
 

 هنجارگریزی فعلی در مثنوی معنوی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز، ایران، محمد شهبازی

 چکیده

نندگان ه خوابموالنا، در مثنوی معنوی با زبان سلیس، مضامین اخالقی، حکمی و تعلیمی را 

تا  ز کندپرهی است از استعارات و تشبیهات دشواراست. وی در مثنوی کوشیده منتقل کرده

است که دهی نمایش بگذارد. همین امر باعث شافق نوینی را در خوانندگان خود به عرصه

کارگیری هبوی با ای در زبان و ادبیات فارسی برخوردار باشد. مولسخن مولوی از جایگاه ویژه

از  توانیمشناسی امروزی نزدیک به هنجارگریزی نحوی است و افعال باستانی که در زبان

-است. برجستهتر کردهیاد کرد؛ اشعار خود را برجسته« هنجارگریزی فعلی»آن با عنوان 

کارگیری سازی و هنجارگریزی مولوی در مثنوی معنوی نشانگر تبحر و مهارت شاعر در به

وصیفی تلی و تحلی -ایافعال متروک در اشعار خود است. ما در این جستار به روش کتابخانه

کار ر آن بهدافعال مهجور برداری از ابیاتی کهمثنوی معنوی و فیشمطالعهایم با کوشیده

هجور مفعال است هر یک را به ترتیب حروف الفبا بررسی نموده و میزان بسامد اگرفته شده

ی کارگیرو هنجارگریزی فعلی را مورد تحلیل قرار دهیم؛ به فرض ما هدف مولوی در به

افرینش منجر بهاست کهردیف شعری و وزن مثنوی بوده مفاهیم و افعال متروک، تنگنای

 . پردازیمآن می است؛ برای رد و پذیرش این فرض در نتیجه بهشده« هنجارگریزی فعلی»

 .ی فعلیسازی، هنجارگریزواژگان کلیدی: مولوی، مثنوی معنوی، افعال متروک، برجسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

-امارفان نعه و از ترین و تواناترین گویندگان متصوّفزرگالدین مولوی، یکی از بموالنا جالل

ر بلخ والدت ه.ق. د 604االول سال آور ادب فارسی است، وی فرزند بهاء ولد در ششم ربیع

ات امام ه.ق. به همراه خاندان پس از وف 609(. وی در سال 448: 1369است )صفا،یافته

ر فته و دررزنجان اها از راه نیشابور به به آنمغرب مهاجرت کرد. فخر رازی از مشرق ایران به

-ن کیکنند و سرانجام به دعوت عالءالدیمنکوجک مدتی را سپری میخدمت سالطین آل

-یان فرو مالدین در همان شهر چشم از جهکنند و جاللاقامت میقباد سلجوقی در قونیه 

 بندد.

 بیست دفتر است که حدوداً در شش« مثنوی معنوی»ترین اثر مولوی ترین و شاخصمهم 

س ل مسدو شش هزار بیت دارد. این مثنوی در وزن فاعالتن، فاعالتن، فاعلن و بحر رم

 است.محذوف )مقصور( سروده شده

 شد ازاین عشق را درک نکرده بامحور اصلی مثنوی معنوی بر روی عشق است و کسی که 

ات له تا مالقپپله »کوب در اد زریناستای بردارد؛ چنان که تواند توشهمثنوی مولوی نمی

ی موالنا ای حاسد چون به چشم عشق در مثنوطرفه آن است که طعّانه»نویسند: می« خدا

ر آن و اسرا لطایف نگرد و اعتقاد و دانشی را هم که به روایت افالکی، موالنا برای ادراکنمی

ثنوی محقیق، ک نقاد اهل تشمرد ندارد، به عادت اهل تقلید اما با لحن ادعایی یالزم می

ی ه گمان وها بنآخواند و وقوف بر موالنا را فاقد اسرار بلند و خالی از تقریر مقاماتی می

. دهد..یصعود م ومجال عروج « از مقامات تبتل تا فنا/ پله پله تا مالقات خدا»سالک راه را 

امل، انسان کشق او به های کودکی او، زهد و ریاضت او، هیجان روحانی او، عمکاشفات سال

قات ز تعلااو را قدم به قدم  وجد و سماع او و اشتغالش به شعر و رقص و موسیقی را که

(. 8-7 :1390کوب، )زرین« دهدکند و برای عروج به لقاء رب آمادگی میخودی جدا می

 یابد.شود و تجلّی میدر مثنوی این عشق و سلوک ترسیم می

ی و ه راحتبای ای که هر خوانندهنوی نرم و سلیس است به گونهزبان مولوی در مثنوی مع 

امین مفاهیم و مضتواند آن را دریابد. هنر مولوی در این شش دفتر آنجاست که زیبایی می

ود که هنروری خدهها را با هم ترکیب نموده و زبان و ساختار را طوری پدید آورادبی و آرایه

 را به« هنجارگریزی فعلی»سازی مولوی، فرآیند جستهاست. این بررا به نمایش گذارده

 است.وجود آورده



 
یم انواع هنجارگریزی به هشت بخش تقس« لیچ»الزم به توضیح است که در دیدگاه  

نحوی  ونایی است که عبارتند از: واژگانی، آوایی، گویشی، سبکی، زبانی، نوشتاری، معشده

باً به ها، هنجارگریزی که تقریجارگریزی(. از میان این هن58-53: 1390، 1)صفوی،ج

ر این ها دی آناست. تفاوت عمده« هنجارگریزی نحوی»هنجارگریزی فعلی نزدیک است؛ 

آید؛ میملهجشود و یا فعل در اول جا میاست که در هنجارگریزی نحوی، ارکان جمله جابه

ک و افعال آرکائییهکوشد برای خالصی از تنگنای قافاما در هنجارگریزی فعلی شاعر می

جه الل مواا اختمفهوم سخن آسیب برسد و نه وزن بباستانی را در کالم خود بگنجاند تا نه به

 شود.

ه ه عالوتوان چنین گفت که در ادب فارسی کشش و گسترش تا بدانجا است کدر واقع می 

یف آن توان در ردرا نیز می« هنجارگریزی فعلی»های نام برده شده، بر هنجارگریزی

 توان بر آن آورد.برشمرد و شواهد بسیاری را در مثنوی معنوی می

 پرسش پژوهشی

 است؟مولوی در مثنوی بیشتر از کدام نوع فعل کهن بهره برده

 است؟هدف مولوی از این کاربرد افعال کهن چه بوده

نی در نویآیند را فر« هنجارگریزی فعلی»توان با توجه به شواهد افعالی در مثنوی، آیا می

 شناسی فارسی تلقی کرد؟زبان

 اهداف پژوهشی 

ی ا بررسشود. هدف ویژة مهدف ما در این جستار به هدف ویژه، اصلی و فرعی تقسیم می

هجور هنجارگریزی فعلی در مثنوی معنوی است؛ هدف اصلی ما پژوهش افعال متروک و م

ش در ش افعال متروک را میزان بسامد در مثنوی مولوی است؛ هدف فرعی ما این است که

ل ز افعاها امولوی در کدام دفتر نسبت به سایر دفتردفتر مثنوی به دست بیاوریم که 

 است. کردهمتروک بیشتری استفاده

 ضرورت پژوهش

از آن به است تا در هر حیطهوجود عناصر متنوع در مثنوی، پژوهشگران را بر آن داشته

اند که زبان این توجه نکردهیک از محققان ارجمند بهبررسی و پژوهش بپردازند. اما هیچ 

مولوی در این اثر بسیار پخته و سلیس است؛ وی عالوه بر فارسی از ترکی و سریانی و 

است. این هوشیاری شاعر ما را بر آن کردهها نیز در مثنوی استفادهیونانی و سایر زبان



 
بیات نظر افکنیم و از رهگذر افعال کهن ابینی بهاست تا با دقت نظر بیشتر و باریکداشته

کار گرفته شده به نظریه نوینی دست یابیم که در این جستار از آن به عنوان به

 ایم.یاد کرده« هنجارگریزی فعلی»

 پیشینة پژوهش

ریزی هایی از هنجاگگونه»( در مقالة 1390مرتضی محسنی و مهدی صراحتی جویباری) 

 منظور خفظ نظامرگریزی نحوی در شعر ناصرخسرو را بههنجا« نحوی در شعر ناصر خسرو

 اند.موسیقیایی شعر قلمداد کرده

ی در بررسی هنجارگریزی معنای»دکتر الخاص ویسی، رحمن مکوندی پژوهشی با عنوان -

ی به چاپ شناسی ادباز نشریة زیبایی 34در شماره « مثنوی موالنا بر مبنای الگوی لیچ

وی، های موجود در مثناند که هنجارگریزیش چنین نتیجه گرفتهاند و در آن پژوهرسانده

اند که بین دهند، باعث شدههای شاعر در عرصه زبان را نشان میدستیکه چیرهافزون بر این

 ه همراهبه را موضوعی تازه زبانی تازخوانی وجود داشته باشد، بدین معنا کهفرم و معنا هم

 است.داشته

مولوی با معتقد است: « شورانگیزی در مثنوی مولوی»( در مقالة 1379محمد موذنی)علی

د ها شاخص دینی به وجالدین چلبی و سایر چهرهشمس تبریزی، حسامآوردن اسامی

 است.عارفانه آمده

 روش پژوهش

اساس از است؛ نسخهای انجام گرفتهتوصیفی و کتابخانه–پژوهش حاضر به صورت تحلیلی

 رت الفبابرداری و تنظیم به صواست که با فیش« رینولد نیکلسون»مثنوی معنوی تصحیح 

 ایم.به بررسی و پژوهش پرداخته

 هنجارگریزی فعلی در مثنوی مولوی 

« هنجارگریزی فعلی»با « هنجارگریزی نحوی»در آغاز بحث و بررسی اشاره به تفاوت 

جایگاهی که در »ت: اسدر تعریف هنجارگریزی نحوی آورده« لیچ»نماید؛ چانچه ضروری می

است توسط مقوله دستوری دیگر پر که برای یک مقوله دستوری در نظر گرفته شدهجمله

 نقش و از: حرکت است عبارت هنجارگریزی نوع (. اینLeech,1969: 45« )شودمی

 در موصوف، گسستگی و صفت جاییالیه، جابهمضاف و مضاف جاییضمیر، جابه پذیری

 کلمة بستن جمله، جمع ارکان جاییجمله، جابه ابتدای در فعل آوردنمرکب،  فعل اجزای



 
: 1392فعل )قشقایی، اسمعیلی خرامه،  و نهاد مطابقت فارسی، عدم جمع عالمت با عربی

110.) 

جا هه جاببا توجه به تعریف گفته شده در هنجارگریزی نحوی )دستوری( اغلب ارکان جمل 

ه کجایی فعل مطرح نیست بلکه عنصری جابه« هنجارگریزی فعلی»شود؛ لیکن در می

فهوم ارد، ممعنی رایجی در زبان و ادبیات دشود آن است که شاعر از یک فعل کهمیبرجسته

ل از افعاکند و یا به سبب پیشگیری از اختالل در وزن و قافیه دیگری را استنباط می

سازد را می اشته، خود فعلیجوید و یا یک قدم فراتر گذآرکائیک و کهن و متروک یاری می

وی وی معنتوان شاهدی بر آن آورد. این موارد در مثنکه قبل از وی در هیچ آثاری نمی

ه تروک بخورد که در ادامه به ترتیب حروف الفبا با بررسی افعال مبیشتر به چشم می

 پردازیم.هنجارگریزی فعلی نیز می

 ب

 بسکست

 : ذیل سکستن(.1339دن )دهخدا، گسیختن، پاره گشتن، کَنده شدن، جدا ش

 ریسمان بسکست و هم بشکست دوک  ور ز رنج تن بُد آن گریه و ز سوگ

 (1270 /5: 1341مولوی، )                                                                      

م ریسمان بگسست و ه»توانست مصرع دوم را چنین بیاورد مولوی در این بیت می 

کند. اگر از فعل کهن استفادهآفرینی کوشیده اما به لحاظ تبحر در سخن« بشکست دوک

ر است؛ ولی دمرحوم دهخدا در ذیل واژه، شواهدی از شاهنامه و غزلیات عطار آوردهچه

نها اند؛ که با این توصیف تضبط کرده« شکست»را « سکست»های چاپی مصححان نسخه

 فعل داریم آثار مولوی است. شاهدی که در ادبیات برای این

 ماهتاب در افکنباده خوش آمد به  گر چه شب اندر شکست ماه بلندست  

 (539: 1359طار، )ع                                                                   

 بسکُل 

« عنویمشرح جامع مثنوی »ها یافت نشد؛ اما در راهنمای نامهمعنی دقیقی در فرهنگ

مس و شاست و غیر از دیوان ( آمده128: 1392، 7)زمانی، ج« کنبگسل، پاره»درمعنای 

تی این است. به عبارکار گرفته نشدهمثنوی معنوی در هیچ یک از آثار ادبی چنین فعلی به

 است.هنجارگریزی فعلی تنها در آثار مولوی خود را نشان داده



 
 و هالکی زانک جزو بی کلیت    از حـضور اولیــا گـر بسکــلی

 (2164 /2: 1341)مولوی،                                              

 ها را بسکلندمـردوار آن بند   مستانت که نرّ و پر دلندتا که

 (549 /5)همان:                                                            

 بشکهد 2

 : ذیل شکوهیدن(.1339دا، ترسیدن، وحشت کردن )دهخ

 شود شواهدمیشکوهیدن از پرکاربردترین مصدر فعلی در اشعار شاعران بنام است که 

از افعال متروک امروزهجاست کهاینبسیاری را در ادب فارسی بر آن یافت. نکته قابل توجه

 است:است که چندان کاربردی ندارد. مولوی در دفتر ششم چنین آورده

 پهلوانان را از آن دل بشکهد  از موم اگر مهری نهدشحنه             

 (3874 /6: 1341مولوی، )                                                                          

 بنَوش

 شنیدن، فعل امر از نیوشیدن.

 تا نگیرد بانگ محتالیت گوش   بانگ درویشان و محتاجان بنوش

 (864 /3)همان:                                                      

است؛ ادهدتغییر « بنوش»را به « بنیوش»در این بیت مولوی به لحاظ درست آمدن قافیه  

ة ا قاعدشود. مولوی این هنجارگریزی را بمی این هنجارگریزی تنها در مثنوی مشاهده

 است.کاهشی انجام داده

 بوَم

« شند[شید، بااشیم، باباشم، ]باشی، باشد، ب»و « ، بوَد، بویم، بوید، بوَند[بوَم،]بوی»دو صورت 

رود کار میبه.« هستم..»و « اَم...»تر های متداولاخباری به جای صورتاز فعل بودن در وجه

 (. 113: 1395)ناتل خانلری، 

وی ص مولتاند و مخکردهمولوی و چندین شاعر دیگر از این فعل در اشعار خود استفاده 

 نیست.

 کل را بر وصف خود بینی غوی  چون تو جزو عالمی هر چون بوْی

 (2368 /4: 1341)مولوی،                                                        

 تا بوَم ایمن در این کهسار و تیه  اید که شوم زشت و کریهآن بِه



 
 (646 /5ان: )هم                                                                  

ای خود جن فعل شود؛ ایها در ایران کسی از بوَم استفاده نمیامروزه در محاورات و نوشته 

 است.داده« باشم»را به 

 بِهِشت 

گذاشته،  : ذیل هشتن(.1339گذاشتن، نهادن، روی چیزی یا بر جایی قرار دادن )دهخدا، 

 هشتن(.: ذیل 1386رهاکرده )معین، 

 وای او کز کف چنین شاخی بهشت  ست از سرو بهشتاین سخا شاخی

 (1273/  2:1341)مولوی،                                                             

یز نعاصر هشتن از افعال مصدری هست که عالوه بر شعر شاعران کهن در اشعار شاعران م 

 شود.میدیده

 نهاده بر او تخـت و مهـدی زریـن         دیبای چیـن از پیـل فـروهشتـه

 (507: 1386،1)فردوسی،ج                                                       

: 1391، 1)شاملو، جاحل دیگر/... . ها در آب و سر بر ساحلی هشته / هشته دم بر سپای

341) 

 بِهِل

 شود.به فحوای کالم معنی میرهاکردن، واگذاشتن، مواظب باش، این فعل 

ر شعر دعاصر ماین فعل نیز در ادب فارسی نمود بیشتری دارد و بسامد آن از قرون کهن تا  

 شاعران در نوسان است.

 در سـوم دفتـر بهـل اعـذار را    ی اسـرار رابرگشـا گنجـینـه

 (2 /3: 1341)مولوی،                                                             

 است:این فعل در ویس و رامین چنین آمده 

 و گـر جـانــم بــر آیــد نیـز شــایـد   بهــل تـا کـام مـوبـد بـر نیـاید 

 (59: 1390ی، د گرگان)اسع                                                           

 ندیم سرو و گل و سبزه باش در بستان   بهل که عمر تلف کردنست تنهایی

 (172: 1387)اعتصامی،                                                           

 پ

 پخسیده



 
 : ذیل پخسیده(.1386پژمرده )معین، 

 است:وردهآچنان چه در دفتر سوم کرد توان در اشعار مولوی مشاهدهپخسیده را تنها می 

 تنگ آیی جانت پخسیده بود  که تفسیده بودهمچو گرمابه

 (3545 /3 :1341)مولوی،                                                         

 پژوالندن

 : ذیل پژوالندن(.1339کردن )دهخدا، پژمرده ساختن، افسرده

د. انکردهفاده نو هیچ از شاعران در ابیات خود از آن است شودمیتنها در آثار مولوی دیده 

 این نیز شاهدی دیگری بر هنجارگریزی فعلی مولوی در مثنوی معنوی است.

 صد در محنت پریشان بر گشود  گر روانم را پژوالنند زود

 (3554 /6: 1341)مولوی،                                                

 ت 

 تفسیده

 : ذیل تفسیده(.1339شده، به غایت گرم شده، تافته، افروخته )دهخدا، گرم 

 ختصاصتفسیده نیز از افعالی هست که در ادبیات فارسی بسامد بیشتری را به خود ا 

ی معنو است؛ اما هدف ما در این جستار بررسی فعل و هنجارگریزی فعلی در مثنویداده

 است.

 یی جانت پخسیده بودتنگ آ   که تفسیده بود  همچو گرمابه

 (3545 /3: 1341)مولوی،                                                

 توزیدن

کار تاخت و تاراج کردن، اندوختن و جمع نمودن و حاصل کردن، کشیدن، گستردن، آش

 : ذیل توزیدن(.1339نمودن )دهخدا، 

 باز هر شب سوی گردون بر پریم   عدل توزیم و عبادت آوریم

 (3423 /1: 1341)مولوی،                                                            

یسی کالم است که نشان از سلآورده« گستردن»را در معنای « توزیم»مولوی در این بیت  

 مولوی دارد.

 چ

 چفسیده



 
ند معنی چسبیدن است خواه چیزی را بچیزی بچسبانند و خواه به دست محکم بگیربه

 : ذیل چفسیدن(.1339دهخدا، )

 او بـر اجـتهادروز و شـب چـفـسیده  دیـده هـر سـاعـت دلـش در اجتهاد

 (3465 /5: 1341مولوی، )                                                                           

 است:این مصدر فعلی به غیر از اشعار مولوی تنها در دیوان ناصر خسرو آمده 

 شک چو َدوَد بر یخخر به پا چفسد بی    لیکن این دولت بس زود به پا چفسد

 (144: 1373ناصر خسرو، )                                                                      

 خ

 خسپید

 خوابید، خُفت.

ر عر و نثشز در این فعل نیز از پر کاربردترین افعال در ادب فارسی است، چانچه تاکنون نی 

 توان آن را دید.شاعران و نویسندگان می

 شب بخسپد قصد دلق او کنم   گر کسی مهمان رسد گر من منم

 (2263 /1: 1341)مولوی،                                                        

 دنخلی

 : ذیل خلیدن(.1386فرو رفتن چیزی نوک تیز در چیز دیگر )معین، 

ریش  خراشیدن و»معنای ، خَل، بن مضارع خلیدن به«ترکیب در زبان فارسی»بنا بر کتاب  

 (.129: 1372است )مقربی،« کردن

 خلد در اندرونهمچو کژدم می  گر منافق خوانیش این نام دون

 (293 /1: 1341)مولوی،                                                            

 ر

 روژد

 : ذیل روژیدن(.1339معنی جوشیدن و تراویدن است )دهخدا، به

 شود:این فعل در اشعار فارسی غیر از آثار مولوی در شعر دیگر شاعران دیده نمی 

 لب بجنبان تا برون روژد گیا   این سخن پایان ندارد موسیا

 (3616 /4: 1341)مولوی،                                                     



 
-ر هم لطمهمعنی و وزن شعکند و بهاستفاده« روید»از « روژد»توانست به جای مولوی می 

د تا ابتکار بزناست دست بهاز فعل کوشیدهای وارد نشود؛ اما برای هنجارگریزی آگاهانه 

 تر کند.سخن خود را برجسته

 س

 سگالیدن

 : ذیل سگالیدن(. اندیشیدن؛ خصومت ورزیدن1339دشمنی و خصومت کردن )دهخدا، 

 : ذیل سگالیدن(.1386)معین، 

 چون سگالش اوش بخشید و خبر  اسگالد دگرنقش با نقاش چه

 (3035 /1: 1341)مولوی،                                                           

دبیات در ا ز به تناسب سایر موارد یاد شده جزو پر بسامدترین افعالاین فعل مصدری نی 

 فارسی است برای نمونه:

 آتش هجران تو جز جگرم خون نکرد  ای چون نکرد چاره سگالیدنم فایده

 (147: 1340ای، غهی مرا)اوحد                                                                

 ش

 شکفیتن

 ن(.: ذیل شکفیت1339شکیبایی داشتن، صبر کردن، تاب آوردن، تحمل کردن )دهخدا، 

 شکیفتخاک بر وی کو ز خاکت می  فریفتخاک درگاهت دلم را می

 (76 /2: 1341مولوی، )                                                                     

است و امه حکیم توس، فردوسی، نیز آمدهشکفیتن عالوه بر مثنوی معنوی در شاهن 

بهره « نفریفت»از ردیف « نشکیفتن»نماید که هر دو شاعر برای یادآوری آن ضروری می

 اند.گرفته

 افـزونـی گنـج نشکیـفـتندبـه     خــرد را همه خیره بفریفتنـد

 (1289: 1386،2)فردوسی،ج                                                          

 ل

 الییدن

 یدن(.: ذیل الی1386گویی کردن )معین، : ذیل الییدن(؛ هرزه1339نالیدن )دهخدا، 

 کژ نگر باشد همیشه عقل کاژ   الیید ژاژآن خبیث از شیخ می



 
 (3398 /2: 1341)مولوی،                                                        

 شود.میگو دیدهالییدن نیز همانند سایر موارد پربسامد، در اشعار شاعران فارسی 

 م

 مپا

 نایست، پای فشاری نکن، فعل نهی است از مصدر پاییدن.

 است.این فعل تنها در یک بیت از مثنوی آمده 

 تا نیاید نقرست اندر دو پا    مرکب اعناق مردم را مپا

 (329 /6)همان:                                                    

 است:کار گرفتهفردوسی نیز همین فعل را در شاهنامه به 

 از باد کشتی بجنبد ز جایکه   تو لشکر بیاری و چندین مپای

 (286: 1386، 1)فردوسی، ج                                                  

 مغژ

 به روی زانو نشسته راه رفتن.فعل نهی از مصدر غیژیدن، خزیدن، 

 پیش آ در کار ما وا پس مغژ    کژگفت روزی حاکمش ای وعده

 (1233 /2: 1341)مولوی،                                               

 پس سلیمان گفت: بادا کژ مغژ    باد بر تخت سلیمان رفت کژ

 (1897 /4)همان: 

ر ثار سایاست و غیر از مثنوی مولوی در آتنها دو بار در مثنوی آمده« مغژ»فعل نهی  

 شود.گو دیده نمیشعرای پارسی

 منگیدن

: ذیل 1339آهسته و زیر لب سخن گفتن باشد از روی قهر و غضب )دهخدا، لندیدن آهسته

 منگیدن(.

 آن اسیران باهم اندر بحث آن    این بمنگیدند در زیر زبان

 (4526 /3 :1341)مولوی،                                                         

عنوی مثنوی این فعل مصدری نیز از ابتکار و هنر مولوی سرچشمه دارد و شاهدی غیر از م 

 کنیم.ان اشارهبر آن نیافتیم که در این جا به

 ن



 
 نکفت

ز مصدر ا: ذیل کفتن(. فعل نهی 1339شکافته شدن و جدا شدن و از هم بازشدن )دهخدا، 

 کفتن.

ر ن تنها دآخورد؛ اما ساختن فعل نهی از در ادب فارسی بیشتر به چشم می« کفتن»مصدر  

 است:مثنوی مولوی آمده

 سقف قصد همتت هرگز نکفت    از مالم چه رفتکهیاد ناورده

 (3271 /6: 1341لوی، )مو                                                          

 گیرینتیجه

ل در ز افعااهای دقیق و نقادّانه در مثنوی معنوی دریافتیم که برخی با توجه به بررسی

ن به آه در کاز ذهن مبتکر و مبدّع مولوی است و سایر افعالی مثنوی معنوی تنها برخاسته

ش از ین بخ. ما در اشودمیبررسی پرداختیم؛ ردّپای آن در اشعار سایر شاعران نیز دیده

ر ا بهتکنیم تکار گرفته شده در مثنوی را به دو دسته تقسیم میجستار خود افعال به

 ی خود را مطرح کنیم. نظریه

ری بسیا کار رفته است، شواهدینخستین مبحث آن است که برخی افعالی که در مثنوی به 

کنیم؛ وب نمیهنجارگریزی محس های شعری دارد. این افعال را مادر شاهنامه و سایر دیوان

ز خود ان پیش اشعار فردوسی و شاعرامولوی با توجه بهاز نوع افعال آرکائیک است که  بلکه

ها فیهبیات قاتواند آن باشد که در بعضی ااست. دلیل اصلی ما هم میاز آن استفاده کرده 

 است.سازی شاهنامه همانند قافیه

 عنوی تاممولوی در مثنوی دهد آن است کهما را پوشش میدیگر مبحث نیز که هدف ویژة  

ر ر اشعاداست که هم چنان افعالی ما بررسی کردیم؛ بعضی افعال را خود ساختهجا کهآن

از طبع ستهشود. این هنجارگریزی فعلی تنها برخاسایر شعرا و نثر نویسندگان دیده نمی

یب یز آسهم چنان وزن و قافیه شعر ن لطیف مولوی است که به زبان لطمه وارد نکرده و

ررسی است. هدف اصلی ما که بمنتقل گردیدهندیده و مطلب نیز به صراحت به خواننده

رد کارب وافعال متروک بود؛ در متن مقاله تحقق یافت. میزان بسامد هنجارگریزی فعلی 

فتر در د آنافعال آرکائیک در دفتر دوم از مثنوی بیشتر از سایر دفترها است و کترین 

 چهارم جای دارد. 



 
ز امثنوی  توان به سؤاالت پژوهشی این گونه پاسخ داد: مولوی دربندی میبا این جمع 

ل در د افعااست که بیشتر آن امری و نهی است. هدف مولوی از کاربرمصدر، افعالی ساخته 

 ست بهه داست و آگاهانسازی کالم خود و رهایی از تنگنای قافیه بودهمثنوی برجسته

 دیدی دررا فرآیند ج«هنجارگریزی فعلی»است. ما در این جستار هنجارگریزی فعلی زده 
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