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Studying the Rhythmic Structure of the End-rhyme of Masnavi According to
Derivational Compounds
Parvin Golizade∗
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the rhyme. The aim of Molana in using of these derivatives compounds in the endrhyme, is affecting the audience. In this essay derivatives compounds such as:
Affixes compounds, pseudo-affixes compounds, and short compound adjectives
nominative, adjectival compounds, infinitival words have been analyzed. These
derivatives compounds in the end-rhyme of Masnavi, created the literariness of his
poem, so that we can say that this technique is result of the poetic genius. Our aim in
this essay is studying the music function of derivatives compounds in the end-rhyme
of Masnavi.
Function of rhythmic compounds in Masnav
1. Affixes compounds: Persian language is an analytical language that affixes with
another simple or compound word to create numerous derivatives compounds. In
Masnavi we can see well-made and new Affixes compounds in the rhyme of poem
that increase the music of copulates.
2. Pseudo affixes compounds: Another compound that we can see in Masnavi is
Pseudo affixes compounds that aesthetic function in Molana poems is very
important.
3. Short compound adjectives nominative: these compounds are very widespread
in Masnvi, because these compounds are very prolific in Persian language and
poetry. The benefit of these compounds, in addition to aesthetic role, is the language
economic function of them.
4. Adjectival compounds: these compounds constructed in different forms such as:
noun + noun attribute + noun, attribute + attribute.
5. Infinitival compounds: the structure of infinitival compounds is consisting
essentially Short compound adjectives nominative that a suffix added to them.
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6. Hybrid combinations of words: These compound words are of another type of
derivative compounds in Masnavi that they are often used colloquially known as
"common components".
Keywords: Masnavi, deviational compounds, music composition, combine
construction, the stylistic distinction.
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نگرشی به باروی موسیقی کناری در مثنوی معنوی بر مبنای ترکیبات اشتقاقی
پروین گلیزاده ∗ ،قدرت قاسمیپور∗∗ و رضا گورویی

∗∗∗

چکیده
یکی از وجوه شیوایی و بالغت زبان مولوی عنصر ترکیبسازی است .پژوهشگران بیشتر به ادراک رموز عرفانی مثنوی توجهه
کرده و از روساخت و زبان مثنوی اشارهوار گذشتهاند .یکی از فنون مولوی در انعطها بخشهی بهه رهورت کهالب و بهاروری
موسیقی کناری ،بهکارگیری ترکیبهای بکر اشتقاقی در جایگاه قافیه است .بیشتر ترکیبهای برسهاخت او در مکهان قافیهه بهه
پیروی از ارل برجستهسازی با قاعدهافزاییها و هنجارگریزی های مخصهو

اسهت کهه التهذاف وافهر خواننهده را از شهعر

موجب میشود .بر انگیختن توجه مخاطب به رورت کالب یا نگارگری در عرر سخنسرایی ،افزودن بر بار موسیقیایی کهالب
و انباشت جای خالی قافیه از مهمترین انگیزههای مولوی از بهکارگیری این فن است .انواع ترکیبات اشتقاقی که مولوی جهت
غنای موسیقی کناری و باروری قوافی شعری در مثنوی نمایانده است فیل عناوینی چون ترکیبات ونددار ،ترکیبات شبهونددار،
رفات فاعلی مرکب مرخم ،ترکیبات ورفی ،ترکیبات مصدری و کلمات پیوندی تحلیل و بررسی شدهاند.
کلیدواژهها :مثنوی ،هنجارگریزی ،موسیقی کناری ،ترکیبسازی ،تشخص سبکی
مقدمه
زبان مولوی در مثنوی شیوا و رساست .یکی از وجوه شیوایی و بالغت زبانی آن ترکیبسازی است .تجلی ترکیبهات اشهتقاقی
در جایگاه قافیه ،افزون بر بلیغ ساختن رورت کالب مولوی ،موجب ایجاد تشهخص سهبکی بهرای سهخن او شهده اسهت بهه
گونهای که سخن او را میتوان از معاررانش متمایز کرد .یکی از جنبههای مطالعات سبک شناسانه بررسی رور زبهانی اسهت.

کشف این مختصات زبانی به لحاظ زیباییشناسی و تأثیراتی که بر خواننده میگذارد باعث تمایز میشود .پژوهشگران مثنهوی
بیشتر به شاخصههای عرفانی آن پرداخته و کمتر به جنبههای زبانی مثنوی ،بهویژه کارکرد ترکیبات اشتقاقی در آفرینش قافیهه،
توجه داشته اند .ظرافت خاری که در اعمال این فن رورت گرفته سبب سهاز نهوعی ادبیهت بهرای کهالب مودنها شهده اسهت.
بهرهگیری وافر شاعر از ترکیبهای اشتقاقی در مکان قافیه تا حدی است که میتوان آن را کشف مودنا دانست .مراد ما در این

∗ دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران (مسؤول مکاتبات)
∗∗ استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران

∗∗∗ کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
تاریخ ورول1393/2/2:

dr.golizadeh@yahoo.com
gh.ghasemipour@yahoo.com
rezagoroue@yahoo.com

تاریخ پذیر 1394/3/5:

Copyright © 2015-2016, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/), which permits others to download this work and share it with
others as long as they credit it, but they cannot change it in any way or use it commercially.

 / 48فنون ادبی ،سال دهم ،شماره ( ،5پیاپی  )22بهار 1397

جُستار انعکاس این ترکیب ها و نقش آنها در آفرینش قوافی شعر مودناست .نگارندگان ،به منظور اطمینان یافتن از ایهن جنبه
کالب شاعر ،تماب شش دفتر مثنوی را با استقصای کامل از نظر گذرانده و هم ترکیبات اشتقاقی قافیهساز را استخراج کردهانهد.
شواهدی که در این جُستار فکر میشود تنها بخشی از ترکیبات گسترده در مثنوی است.
یکی از انگیزههای مولوی در بهکارگیری ترکیب های دلنشین در مکان قافیه پوشش خأل وزنی است .مولوی با بهکهارگیری
این ترکیبها در مکان قافیه ،عالوه بر ایجاد نوعی لذت روتی و سماعی ،جنب غنایی شعر را نیز تقویهت مهیکنهد .وحیهدیان
کامیار دربارة تأثیر قوافی در لذت بردن از اشعار میگوید« :یکی از ترفندهای زیباییآفرینی در کالب قافیه است .قافیهه کهالب را
خو آهنگ و دلنشین میسازد» (وحیدیان کامیار .)7 :1381 ،نظری اجمالی بر ابیات زیر گواه این مطلب است:
آتههشهههت اینهههجا چهههو آدمســـو بهههود

آنچههههه از وی زاد مــــردافــــرو بههههود
(مثنوی معنوی)3473/3 :1362 ،

وهههم مههر فهرعهههون عـالــ ســـو را

عقهههل مهههر مهوسهههی جـــا افـــرو را
( همان)2307 /4 :

یکی از جلوههای موسیقی کناری سخن مولوی ،ترکیبهای اشتقاقی است .این وجه تمیز کالب مودنا سبب نوعی فرمالیسم
در شعر او شده است .هرچند محققان کمتر به این گرایش او توجه داشتهاند.
از دیگر ددیل گرایش شاعر به قافیهپردازی بر مبنای ترکیبات اشتقاقی ،تشخصی اسهت کهه بها قافیهه بهه کلمهات خارهی
بخشیده میشود« .قافیه در میان کلمات شعر تشخص لفظی دارد ،از طریق آهنگ کلمات ،مفهوب را به خواننهده و شهنونده القها
میکند ،مصراعهای شعر را تفکیک و مشخص میکند و توجه خواننده را به زیبایی فاتهی کلمهات زبهان جلهب مهیکنهد و در
نهایت بر خیالانگیزی شعر میافزاید» (احمدنژاد .)14 :1372 ،شفیعی کدکنی ،در مورد کوششهای مولوی در استفاده از قافیهه
میگوید« :کوششهایی که مولوی برای استفاده از ردیف و انواع آن و قافیه و رور گوناگون آن انجاب داده در ههی دیهوانی از
دیوانهای شعر پارسی و عربی دیده نشده است .او را باید شاعری به حساب آوریم که بیش از تماب شاعران جهان از موسهیقی
قافیه و ردیف و اهمیت آن خبر داشته و جای جای موسیقی کناری را در خدمت روح پوینده و جهان مهواج خهویش درآورده
است» (شفیعی کدکنی .)116 :1387،ترکیبهات برجسهت قافیههسهاز مثنهوی موجهب شهیوایی سهخن مودنها و نفهوف آن در دل
خوانندگان میشود:
یهها نههمیبههینهی تههو روی خهویهههش را

تهههرک کههن خهههوی لجـــا اندیـــ

را

(مثنوی معنوی)557/5 :1362 ،
کای رخت تابان چهون مههاه شـــ فـرو

وای بههه رههحبت کههافب و مغرورســو
( همان)1060 / 6 :

حال در چند بخش به تحلیل ترکیبهای قافیهساز در مثنوی میپردازیم .در این بررسی ،تأکید بر ترکیبات ونددار ،ترکیبات
شبهونددار ،رفات فاعلی مرکب مرخم ،ترکیبات ورفی ،ترکیبات مصدری و کلمات پیوندی است.
با تاب نق

ترکی های قافیهسا مثنوی

 -1ترکیبات ونددار :وندها یکی از امکانات پرشمار زبان فارسی هستند .این واژکهای مقید به طور مستقل کارایی ندارند
و تنها با افزودن بر جزء دیگر کلمه که پایه نامیده میشود در ساختار کالب جای میگیرند« .ونهدها را بهه سهه دسهت پیشهوند،
میانوند و پسوند تقسیم میکنند» (انوری .)274 :1389 ،بسامد ترکیبات ونددار مثنهوی در جایگهاه قافیهه بسهیار اسهت .مودنها
ساخت بسیاری از قوافی خود را مرهون این جنب زبانی است چنانکه با نظری اجمالی بر گسترة شش دفتر مثنوی میتوان این
نکته را دریافت.
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پسوند دارندگی و اتصا

«-مند» از جمله پسوندهای محبوب شاعر در خلق ترکیبات اشتقاقی و ،از نگاه دیگر ،یاریرسان

شاعر قافیهپرداز در ساخت قوافی بکر برای پوشش خأل وزنی است چنانکه شواهد زیر گویای این مطلب است:
کهودکهههان خهانههه دمهههش مهی کشههنههد

باشههد انههدر دسههت طفهههالن خوارمـــند
(همان)2941 /5 :

ور کسهی جهان بهرد و شد در دین بهلهنههد

نوحهههه مههیدارنههد آن دو رشـــ منــد
(همان)1224 /5 :

مولوی در ساخت این ترکیبات از هنجارهای زمانی خود عدول و ترکیباتی ارائه کرده است که در سهاختار جدیهد و بکهر
هستند .شاعر در ساخت ترکیبات فوق ،برپای ارل آشناییزدایی و هنجارگریزی زبانی عمل کرده است چنانکه واجهد رنگهی
زیباشناختی نیز هستند.
گاهی شاعر با خلق ترکیبی در مکان قافیه ،توازن مصراعها را در نظر دارد و بدین رورت شعر را به موسیقی نزدیک کرده
است:
ههمهچهنهیهههن پهیهاهههابههههای دردگـیـــ

رهههد ههههزاران آیههد از حهههترت چنههین
(همان)2154 /3 :

گاهی شاعر از آفرینش ترکیب در جایگاه قافیه زیباییهای لفظی را در نظر دارد چنانکه تقابل «گو وار» و «گوشهوار» در
بستر قافیه ایجاد جناس مرکب کرده است:
سهمهع شهو یهکهبهارگهی تههو گــو

وار

تههها ز حهلهقههه لعهههل یهابهههی گوشههوار
(همان)2043 /5 :

یکی دیگر از پسوندهای قافیهساز در مثنوی پسوند «-ناک» است .فرشیدورد درتعریف پسوند«-ناک» میگوید-« :نهاک کهه
 )-n�kاست ،پسوندی است فعال که بر نسبت و آغشتگی و دارندگی ددلت میکند و به آخر اسم یها
پهلوی آن هم «-ناک» (
رفت یا ریش متارع میپیوندد و رفت میسازد» (فرشیدورد .)412 :1386 ،مولوی در بهکارگیری این پسوند در جای جهای
مثنوی هنجارشکنی میکند و جهت ساخت قوافی دلنشین دست به قاعدهافزایی میزند:
جهنههس چهیهزی چههون نهدیههد ادراک او

نهشهنههههههود ادراک مـنـکـرنــــــا

او

(مثنوی معنوی)62/3 :1362 ،
رحهمهت مهخهلهوق بهاشهد غـصـهنــا

رحمههت حههق از غههم و غصهههسههت پههاک
( همان)3634 /3 :

ههرچهه گهویهی بهاشهد آن هههم نورنــا

کهآسهمههههان ههرگههههز نههههبارد غیرپهههاک
( همان)2489 /5 :

پسوند «-ناک» در ترکیب «نورناک» بر دارندگی و سبب ددلت میکند .همچنین ،در ترکیب «غصهناک» پسوند «-نهاک» بهر
نسبت و آغشتگی ددلت کرده و رفت ساخته است ،برخال

پسوند «-ناک» در ترکیب «منکرناک» که به نظر میرسد تاییهری

در معنای رفت ایجاد نکرده است.
کاربرد ترکیب در ایجاد قوافی شعری گویی شگردی از سوی شاعر است ،در وضعیتی کهه در تنگنهای یهافتن قافیهه قهرار
میگیرد مانند بیت زیر:
جهمهلهه مهاهروران بهریهن عهکهس آمههده

برگهههمانی کیهههن بهههود جـنـــ کـــده
( هما ن)1369 /4 :
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یکی از پُرکاربردترین پسوندهای ترکیبساز در مثنوی پسوند مکانی «-ستان» است-« .ستان» (اِستان و اُستان) پسوند فعال
� stبههوده اسههت»
اسههمسههاز مکههان و پسههوند غیرفعههال زمههان اسههت و در پهلههوی «-سههتان» ( )stanو در فارسههی باسههتان na
(فرشیدورد .)355 :1386،ترکیباتی که مولوی به مدد این پسوند در جایگاه قافیه نشانده است ،همگی بکر و سزاوارند:
پههر مههههن بهگهشهههههای تههها پهههران شهههوب

در حهدیهههق فکههر و سیبســتا شههوب
(مثنوی معنوی)1452/5 :1362 ،

این ترکیب خو ساخت ،افزون بر تحرک دادن به بیت ،موجب درنگ مخاطب میشهود و بهرای ادای مقصهود بیشهترین
کارکرد را دارد.
مولوی با این پسوند هم دست به آشناییزدایی میزند .همچنین ترکیباتی میآفریند که ،افزون بر توازن دو مصراع ،موسیقی
بیت را نیز غنی میکنند:
من شههکهسههتهم حهرمههت ایههمههههان او

پهههههس یهمهیههههنم بههههرد دادســـــتا او
( همان)1688 /4 :

ز آنهک نهیههم او ز عـیـبـسـتا بُهدسههت

و آن دگههر نههیمش ز غیبســتا بُدسهههت
( همان)3035 /2 :

«-ستان» در ترکیبهای فوق به اسم معنی پیوسته است و معنای محل و مکان را میرساند.
شماری دیگر از ترکیبهای ونددار در مکان قافیه که در عرر مثنوی خودنمایی میکنند عبارتاند از:
حلیهمند ( ،)236خشکستان ( ،)277قندستان ( ،)404آبستان ( ،)559حکهمگهاه ( ،)580قیامهتگهاه ( ،)615جهانور (،)669
آدمکده ( ،)649نادانه ( ،)635عمرور ( )551دانگانه ( ،)432مسکنگاه (.)411
 -2ترکیبات شبهونددار :برخی دیگر از ترکیبهای قافیهساز مثنوی به مدد شبهوندها آفریده میشوند .کلباسی در تعریهف
شبهوند میگوید« :شبهوندها (موارد میان مرزی) کلمات آزادی هستند که در ترکیب با کلمات دیگر با معنهایی بهه جهز معنهی
ارلی خود به کار میروند» (کلباسی- .)145 :1380،خانه- ،نامه- ،سرای و -جای برخی از شبهوندهای معرو

هستند .مولوی،

برای پر کردن جای خالی قافیه ،گزیری جز استخداب این شبهوندها ندارد .لذا ،در مثنوی پارهای از قوافی را میبینیم که از ایهن
نوع ترکیب ایجاد شدهاند .یکی از شبهوندهای فاقیهساز پربسامد در مثنوی ،شبهوند «-خانه» اسهت .حتهور ایهن شهبهونهد در
مکان قافیه لطف سخن را دوچندان میکند:
چهون بدانههسههتی کههه شههههههکر دانههههای

پههههس بههههدانی کههههاهل شــــکرخانهای
(مثنوی معنوی)369/4 :1362 ،

خهر بههطههی نهاگههاه از خــرخــانــهای

سهههههر به ههرون آورد چههههون طعهانهههههای
( همان)4232 /3 :

نقش شبهوند «-نامه» نیز در پرداز

ترکیبهای قافیهساز مثنوی شایان توجه است .شهاعر ،بها خلهق ایهن ترکیهبههای

قافیهساز ،موسیقی داخلی شعر را در خدمت موسیقی کناری قرار داده است:
چههرخ بهرخهوانههده قـیـامــ نـامــه را

تههها مهجههههره بههردریههههده جهامهههههه را
( همان) 4718 /3 :

گهشههت از جههذب چههو تهههو عههالمههای

در جهههان گههردان حســــامینامــهای
(همان) 2 /6 :

ویژگی این ترکیبات این است که فارغ از جایگاهشان در بافت شعر ،خود به تنهایی واجهد بالغهت و رنگهی زیباشهناختی
هستند.

نگرشی به باروی موسیقی کناری در مثنوی معنوی بر مبنای ترکیبات اشتقاقی 51 /

شاعر به کمک شبهوند گاهی به بازی با واژگان میپردازد تا قافیه موردنیاز
چهون عهمهارت دان تههو وههههم و رایهها

را بیابد:

گهنهههن نهبهههود در عـمـــارتجـــایهــا
( همان)2476 /1 :

نوجویی مولوی سبب شده است که وی گاهی با آفرینش یک ترکیب بکهر عهالوه بهر پویاسهازی زبهانش ،رسهالتش را در
پرداختن به قافیه و انباشت خأل وزنی به انجاب رساند:
ای خهههدا بههنههمههای تههو ههر چههیهز را

آنهچهنهههانک ههسهههت در خدعــهســـرا
( همان)1765 /5 :

برخی دیگر از ترکیبات شبهونددار قافیهساز مثنوی عبارتاند از:
درمانجای ( ،)33خاکیسرا ( ،)1301کبوترخانه ( ، )1140پنهانخانه ( ،)507خرابخانه ()751
 -3صفات فاعلی مرک

مرخ  :پربسامدترین الگوی ترکیبسازی در مثنوی رفتهای فهاعلی مرکهب مهرخم هسهتند.

گروهی از کلمات مرکب هستند که یک جزء آنها اسم ،رفت یا ضمیر و جزء دیگر آنها یکی از کلمات مشتق فعل است .ایهن
الگو زایاترین قاعدة ترکیبسازی است .رفتهای فاعلی مرکب مرخم ،بیش از هر چیز برای توریف ،ویژگیها ،رفات افراد
و اشیا به کار میروند .یکی از ددیل کوتاه یا مرخم شدن چنین رفاتی اقتصاد زبانی است .مولهوی ،بها پیهروی از ایهن الگهو،
ترکیباتی ساخته است که کالب او را بسیار مجمل و موجز کرده است .یکی از نمودهای برجست آن در مکان قافیه است .مودنا
در دفتر دوب ،در توریف افراد مکار ،ترکیب «حیلهپرست» را در جایگاه قافیه ارائه میکند:
مینمهاید سهیری ایههن حـیــل پرســ

واهلل از جهههمهههله حههریصهههان بهههترست
( همان)1144 /2 :

شاعر موسیقی کناری بیت را در خدمت ترکیبات اشتقاقی قرار میدهد تا شعر

را به بلیغترین شکل ممکن بهر خواننهده

عرضه دارد:
ایهن جهههههان تههههن غـلـطانـدا شهههد

جهز مهرآن را کهو ز شهههههوت بهههاز شهد
( همان)1560 /2 :

این قافیهاندیشی و رورتپردازی مودنا سببساز آفرینش رفات فاعلی مرکب متعدد در جای قافیه شده است ترکیبهاتی
که شوری را در مخاطب بیدار میسازد:
مهنههتههههظههر مهههههانههی در آن روز دراز

در حهسهههههاب و آفههتهههاب جـــانگدا
( همان)3478 /3 :

مههرد بُههههرنهها ز آن شهههراب ودگــیر

در مههههیان راه مههیافههتههههد چهههو پههیهههر
( همان)2096 /4 :

گاهی شاعر ترکیبها را با توازن مصراعها و وزن شعر همراه میسازد و بدین ترتیب شعر را به موسیقی نزدیک میکند:
آتهشههت ایهنهجا چههو آدمســـو بهههود

آنهههه از وی زاد مــــردافــــرو بهههود
( همان)3473 /3 :

گاه مولوی رفات فاعلی مرکب را طوری میآفریند که نهتنها موسیقی شعر غنی میشود ،بلکه شعر ارز
گههر نههداری بههو ز جههههان روشــنـاس

بالغی مییابد:

رو دمههاغههههی دسههههت آور بـــوشههناس
( همان)4777 /3 :
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مودنا در جایی دیگر ،جهت بیان مقصود و انباشته کردن خأل وزنی ترکیبی را خلق میکند که نه تنها خدشهای به معنا وارد
نمی کند ،بلکه به کالمش لطافت خاری میدهد و موجب درنگ مخاطب میشود:
شههههب نهههدزدیههدی چههههههراغ روز را

پههههی نههبههههردی بههههاغ عیـــ آمــو را
( همان)1647 /6 :

نوجویی مولوی در این زمینه بیشک برای او سبک خاری شمرده میشود .شاعر هنگامی که در تنگنای لفظ قرار میگیرد،
با عرض یک ترکیب بکر و ناب خود را از زیر بار سنگین وزن میرهاند:
او طههبهق بههنهههاد انهدر پههیههش شهههیخ

تهههو بهبههیهههن اسههههرار سراندیـــ

شههیخ

( همان)398 /2 :
عالقه و انس شاعر به ترکیبسازی باعث شده است از هر فررتی برای خلق این نوع ترکیهبهها در جایگهاه قافیهه بههره
بگیرد .بسیاری از این ترکیب ها نظرگیرند ،اما برخی از آنان چندان درخور نیستند و رر

خلق قافیه شاعر را به سهاختن ایهن

ترکیبها راغب کرده است:
چهون ربههاید غههارتی از جههفت شهههوی

جهههفت مههیآیههد پههههس او شــویجــوی
(همان)2875 /3 :

تها کههه مهههمان بههازگههردد شـــکرسهاز

پههیههههش شهههه گهههوید ز ایههههثار تههو بههاز
( همان)4172 /3 :

مولوی ،با توجه به اینکه قافیه تشخص لفظی به کلمات میدهد ،ترکیباتی را میآفریند که هم رورت کالمش را زیبا و هم
سخنش را برجسته میسازد:
ای دریههاهههها که دوا در رنههههجههتههههان

گههشههههت زههههر قهههر جــا آهنجـتـــا
( همان)2754 /3 :

شهرق خهورشهیدی کهه شهد باطـ فــرو

قهشههههر و عههههکس آن بههود خورشههید روز
( همان)3058 /4 :

ترکیبات «جانآهنن» و «باطنفروز» عالوه بر پوشش وزنی ،توجه مخاطب را برمیانگیزند و چنین است که کالب مولوی بر
سر زبانها میافتد.
شمار دیگری از رفات فاعلی مرکب مرخم قافیهساز در مثنوی فهرستوار آورده میشود:
بیداری

( ،)202چشمدوز ( ،)214پادنپرست ( ،)234طبلخوار ( ، )255احمهقگیهر ( ،)296خهونآشهاب ( ،)376دلنهواز

( ،)481پختهخهوار ( ،)511پهایسهوز ( ،)523چهربخیهز ( ،)705دلفهروز ( ،)756اشهکافهروز ( ، )827دردانهدیش (،)1140
قوتپذیر ( ،)1068دستآموز ()216
 -4ترکیبات وصفی :نوع دیگری از ترکیبهای اشتقاقی قافیهساز در مثنهوی ترکیبهات ورهفی هسهتند .ترکیبهاتی کهه بهه
اشکالی متفاوت ،مانند اسم +رفت  /رفت  +اسم  /اسم  +اسم ،در مثنوی جلوه گر میشوند .بسامد فراوان این گونه ترکیبات
اشتقاقی قافیهساز در مثنوی گویای توجه ویژة شاعر رورتگرا به قافیهپردازی بر مبنای ترکیب است .مولوی آگاهانه از این فن
بهره برده است و جایی که شعر

نیاز به قافیه پیدا کند ،ترکیبهای اشتقاقی دستآویزی برای پوشش این خأل وزنی هستند.

این ترکیبات که در جایگاه قافیه حاضر میشوند ،به دلیل تشخصی که قافیه به آنها میبخشد ،دارای برجستگی خاری هسهتند
که نظر هر خواننده را به خود جلب میکنند .شاعر افراد پرخور و شکمباره را با ترکیب دلنشین «دوزخ گلو» معرفی میکند:
در زمههههان پیههههش آیهههد آن دو خگلـــو

حههجتههش اینکه خهدا گهفهههتا کلهههوا
( همان)620 /2 :

نگرشی به باروی موسیقی کناری در مثنوی معنوی بر مبنای ترکیبات اشتقاقی 53 /

ظرافت مولوی در خلق قافیه به مدد ترکیبات اشتقاقی کامالً هویداست.
در دفتر سوب ،مولوی از ترکیب «اسم  +اسم» رفت مرکب جدیدی را در مکان قافیه آفریهده اسهت کهه در شهعر شهاعران
دیگر کممانند است:
تاجهههر ترسههههندهطههب ههع شـیشـــهجـــا

در طهلههههب نهههه سههههود دارد نهههه زیههههان
( همان)3089 /3 :

«شیشهجان» در معنای ظریف ،توریف انسانهای زودرنن و شکننده است.
یکی از کلمات پربسامد مولوی در ساختن ترکیبات ورفی قافیهساز در مثنوی ،واژة «خو» است .مودنا از ایهن واژه بهرای
توریف شخصیتها و موقعیتها بهره برده است:
نهوح چهههون شهمهشهیهر در خهواههید ازو

مهوج طهوفههان گشهههت ازو شمشـیرخـو
( همان)352 /2 :

گهفهت مهن نشهناسههم او را کیهسههههت او

گهفههههت او آن مههههاهروی قـنـدخــــو
( همان)3142 /3 :

از عهههطههارد وز زحهههل دانها شهههههد او

مههها ز داد کهردگهههههار لـطـــــ خـــو
( همان)2586 /5 :

به نظر میرسد ،ترکیبات «شمشیرخو ،قندخو ،لطفخو» در شعر دیگران بیسابقهاند .مودنا برای عرضه کردن قافیههای نهو
برای بیت ،دست به گزینش چنین ترکیباتی میزند.
یکی دیگر از واژگان موردعالق شاعر ترکیبساز در خلق قافیه واژة «کیش» است:
دیهههد از دور

که آن تســـلی کـیــ

تهههلخش آمهههد فرقهههت آن تهخهههت خههویش
( همان)873 /4 :

روی در روی خهههود آر ای عـشـقکیــ

نههیسهههت ای مفتهههون تههرا جههز خویهههش خویهههش
( همان)1983/6 :

برخی از این قبیل ترکیبات قافیهساز موجب زنده و پویا شدن سخن شاعر میشوند و رنگ کهنگی را از رهورت کهالب او
میبرند:
طرفهه کهوری دوربهیهههن تــیـزچـشــ

لهیهههک از اشههتهههر نهبهیهنهههد غیههر پشهههم
( همان)93 /3 :

عهقهل کامهل نهیهسهت خهود را مهرده کهههن

در پهنههههاه عهاقهلهههی نـــدهسـخــــ
(همان)2199 /4 :

نهقههل خهارسهههتهان غهههذای آتههشهسهههت

بهههوی گهههل قههوت دمههههاغ سرخوشـــس
( همان)30 /6 :

در زیر برخی دیگر از ترکیبهای ورفی قافیهساز مثنوی آورده میشود:
دیدهبلند ( ،)557کامیار ( ،)551سگپوست ( ،)578گرگخو ( ،)394سخترو ( ،)1154خو کیش ( ،)1096اندیشهکهیش
( ، )664روسیاه ( ،)772خارخو ( ، )676زیردست ( ،)839دریادل ( ،)999نازرو ( ،)681بحرجهود ( ،)673دوردسهت (،)467
زوددست (.)1207
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 -5ترکی های مصدری :ترکیبهای مصدری در ارل رفتهای فاعلی مرکب مرخمی هستند ،که «یای» مصدری به آنها
افزوده میشود .فرشیدورد در تعریف «یای» مصدری میگوید« :ی» مصدری پسوند فعال اسمساز است که اسم معنهی و اسهم
مصدر میسازد .این لفظ معمودً به آخر رفت میپیوندد و آن را تبدیل به حارل مصدر مهیکنهد» (فرشهیدورد-471 :1386 ،
« .)472ی» مصدری از فعالترین پسوندهای زبان فارسی است که در گذشته و حال بسیار بهارور بهوده و از عوامهل زاینهدگی
زبان فارسی است .مولوی از این ترکیبات برای خلق قافیه و پوشش خأل وزنی بیشترین بهره را برده است .شهمار بسهیار ایهن
نوع ترکیبات در مکان قافیه مؤید این مطلب است .برای مثال ،ترکیب «سیاستگستری» در بیت زیر قافیهساز است:
پیش شههاهههان در ســـیاس گســـتری

میدههی تهو مهال و سههههر را مهیخهههری
(مثنوی معنوی)3340/3 :1362 ،

ایهههن درازی مهههدت از تههیههزی رهههنع

مینههمههایههد سهههرعههت انگههیزی رهنع
(همان)1148/1 :

آگاهی مولوی به زیر و بمهای ترکیبسازی سبب شده است تا از تمامی ظرفیتها برای خلق ترکیهب بههره گیهرد .جهای
قافیه ،به دلیل تشخصی که دارد ،بهترین مکان برای خلق ترکیبات بکر است:
بیهههشهیها جمهله ایهنههجا بهازی اسههت

چهنهههد جهههان داری کههه جـــا پــردا ی اسههههت
( همان)3806 /4 :

اهمیت موسیقی کناری در مثنوی بسیار است به طوری که گه گاه شهاعر هنرمنهد دو ترکیهب مصهدری را در مکهان قافیهه
مینشاند و بار موسیقی شعر

را غنی میسازد:

آن نهه بههازی بلهک جا بـا یســـ

آن

حهیلهههه و مهکهههر و دغـــاسههازیس ـ

آن

( همان)418 /3 :
لهیهک رفهت از یهاد عـلــ آمـــو یات

کههه بههدب مههسهتههارق دلســو ی ات
( همان)2617 /5 :

برخی از ترکیبات مصدری قافیهساز مثنوی چندان چشمگیر نیستند و در شعر شاعران دیگر نیز نمود دارند:
مهطههرب و قهههوال و سههههرنهایههی کهنهد

کهه بهه پیهشههت بـادپـیـــمایی کههند
( همان)4274 /3 :

خهفهیهه کهردنهد

بـه حـیلـ سهازی ای

کهههرد آخهههر پهیهههرههههن غهمهههازی ا ی
( همان)4070 /6 :

برخی دیگر از ترکیبهای مصدری قافیهساز در مثنوی در زیر فهرستوار آورده میشود:
چرخپیمایی ( ،)236پردهسهازی ( ،)260دسهتآلهودی ( ،)324پهاگیری ( ،)400سهحرآموزی ( ،)484بنهدهپهروری (،)641
جهنمپروری ( ،)679جهانسوزی ( ،)697سربخشی ( ،)772سخنشاشی ( ،)814جانتوزی ( ،)910پایاندانی ()896
 -6کلمات پیوندی :نوع دیگری از ترکیبات اشتقاقی قافیهساز در مثنوی کلمات پیوندی هستند که اغلب در محهاوره بهه کهار
میروند و با ناب «ترکیبات عامیانه» شناخته میشوند .حتور پرشمار این ترکیبات در مکان قافیه گویای عنایهت ویهژة مولهوی بهه
زبان عامیانه است .کلباسی در تعریف این نوع ترکیبات میگوید« :این دسته از کلمات کهه غالهب محهاورهایانهد از تکهرار اسهم،
ضمیر ،رفت ،ستاک حال یا ستاک گذشت یک فعل همراه با «جزء افزوده» ساخته میشوند» (کلباسی .)54-53 :1387،شهماری از
پیوندها عبارتاند از «و»« ،ا»« ،به»« ،تو» و «در» .اغلب این دست ترکیبات ،ترکیبات راین عصر شاعر است و مولوی کمتر در ایهن
مورد دست به خالقیت زده است .در این خصو

 ،گفتنی است کهه ایهن قسهم از ترکیهبپهردازی ،معلهول دور بهودن شهاعر از

نگرشی به باروی موسیقی کناری در مثنوی معنوی بر مبنای ترکیبات اشتقاقی 55 /

مرکزیت زبان فارسی و ناآگاهی او از ظرایف معانی زبان و بر سبیل مسامحات نیست بلکه محصول همان «شیوة غریب» اوست.
یکی از ترکیبات پربسامد که در جای جای مثنوی حتور آن به چشم میآید ،ترکیب «جان و جهان» است که مودنا بهرای
مخاطب قرار دادن کسی یا چیزی که برای او ارزشمند بوده است به کار میبرد:
سهاعهتی بهیخهود شهههد از تههلهخههی آن

بعههد از آن گفههتش کههه ای جــا و جهـــا
(مثنوی معنوی)1520/2 :1362 ،

از جمله ترکیبات بکر مولوی که گویای زنده و پویایی کالب اوست ،ترکیب «شوخ و شنگ» است .شاعر با احتار این قبیل
ترکیبات عامیانه در مکان قافیه ،رورت کالمش را نو میکند:
زنهدهای و زنههدهزاد ای شــوخ و شنــگ

دب نههمیگههیرد تههو را زیهن گهور تهنههگ
( همان)3133 /2 :

مولوی در دفتر دوب با بهکارگیری میان وند «ا» ترکیبی را در مکان قافیه میآفریند که میان شاعران دیگر نیز معمول و رایهن
بوده است:
آن فقههیری بهههر پـیـچاپـیـچ نهیهسهت

بههل پهههی آنکههه بجههز حههق هههی نهههیست
( همان)3498 /2 :

یکی از پیوندهای پرکاربرد در مثنوی در آفرینش ترکیبات قافیهساز ،پیوند «ب» است .شمار فراوان این نوع کلمات پیوندی
در جایگاه قافیه بیانگر نگاه عمیق شاعر بزبان عامیانه است .ترکیباتی مانند «موبهمو»« ،سوبهسو» و «کوبههکهو» در شهواهد زیهر
مؤید این مطلب است:
شهحهنهه تههقهدیهههر گهویههد راسههههت گههو

آنهههه بهههردی شههههرح واده مـوبـــهمـــو
( همان)2955 /2 :

آن کهمهان و تهیهههههههر انههدر دسهههت او

گهههرگ را جویههان همههه شههب ســوبهســـو
( همان)644 /3 :

زنههدگهههی و مهههههههرگ سهههرههنهههگان او

بههر مههههههراد او روانههههه کـوبــهکــو
( همان)1887 /3 :

برخی از ترکیبات پیوندی مثنوی در مکان قافیه با ساختار اسم  +و  +اتباع عبارتاند از:
لوت و پوت ( ،)403های و هوی ( ،)616شور و شر ( ، )620د

و دغ ( ،)640باد و بود ( ،)715پشک و مشهک (،)865

کار و بار ( ،)1052چون و چند ( ،)1214زاد و بود ( ،)677تار و پود (.)677
نتیجه
اعجاز قلم مولوی باعث میشود تا ترکیبها را به گونهای همآوا به کار بگیرد که در بافت بیت ارز

بالغی پیدا کنند .دقت و

موشکافی مولوی در خلق ترکیبات در مکان قافیه گویای توجه ویژة او به کاربردهای روری زبان است .ظرافت خاری که او
در اعمال این فن دارد سبب میشود تا عالوه بر افزودن بر بار موسیقیایی شعر ،رورت کهالب خهود را نیهز زیبها سهازد .خلهق
ترکیب در جایگاه قافیه قاعدهافزایی است که مولوی به کار میبرد و این خصیص سبکی در جای جهای اثهر

نمایهان اسهت.

کاربرد ترکیبهای اشتقاقی پیدرپی در جای قافیه ،گویای اعتالی موسیقی و بالغت شعر مودناست .با توجه به بسهامد بهادی
کاربرد ترکیبات در مکان قافیه ،می توان گفت شاعر به دنبال افشای این شگرد ادبی خهود اسهت .زیباسهازی رهورت کهالب و
پوشش خأل وزنی قافیه ،مهمترین اهدافی است که مودنا به مدد این فن به آنها دست یازیده است .به نظر نگارنده مولهوی بهه

 / 56فنون ادبی ،سال دهم ،شماره ( ،5پیاپی  )22بهار 1397

طور آگاهانه از این فن بهره برده است و افزون بر فصاحت و بالغتی که به سخن خود بخشیده به لحاظ سبکشناختی نیهز بهه
شعر

تشخص داده است به طوری که میتوان سخن او را متمایز از هر شاعر دیگری دانست.
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