچ شاعری را نمیتوان قرين او دانسـت .زيباسـازی
صورت كالم و پوشش خأل وزنی قافیـه ،مهـم تـرين اهـدافی اسـت كـه موالنـا بـه مـدد ايـن
تکنیک به آنها دست يازيده است .به نظر نگارنده مولوی به طور آگاهانـه از ايـن تکنیـک
بهــره بــرده اســت و افــزون بــر فصــاحت و بالغتــی كــه بــه ســخن خــود بخشــیده بــه لحــاظ
سبک شناسی نیز به شعرش تشخّص داده است ،به طوری كه میتـوان سـخن او را متمـايز از
هر شاعر ديگری دانست.
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