
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آيي واژگاني در آثار منظوم و منثور موالنا  بررسي باهم

  گرايي نقش نظرية در چارچوب

  
  
  
  
  
  

  
  چكيده

 ييسو و نيز كارآ ي و ادبيات ازيكشناس زبان نزديك توجه به ارتباطبا ه نگارندگاندر اين مقال

آثار نظير  ،از سوي ديگر  كالسيك ادبيِ متونِ بهترِ و فهمِ شناختزمينه شناختي در  دستاوردهاي زبان
هاي  رويكرد از) هاي واژگاني تركيب(آييباهم با مروري بر مطالعات انجام شده در زمينهابتدا  موالنا ،
دادهاي تحقيق  به بررسيِغير ايراني و ايراني ، شناسان از سوي زبان، ساختواژي و نحوي معنايي مختلف

 و ساختارِ ييآ هاي باهم تركيب اصلي در اين پژوهش بررسيِ محورِ ذكر است كه شايانِ. دنپرداز مي
 ها در فارسيِ آن و كاربردكارآيي  نِميزاو سپس بررسي فارسي  ادبِ آثار بزرگدر اين  ها آن دستوريِ

از آن در اين مقاله روشي كه در اين راستا،  .است آيي باهم موالنا در زمينةهاي  آورينو و شناختامروز 
شش دفتر هاي موجود در آييهمبا، به اين منظور ابتدا. تحليلي است - بهره گرفته شده است توصيفي

- ها با باهمتجزيه و تحليل ساختاري قرار گرفتند و سپس اين دادهفيه مافيه مورد كتاب و  معنوي مثنوي

در  دهندنتايج تحقيق نشان ميكه  ندمورد كاربرد در فارسي امروز مورد مقايسه قرار گرفت هايآيي
 نوقوع از بيشتري هاي عطفي با بيشترين بسامدآييهاي صفتي و سپس باهمآييباهمفارسي امروز ، 

 هاي مفعولي بوده استتركيب، هاآييباهمغالب در ساخت   در آثار موالنا الگويِاما، . دكارآيي برخوردارن
 .دهدهاي واژگاني را نشان ميالگوي ساختاري اين تركيب در كه اين خود تغيير

  متداعي، تركيب آييِ واژگاني، باهم آييِ آيي، باهم باهم :ها كليدواژه

  سيد علي مير عمادي

  دانشگاه عالمه طباطبايي 

  مهناز كربالئي صادق

  شناسي همگانيدانشجوي دكتراي زبان
  واحد علوم وتحقيقات تهران - دانشگاه آزاد اسالمي
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  مقدمه. 1

 ، در عصرِيعهاي نو و بسيار بد تركيب شعري در قالبِ ترين تصاويرِزيبا دليلِ آثار موالنا به
 شده در ادبيات مطرح از آثارِما و نيز  هاي فرهنگيِ ترين جلوه از بزرگ ترديد يكي حاضر بدون

ي علمي و فرهنگي محسوب ضرورت ازهرچيز ها پيش است كه مطالعه و بازنگري آن جهان
شناختي  هاي زبان ادبي به ديدگاه مطالعاتاي از  عمده بخشِكه امروزه  اين نظربه. شود  مي

ها و نيز  ، گونه1آيي فرايند باهم بررسيِ هدفدر مقالة حاضر، نگارندگان با اختصاص دارد،
از اين  ها برخي نمونه بررسيِ ، بهمطرح زباني فرايند عنوانِ موالنا به ها در آثارِ آن ييِي كارآچگونگ

در خصوص مروري بر مطالعات انجام  .دنپرداز مي» فيه ما فيه« و » مثنوي معنوي«مقوله در 
و  3، هليدي) 1957( 2توان به آثار پژوهشگراني چون فرثمي شده در اين زمينه در غرب

، ) 1993( 8، كوئي) 1993( 7نسون، ِب) 1993( 6، جكسون) 1986( 5، كروز) 1976( 4حسن
، ) 2006( 13، براون) 1998( 12و جيمز 11ارتمنه ،) 1997( 10، ون در وودن) 1996( 9زنالي

) 190 -215 : 1957(فرث رسد  نظر مي بهدر ميان آثار مذكور  .اشاره نمود) 1381( 14پالمر
او معتقد است كه . كرده استاشاره بار  نخستين براي آيي  مقولة باهمبه كه اولين فردي است 

آيي را تكرارِ  رو، وي باهم ازاين. شود ميهاي همنشينِ آن مشخص  معاني هرواژه ازطريقِ واژه
كند كه درك معنا  داند و مطرح مي رويِ محورِ همنشيني مي ديگر به ها دركنارِ يك وقوعِ واژه

آيي با معناي بافتي، كه درواقع رابطة نقشيِ يك جمله، با فرايند بافت موقعيتي در  براساسِ باهم
درسطحِ » 15انتزاع«آيي را نوعي  وي معناي باهم. بافت فرهنگي است، كامالً متفاوت است

ها ارتباط  به معناي واژه نسبت 16طورمستقيم با نگرشِ مفهومي و ذهني داند كه به همنشيني مي
» dark«در همنشيني با واژة » شب«معناي  به» night«از معاني واژة  نمونه يكي براي. ندارد

 مشخص» night«در همنشيني با واژة » dark«از معاني واژة  يكي شود و متقابالً مشخص مي
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اشاره » 2آييِ شخصي باهم«  و »1آييِ عادي و رايج  باهم«وي در مقالة خود به دونوع . شود مي
را » wasted«و » spent« ،»saved«هايي نظير  با واژه» time«آييِ واژة  كند و باهم مي

   .كند آييِ عادي و رايج معرفي مي هايي از باهم نمونه
متن  3و انسجام سازي ابزارهاي متنآيي را يكي از باهم ) 299: 1976(و حسن  ديهلي

ديگر را  اند و يك ديگر وابسته يك دانند كه به عناصري مي4وقوعيِ را فرايند هم آنو  معرفي كردند
           .اند شونده بيني نوع انسجامِ پيش دهندة اين همچنين عناصرِ تشكيل. كنند تداعي مي
كند كه معموالً باهم وقوع  نيز درتوصيف اين مفهوم، به واژگاني اشاره مي) 40: 1986(  كروز

همچنين . شوند و مفهومي روشن و شفاف دارند و يك واحد معنايي محسوب مي يابند مي
بارانِ « معناي  به» torrential rain «نظير . هستند 5دار لحاظ انسجامِ معنايي نيز نشان به

  .»آسا سيل
احتمالِ وقوعِ ها  داند كه بينِ آن هايي مي آيي را تركيبِ واژه باهم)96 -1993:97(كسون ج

ها را چيزي بيشتراز يك احتمالِ  ثابت نيستند، ولي بايد آنهاي متقابل وجود دارد و نيز عبارت
 he«لة در جم» false«هايي كه بعداز واژة  نمونه واژه براي. ها دانست آييِ واژه تصادفي در باهم

had a false.. «شوند عبارتنداز  ذهن متبادر مي به»nose« ،»eye« ،»expectation « و
»beard« .هاي مذكور با واژة  از واژه پس هريك»false «آيي قرار دارند در باهم.   

هاي ثابت،  اي از عبارت آيي را مجموعه باهم) xv-xxxiv:1993( بنسون و ديگران
آييِ  باهم) 2 6آييِ دستوري باهم) 1: هستندبر دو گونه  كه داننده ميرارشوندغيراصطالحي و تك

نظيرِ » 8واژة غالب«را همنشيني و تركيبِ يك  آييِ دستوري آن درتوصيف باهم هاآن. 7واژگاني
آييِ  ند و درمقابل، باهمنك واره معرفي مي صفت، اسم، فعل با يك حرف اضافه يا يك جمله

 I send«نمونه در جملة  براي. دانندمييا فعل  سم، صفت، قيد وواژگاني را همنشينيِ ا

warmest regards « عبارت»warmest regards «آيي در زبانِ انگليسي  اي از باهم نمونه
   .شود معنا ميجمله بي» hot«واژة  با» warmest«واژة  جايگزيني بازيرا . است

هاي  ه با يك واژه ديگر در بعضي ساختآيي را همنشيني يك واژ باهم) xliii:1993( كوئي
هايي  رو، واژه ازاين. نامدميواژه دوم » آيندباهم« را واژه نخست و داند دستوري مي

قرار ) نبودنموافق (» disagree«آيي با فعلِ  باهم در، »كامالً«معناي به » utterly «نظير
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آيي با اصطالحي نظير  در باهم) ندادبرباد (معناي  به» squander«گيرند ولي افعالي نظيرِ مي
»family fortune(s) «)دنگير قرار مي) هاي خانوادگي دارايي.   

» large «هاي مترادف مانند دو واژة  واژه هايِ آيي عملكرد باهم نيز) 60-63 :1996( الينز
ي و لحاظ دامنة همنشين هاي مشابه به در بافت كه داندميديگر متفاوت  با يكرا »big «و

هاي مشابه  بافتديگر در  يك جانشيني آنها باو كنند نميهاي ديگر يكسان عمل  آيي با واژه باهم
  .كندميآيي ناهنجاري ايجاد  محدوديت باهمدر

 پذيريِ عناصرِ واژگاني در تركيبمحدوديتي ويژه، را آيي  باهم )5 - 9: 1997(ون در وودن 
هاي واژگانيِ مختلفي را براساسِ ميزانِ انسجامشان از  ركيبِبنسون تبه نقل از او . كندميمعرفي 

  :شوند صورت زير ارائه مي ديگر بازشناخته است كه به يك
  .ديگر آزاد هستند ها در تركيب و همنشيني با يك اجزاي آن: 1هاي آزاد تركيب .1
اجزاي گرِ معنيِ  هاي نسبتاٌ ثابتي هستند و معنيِ كلِ عبارت، نمايان عبارت: 2اصطالحات .2

  .ها نيست سازندة آن
ديگر قرار  هاي آزاد ازسوي سو و تركيب روي پيوستار، بينِ اصطالحات ازيك: ها آيي باهم .3

جمعِ معانيِ اجزاي  چون معنيِ كل، حاصل» to commit murder«گيرند نظيرِ  مي
به دليل كمي مترادف براي  ديگر ازسوي. شود سازندة آن است از اصطالح، متمايز مي

را ها توانيم آن نمي رو،از اين. ندشو سهولت به ذهن متبادر مي هايي به تركيب چنين
  .تركيبِ آزاد تلقي كنيم

 كهگيرند  ها قرار مي آيي ات و باهمهايي مابينِ اصطالح چنين تركيب: 3هاي گذرا تركيب .4
ه تغييرپذيريِ كمتري دارند و معناي كلِ تركيب بتر هستند و  ها ثابت آيي ت به باهمنسب

آراسته و «معناي  به» all dressed up«مانند . تر است معاني اجزاي سازنده نزديك
  .»شيك

اسم (  يا حاصلِ تركيبِ كه هاي ثابت و غيرقابل تغييري هستند  تركيب: ت مركبكلما .5
يك يا دو قيد يا (و يا ممكن است حاصلِ تركيبِ ) صفت+ اسم (و يا تركيبِ ) اسم+ 

  .شود صورت فعلِ مركب محسوب مي د، كه دراينباش) فعل+ حرف اضافه 
عناصرِ  4هاي ثابت او همچنين، براي انتخابِ يك اصطالحِ كلي براي اشاره به انواعِ تركيب

   .گيرد آيي بهره مي واژگاني از اصطالحِ باهم
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صورت سازگاريِ معناييِ  آيي را به نيز باهم )1998:22(و جيمز  ديگر، هارتمن ازسوي
ها، براساسِ  آنان دو نوع رابطه را براي واژه. كنند ها تعريف مي جواريِ دستوريِ واژهاز هم حاصل

و در » 1همبستگي«اند كه در حالت مثبت، اين رابطه  وقوعيِ مثبت و منفي برشمرده الگوي هم
لحاظ رابطه،  ها، به آيي گيرند كه باهم شود و چنين نتيجه مي ناميده مي» 2گزينشي«حالت منفي 

  .هستند» اصطالحات«تر از  و ضعيف» 3هاي آزاد تركيب«تر از  بتثا

وقوعيِ معنادارِ دو يا چند واژه در  آيي را، هم باهم 4از سينكلر نقل  به) 597: 2006(براون  
 اي كند كه بسامد وقوعِ اين همنشيني بسيار باالتر از حد انتظار و رابطه زنجيرة كالم معرفي مي

يعني . كمك متني بلند ميسر است وقعيتي است كه شناساييِ واحدهاي آن بهواژگاني در بافت م
   .گيرد زمان دركنارِ هم شكل مي معنا تنها با انتخابِ دو يا چند واژه، هم

 Kick the «داند، نظيرِ  اصطالحات را نوعِ خاصي از همنشيني مي) 16: 1381( پالمر

bucket «يعني دو واژة ، كه ميانِ اجزاي آن ، »kick « و»bucket «آيي برقرار  رابطة باهم
توان با  زيرا معناي كلِ اصطالح را نمي. داند است و تركيبِ حاصله را نيز ازنظرِ معنايي تيره مي

اوقات معناي يك اصطالح، چيزي شبيه  ها تشخيص داد و گاهي تك واژه دركنارِ هم قراردادنِ تك
 to= مردن«با واژة » Kick the bucket« ارت جا عب دراين(به معناي يك واژة بسيط است 

die «معناست هم .(  
كه از ميان در ايران صورت گرفته است اي مطالعات گستردهآيي باهم زمينهدر همچنين 
مالنظر ، ) ]١٣:٨[1383(باطني چون  شناسانيزبان دستاوردهايتوان به ميآثار موجود 

، مدرس ) 1382(، صفوي ) 1378(راشي ، اف) 1379(، پناهي ) 1375(، رسام ) 1369(
اند كه به اشاره نمود كه از ابعاد مختلفي به بررسي اين فرايند در زبان فارسي پرداخته) 1384(

  :شودصورت مختصر به آنها اشاره مي
: ]١٣:٨[1383(بار باطني آيي در ايران، نخستين همبا رسد كه درحوزة نظر مي ونه بهگ اين

وي . پردازد مي» 5هليدي مقوله و ميزانِ« دستورِ ، در چارچوبِن مسئلهاي به طرحِ  )56 -57
عادي و  الگوي دستوريِ داشتنِ رغمِ اين امكان وجود دارد كه يك جمله، علي معتقد است كه

 اعضاي طبقات سازگاريِ او. درست باشد 6واژگانيِ طرحِ فاقد هاي سازندة آن واژه دار بودنِ معني
يك واژه از  با انتخابِنامد كه  مي» آيي همبا« نشيني زنجيرة هم رويِبرگر دي دستوري را با يك
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و » 1مثبت دستة«وي اين گروه را . توانند با آن همراه شوند ها مي واژه از ، گروهييك طبقه
نامد مي» 2منفي دستة«را  توانند با آن همنشين شوند كه نمي ،ديگر گروه.   

به اين » آيي در ترجمه باهم نقشِِ«  هاي خود پيرامونِ در بررسي )1 -17: 1369( مالنظر 
مبدأ  ت از زبانِساخ خوش يها ناهنجاري در ترجمة برخي زنجيره پردازد كه دليلِ مسئله مي

   .مقصد است هاي آن در زبانِ معادل يك واژه و يِآ معاني باهم تفاوت ميانِ
 قابليت آيي و معيارِ همبا طةاز راب استفادهنويسي با فرهنگ درحوزة) 1 -5: 1375(رسام 

هايشان  وابسته تعداد اساسِ، بر، همكرد و مركببسيط سه گونه فعلِ به تفكيك ،ها واژه آييِ باهم
فراوان  ، كه وابستةبسيط افعالِ ،ردارابتداي بدر، اساس براين. پردازد آيي مي باهم ردارِروي ببر

، قرار بيشتري هستند آييِ باهم كه داراي قابليت ،همكرد افعالِ ،ردارب ميانة در و ،گيرند مي
فعلي و  عنصرِ آيي ميانِ همبا ، كه رابطةمركب است ردار نيز مختص به افعالِانتهاي ب. گيرند مي
  .»خوردن قسم«  مانند. ها بسيار قوي است آن فعليِغير

در يك  كه داند مي معنايي - آيي را فرايندي ساختواژي باهم) 199 -211: 1379(پناهي 
كند و به عمل مي يزمانو در گرا هم طيف گستره لحاظطيف آغاز،  در يك سرِ ،آزاد ، از تركيبات
آيي در  همبا نداشتنِ دليلِ ها، به از تركيب برخي. شود خداد ميچند ر زمان دستخوشِگذرِو در
از زبان حذف  بسامد كميِ دليلِ تصادفي به هاي تركيبيِ ، پديده اين .روند كار نمي به روزمره زبانِ
ديگري از  شمارِ. شوند جامعة زباني واقع نمي هاي ساختگي كه مقبولِ نظير تركيب. شوند مي

ها  اين تركيبكنند، كه  شدن را طي مي تثبيت ، مسيرِي باال برخوردارندكه از بسامد ،ها تركيب
   .اندتقسيمقابل » فعليغير«و » فعلي«  هاي تركيب ه دو دستةب خود

شده  مطرح هاي استعاري و مجازيِ مبناي قطببرد خو در مقالة )78 -80: 1378(شي افرا
كند و معتقد است  زباني تقسيم مي زباني و برون درونآيي را به دو گونة  ، باهمازسوي ياكوبسن

/ نخ  يك« مانند. گيرد مجازي قرار مي همنشيني و قطبِ محورِ رويِزباني بر درون آييِ باهم
استعاري  جانشيني و قطبِ روي محورِزباني بر برون آييِ و باهم» هواپيما/ فروند يك«، »سيگار

  .»سوزن/  نخ« نظيرِ. كند عمل مي
و » متداعي آييِ باهم«و » واژگاني آييِ باهم« خود به تفكيك در مقالة)1- 12: 1382( صفوي 

، آوايي  هاي تداعي حسبِرا بر متداعي  آييِ باهم وي الگوي ساختاريِ. پردازد ها مي آن انواعِ معرفيِ
 واژگاني را حاصلِ آييِ باهم كند و الگوي ساختاريِ ، و معنايي معرفي مياي، نحوي سازه

   .داند مي» فعل+ قيد «، »فعل+ فعل «، »فعل+ اسم «، »صفت+ اسم « ،»اسم+ اسم «همنشينيِ

                                                 
1. positive set 
2. negative set 
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است كه به لحاظ هايي نشيني واژهآيي همفصل مشترك جملگي آثار فوق اين است كه باهم
تكرار پذير و و از اين رو در زبان نمايند معنايي به يكديگر وابسته بوده و يكديگر را تداعي مي

كسو و اصطالحات از بين تركيبات آزاد از يپيوستار،  اين تركيبات بر روي .ررخداد هستندپ
ي همنشين، به لحاظ مقوله دستوري واحدهاهمچنين اين مفهوم  .گيرندمي سوي ديگر قرار
، » فعل+قيد«، » فعل+اسم«، » اسم+اسم«را نظير  هايهمنشين ي ازاطيف گسترده

  .گيردو نظاير آن را در بر مي» صفت+اسم«
  

  نظري چارچوبِ .2

ادبي  مطالعات مناسبِ ،بسيار جهاتگرا را از نقش شناسيِ زبان )76 -77 :1382(شناس  حق
 هاي زباني و بررسيِ جمله متنِ به وابسته ايان به عواملِگر نقش خاصِ توجه دليلِ داند، يكي به مي

از جمله در  تر بزرگ ساختي عنوانِ متن به گرفتنِ، و ديگر درنظرجمله با متنهر تناسبِ
 همچون روابط ،آن هاي سازندةواحد موجود ميانِ روابط شناختي و بررسيِ هاي زبان بررسي

ادبي فراهم  اثرِ تحليلِو راي تجزيهتري را ب ردهآن كه فضاي گست ، پيوستگي و نظايرِانسجامي
متن  تركيبِ كه از رهگذرِ» گفتمان« عنوانِمي باسو ساختارِ گرفتنِكند و درنهايت درنظر مي
در  هليدي .شود حاصل مي »زبانيغير بافت« عنوانِ موقعيتي به با بافت ،»زباني بافت« عنوانِ به
 متني در نظامِ سازندة نقشِ عواملِازواژگاني را  انسجامِ ،خود» 1مند منظا گرايِ نقش دستورِ«

آيي را ناظر بر  او باهم. آيي است تكرار و باهم دو فرايند داند كه خود شاملِ زبان مي معناييِ
نظري در  چارچوبِ). 71 :1376ي مهاجر و نبو( داند ها دركنارِهم مي وقوعيِ واژه گرايش به هم

ر ن د، و)1993(، جكسون )1957(شناسان چون فرث  رخي از زبانب نظرِ با مطابق اين تحقيق
تر به آراي كه پيش) 1379(پناهي و )1383(، باطني)1993(و ديگران  ، بنسون)1997(ن وود 
دو  معناي گرايش و تمايلِ در مفهومي عام وگسترده، به آيي باهم فرايند بررسيِ، ها اشاره شد آن

بيش آيي باهم ديگر است كه اين وقوعي با يك و هم زباني به تكراردركاربرد واحد  ار ظانتتر از حد
مختلفي چون  مفاهيمِ )1997(ر وودن ن دو با نظرِ مطابق هاي اين تحقيق ، دادهرو ازاين. است

پناهي مطابق با آنچه همچنين  .دهد را پوشش مي آن، گروه، اصطالح و نظاير آن تركيب و انواعِ
تركيبات فعلي  –1 :تقسيم هستند گونه قابلِدو ها به آيي است، باهم دهمطرح كر )209: 1379(

 ، دوستسواري پسند، اسب تركيبات غيرفعلي مانند بازاري -2خوردن  خوردن، فريب حسرت نظيرِ
 .ناباب

 

  

                                                 
1. systemic functional grammar 
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 تحقيق روشِ .3

 تمامي ،منظور اين براي .بهره گرفته شده است يتحليل –توصيفي در اين مقاله از روشِ
 فشردة مثنويِ لوحِ ، ازآيي باهم 739 تعداد به ،مثنوي موجود در شش دفترِ آييِ باهم هاي نمونه

 امكانِافزاري است با نرمسروشِ قونيه  .استخراج شدند» 2قونيه سروشِ« عنوانِمعنوي با
 جستجوي سريع و پيشرفتةمثنوي و نيز امكان  شش دفترِ متن و ابيات دسترسي به تماميِ

» سخن فشردة   فرهنگ«ها از نمونه معانيِ بازبينيِ جهت دامه،ا در. ها آن اتو تركيب ها واژه
 براي تحليل و مقايسة ،ادامهدر. انوري استفاده شده است ليفتأ »نسخ كنايات  فرهنگ«ونيز

 امروز فارسيِهاي  آيي باهم ازي يها نمونه، امروز فارسيِآيي در  همبا ايه نمونه با ي مذكورها نمونه
، از ذكر است شايانِ .ندانتخاب شد) 1385(كتري خباز د تصادفي از رسالة گزينشِ صورت به

 و تعداد موالنا آثارِبه  مختص ،آيي نمونه باهم 522 دتعدا ،موجود در مثنوي آييِ باهم 739تعداد 
 ،يتمحدود دليلِ به هستند كه امروز و فارسيِ موالنا آثارِ ميانِمشترك  ،آيي باهم نمونه 217

 ،ذكر است همچنين شايانِ .اند دادهارائه  ها داده تحليلِ در بخشِرا ها  آناز  تنها برخي نگارندگان
بررسي قرار  مورد» تركيب«و » گروه« دو بخشِ قالبِدرهاي تحقيق  داده، ساختاري لحاظ به كه

  :شود مي ارائه» 1« نمودارِ دركه  ،بندي شد ي تقسيميها بخشگرفتند و سپس هربخش به زير
  

  
               

 

  )تيز ، تند وگير و دار( عطفي     نحويغير                                       
  )زبان» و«، سرنشناخته» و«نديده (غيرعطفي                   تركيب                
  )بين كوته(فاعلي              

  )وزس خانه(  مفعولي                        

     )ريزد ازلب مي/ لبريز( متممي         نحوي                                      آيي باهم
  )ذليل ، زنگشنهشق، گدا كله(صفتي             
  )گير سخت(قيدي              

                    

                                               

  )شآبِ خو(گروه صفتي          گروه                        
                        جگر خونِ(اضافي  گروه(  

  
 هاي مورد تحليل آيي ساختارِ دستوريِ باهم: 1نمودار
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  ها داده ارائه و تحليلِ. 4

حوزة  بهشناسان  زبان بسيار زياد توجه رغمِ ، عليرديدمشاهده گ )2( گونه كه در بخشِ همان
بررسي قرار نگرفته  نظم و نثر مورد ادبيِ تونِاين مقوله در ادبيات و م آيي هنوز كاركرد باهم
ها  دادهِ  تحليل. پردازد ميو فيه ما فيه معنوي  اين مفهوم در مثنويِ حاضر به بررسيِ بخشِ. است

 فارسيِموالنا و  عصرِ( زمانيِ كاربرد درمقطعِ ميزانِ لحاظ ها را به آيي توان باهم مينشان دادكه 
 هاي مورد داده زياد حجمِ دليلِ به( :شوند زير ارائه مي صورت كه به كردتقسيم  به سه گونه) امروز

  .)اند محدودي نمونه ارائه كرده تنها تعداد ، نگارندگانبررسي
  

1.4  .موالنا حاضر و عصرِ عصرِ هاي مشترك بينِ آيي باهم: اول گروه 

 هايي است كه بدونِ يآي باهم نخست شاملِ گونة. گونه هستنددوبر ها خود  آيي اين باهم
. روند كار مي هامروز نيز ب  خود در فارسيِ قديمِ صورت همان به اگونه تغييري در صورت و معن هيچ
، معنايي و يا آوايي، ساختواژي اندكي تغييراتهايي است كه با آيي دوم شامل باهم گونة

هاي موجود در  آيي باهم ريِالگوي ساختا. اند نموده حاضر حفظ خود را تا عصرِ ، كاربردربرديكا
، »فعل ستاك+ اسم « ،»اسم+ صفت «، »صفت+ اسم « ،»اسم+ اسم «: از عبارتند اين گروه،

« ، »اسم+ واو عطف + اسم « هاي عطفي با سه الگوي ساختيِ تركيب و» حال  ستاك+ صفت «

واو عطف + گذشته  ستاك +و » حال ستاك »واو عطف + حال  ستاك +حال ستاك«.  
  
گونه تغيير در صورت  هيچ موالنا بدونِ عصرِ حاضر و عصرِ هاي مشترك ميانِ آيي باهم.  1.1.4
  ومعنا
 )دل+  اضافه كسرة+ درد (درد دل  )1

جز به درد ِدل مجو دلخواه را       جز به شب جلوه نباشد ماه را
 )1849 :دفتر سوم(

و وابستة» درد« ، واژةآن معناييِ هستةكه  ،»دل و ناراحتي رازِ«از  كنايهاضافي است  گروه 
. رود كار مي ه، باگونه تغييري در صورت و معن هيچ حاضر نيز بدونِ در عصرِ. است» دل« ، واژةآن

  ».كند مي دلدرد او هميشه با دوستانش «  :مانند
 )خوش+ اضافه  كسرة+ آب (ِخوش   آب )2

دفتر (ر پيش او كوثر نمايد آب ِشو    نديد آن مرغ كور آب ِخوشچون كه 
 )2593: چهارم
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و » آب«آن واژة  معناييِ هستة. است» آرامش و آسايش« با معناي استعاريِ اسمي گروه
آب ، طوري شده كه شرايط اين اززماني« جملة  نظيرِ .است» خوش« آن واژة صفتيِ وابستة
  .از فارسي امروز ،»از َگلوي ما پائين نرفته است ِخوش
 )جگر+ كسرة اضافه + خون (خون ِجگر  )3

دفتر (اين زمان بگذار تا وقت دگر       خون ِجگرشرح اين هجران و اين 
  )131 :اول

آن  معناييِ هستة كه است» كشيدن ديدن و سختي رنج« اضافي با معناي استعاريِ گروه
قدر  آن« رود نظيرِ كار مي ههمين معناي استعاري بكه امروز نيز با ،»جگر«آن  و وابستة» خون«

  ».ديم تا اين بچه بزرگ شدخورجگر  خونِ
 )شادي+ واو عطف + غم (غم و شادي  )4

( جوابست  غم و شاديآيد از  كند سؤالست و هرچه او را پيش مي حركتي كه آدمي مي هر«
  ).151: ما فيه فيه

دو  داشتنِ دليلِ كه به» اسم+ واو عطف + اسم « تركيبي است عطفي با الگوي ساختاريِ
 متقابل حاصلِ اين دو واژة وقوعيِ هم .شود متوازن محسوب مي »شادي«و » غم«معناييِ هستة
 امروز نيز بدونِ در فارسيِ. شود متداعي محسوب مي آييِ رو، باهم ازاين. معنايي استِ  تداعي

ر غم و درا ما « نظيرِ. رود كار مي هصورت ب همين ، بهاگونه تغييري در صورت و معن هيچ
  ».هايتان شريك بدانيد شادي
 )بار+ واو عطف+ كار (بار  كار و )5

دفتر ( يافت بار آن جا و بيرون شد ز كار           كار و بارهر كه را باشد ز يزدان 
 )2125 :اول

مانند . رود كار مي هبمعنا همين  ، كه امروز نيز بهاست» كار و شغل« عطفي به معناي تركيبِ
كمينه نيز محسوب  واژه جفت، اين دو كه توجه اين قابلِ نكتة. »كار و بارت خوبه؟«جملة 

 آييِ باهماست و  آوايي تداعيِ )1382( صفوي مطابق با نظرِ ،ها آن وقوعيِ هم شوند و دليلِ مي
 .شود متداعي محسوب مي

 )دار+ واو عطف + گير ( گير و دار )6

 :دفتر سوم( آنكه هست او بر قرار  بد گمانِ         گير و داراو همان دست آورد در 
1608( 

معنايي  لحاظ عطفي به تركيبِ اين» امري حساسِ بحبوحه و لحظة«معناي  عطفي به بِتركي
در  ،»دار«، و واژة گرفتن فعلِ حالِ ستاك» گير« عني واژةي ،آن نخست بخشِ. متوازن است
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برخورداري از  دليلِ اين تركيب همچنين به. هستند» داشتن« فعلِ حالِ ، ستاكدوم بخشِ
  .شود ه محسوب ميتير ،معناي ثانويه

  
ا با اندكي تغيير در صورت و موالن عصرِ حاضر و عصرِ هاي مشترك ميانِ آيي باهم.  2.1.4

  معنا
  )مات+ و عطف وا+ برد (برد و مات  )1

( ما ز توست اي خوش صفات  برد و مات    ما چو شطرنجيم اندر برد و مات       
  )600 :دفتر اول

برد و باخت «  رود نظيرِ كار مي هب و باهمان معنا» و باختبرد « صورت اين تركيب امروز به
، ديگر قرار دارند يكمعنايي با تقابلِ دليل كه دررابطة اين به» فوتبال قابل پيش بيني نيست 

  .شود متداعي محسوب مي آييِ باهم ،ها آن وقوعيِ معنايي و هم تداعيِ دليلِ ها به آن يِآي همبا
 )سوزيده+ فه اضا كسرة+ دل (دلِ سوزيده  )2

: دفتر اول(پذرفت و كشيد  دلِ سوزيدهو آن     بس ستاره آتش از آهن جهيد    
384(  

 بودنِ شدن و غمگين ناراحت«معناي  و به »سوختن دل« صورت را به اكنون درفارسي آن
 زبانِدر» به برنامه برسمم نستاخيلي دلم سوخت، نتو«جملة  نظيرِ. بريم كار مي هب» بسيار

واژة  صورت آوايي تغيير كرده و به لحاظ به» سوزيده« ذكر است كه صفت شايانِ. امروز يِا محاوره
، يك كسرة اضافه وجود دليلِ صرفي به لحاظ به. رود كار مي هصفتي ب و با همان نقشِ» سوخته«

است» دل«آن واژة  شود كه هستة معناييِ صفتي محسوب مي گروه. 

 )گرفتن فعلِ تاكس+  »عيب« آييِ همبا(عيبگير  )3

تو كر است  ِعيبگيردان كه گوش      گوش ِحس تو به حرف در َخور است    
 )3394 :دفتر اول( 

ساخته شده است كه » گرفتن عيب« مركبِ از فعلِ» گيرد كه عيب مي كسي« معناي به
 مركبِ فعلِ صورت به» كردن« كرد همساختواژي با  اندكي تغييرِباآيي  امروزه اين باهم

  ».عيبجويي كردن از ديگران است الِحش درمه«نظير  .رود كار مي هب» جويي كردن عيب«
  )كور+ بخت (كور  بخت

: دفتر سوم( ظلمت آمد اندك اندك در ظهور         بخت كورگفت چون بختت نبود اي 
2429(  

 تركيبِ تصور آن به امروزه معادلِ. تيره ،معنايي لحاظ و به مركز ، بروني است صفتيتركيب
  .رود ميكار  هي ندارد بخوب  معناي فردي كه زياد در زندگي شانس و اقبالِ به» برگشته بخت«
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كاربردي امروز  كه در فارسيِ(موالنا  هاي منحصر به آثارِ آيي همبا: گروه دوم. 2.4

  )دنندار

 )مويز+ واو عطف + جوز (جوز و مويز  )1

 :دفتر پنجم( باشد آن بس سهل چيز  پيش عاقل         جوز و مويزكودكي گريد پي 
3341( 

و از  شود مينحوي و عطفي محسوب غير تركيبِ. است» گردو و انگور«معناي  و مويز به جوز
آوايي است و  تداعيِ ها حاصلِ آن وقوعيِ همچنين هم .است ساز معنايي نيز مقوله اندازِ چشم
 .دشو متداعي محسوب مي آييِ باهم

 )پوت+ عطف واو + لوت (لوت و پوت  )2

 )2869 :دفتر پنجم( منگر اندر غابر و كم باش زار    خورده را هم ياد آر لوت و پوت

آن را كه امروزه » غذا«معناي  به، استناقص  سازيِ دوگان فرايند متداعي و محصولِ آييِ باهم
 برايساز است و  معنايي مقوله لحاظ به. بريم كار مي هب» غذا مذا« اتباعي تركيبِ صورت به

  .رود كار مي ه، بگيرد غذايي قرار مي هرآنچه كه در طبقة محصوالت دادنِ نشان
 )كبود+ واو عطف + كور (كور و كبود  )3

 )3431 :دفتر دوم(  كور و كبودكور شد آن دشمن     آمد و ديد انگبين خاص بود        

، پريشان و وزر تيره«معناي  به. غيرنحوي و عطفي است تركيبِيك  متداعي و آييِ باهم
 .شود نايي نيز متوازن و تيره محسوب ميمع كه از ديدگاه» گرفتار

 )نگريستن+ كژ /  نگر+ كژ (كژنگر  )4

  )3162 :دفتر ششم(  كژنگر عشق آخر چند پايد در نظر              اصل بيني پيشه كن اي
 .است ي نيز تيرهمعناي نظرِاز. »فكربدبين و بد فرد« معناي به فعل صفت و ستاك آييِ همبا
آيي با  بااليي برخوردار است و در باهم وقوعِ در مثنوي از بسامد» كژ« ذكر است كه صفت شايانِ

گيرد و تركيباتي چون  و غيره قرار مي» پا«، »چشم«، »دست«، »مهر«، »صلح« هايي نظيرِ واژه
 .سازد را مي» دست كژ«و » پاي كژ«، »مهر كژ«، »صلح كژ«

 )خيره خنديدن/ خند+  خيره(خند  خيره )5

 :دفتر ششم( ذوقِ گريه بين كه هست آن كانِ قند     خيره خندذوق خنده ديده اي 
1584( 

 از توزيعِ» خيره« گذشته صفت رسد كه در مي نظر گونه به اين. فعل صفت و ستاك آييِ همبا
ل نيز قرار حا به امروز برخوردار بوده است و در همنشيني با ستاك تري نسبت وسيع زبانيِ

 در تركيبِ» سر« نظيرِ .است اسم طبقةآن تنها محدود به  اما امروزه همنشينيِ. گرفته است مي
  .»چشم خيره«در » شمچ«و يا  »سر خيره«
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 )دنوجود ندار موالنا كه در آثارِ (امروز هاي منحصر به فارسيِ آيي باهم :گروه سوم. 3.4

 )باطل+ واو عطف + عاطل (عاطل و باطل  )1

 عاطل و باطليه آدمِ

 از ديد معنايي نيز داراي دو هستة. است »عار كار و بي بي ردف«  مفهومِ بهمتداعي و  آييِ باهم
 ربمبتني توانيم  اين دو واژه را مي ميانِآيي  همبا ، علتذكر است شايانِ .استمعنايي و متوازن 

كمينه محسوب  ، جفتكه اين دو واژه اين نخست. آوايي و معنايي توجيه كنيم دو دليلِ
 دليلِ به، رو ازاين. شوند ديگر متمايز مي يكآغازين از ، زيرا تنها در يك واج در جايگاهشوند مي

» باطل«و » عاطل«ديگر دو واژة  ازسوي. هم دارند گرايش به همنشيني در كنارِ ،تلفظدر سهولت
معنايي ديگر هستند و از منظرِ يك مترادفتمايل به كاربرد با  و شوند مي معنايي تداعي ، باعث

 .كنند پيدا ميديگر  يك

 )كاله+ واو عطف+ شال(شال و كاله  )2

و كاله كرد بره تا خبر رو شنيد شال « مانند. است» شدن پوشيدن و آماده لباس« كنايه از 
  .دشو متداعي محسوب مي آييِ باهم ،ها آن ميانِ» هم شموليِ« رابطة دليلِ به. »خبره ببينه چه

 )جارو+ واو عطف + آب (و جارو آب  )3

خونه رو آب و جارو  همة« مانند .است» كردن تميزكردن و مرتب«معناي  تركيبي عطفي به
به يك حوزة » جارو«و » آب« هر دو واژة تعلقِ دليلِ هب. ، متوازن استمعنايي لحاظ كه به» كرده

ديگر  همچنين ازسوي. ي دانستمعناي  توان تداعيِ اين دو واژه را مي آييِ معنايي، علت باهم
، كه هردو به طبقة اسم تعلق دارند دستوري و اين لحاظ اين دو واژه به مقوله بودنِ هم دليلِ به

 .شمار آورد نحوي نيز به نوعي تداعيِ وان بهت هارا مي آن همنشينيِ

موالنا و  ثارِآو  امروز فارسيِهاي  آيي باهم هاي مختلف ، گونههاي ساختاري اين تحليلبر عالوه
تحليل قرار گرفتند كه  مورد ،بااليي برخوردارند كرد دوره از كارهايي در هر  كه چه گونه اين

ها را به آن آماريِ توصيف دهيم ارائه مي »5«و  »4«، »3«، »2« هاينمودار صورت.  
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  بر اساس مقوله دستوري هاي مثنويآييمقايسه بسامد وقوع باهم :2نمودار 

  

صفتي،  تركيبات هاي موجود در مثنوي است كه شاملِ آيي به باهم متعلق» 2« ارِنمود
 مفعولي با بسامد ، تركيباتها آيي اين باهم ميانِاز. مفعولي، قيدي، متممي، عطفي و فاعلي است

از » %23« عطفي با بسامد و تركيبات» %23.9«  صفتي با بسامد و تركيبات» %47.2 « وقوعِ
  .ن كاركرد برخوردارندبيشتري
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 هاي فارسي امروز بر اساس مقوله دستوريآييمقايسه بسامد وقوع باهم: 3نمودار

  
است كه  امروز فارسيِآيي در  باهم هاي مختلف گونه ييِآكار به مقايسةمتعلق » 3«نمودار

، ها اين تركيب ميانِاز. عطفي، اسمي، صفتي و اضافي است ، غيرعطفي هاي آيي باهم شاملِ
از بيشترين كارآيي و » %68« هاي واژگاني با بسامد آيي باهم صفتي از مقولة هاي آيي باهم

هاي متداعي با  آيي باهم ِ عطفي از مقولة و تركيبات» %13.2« اسمي با بسامد ، تركيباتازآن سپ
برخوردارند از بيشترين كاركرد» %8.8« وقوعِ بسامد.  
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  هاي مشترك ميان آثار موالنا و فارسي امروزآييوقوع باهممقايسه بسامد :  4نمودار 

  

اين . است موالنا آثارِو  امروز فارسيِ هاي مشترك ميانِ آيي باهم مقايسة» 4« نمودارِ
، ها آن ميانِاز، صفتي و قيدي است كه هاي مفعولي، فاعلي، متممي تركيب ها شاملِ آيي باهم
با بسامد  مفعوليهاي  آيي ، باهمرتيبت و سپس به» %43.15« وقوعِ  با بسامد ي عطفيها آيي باهم

  .از بيشترين فراواني برخوردارند» %22.92 « هاي صفتي با بسامد آيي و باهم» 28.27% «
  

  
-و باهم) آثار موالنا و فارسي امروز( هاي مشتركآييهاي آثار موالنا ، باهمآييمقايسه بسامد وقوع باهم: 5نمودار 

  ي فارسي امروزهاآيي
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و  امروز فارسيِ  هاي آيي ، باهمموالنا آثارِ  هاي آيي باهم بسامد وقوعِ هم به مقايسة» 5« نمودارِ
آثار هاي  آيي در اين نمودار باهم. پردازد مي )موالنا امروز و آثارِ فارسيِ( مشتركهاي  آيي باهم

 و تركيبات» 29.47 « مشترك با بسامد هاي آيي آن باهماز و پس» 48.60 « وقوعِ با بسامد موالنا
  .ترتيب از بيشترين كارآيي برخوردارند به» 21.93«   با بسامد امروز فارسيِ
 

  گيري نتيجهخالصه و . 5

موالنا مشخص شد كه  آثارِو  امروز فارسيِهاي موجود در  آيي باهماز بررسي و مقايسة 
  .كنيم بندي ها را به سه گروه طبقه آيي توانيم باهم مي

 نظيرِ. است امروز فارسيِو  موالنا در آثارِهاي مشترك  آيي باهم شاملِ: گروه اول. 1
ها  آيي نوع باهم ناي همچنين. و مانند آن» مور و ملخ«، »مرغ و ماهي«،»ديوار  در و« ،»سر خيره«

كار  هامروز نيز ب اگونه تغييري در صورت و معن هيچ بدونِ گونة اول. گونه هستندخود بر دو
هايي  آيي باهم ، شاملِگونة دوم. آن و مانند» سياه رو«، »دل خون ِ» « كار و بار« نظيرِ. روند مي

آوايي است كه با كمي تغييراتحفظامروز  فارسيِ درخود را  ، معنايي و يا ساختواژي كاربرد 
» سير چشم« ،»سوخته دل«كه به » سوزيده دل ِ«، »كج دست« كه به » كژ دست«  نظيرِ .اند كرده
  .هايي از اين دست و نمونه .اند تغيير صورت داده» چشم و دل سير«  كه به

. نا است كه امروزه كاربردي ندارندموال آثارِهايي منحصر به  آيي باهم شاملِ :گروه دوم. 2
لوت و «، »كار و كيا«، »جوز و مويز«، »كور و كبود«، »نگركژ«، »بيانكژ«،»گورخانه« نظيرِ
 .آن مانند و» پوت

چشم  موالنا به است كه در آثارِ امروز فارسيِهايي منحصر به  آيي باهم شاملِ: گروه سوم. 3
، »چركين دل«، »عاطل و باطل«، »گداگشنه«، »خرپول«، »تنها دست« خورند نظيرِ نمي

  .آن و مانند» گنده دل«
 ستاك+ اسم « تربيش موالنا آثارِها در آيي باهم همچنين مشخص شد كه الگوي تركيبيِ

ي برخوردار يمفعولي از بيشترين زايا هاي نحويِ بوده و تركيب» حال ستاك+ صفت «و » فعل
 ، بيشترامروز فارسيِهاي  آيي اما در باهم. آن و مانند» اميدساز«، »كژنشين« مانند. اند بوده

است» سما+ صفت « و» صفت+ اسم « هاي صفتي با الگوي تركيبِ تركيب گرايش به ساخت. 
ذليل زن«، »شق كله« مانند«آن ، و مانند. 

هاي  آيي دهد كه باهم دو دوره نشان مي هاي مشترك ميانِ آيي باهم ، بررسيِديگر ازسوي
  .ند ا را داشته امروز فارسيِ، گرايش به تداوم تا با بيشترين فراواني» تاج و تخت« عطفي نظيرِ
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