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 چکیده
د. در بیشتر گوناگون بررسی شو د از جهاتاز شاهکارهای ادب فارسی است که میتوان معنوی مثنوی

نی موورد نرور مولووی نمعنوی     شرح و توضیح ابیات و بیان معاب ،شده بر روی مثنویتحقیقات انجام
کمتور موورد نقود و بررسوی      زبوان مولووی  ( پرداختوه شوده و   کالمی و غیرهعرفانی،  ،کلی و ظاهری
 ازی در مثنووی ی رایو  لتتسو  هادر این مقاله شیوه رفع این کمبود، . برایقرار گرفته استدستوری 
هوای  ( موالنا از کدام شویوه 4رو هستیم: ال اصلی روبسؤ ده است. برای انجام این امر با سهبررسی ش

؟ ندازه در ساخت این لتات رعایوت شوده اسوت   اصول لتتسازی تا چه ا( 2 ده است؟لتتسازی بهره بر
مولوی در برابور   که ( برخورد مولوی با کلمات غیرفارسی چه صورتهایی داشته است؟ خواهیم دید9

 در ساختن واژگوان  ویداشته است و توانایی  ، نوآورانه و بدون تکلفواژگان بیگانه رویکردی منطقی
ن میوا در را  ای واژگانی بیان کند و این مسولله او بدون محدودیته را شافکار داده تا اواین امکان را ب

روش خوا  او  تعداد لتات نو و  نحوی کهب ،ترین شاعران زبان فارسی از این جهت قرار میدهدموفق
عنوان یک ویژگوی سوبکی   برا از شاعران دیگر متمایز و این خصیصه را برای او ازی سبکش در لتتس

 مطرح میسازد.  
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 مقدمه
آن بر کسی از اهو  ادب و   از جملۀ گرانبهاترین کتب منروم فارسی است که جایگاه ،مثنوی مولوی

 پیرامون این اثر گرانبها نوشوته شوده   شروح بسیاریتحقیقات و  . بهمین جهتعرفان پوشیده نیست
و توضویح   بیشتر این شروح و تحقیقات به بررسوی  اند.پرداختهآن ای از جوانب به جنبه که هر کدام

همووارتر   کتاب بوزر   اند تا راه درک معارف اینمعانی ابیات و شرح مشکالت مثنوی همت گماشته
ی رایو   هوا هی که تا کنون بطور جداگانه مورد بررسی قرار نگرفته شویو مهم از مسائ  یکی شود. اما
 و مثنوی شارحان از تعدادی کار ضمن نیز هاشیوه این از ببعضی هرچند– در مثنوی است ازیلتتس
 .است اشاره شده گذرا بطور
 و توازگی  بور  هوم  میرسواند،  یواری  فارسوی  زبوان  واژگوانی  غنوای  بوه  هوم  لتتسازی که پیداست    

 دارد ایتوازه  سوننان  کوه  مولوی چون ایسراینده افکار بیان برای هم و میافزاید شعر زداییآشنایی
 انود کورده  تولیود  خوود  آثوار  در شعرا از هریک که واژگانی بررسی بنابراین. است ناپذیراجتناب امری
کوه   طوور ؛ هموان بسویار قابو  توجوه اسوت     لتتسازی در مثنوی نیز امر .است ضروری و مفید بسیار

 هست و لتتسوازی را بایود یکوی از ویژگیهوای     بیش از هفتصد کلمۀ تازه در این کتاب خواهیم دید،
 بینویم: ده کلموۀ توازه موی   دوازبیتوی،  20222 تنها در صد بیت پایانی این اثور  دانست. مولوی سبک
قورن،  فرنواک، پرسوفه، قورن   کوش، ک صدهزاران، وحوی  باتلویم، نو، باجالل،واقبال ملکصاحب باگزند،
تازگی دارد، و دیووش نمثنوی، مولوی، دفتر ششم، ابیات « سنن گفتن»پوز، که در معنی  کن،ماتم
 (.  1320و  1322، 1144، 1101، 1144، 1144، 1149، 1142، 1113، 1111، 1114، 1140
یی واژه میسوازد و  ه پاسخ به این سؤالهاسوت کوه مولووی بوا چوه روشوها      اصلی در این مقالهدف     

همچنوین   ده اسوت. رای لتتسازی وضع شده تا چه اندازه در مثنوی رعایوت شو  ضوابطی که امروزه ب
دازیم کوه  ه میپور مورد نیاز در تعلیموات صووفیان   _اسالمیاکثراً و _برویکرد او در برابر کلمات عربی 

 بنشی از آن بلتتسازیهای او مربوط میشود.
تنها  منسجمی صورت نگرفته و سازی مثنوی تحقیقواژه که در زمینۀشود نشان خاطر الزم است    

که بیشوتر بوه    مرحوم زرینکوب است سرّ نیتوان به آن اشاره کرد کتاب منبعی که در این زمینه می
فرهنو  لتوات و   گووهرین نیوز، در    استعمال و لتات نادر مثنوی پرداخته است.لتات پراستعمال، کم

میدانود و بیوان   « ات خوا  مثنووی  ترکیبو »، یکی از فواید کار خود را پرداختن بوه  تعبیرات مثنوی
فرهنو  لتوات و   « ناسوت وجوود آورده  دبیات فارسی بلتات نوظهوری در زبان و ا»میکند که مولوی 
توضیح کلمات بکاررفته در مثنوی و فارسی ،   یازده(. اما وی تنها ب4ج ، گوهرین: تعبیرات مثنوی

فرهنو   ی لتات نپرداخته است. بندی دستورساخت و طبقها غیرفارسی بودنشان همت گماشته و بی
 عبدالرضا علوی نیز به وجه دستوری کلمات توجهی ندارد. مثنوی
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سننگویان زبان بدیهی  از مفاهیمی است که از سوی «جمله»و « زبان» نندما« واژه»مفهوم     
توانند توصیف ولی نمی ،شناسندنند این اصطالحات و مفاهیم را میمیک د. آنها گمانشوفرض می
د، تعاریف گوناگونی مسلله نگاه شوبه اینکه از چه بعدی ب بسته از آنها به دست دهند. روشنی

 قرار زیرند:خواهیم داشت. برخی تعاریف موجود از واژه ب
دارای یک تکیه است و  ،از نرر آوایی: یک ساخت آوایی است که از یک یا چند هجا تشکی  شده»

 عنی میتوان در آغاز یا پایان آن سکوت کرد.وجود دارد ی 2در آغاز یا پایان آن یک درن 
ی دستوری زبان هااز یک یا چند واژک تشکی  شده و در سلسله مراتب واحد :از نرر ساخت صرفی

 در ساختمان گروه بکار میرود.
   عبارتست از یک واحد معنایی که بر یک چند مفهوم منفرد داللت دارد. :از نرر معنایی
دارای وحدت امالیی است به این معنی که در نوشته معموالً فاصله ای در دو طرف  :از نرر امالیی

 .(22   ، کلباسی:ساخت اشتقاقی واژهن «آن رعایت میشود
کلمه به آن واحد زبان فارسی گفته میشود که از یک واژک یا بیشتر ساخته شده است و خود در »    

 .(441 ، باطنی:  توصیف ساختمانی دستوری زبان فارسین «کار میرودواحد باالتر یعنی گروه بساختمان 
و کوچکترین واحد معنی دار کالم که دارای وحدت و استقالل دستوری و معنایی و امالیی »    

مانند:  ،وجود آمده استرد و از یک یا بیش از یک سازه بعهده داآوایی است و در سنن نقشی را ب
 .(44، فرشیدورد:  مفص  امروزدستور ن« و گالب او، انسان، از ،رفت

در مثنوی معنوی ازیلغتس روشهای  
های زبان توان از پیوستن واژهت. مراد از ترکیبی این است که میزبانی ترکیبی اس زبان فارسی...»
و مفاهیم تازه بهره گرفت، و برای بیان معانی  هایکدیگر، یا افزودن پیشوندها و پسوندها به آنب

 .(0، مقربی:  ترکیب در زبان فارسین «تازه با معانی تازه ساخت واژۀگونه هزارها بدین
آنان  .است ازیلتتسفرآیند  اندمطالعۀ آن پرداختههمترین موضوعاتی که علمای صرف بکی از می    

 .اندمطالعات بسیاری انجام داده توجه داشته و دربارۀ آن های غیربسیطساختمان واژههمواره ب
ساخت زبان عربی با توجه ب واند ند ترکیب و اشتقاق را توصیف کردهدستورنویسان سنتی دو فرآی

یی را که از ریشۀ فع  گرفته شده هاهافزایی ساخته میشدند مرکب و واژطریق وند هایی را که ازواژه
 آنان در ،واژه ساختمان ینۀزم مطالعات غربیان درسالهای اخیر با توجه ب در .بودند مشتق مینامیدند

مرکب وند را بی ی غیربسیطهاهافزایی را اشتقاق و واژوند ،های خود تجدید نرر کردندتوصیف
طریق آن دو  ها ازاشتقاق و ترکیب دو فرآیند پربسامد هستند که بیشتر واژه سازیواژهدر  .نامیدند
 ،اختصارسازی ،تبدی  یا صفر ،از آنها فرآیندهای دیگری مانند تکرار تیرالبته ب شود.می ساخته
ی هاهآمیزش و گسترش استعاری وجود دارد که براساس آنها میتوان واژ ،سازیواژهسر ،سازیکوتاه
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هایی میپردازیم که از آنها شیوهدر اینجا تنها ب .(14و  11   :شقاقی ،مبانی صرفن جدیدی ساخت
 سازی استفاده شده است:در مثنوی معنوی برای واژه

 آزاد تکواژ و( وابسته یا آزادن واژگانی تکواژ یا بسیط واژۀ چند یا دو گذاشتن هم کنار با»: ترکیب.  5
: شوقاقی  صورف،  مبوانی ن «شوبنم : مثوال  دارد؛ نوام  ترکیوب  که میآید حاص  جدیدی واژۀ دستوری،

 سوت ا آن مرکوب  کلمۀ: »میکند دربارۀ ترکیب روشن نیز را دیگری نکات فرشیدورد تعریف(. 34 
 خاصویت  ترکیب، اجزای بطوریکه باشد، شده ساخته دو آن ترکیب از یا هاکلمهنیمه یا هاکلمه از که

  : فرشیدورد امروز، مفص  دستورن «باشند داده دست از را خود معنائی یا آوائی یا نحوی یا صرفی
 ماننود : مرکوب  صوفت  442. تقریباً 4:  شودمی دیده مثنوی در تازه مرکب کلمۀ 112 حدود(. 442

 و کوور آب انودیش، پویش  کژتیور،  جو،اسب دورانداز، پر،چشم بین،افزون سودا، اخترسوز،پُردُر، خوش
 ،2442 ،2220 ،4910 ،4443 ،4441 ،124 ،923 ،00، 29، 24 ابیوات  اول، دفتور  هموان، ن بدروان
 :بیت این در «دمآدم» مثالً و ؛(2304 و 2311
 آدموووی گووور کووون اشوووکال ایووون حووو ّ

 
 دموووویآدم اگوووور دم کوووون ایوووون خوووورج 

 (404 بیت پنجم، دفتر همان،ن                  
 خوواب، جاموه  صویق ، اهو   ثبت، و خط نان،اه  زادن، اثرها مات، و برد مانند: مرکب اسم 993. 2

 خوواهیم  بودان  کوه  دانسوت،  مرکوب -مشوتق  کلموۀ  توانمی را مرکب مصدرهای البتهن گفتن اشکال
 ،4004 ،210 ابیوات  اول، دفتور : مولووی  مثنووی، ن پواره دل و الفرجرب مرغاب، سرا،خدعه ،(پرداخت
. از کلموۀ  (1444 و 2340 ،2112 ،4404 ،4234 ،32 ابیوات  پونجم،  دفتر ،9132 و 9442 ،2442

 نیز نمیتوان گذشت:ازهیچ( نآش ساخته« باهیچ»زیبا و خالقانۀ 
 هووویج کجوووا بوووودی بووورادر؟ هووویچ جوووا  

 
 «جبوواهوویچ»هوویج چووه پنتووی بهوور خوووردن؟  

 (194 بیت ششم، دفتر مثنوی،ن               
ای واژگانی یا دستوری واژۀ مشتق به پایه (پیشوند یا پسوندنبا افزودن وند اشتقاقی » :اشتقاق  .2

مشتق »این امر را فرشیدورد چنین بیان مینماید:  .(14  ،همانن« میشود. مثال: نادان   ساخته
بدست میآید که بنیاد نامیده  4ایکلمهکلمه یا نیمهالحاق ضمیمه بربسیطی است که از کلمۀ غی

نپسوند یا که ضمیمه « ا»و « ی»و « نا»دانا که کلماتی مشتقند و  میشود؛ مانند ناگوار، تهرانی،
در  (.491، فرشیدورد:   دستور مفص  امروز« نبنیادند« دان»و « تهران»و « گوار»ند و پیشوند(ا

تقریباً همۀ کلمات  . صفات مشتق:4نورد: چشم میشتق تازه بواژۀ م و سی یکصد 2مثنوی حدوداً
                                                           

بکاار نميارود و فقار در ساانتمان کلماات مرکات و مشات  و  ئینصریست لغوی که مستقاًل و بتنهاکلمه سازه یا عنيمه. »1
 (.141)دستور مفصل امروز، فرشيدورد: ص « مشت  استعمال ميشودشبه

موالنا را گردکرده و بدون یکان مینویسیم، زیرا ساابۀۀ کامال اتااا سارسا  در دسات نیسات و ن یتاوان         . تعداد واژگان نوساختۀ2
 ایم.های  چون دهخدا سابۀۀ اتاا را پ  گرستهاند. اما در حد مۀدور در اتتنامهاط ینان داشت که کدام کل اا تازه
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گر، ستوه، البهباتاب، باعطا، باگشاد، باپایان، شهوتی، بی وش،نیست صفت هستند: مشتق مثنوی
، دفتر 9044 و 9231، 2413، 4224 ،42 گلناک، نرمسار و... نمثنوی، مولوی: دفتر اول، ابیات

های مشتق در دفتر چهارم واژه»؛ نیز نک: 9434و  9221، 2310، 2424، 141چهارم، ابیات 
 مثالً: (؛http://aseman48.blogfa.com/post/1ن: دلفانی، نادیه «مثنوی

 زمهریوووووور ار پوووووور کنوووووود آفوووووواق را
 

 را« بااشوووراق»چوووه غوووم آن خورشوووید    
 (2433نهمان، دفتر سوم، بیت                  

در مثنوی دیده  نیز تازه 4قید پن واژۀ تازۀ مشتق،  یکصد و سی. قیدهای مشتق: در بین این 2
، دفتر پنجم، بیت 9412و  2922به رو، به سهو، به فن نمثنوی، مولوی، دفتر چهارم، بیت  شود:می

 ( و این دو قید در این بیت:4924
 «بووووه راز»آن یکوووی پرسوووید از مفتوووی    

 
 در نموواز« بووه نوحووه »گوور کسووی گریوود    

 (4204نمثنوی، دفتر پنجم، بیت              
هرگاه دو فرآیند ترکیب و اشتقاق برای ساختن واژه جدید به کوار  » :()با هم ترکیب و اشتقاق  .9
گذشوته از   .(34  :، شوقاقی مبانی صورف ن« مثال: ناخودآگاه ؛یدمیآمرکب بوجود -واژه مشتق ،رود

 مرکب تازه در مثنوی دیده میشود:-قید مشتق نودصفت و  سیمرکب، نزدیک -مصادر مشتق
 و باشند صفت میتوانستند و دارند صفت چون ساختاری که قیدهایی: تازه مرکب-مشتق قید نود. 4

 علَوم، برافورازان  پیداکنان، بضد ضد: ایمندیده نیز صفت نقش در را آنها ولی شوند، بقید تبدی  سپس
 دوان، رو بور  جویوان، افسوانه  کنوان، اَه گووش، بگرفتوه  اوستاناگشوته،  زده،تون  فزا،آیین سرایان،خوش
 پنجم، دفتر ،9491 و 2400 ،4144 ،4442 ابیات دوم، دفتر: مولوی مثنوی،ن کنانافسانه مال،چشم
 :مثالً ؛(9429 و 9919 ،2414 ،4430 ابیات ششم، دفتر ،1434 و 9232 ،4143 ،024 ابیات

 ازان پشووویمانم خوووود مووون نوووی،: گفوووت
 

 «گووزانانگشووتان» و «خایووان خووود دسووت» 
 (4042 بیت اول، دفتر همان،ن                 

 تیوه، دیوده، بگرفتوه  کسوه، اسوتم  آشوناآموخته، آدموزاده، یوک   ماننود   :نو مرکب-صفت مشتق 92 .2
پور نمثنووی، مولووی:    مانده و اشکسوته نارفته، عجبپرافروخته، دست در تقلید و حجت درزده، بادیه

و  9244، 444، 422، دفتر سووم، ابیوات   9419و  9412، 4402، 4291، 414، 44دفتر اول، ابیات 
 ؛ و مثالً این دو صفت زیبا در این بیت:(1023

 ایمانوووودهاینچنووووین منووووذول واپووووس 
 

 «ایرانوودهگووردون»دون و « کنوودۀخانووه» 
 (4144نهمان، دفتر سوم، بیت                

                                                           
« عویادن »ای )مانناد  است و برخالف غزایاا ش س، سعل تاازه چنانکه خواهید دید، اتاا تازۀ مثنوی شامل اسم و صفت و قید . 1
شود. ض ایر و حروف اضاسه زبان سارس  نیز محادود اسات و موااوی و    ( در آن دیده ن  (262، بیت 1، مواوی: ج کلیاا ش س)

 دیگران در آنها بدعت  ندارند.
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 هایی که از روشهای دیگر ساخته میشوند نیز از سوه دسوتۀ دسوتوری   نباید فراموش کرد که واژه    

-آنچه با عنوان تکرار میآید نوعی ترکیب و سواخت کلموۀ مرکوب نو مشوتق    یادشده بیرون نیستند: 
هاییست که ساده، مشوتق، مرکوب   و تبدی  و گسترش استعاری نیز تتییر کاربرد واژه 4مرکب( است،

 مرکبند.  -یا مشتق
 .سواخته میشوود  « قواه قواه »و « بگیربگیور »گاهی با تکرار یک پایه یا واژه کلماتی مانند » :تکرار  .4

کلموۀ مکورر مفواهیمی    شوند و تکرار ساخته میفرآیندی موسوم بهای زبان فارسی با بسیاری از واژه
. کلمات تازۀ حاص  از (33  شقاقی:  صرف، مبانین« .. را میرساند.افزایش و ،تأکید ،همچون شدت

انود:  ساخته شوده فع  آوا و بنبا تکرار اسم، نام ی مرکباین اسمها . اسمها:4تکرار مثنوی دو نوعند: 
، دفتور  4424چواق نمثنووی، مولووی: دفتور سووم، بیوت       شعله، خیزخیز و چاقژیغ، شعلهژغ، ژیغژغ

نیوز  « توی توی »نرر میرسد (. ب9314، دفتر ششم، بیت 042و  099، دفتر پنجم، 9490چهارم، بیت 
 ننستین بار در این متن ادبی آمده باشد:

 کنوودمووی« توویتووی»ور نباشوود گوووش و  
 

 کنووودخویشوووتن را گنووو  گیتوووی موووی   
 (4024نهمان: دفتر اول، بیت                  

 ساخته شده -و تلقی اسم بعنوان واحد سنجش–نیز با تکرار اسم  ی مرکباین قیدها. قیدها: 2
و  9939، 4394مولوی: دفتر چهارم، ابیات  کی ، گزگز و دَوردَور نمثنوی،توه، کی قبّه، توهاست: قبّه
 باشد:نیز ممکن است ننستین بار در مثنوی آمده « موجموج(. »2402و  4302، دفتر ششم، ابیات 9444

 هووور دو بووور هوووم میزننووود از تحوووت و اوج
 

 «موووووجموووووج»بوووور مثووووال آب دریووووا   
 (2440نهمان: بیت                               

که موالنا « جوبجو»ای میآید؛ مثالً در گاهی بین دو جزء همانند قید حاص  از تکرار، حرف اضافه    
 آن را در این بیت آفریده است:

 عاشوووقی شوووو، شووواهدی، خووووبی بجوووو   
 

 «جوبجوووو»کووون صوووید مرغوووابی هموووی  
 (9292نهمان: دفتر پنجم، بیت                

که مقوله و نقش واژه را بدون هیچگونه افزایش یا کاهشی یکی از فرآیندهایی » (:صفر)تبدیل   .4
بصورت  هنگام نیاز وگویشوران ب .میدهد و واژۀ جدیدی میسازد فرآیند تبدی  نام دارد  تتییر

ه صفت را بمنزلۀ برای نمون میزنند. سازیواژهرر خود دست بن ناخودآگاه با تتییر مقوله واژۀ مورد
که در زبان فارسی یک « وبخ» صفت یا قید؛ مثالً واژۀ را بمنزلۀکار میبرند یا اسم اسم یا قید ب
در  .(421  : شقاقی صرف، مبانین «دی  میشودبا فرآیند تبدی  به اسم یا قید تب صفت است

                                                           
 مرکب ش رده شد.-مشتق. بنابراین صفاا و قیدهای حاصل از تکرار ذیل آمار اتاا مرکب و 1
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در این  ؛ مثالًده و در مقام اسم بکار رفته استجانشین موصوف شمثنوی، فراوان میبینیم که صفت 
 :پایان مثنوی بیتدو 

 «دلوووووهده»گوووور نووووودانی یوووووار را از   
 

 از مشووووام فاسوووود خووووود کوووون گلوووووه  
 (1134نهمان: دفتر ششم،                       

 «تیووووووزهش»از بنووووووار آن بدانوووووود  
 

 دیوووو  شوووویرینی ز سووووکباج توووور ش    
 (1131جا، بیت نهمان                            

 اول درجۀ در و دارد صفت ساختار که ستا مثنوی در مرکب-مشتق و مرکب تازۀ هایقیداینها     
 از پاک گوش،بگرفته زده،تن چارپرّه، حالجو، فزا،آیین گو،آه مثالً برود؛ بکار صفت مقام در میتوانست

 بیت سوم، دفتر ،9491 بیت دوم، دفتر ،2210 بیت اول، دفتر: همانن مالچشم و دوان رو بر قذر،
 و 2414 ابیات ششم، دفتر ،1292 ،9232 ،024 بیت پنجم، دفتر ،4414 بیت چهارم، دفتر ،4122
 است:نیز همچون قید استفاده کرده « آزاربی»از صفت مشتق  ، در همان بنش سننش،مولوی (.9919

 آن عتاب ار رفت هم بر پوست رفت
 

 سوی دوست رفت« آزاربی»دوستْ  
 (1141نهمان، دفتر ششم، بیت                

ی هاهحوز به مصداقهایی در ،عالوه بر مصداق اصلی خود ،ایهرگاه واژه» :استعاریگسترش   .0
دستگاه فرستنده یا گیرنده نمثالً واژۀ آنتن  ؛گسترش استعاری روی داده است ،دیگر ارجاع کند
اما هرگاه برمبنای شباهت میان رفتار فردی با این  .کار میرودتگاه بدسب برای ارجاع (امواج بی سیم

 صرف، مبانین« فردی نسبت داده شود با گسترش استعاری معنای واژه سر و کار داریمب ،دستگاه
دور از مبدأ آغاز میشود و آفتاب برای سراینده و انسان « نی»مثنوی با استعارۀ . (444 :شقاقی

های مهم ، آتش، باد، خاک، طوطی، شیر و روباه را از استعارهنخورشید(، آینه، دریا، نردبان، کوه، آب
جای اگر کاربرد واژه ب ، زنگویی(.های تربیتی در مثنوی معنویاستعارهاند ننک: این کتاب دانسته

گسترش مجازی عالقۀ شباهت ندانیم، استعاره بدانیم و آن را محدود بای واژۀ دیگر را با هر عالقه
؛ مانند هر سرایندۀ دیگری دیده میشود مولوی و توسع و مجاز در سنن است نیز شبیه همین مقوله

 برد:کار میرا بمعنای سنن گفتن ب «پوز» مثالً وی
 «پووووز»گفوووت: دانوووم مووورد را در حوووین  

 
 ور نگویوووود، دانمووووش انوووودر سووووه روز    

 (1322، بیت 0نمثنوی، مولوی، دفتر           
  یوک   شویوه   این است. در بیگانه لتات برابر در موجود لتاتب بنشیدن جدید معنیتغییر معنا:   .7

 سوپر،  نریور  اسوت،  گرفتوه  نوود ب نیوز  جدیود  معنوای  قودیمی،  و گذشوته  معنای حفظ ضمن  لتت
 چنین اند.که در گذشته معناهای دیگری داشته (صفحۀ گرامافونن نوار و صفحه  ینچال، تیراندازی،

 کوار ب توازه  معنوای  در را تصووف  اصوطالحات  برخی موالنا مثالً میشود؛ دیده نیز مثنوی در ایشیوه
 در هم موالنا از قب  تعبیرات اینگونه اکثر آنکه با: »است کرده بیان زمینه این در کوب زرین. میبرد
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 اکثر و است برده کارب ای تازه یا خا  معنی در موالنا را آنها از بسیاری است، بوده رای  صوفیه بین
 .(424  : کووب  زرین ،نی سرّن «است یافته رواج صوفی متأخران نزد در مثنوی زبان طریق از آنها
 بوا  را موالنا برداشت تفاوت و دمیبر نام را صافی و اولیا خاطر، اه  الوقت،ابن نریر اصطالحاتی آنگاه
 از. ابدمی دیگری معنای موالنا نزد در نیز حکما تعابیر از بعضی همچنینتوضیح میدهد.  رای  معنای
 محسووب  بواطنی  گانوه  پون   قووای  از ایقوه و دارد نام بنطاسیا حکما نزد که مشترک حس» جمله
 گانوۀ پنج انهار که دارد را ایسرچشمه حکم و میکند مرتبط هم با را ظاهر حواس مدرکات که است
 خوا   قووۀ  ایون ه ب نرر میگوید سنن مشترک حس از موالنا وقتی اما... میریزد آن در ظاهر حواس
 نرور ب مشوترک  حیووان  و انسوان  بوین  ادراک مرحلوۀ  در باطن و ظاهر حواس از را آنچه تمام ندارد.
 مقیود  حکموا  مواضعات چهارچوبۀ در اینجا در را خود مثنوی سرایندۀ گویی و... دارد نرر در میرسد
 معنوای  در گاه مثنوی در که رای  غیرعلمی الفاظ از اینها از غیر .(223و  221مان:   ه« ننمیدارد

 :کرد اشاره بدین دو مورد میتوان است رفته بکار معمول غیر
 :مأنوس و معاشر معنای به «آمینته»

  آوینتوووووهمصوووووحفی تنهوووووا اوسوووووت
 

 آمینتووووه یووووا گسووووتا  نوووویم موووون 
 (4193بیت  سوم، دفتر همان،ن                 

 آمینتوووووه  جنسوووووها بوووووا جنسوووووها
 

 انگینتوووووه زینتوووووی تجوووووانس زیووووون 
 (214بیت  دوم، دفتر همان،ن                    

 :ذوق معنی به «نوش»
 گوووووووش انووووودرخورد  نوووووه  آوازی دارد
 

 نووووش گووووش در نهوووان آوازش هسوووت 
 (2414بیت  دفترپنجم، همان،ن                 

 و رعایت آنها در مثنوی اصول لغتسازی
سوووی هاسووت کووه از هووای بیگانووه سالبرابوور واژه رسووی درهووای فاو گووزینش واژه ازیلتتسوو مسووللۀ

رهنگستان و ف .فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نویسندگان و مترجمان مورد توجه قرار گرفته است
بایسته اسوت.   سازانآنها برای واژه که رعایت اندرا معرفی کرده اصولی سازیبرای لتت برخی محققان

 ویژگیهوای  جملوه شده. از لتات ساختهسازان است و برخی مربوط بلتتبها مربوط برخی از این ویژگی
شوود  هر یک از این دو شرط باعث می ست و دیگر داشتن ذوق ادبی و نبودزبان اساز تسلط بیک لتت
اموا   ساختن لتات ناساز و نادرست منجر شود.و ب نپذیرد شاید انجام باید و آنگونه که ازیلتتستا امر 

بورای   بان بهترین نمونهزفارسی شعرای بزر  این دو شرط در چه کسانی تحقق میابد؟ بدون تردید
 در لتات و نیز تأملی آن و زنده دیوان شمس با غزلیات جاندارمنتصر ب نگاهی خواهند بود. لتتسازی

عنوان ادیب عملکرد موالنا ب برای اینکه ببینیم صالحیت موالنا در این امر است. مؤید مثنوی معنوی
و اصوول  سواخت  ویژگیهوای واژۀ خووش  چگونه بوده اسوت، ننسوت ب  و شاعری مبتکر در این زمینه 
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(، 94گزینوی:    گزینی، گروه واژهاصول و ضوابط واژهنک: ن میپردازیمنرر فرهنگستان  سازی ازواژه
 :شده در مثنوی نگاهی میاندازیمهای ساختهو سپس بواژه

 .برساند را نرر مورد معنای بنوبی باید شدهساخته لتت اجزایرسایی:  -5
های یادشده مشاهده کردید که در نمونه. مینورد چشمب کامالً مثنویتازۀ  کلمات در نیز ویژگی این

تکلفانه از تکواژهای در دسترس خود اسوتفاده میکنود.   برای موالنا تنها رساندن معنا مهم است و بی
و نبنابراین، اگر برای درک برخی لتات فارسی و بویژه عربی مثنوی الزم باشد بلتتنامه مراجعه کنیم 

تعقیود خاصوی ندارنود(، درک    ای برای درک آنها نیز کافیست و آنها نیز البته دانستن معنای لتتنامه
   در لتتسازیهای مولوی، کلمۀ نارسایی یافت نشد.   لتات برساختۀ مولوی معموالً آسان است.

 باید کوتاه باشد. «االمکانحتی»لتات مرکب  کوتاهی: -2
سازی فرهنگستان است از ضوابط واژه« االمکان از لتت بیگانه کوتاهتر باشدلتت فارسی حتی»اینکه 

ی هوا های است که سازترکیبات مثنوی بگونه(. 94  : گزینیواژه گروه گزینی،واژه ضوابط و اصولن
 ؛دارد چهار هجوا کمتر از  ترکیبات دیگر اکثر این عبارتب ؛تجاوز میکند مستق  آن بندرت از دو هجا

حالوت،  خووش خوارتن،  ،روتیره ،مزاجروح، تربدسگال، بینادل، پاککار، بدر ، باریک دل،اعمی نریر
و ترکیبوات   نیکویی حال ونیک ،نوجمال بیان، کم هنر،جان، کژسنت کار،نقش، سیهفر، زشتخوش
 هجایی کم است و بیش از چهار هجا نیز اندک است.چهار
 اه  استثنابگفت،ناورده مثالً ؛طوالنیتری نیز در مثنوی میبینیم که ساختۀ موالناستلتات  اما    
ناکرده، بندگی شرحه،شرحهسینه علَم،برافرازان گزان،انگشتان و خودخایاندست دید، و ظن
نمثنوی،  نوواقبالملکو صاحبوتد بشکسته دربالپیچیده،درخودمانده، وباد، پرالف کردن،وروغنآب

دفتر چهارم، بیت  ،2004و  4144دفتر دوم، ابیات ، 4042 و 4901 ،42، بیت اول دفترمولوی: 
 (؛ همچنین1114 و 4114 دفتر ششم، بیت، 9002و  9190، 4491، 4دفتر پنجم، بیت ، 9021

 :بیت این است لتات طوالنی
 روبدریوووودگان ،برکنووووده مووووو و ریووووش

 
 دیوووودگانپرخووووون برسوووورکردهخوووواک 

 (324بیت  دفتر سوم، همان،ن                  
برای درک سبب پیدایش چنین لتاتی و پرهیز نکردن شاعر از بکار بردن آنها، نکاتی را باید در     

 معنارسانی اص » فرهنگستان بدانها پرداخته است: ساختۀ لتات از برخی نقد در مجد نرر داشت که
 بجای نفس تنگی گلر، بجای باندروازه ویلچر، بجای دارچرخ کوتاهیست... صندلی اص  از مهمتر
 هایشیوهن اندشده پذیرفته فارسی در بلندترند خود فرنگی معادل از که اینها مانند و «آسم

، بهتر است در ترکیب کلمات حداکثر دو کلمه با هم ترکیب شوند. اما باید (42  : مجد لتتسازی،
« میزنشینکن، پشتکن... صداخفهپاکترکیبند... مانند برفقاب دانست که تا سه کلمه نیز 

؛ مثالً برای «برخی لتات هستند که بهتر است با جمله بیان شوند، نه با یک لتت» جا( ونهمان
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(. با نگاهی 41است نهمان:   « آماسهشام»رساتر از « های متز یا نناعتورم پرده»، «مننژیت»
و بیش ای نداشته ه استاد سنن نیز از طوالنی شدن ترکیباتش واهمهبینیم کبوستان سعدی، میب

است، بلکه شاید ساختن چنین واژگان و ترکیباتی نوعی هنرنمایی از مولوی چنین واژگانی ساخته 
بازپیچان نفس از حرام، ایام، عنانکردهونن ، تبهنامقفس، بینیز بوده و هست: استنوانی

، 2249، 4441، 2342، 9491عمر و روزی و... نبوستان، سعدی، بیتهای نیوش، نویسندۀ گفتارباط 
 (.2121و  2943، 2140

 لتات تازه باید با قواعد دستوری و ساختاری زبان منطبق باشد. درستی و بقاعدگی: -9
وضوح بیانگر این حقیقت است که موالنا ها و قیدهای مرکب مثنوی بصفت ،ساختمان اسمهانگاهی ب

 توان ساختمانن فارسی استفاده کرده و بندرت میلتات جدید از قواعد ساختاری زبابرای ساخت 
ساختارهای دهنده این است که این امر نشان ی در لتات مرکب مثنوی جستجو کرد.و نادر جدید
نهمان ساختارهایی که همیشه بیشترین رواج را داشته و امروز نیز باقی مانده  زبان فارسیاصلی 
گر شعرای توانای برای لتت سازی برخوردار است. موالنا و دیالزم ظرفیت  از در موارد نیاز است(
 نوآوری و ازاند موجود صرف نموده صحیح از امکانات گیریدر بهره زبان ذوق خویش رافارسی
 اند.با روح زبان فارسی غفلت نکرده مطابق
 اسوت  داده انجوام  نیوز  غیرمعمول نسبتاً یا قیاس زا خارج کارهایی لتتسازی زمینۀ در موالنا البته    
 سواختارهای  احیای برخی و فارسی زبان با سازگار و ممکن ساختارهای دادن نشان آنها از برخی که

 :است زبان شدۀدیده کمتر و شدهفراموش
 ،(شویرگیری  نموایش  شودن،  شیرگیرن «سازیشیرگیری: »کلمه یک در مصدری «ی» دو آوردن -4
 :است ممکن ولی غریب، و نادر که
 بووووین خرگوووووش بووووازیروبووووه تووووو رو
 

 بووووین خرگوووووش سووووازیشوووویرگیری 
 ( 4223 بیت ،4دفتر الهوتی، تصحیح همان،ن

 (:است زر او بنشش آنکه زربنش، معنای بهن زربنشش: فاعلی صفت پایان در زائد «ش» آوردن -2
 عوووادلی  نووووازی، مسوووکین  مشوووفقی، 

 
 دریوووووووادلی زربنششوووووووی، جووووووووهری، 

 ((الهوتی 4/132ن 9112 بیت ،4دفتر همان،ن   
 .است «مضارع ریشه+  اسم» آن عادی روال که
 . آفرینزشت: مضارع ریشۀ و بیانی صفت با فاعلی صفت ساختن -9

 آفووورینزشوووت شوووه ای: گویووود زشوووت
 

 مهوووین زشوووت بووور و خووووب بووور قوووادری 
 (الهوتی 1/134ن 2413 بیت ،2دفتر همان،ن      
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 میان در وجود این با اما. هست هم چنین و دانست اسم جانشین را صفت موارد این در میتوان البته
 .دارند را ویژگی این کلمه ده به نزدیک است، برده بکار ساختمان این با موالنا که صفتی صدها
 مطملنواً  کوه  ،«حیورت  انودر  حیرت اندر حیرت: »اضافه حرف دو واسطۀ با مکرر اسم سه آوردن -1

 :   است زیبایی بسیار ابتکار
 محنوووتم در موون  چووه  گووور پیوورا : گفووت  
 

 حیووورتم انووودر حیووورت انووودر حیووورت 
 ((الهوتی 1/114ن 301 بیت ،1دفتر همان،ن

 و هوزار  ده هوزار،  تنها هزار، ترکیبات از که حالی در. هزارانسه: شمارشی صفت به «ان» افزودن -4
میتوان تأکیود بور    (.هزار صدها و هزار دهها هزاران، بشک ن میشوند بسته جمع که هستند هزار صد

 فراوانی و کثرت را  غرض شاعر از این جمع کردن اعداد بزر  دانست.
 زحووو  توووا پانصووود و سوووال هوووزاران سوووه
 

 عمووووووو  آرد خاصووووووویتش بووووووودمدم 
 ((الهوتی 1/43ن 444 بیت چهارم، دفتر همان،ن    

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

 
 آگهنوووودبووووی زنوووودگان لعووووب ز کووووه 

 ((4/440ن 9434بیت پنجم، دفتر همان،ن     
 در «بوی » حقیقوت  در. خانموان بی و بیدل بیکار، در مثالً میسازد؛ صفت و میآید اسم از پیش «بی»

 .میآید اشتباه بنرر و است رفته بکار «نا» پیشوند بجای اینجا
 «گرچه» بجای «گر چه» -4
 اسووت نوواالیق گوور چووه دمهووا ایوون آنکووه ز
 

 اسووت سووابق هووم غضووب بوور موون رحمووت 
 ((الهوتی 4441/ 4ن 2042 بیت ،4دفتر همان،ن 

حرف اضافۀ بسیار نادریست که البته ابتکار مولوی نیست و پیش از او تنها در دیووان مسوعود سوعد    
 مالحره شد:

 مووون از دوازده و هفوووت و چوووار بگذشوووتم 
 

 گوور بصووورت بووا خلووق عصوور یکسووانم  چووه 
 (120، مسعود سعد،   دیوانن                 

 و تنافر حروف نداشته باشد. باشد واآخوش باید شدهساخته لتاتهنگی: شآخو -4
 در حوروف  تنافر و باشد بدآهن  که مینورد چشمب ایهنمون کمتر مثنوی مرکبکلمات  میان در    
 عامو   دو باشد و تلفظ را دشوار کنود. المنرج بهم نزدیک ؛ یعنی حروف قریبباشد داشته وجود آن
 سوویه، پور ز زر، سوه   پور رزق،  کسه،یک نریر بدآهنگی ترکیبات گهگاه که میشود سبب معنا و وزن

نمثنوی، مولوی، دفتور اول، بیوت    شود دیده مثنوی در نیز طلبمستسقیکمان و اشکسته حقنوان،
 بوا  کوه  (2044دفتر ششوم، بیوت   ، و 9039و  9234، 944 ، دفتر سوم، بیت2149 و 4442 ،4291
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بودن کتاب، کوه آزادی شواعر را کمتور میسوازد و او را وادار      تعلیمی همچنین و ابیات تعدادب توجه
 .است اندک بسیار میکند هر جایی معنای خاصی را بازگو کند،

 طلووبمستسووقی اسووت مستسووقی عشووق
 

 شووب و روز چووون آن و ایوون هووم پووی در 
 (2044بیت  ششم،دفتر  همان،ن               

 لتات بکار رفته در یک اثر متناسب با حال و هوای همان اثر باشد. تناسب: -1
همین دلی  باید انترار داشت که لتات و یمی در باب تصوف و سیر و سلوک بمثنوی کتابی است تعل

فراوانوی   نروایر آنهوا در ایون کتواب کواربری      فقر و ،توبه ،روح ،عشق ،توک  نریر تصوف اصطالحات
 بورای  ایون کلموات   از بلکوه  ،فراوانی نمووده  استفاده بسیط تنها از این کلمات موالنا نه داشته باشد.

افوزار درج میتووان دیود کوه در     برای مثال، با استفاده از نورم جسته است؛ لتات مرکب بهره  ساختن
پوذیر  پرسوت و توبوه  توبوه جوو،  رکبی نریر توبهم و از آن کلمات بار تکرار شده 34 توبه مثنوی کلمۀ
فرسوا،  ده، روحروح ،بنوش ر تکورار شوده و از آن ترکیبوات روح   با 432کلمۀ روح  ده است.ساخته ش

ار آمده اسوت  ب 911 عشقکلمۀ  دیده میشود. زارو کلمۀ مشتق روح روحمقبول ،روح البالد روح،پاک
سوت و همچنوین   کوار رفتوه ا  آمیوز ب بین، عشقخو، عشق، عشقکیشو از آن ترکیبات عشقباز، عشق

 منیور، دلبورده، دل کلمات مرکبی نریور  در و  بار 322 تقریباً دل کلمۀ مند.مشتقات عشقناک و عشق
 دیوده موی   دلروشن و شیشهدلنون، دلفرا ، دل رنجان، دل آرام،کباب، دلدل اصحاب دل، ،سیردل

 نما نیوز بکوار رفتوه اسوت.    حقای چون حقنوان و شده و کلمات تازه بار تکرار 4210 حق شود. واژۀ
حوال،  ، حوالجو، رنجورحوال، صواحب   حالترکیبات آن همچون اه  بار تکرار شده و 224حال  کلمۀ

 بدحال به چشم مینورد. حال ووقال، آشفتهحال، حالمجروح
 تصوف و برآمده از طرز فکر خا  مولوی در متناسب با روح ابتکاری عالوه بر اینها کلمات    

بااشراق، نوردیده، درخودمانده،  صیق ،اه تن، نان، اه مینورد، نریر اه  چشمب مثنوی
دیده نمثنوی، مولوی، دفتر تف و سلطاندیده، صاحبسینه، قربتمذهب، صاحبالهوی، دهسلطان

، 249، 429، دفتر ششم، ابیات 9191، 4201، دفتر پنجم، ابیات 9132، 9110، 2442اول، ابیات 
و  -که در چنین بافتی با ایهام همراه میشود-« آلودتن»(؛ همچنین 9142و  9214، 2139، 2449

 در این ابیات:« بااشراق»
 ، بووه گوورد حوووض گوورد   «آلووودهتوون»ای 
 

 پووواک کوووی گوووردد بووورون حووووض مووورد؟ 
 (4904نهمان، دفتر دوم، بیت                  

 زمهریووووووور ار پووووور کنووووود آفووووووواق را
 

 ا؟چووووه غووووم آن خورشووووید بااشووووراق ر  
 ( 2433نهمان، دفتر سوم، بیت                  
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 برخورد لغتسازانۀ مولوی با لغات بیگانه
ای که تمامی آنها پیشینه زبان فارسی در برخورد با لتات بیگانه پن  راه عمومی در پیش گرفته

-لتات زبانسی دارد. اگر امروز اصلیترین مسللۀ زبان ما معادلسازی برای طوالنی در نرم و نثر فار
متولی و  ،ی ترکیهابا زبان را ویژه زبان انگلیسی است، در گذشته نیز چنین مشکلیهای اروپایی ب
ها در زمان معاصر بسیار بیش از گذشته است. حساسیت تفاوت که این با .ایمی داشتهمنصوصاً عرب
تألیفات  نگارش و زبانعنوان زبان علمی زبان عربی را ب دانشمندان ایرانی ،پیشین هایرهاگر در دو

یا الاق   خویش آثار علمی ایرانی بودند، امروزه چنین نیست و اندیشمندان خود انتناب کرده علمی
سازی بیش از ی لتتهاهشیوتوجه ب امروزه ،نویسند. بنابراینزبان فارسی میآن را ب بنش عمدۀ
و تالش آنها  اما در نرم و نثرپیشینیان هم این موضوع دور از نررها نمانده است .گذشته است

 هست:چنین بوده و  های عمومی برخورد لتتسازانه با لتات بیگانه. شیوهمیتواند راهنما و الگوی کار ما باشد
  :وضع لغات جدید فارسی در برابر لغات بیگانه -5

بسامد در برابر  ،scenarioفیلمنامه در برابر  ،municipalityمثالً شهرداری در برابر گیرد؛ قرار می
frequency،  باشگاه در برابرclub ماهواره در برابر ن وsatellite).  در مثنوی نیز چنین کلماتی

 برابردر  بمیاک ،در برابر أقمرن= مهتابی(  مهتاب ،رمدبّ دوراندیش در برابر: دیده میشود. همچون
، که اکثراً در فارسی رواج یافته است و بنرر دست در برابر وضول و آبکژنگر در برابر احو نادر،

 میرسد ساختۀ مولوی باشد:
 هووم بووه طبووع آور بووه مووردی خووویش را    

 
 پیشووووووا کووووون عقووووو  دورانووووودیش را 

 (9344نهمان، دفتر ششم، بیت                
 در شوووب مهتووواب موووه را بووور سوووماک    

 
 و عوعووووی ایشوووان چوووه بووواک از سوووگان  

 (140نهمان، دفتر دوم، بیت                     
 جوووان کوووم اسوووت آن صوووورت باتووواب را 

 
 رو بجوووووووو آن گووووووووهر کمیووووووواب را 

 (4224نهمان، دفتر اول، بیت                  
 در گووو  تیوووره یقوووین هوووم آب هسوووت   

 
 دسووووتلیووووک ز آن آبووووت نشوووواید آب  

 (2210نهمان، دفتر سوم، بیت                  
  :لفظ ترکیب یا واژه بیگانهبهلفظ ترجمۀ -2
کار رفته است و ر مثنوی هم این شیوه بساخته شده است. د black boardدر برابر « تنته سیاه»

در  ریزباده ،نواه در برابر مستسقیآب ،شمار معادل یوم الحساب روز همچون هاییترکیبات و گروه
نیز  حروف در مورد حتی .نجی در برابر شفیع آمده استمیاو  در برابر ناصح پندتوز ،برابر ساقی

 :است« من غیر»که ترجمه « جز از»مانند  ،مینورد چشمب ییهاهترجم چنین
 گرنوووه سووواقی حلوووم بوووودی بووواده ریوووز  

 
 نیسووووت غیوووور نووووور آدم را خووووودش   

 

 دیووووو بووووا آدم کجووووا کووووردی سووووتیز   
 (944نهمان، دفتر پنجم، بیت                  
 جوووووان نیابووووود پووووورورش از جوووووز آن 
 (214نهمان، دفتر چهارم، بیت                 
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 :نژادهساختن لغات دو –9
جزء آن فارسی و  گاه یک ،و هست که در کلمات مشتق و مرکب این امر در زبان فارسی رای  بوده

سیلندر، طلبیدن و بانکداری، سر ،گاهتوقف ،نانهتلفن فارسی باشد. لتاتی همچونجزء دیگر آن غیر
ارسی فدر مواردی حتی از پیوند دو عنصر غیر زبانانفارسیمؤید این ادعاست.  صدها کلمه دیگر
سازی بنصو  این نوع لتت .باشیتاش و حکیمتلفنچی، خیل اند مانند پستچی ولتتی فارسی آفریده

و نثر  نرمکتب  .استفاده از آنها هستیم کارآیی فراوانی داردناچار ب ای کهبیگانه لتات در مواجهه با
کلمات ادبارجو،  مانند ،لتات فراوانی از این دست را در خود جای داده است فارسی از دیر باز

و بسیاری از  آگنده، ادرارجو و پاک از قذرحرف، باتناقض، فسقباریک آدابدان، پرحر ، بدخاصیت،
، 412، 442م، ابیات دونهمان، دفتر  در مثنوی موالنا آمده است ای که یاد شد ودیگر واژگان تازه

موالنا حتی در ترکیب  .(1290و  2494، 4120، 244دفتر پنجم، ابیات ، 9241 و 4449، 4149
ولین، نقد و کلمات عربی و ساختن کلمات فارسی تازه نیز دستی قوی داشته است؛ مثالً در لطف

و  افعالبدیع کی ،هب، کی ذالجیش، صاحب صِالت، اصحاب رَشَد، زعیمثقه، اه  قلب، صاحب
، دفتر 2421و  4414، دفتر سوم، ابیات 9044و  2300، 244نهمان، دفتر دوم، ابیات  دارالحرب

 (.2449و  4011، دفتر پنجم، ابیات 9444و  201چهارم، ابیات 
 ند نکتۀچید. در این خصو  باید بمیآشمار نیز ب آن سبکی عربی در مثنوی که از خصوصیات

بت موالنا نس ین زبان در عهدبد جایگاه زبان عربی و نوع نگرش .4 :اساسی توجه داشته باشیم
با روزگار ما  . زیرا شرایط اجتماعی روزگار ویمتفاوت بوده است بیگانه یهازبانب نگرش امروز ماب

دلی  پیوند دین بوده است و ب اسالمی علوم در حوزۀ موالنا اتتعلیم. 2های فراوانی دارد؛ تفاوت
و با چنین در زبان موالنا و مأنوس بودن شاگردان و مریدان ا این لتات کثرت عربیاسالم با زبان 
میداده و چه بسا موالنا  موالنا در هر حال معنا را بر لفظ ترجیح. 9رسد؛ نرر میلتاتی طبیعی ب

. موالنا 1دیده است؛ تر میمؤثرتر و مناسب ،مناطبان خاصیمطلب ب کاربرد این لتات را برای تفهیم
این لتات عربی  کاربرد ای از مواردداده و احتماالً در پارهظ و موسیقی کالم نیز اهمیت زیادی میلفب

 در کالم برجسته مورد دومین موسیقیایی کالم و یا ضرورت وزن و قافیه میباشد. تناسب از جهت
دو ویژگی در » :کوبزرینگفتۀ ب .معمول آنهاستغیرلتات در معنای  یا کاربرد و او یهالتتسازی موالنا

که اص  تعبیر  و بدیع طرفه و تعبیرات لتات وجود اول :است آن مزیت که مایۀ زبان مثنوی هست
و  الفاظ یا الاق  طرز استعمال آنها تا حدی تازگی دارد و دیگر این نکته که غالباً در هر قصه

 .(292 کوب: ، زرینسرنین «ستهاهای مناسب با مضمون قصتعبیرات بطور ماهرانه
معنای  راحتیای است که خواننده بموالنا بگونه در سنن طرز استعمال جدید باید توجه کرد که    

هوای خا  کالم وبا معنای جدید در حال عبارت دیگر قرار گرفتن لتاتبد. بمورد نرر موالنا را درمیا
 نجیرۀز . زیرا بافت واست فهمپذیرش و قاب بلکه بنوبی قاب  ،نامأنوس نیست غریب و موالنا نه تنها
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 معاصر میتوان را توجیه و القا میکند. در این باره در زبان مورد نرر موالنا جدید و کالم، معنای
 مرور، ب«زحمت کمتر» اص  طبق ، کهمثال: تلفن همراه نمود. به عنوان متعددی را ذکر هاینمونه
در را « همراه»گویشور زبان فارسی جزء ننست آن را حذف میکند و جزء دوم یعنی  ،انزم

در کیف منصوصش را همراهم »؛ مثالً میشود گفت ( بکار میبردmobilمعادل با لتت نجمالتش 
 .ایمزبانی میداند که گوشی و تلفن همراه را گفتهو هر مناطب فارسی« امگذاشته

 :و معنی خودشان( لفظ بابیگانه ) لغات کاربرد -4
 فارسی زبان دردر پایان میرسیم بدان لتات غیرفارسی که موالنا معادلی برایشان وضع نکرده است. 

 فارسی رن  کامالً که دارد وجود فرانسوی و انگلیسی اصطالحات و لتات توجهی قاب  تعداد معاصر
 موتور و ماشین، تلفن، تلویزیون، رادیو، قبی  از ،اندافتادهجا  ما زبان در اصطالح به و اندگرفته نودب

 بکار فارسی زبان در پیش سال صدها از که است غیرعربی و عربی لتت هزاران از غیر اینها .فیلم
بنابراین وجود . دارد سابقه دنیا زبانهای همۀ در امری چنین. اندگرفته فارسی شناسنامۀ و رفته

 است.چنین لتاتی در زبان مولوی و هرکسی طبیعی 
 آشنا و مأنوس هم چندان آنها از برخی که هستیم عربی لتات از انبوهی شاهد نیز مثنوی در    

 الفاظ همان کاربرد موالنا تصوف، و فقه نریر منتلف علوم اصطالحات اکثر در این بر عالوه. نیستند
 موالنا عهد در آنکه اول: دارد وجود اهمیت حائز نکتۀ دو زمینه این در. است داده ترجیح را عربی
 ثانیاً است؛ نبوده نامعقول امری عربی لتات این کاربرد و میشده محسوب علمی زبان عربی زبان
 در عربی هایواژه کاربرد که است طبیعی بوده، اسالمی علوم و اسالم دین موالنا تعلیم حوزۀ چون
 نامأنوس البته و غیرتنصصی لتات حوزۀ در. شود تلقی معمول و عادی امری موالنا مناطبین جمع
 معنیب «هزه» شب، آخر تاریکی معنیب «غلس» آهستگی، و درن  معنیب «انات» کلماتب میتوان
 قدیم، و حادث عرض، و جوهر نریر کلماتیب تنصصی لتات حوزۀ در. کرد اشاره تحریک و جنباندن
 .برمینوریم دیگر علوم از فراوانی لتات و فلسفه در موضوع و محمول

 حیووووات آن زاعتموووواد مووووؤمن لیووووک
 

 فوورس چووون سووحری ز کوورده روان خووم
 

 بووووود رحمووووان پرتووووو تووووانی کووووین
 

 انوووات بوووا و مهووو  بوووه غوووارت کنووودموووی 
 (41بیت  دفترپنجم، همان،ن                    

 غلووووس و مهتوووواب ز کرباسووووی کوووورده
 (1492بیت  دفتر ششم، همان،ن               

 بووووود شوووویطان هووووزۀ از شووووتاب وان
 (43بیت  دفتر پنجم، همان،ن                  
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 گیری نتیجه

عم  کرده است. وی از این تکلف و کامالً بیپروا کاربرد لتات بسیار آزادانه و بی سازی وموالنا در لتت
بکالمش تازگی  بر غنای واژگانی زبان فارسی بیفزاید، افکار تازۀ خود را بیان کند و راه توانسته است

-لتتهایی که او ساخته بیشتر مرکب و سپس مشتق و مشتقمالحره کردید که  دهد. بیشتری
لتات  بهره میگیرد. تبدی ، گسترش استعاری و تتییر معنای لتات نیز از مرکب هستند و

ساخت و نوع دستوری  هایجدول پیش روی آمار شیوه شده اسم و صفت و قید بودند.هساخت
  کلمات را نشان میدهد:

 طبقۀ دستوری تعداد سازیروش لتت
 )سراخدعه مانندن اسم 442 و( کژتیر مانندن صفت 992 112 ترکیب

 قید نمانند بفن( 4صفت نمانند بااشراق( و  424 492 اشتقاق
 (تیهبگرفته مانندن صفت 92و  (کناناَه مانندن قید 32 422 اشتقاق و ترکیب با هم

 مثنوی تازۀ مرکب-مشتق و مرکب مشتق، واژگان فراوانی
این لتات از لحاظ رسایی، کوتاهی، درستی و خوشآهنگی که فرهنگستان و لتتسازان معموالً    

وجود واژگان طوالنیتر  بول است. نکات جالبی که بدانها برخوردیمقنها تأکید میکنند قاب امروز بر آ
 برای بود و اینکه موالنا،و نادرستی تأکید بیش از حد بر کوتاهی کلمات استثنابگفت( نمث  ناورده

 آگه،بی مثالًن است داشته هم هنجارگریزیهایی کالم، جذابیت و شاعرانگی افزایش و مفهوم رساندن
 .شد اشاره بدانها قیاس منالف هاینمونه و او لتات درستی بررسی در که ،(زربنشش و هزارانسه

 ِنور(.همچنین بکلماتی پرداخته شد که متناسب با فضای مثنوی بوجود آمده است نمث  اه 
 ر برابر برخی از لتات عربیبرخورد لتتسازانۀ او با لتات بیگانه نیز مرور شد و دیدیم که موالنا د    

 نهمچون هلفظ نمودب، برخی را ترجمۀ لفظنمانند کژنگر در برابر احول( وضع کرده واژگان فارسی
نمث  ، لتات تازۀ فراوانی را با ترکیب لتات فارسی و عربی ساخته الحساب( یوم معادل شمار روز
 پذیرفته است. همچون دیگر کاربران زبان نیز نمثالً انات(عربی فراوانی را و لتات جو( اهلل

 :فهرست منابع و مآخذ
بنتیار زنگویی، اسداهلل، استاد راهنما:  ،(دکترینامۀ معنوی نپایان مثنوی در تربیتی هایاستعاره  .4

 .4913دانشگاه فردوسی،  تاد مشاور: جهانگیر مسعودی، مشهد،شعبانی ورکی، اس
الدین بن عبداهلل سعدی شیرازی، تصحیح و توضیح نامه(، مصلحوستان سعدی نسعدیب .2

 .4943غالمحسین یوسفی، تهران، خوارزمی، 
 .4949 علمی، تهران، عبدالحسین، زرینکوب، علمی، خدا، مالقات تا پلهله. پ9
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