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چکیده
اند. آشننایی زداینی   زیباشناختی آثار خود از آن بهره بردهانحراف از قوانین موجود در زبان معیار، روشی است که شاعران برای 

خورد که وجود آن بنرای  گیرد در شعر شاعران کالسیک ما نیز به چشم میکه در آن انحراف از زبان و قواعد معیار صورت می
ن شناعری بنه اسنا     بهبود وزن عروضی بسیار مورد استفاده قرار گرفت. از این رو استفاده از آشنایی زدایی جزئی از یک فن 

او در  آید. مولوی از جمله شاعرانی است که از آشنایی زدایی برای متمایز ساختن زبان شنعری خنود اسنتفاده کنرده اسنت.     می
مثنوی )دفتر پنجم( از انواع آشنایی زدایی )وازگانی، سبکی، دستوری، نحوی( بهره برده و شعر خنود را از نرنر زیبنا شنناختی     

یز ساخته است. بسامد استفاده وی از آشنایی زدایی سبکی بسیار کمتر از انواع دیگر اسنت و در بشن    ظاهری تا ادودی متما
توصنیفی انجناش شنده،     -آشنایی زدایی واژگانی و دستوری بیشترین استفاده را کرده است. در این پژوه  که با روش تحلیلی

های از آشنایی زدایی در اینن کتنا ، وجنود آن را بنه اثبنات      ونهدفتر پنجم مثنوی را به عنوان مبنا قرار داده، و ضمن آوردن نم
 ایم. رسانیده


 مولوی، آشنایی زدایی، دفتر پنجم، زبانشناسی.واژگانکلیدی:


مقدمه.1

رابطه متن با کارکردهای هنری آن، یک رابطه گسترده و فرامنرزی اسنت کنه نویسنندگان و شناعران، بنا اسنتفاده از        
روشهای گوناگونی، سعی در زیبا نمودن آن دارند؛ بنابراین زبانشناسان و نرریه پردازان به دنبال راه الی برای تحقن   

 دگرگنونی  این آغاز .گشت عریمی دگرگونی و تحول دستشوش زبان مطالعۀ روند بیستم درآغازقرن»این امر بودند. 

 گسنترده  بتواند عرصه سوسور تا شد سبب آنچه .گردید همزمان سوسور فردیناند سوئیسی شناس زبان آموزشهای با

بایند از   آنهنا  همه صدر در که است زبان مطالعۀ و بررسی تمایزها در مساله طرح بگشاید زبانی های بررسی رادر ای
(. همین موضوع باعث 2831:21)امامی، «یادکرد همنشینی و جانشینی درزمانی، محور و وگفتار، تمایز دال زبان تمایز

و معتقد »شد تا فرمالیستها بر روی این موضوع بیشتر به تحقی  بپردازند و از آن تحت عنوان آشنایی زدایی ناش ببرند. 
 (.7: 2831تری، «)کننده یا آشنایی زداینده آنهاست بودند که فصل مشترک همه عناصر ادبیات، تاثیر غریبه

 منی  مناسب کاربرد درصورت که است محور زبان در شده پذیرفته ازهنجارهای یاخروج آشنایی زدایی انحراف»

 انتقنال  بنه  دیگر قنادر  که زبان ةدش خودکار هنجارهای به و بیانجامد زبان در سازی برجسته به که باشد هنری تواند

 (.2831:01سالجقه، «)دهند خاتمه نیستند زیبایی
شود. این نرریه از مهنم بنابراین آشنایی زدایی از کارکردهای هنری شعر و متن است که باعث زیباتر شدن آن می

لنی  از زبنان شناسنان انگلیسنی، بنه طبقنه بنندی آن از        »اند.های روسی مطرح کردهترین نرریاتی است که فرمالیست
پرداخت و آن را در هشت گونه از جمله: نحوی، دستوری، واژگانی و... مورد تجزینه و تحلینل    دیدگاه زبان شناختی

توان گفت که آشنایی زدایی به هر نوع استفاده زبانی کنه مناسنبات   در واقع می(. »18 :2878صفوی، «)قرار داده است
شنعر  »شفیعی کدکنی نیز معتقد است که ( البته 2838:011داد، «)عادی و متعارف زبان در آن رعایت نشود اشاره دارد

در اقیقت چیزی جز شکستن نُرش زبان عنادی نیسنت یعننی جنوهرآن بنر شکسنتن هنجنار منطقنی زببنان اسنتوار           
(؛ بنابراین شکستن هنجار و یا اضافه کردن شکلهای صوری زبان بنه ادبینات   112-111 :2833شفیعی کدکنی، «)است
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هنای زبنانی،    بدوننه سنرپیچی از قاعنده   »شود کنه  عروضی شعر رعایت می چیزی متداول است که به وسیله آن نراش
(. اما باید توجه داشت که این سرپیچی از قواعد زبانی نبایند  210-211 :2833اامدی، «)شعری وجود نشواهد داشت

موجب اختالل در نراش زبانی و شعری شود. سلدن نیز معتقند اسنت کنه صنناعات هننری همنان آشننایی زداینی از         
توان گفت موالنا در این زمینه از نهایت ظرافنت و  با توجه به توضیحات باال می (.01: 2831ضوعات است)سلدن، مو

زیبایی استفاده کرده است و در دفتر پنجم که مبنای پژوه  ااضر است، آشنایی زدایی را در انواع مشتلن  بنه کنار    
 پردازیم.برده است که در این پژوه  به بررسی آن می

 
یشینهپژوهشپ.2

 درباره آشنایی زدایی در شعر مولوی تحقیقات زیر انجاش گرفته است:
آشنایی زدایی در غزلیات شمس نوشته محمد اسنین محمندی. مجلنه دانشنکده ادبینات و علنوش انسنانی،         -2

 .0-1. شماره 1. دوره 112-122.صص 2832و بهار  2831زمستان 
نوشته اسداهلل خدا بش ، منصور علی زاده بیگندیلو. نشنریه   آشنایی زدایی و فراهنجاری در غزلهای مولوی.  -1

 .33-31.صص1.شماره1. دوره 12شعر پژوهی، بهار 
کنیم در با  آشنایی زدایی در مثنوی پژوهشی انجناش نشنده اسنت و بیشنتر در غزلینات وی      بنابراین مشاهده می

 م صورت گرفته در نوع خود بدیع است.چنین تحقیقی صورت گرفته است و این پژوه  که با تکیه بر دفتر پنجم ه
 
مسئلهپژوهش.9

شود که منا را بنرآن   هایی از شکستن هنجار عادی در شعر مولوی دیده میبا توجه به مطالعه مثنوی، دفتر پنجم، نمونه
ر داشت تا با بررسی موشکافانه اشعارش، به دنبال اثبات انواع آشنایی زدایی: واژگانی، سنبکی، دسنتوری و نحنوی د   

 دفتر پنجم باشیم.
 
فرضیهپژوهش.4

با بررسی دفتر پنجم و مطالعه بر روی ابیات آن، وجود انواع آشنایی زدایی: واژگانی، سنبکی، دسنتوری و نحنوی در    
 دفتر مذکور به اثبات رسیده است.

 
زداییواژگانیآشنایی.5

کننند و در واقنع مصنال     نویسندگان از آن استفاده منی واژه از مهمترین و اساسی ترین ابزارهایی است که شاعران یا 
-توان به این گفته شکلوفسکی اشاره کرد که منی شوند. درباره اهمیت واژه میاولیه ساخت یک اثر ادبی محسو  می

علنوی مقندش،   «)واژه ابزار بیان مفاهیم و معانی در دست شاعر یا نویسنده نیست، بلکه ماده اصلی کار اوسنت »گوید: 
گیرد، بایند گفنت   شعر واژگان را مانند نثر به کار نمی»گوید: (. سارتر نیز درباره استفاده واژگان در شعر می78: 2872

 2838سنارتر،  «)رسناند کند بلکه به واژگان اسنتفاده منی  گیرد یعنی از واژگان استفاده نمیکه آنها را اساسا به کار نمی
ینازد. اینن   عمولی ساخت واژه در زبان، به ساخت واژگانی تازه دسنت منی  (؛ بنابراین گاه شاعر با گریز از شیوة م23:

نامند. این نوع از آشنایی زدایی مبتنی بر آفنرین  واژة جدیند بنا سناختاری وینژه      شیوه را آشنایی زدایی واژگانی می
لنی  اینن   « سازی زبان در جهت تأثیر بیشتر و توسنع دامننۀ آن اسنت.   است؛ که هدف عمده از این هنجارشکنی، غنی

ای کنارگرفتن قاعنده  سازی زبان بلکه بهنامد و معتقد است که نوپردازی، نه گریز از قواعد واژهجریان را نوپردازی می
هنجارگریزی واژگانی را یکی از شنیوه »(. کورش صفوی نیز Leech, 1969, p. 61« )موجود با تعمیم بیشتر است

توان گفت که بهنره (. بنابراین می11: 2878)صفوی، « کندرا برجسته می داند که شاعر از طری  آن زبان خودهایی می
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گوننه از  گینری اینن  ها با پسوندها یا ترکیبات دیگر زبان فارسی از عوامل شنکل گیری از واژگان معمول و ترکیب آن
 شود.های آن در دفتر پنجم مولوی دیده می هنجارگریزی است؛ که نمونه

 
ساختکلماتمرکب1-5
رسد از تعنابیر سناخته شنده او باشند و اینن      لوی در دفتر پنجم از کلمات مرکبی استفاده کرده است که به نرر میمو

بنرد. او در بینت زینر از واژه )خُنرد و م نرد( بنه معننای )خُنرد و         تعابیر ساخته شده را با معنای خاصی بنه کنار منی   
 یک آشنایی زدایی به اسا  آورد. توان آن را نمونه بارزخمیرکردن( استفاده کرده است که می

 تا کند شیرش به امله خُرد و م رد  چون که بر کوه  به سوی مَرج برد
 (717، دفتر پنجم:2871)مولوی،                                                                              
ثقیل( استفاده کرده که در نوع خنود جالنب توجنه    در بیت زیر نیز از واژه مرکب )دوچاردانگ: به معنای زشت و 

 است.
 که به گوشم آمد این دوچاردانگ  گفت دختر چیست این مکروه بانگ؟

 (111)همان،                                                                                                    
 عنی )توت نارس( به کار برده است:نمونه دیگر واژه )تره توت( است که به م

 صد بدن پیش  نیرزد تره توت        عاشقی کز عش  یزدان خورد قو ت
 (711)همان،                                                                                                   

ساختنقیدمرکبدرمعناییدیگر2-5
آشنایی زدایی شعر مولوی، در مبحث وازگانی، ساختن قید مرکبی است کنه در معننای دیگنری بنه     از دیگر بششهای 

 کار رود. او در بیت زیر با استفاده از واژه )پست پست( معنی )آهسته آهسته( مد نرر داشته است:
 صید بودن خوشتر از صیادی است            گوید به گوشم پست پستعش  می

 (211)همان،                                                                                                         
 
بهکاربردنواژهنهدرمعنایاصلی9-5

گاهی اوقات موالنا از کلماتی استفاده کرده است که معنای اصلی و عادی خود را ندارند بلکه معننایی غینر از معننای    
داشته است، او در بیت زیر از واژه )چرک( که همان معنای عادی )شوخ( است استفاده کرده امنا در  اصلی را مد نرر 

معنایی دیگر و به معنی )کود( استفاده کرده است:
 چرک در پاییز روینده شود             م رده پی  او کَشی زنده شود

 (313، دفتر پنجم:2871)مولوی،                                                                           
 شود:کند و معنای )عادت( از ان استنباظ میدر بیت زیر نیز مولوی از کلمه )برقانون( استفاده می

 داد سوگندش بسی سوگند خَورد                        خاک بر قانون نفیر آغاز کرد
 (100)همان،                                                                                                        

نمونه دیگر در این بش  بیت زیر است که موالنا واژه )زدود( که به معنی )پاک کردن( است را در معنای دیگری 
 )آشکار کردن( به کار برده است:

 ودمرگ اصغر مرگ اکبر را زد       اشر اصغر اشر اکبر را نمود
 (112)همان،                                                                                               

ساختنترکیباتواژگانیبامعنایجدید4-5
 ساختن ترکیبات واژگانی با معنای جدید، از دیگر مبااثی است که در اوزه آشنایی واژگانی قرار دارد. موالنا در این
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 شود.های آن در زیر مشاهده می مبحث به خوبی از واژگان ساخته ذهن خوذ استفاده کرده است که نمونه 
 کور گشته ست این دو چشم کور من         گفت تا چشم  کَالپیسه شدن

 (2121مان، )ه                                                                                                  
 که ترکیب )کَالپیسه( یک مصدر مرکب و به معنای )خمار شدن( است؛ و یا در بیت زیر: 

 اندر افتادند چون زن زیر پهن                الجرش از سحر یزدان قرن قرن
 (283)همان،                                                                                                   

زیر پهن اندر افتادن به معنای مغلو  شدن است. همچنین در نمونه دیگر، واژه )خشک بنند کنردن( را بنه معننی     
 )بازداشتن( به کار برده است.

 کرده اند از دانه خورا خشک بند                         باز مرغان خبیر هوشمند

 (812)همان،                                                                                                      
ک ترکینب  و در بیت زیر از ترکیب )سر قدش کردن( به معنای )با تماش وجود( تماش وجود استفاده کنرده اسنت ین   

 شود:جدید واژگانی محسو  می
 سر قدش کن چون که فرمودت: تعال           هی رها کن بدگمانی و ضالل

 (103، دفتر پنجم:2871)مولوی،                                                                                
زداییسبکیآشنایی.1

زدایی سنبکی اسنت. اگنر    زدایی، که در دفتر پنج مثنوی مولوی به آن پرداخته شده، آشناییدسته دیگر از انواع آشنایی
زداینی سنبکی زده   شاعر از گونۀ نوشتاری معیار به ساخت نحوة گفتار یا واژگان گفتاری گریز بزند، دست به آشنایی

زیبا نیسنت بلکنه افن  شنعر را      تنهازدایی سبکی اگر با فضاسازی مناسب صورت نگیرد، نهاست. بدیهی است آشنایی
مایۀ شعر کمنک کنند.   کند. این هنجار باید در شعر به اعتالی موسیقی یا القای بهتر درونمیان جدّ و تفنن محدود می

 (3: 2832)سنگری، 
ساز انفعاالت خوانننده اسنت؛   هماهنگی کلمات و زیبایی آنها و توازن جمالت نیز وسیله»گوید: ژان پل سارتر می

چیند و همچون نیای  یا موسیقی یا رقص، عواطن  و ااساسنات او   آنکه هشیار شود، میزمینۀ ذهنی او را بی یعنی،
 (.10: 2800)سارتر، « دهدرا نرم و نس  می

 
کاربردفعلعامیانهدرسطحنوشتار1-1

هنای   برد که نمونهبه کار می زند و فعل را با لهجه عامیانه در شعرگاهی اوقات مولوی از گفتار نوشتار عادی گریز می
 شود:آن در ابیات زیر دیده می

 هدیه نآرید ای رمیده امتان  تا مرا بوبکر ناش از شهرتان
 (100، دفتر پنجم، 2871)مولوی،                                                                   

 نآرید: لفظ عامیانه نیاورید
 که بدین تانی خالی  را ربود            ودزر و سیم و گله اسب  نم

 (170)همان،                                                                                                  
 تانی: لفظ عامیانه می توانید است

 آینه تاند که ر و را سشت کرد                 گفت در ر و گفتن زشتی مرد
 (131)همان،                                                                                                 

 تاند: لفظ عامیانه می تواند.
 من نتانستم که آرَش ناشنود                 آ  دیده پی  تو با قدر بود

 (111)همان،                                                                                                 
 نتانستم: لفظ عامیانه نتوانستم
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استفادهازواژگانعامیانه2-1
ان عادی و روزمره زدایی سبکی در شعر موالنا، استفاده شاعر از واژگانی است که در سط  زببش  دیگری از آشنایی

 های آن در زیر گواه این مطلب است: شود. موالنا از این واژگان در مثنوی به وفور استفاده کرده که نمونهدیده می
 دادر آن تاج شیخ اسالش بود             آن ضیاء دل  خوش الهاش بود

 (103دفتر پنجم: 2871)مولوی،                                                                                             
دادر به معنی برادر، واژه ای باستانی و قدیمی است که در لهجه ماورالنهر وجود داشنته اسنت. و مولنوی از آن    

 استفاده کرده است.
 جمله هستی ز موج  چکره ای                هفت دریا اندر او یک قطره ای

 (020)همان،                                                                                                     
چکره به معنای قطره و تلفظ عامیانه آن به کار برده است؛ و همین طور واژه )چفساندن بنه معننی چسنباندن( در    

 بیت زیر:
 چفساندشبر شب ظلمات می                   آن خیال نور می ترساندش

 (2172)همان،                                                                         
 در بیت زیر نیز واژه )بسکُل( به معنای )بگسل( در خور توجه است:

 یاد کن: فی جیدها ابل مسد            بسکُل این ابلی که ارص است و اسد
 (731)همان،                                                                                   

همچنین واژه )چفسیده( به معنای )چسبیده( که یک واژه عامیانه و روزمره در تلفظ محلی است را در بیت زیر به 
 کار برده است:

 تو خود بر پرت چفسیده استداش               چون فرار از داش واجب دیده است
 (113)همان،                                                                                    

 
استفادهازصوتدرتلفظعامیانه9-1

هایی است که به همان صورت عامیانه در شنعر بنه    مبحث دیگر در این بش ، استفاده مولوی از اصوات و شبه جمله
ار برده است. نمونه آن لفظ قطاری ، به معنی )بانگ و هیایویی که به هنگاش نبرد از لشکر برخیزد( می باشند مولنوی   ک

 همان را عینا در بیت زیر آورده است:
 ناگهان آمد قطاری  و وغا                      رفت یک صوفی به لشکر در غزا

 (2118)همان،                                                                         
 و یا واژه )دستک زدن( در بیت زیر:

 پر شده اماش قد زال الحَزَن                            از غریو و نعره و دستک زدن
 (313، دفتر پنجم:2871)مولوی،                                                                             

 همچنین واژه )فُجفُجه( به معنی )پ  پ  کردن( در این بیت:
 پیلتن آن خورد می پشه قدر                     زن و مرد اندر افتاد فُجفُجه

 (12)همان،                                                                               
 سای  گردو و باداش است: و همچنین لفظ )ژغژغ( که صدای برخورد و

 تا که خاموشانه بر مغزی زنی                   کنیژغژغِ آن زان تحمل می
 (037)همان،                                                                                 
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زداییدستوریآشنایی .7
به وسیله گریز از قواعد معمول زبانی، سعی در ایجاد تننوع و  زدایی دستوری از دیگر روشهایی است که شاعر آشنایی

 شود.های آن در دفتر پنجم مثنوی مولوی دیده میکند که نمونهزیبایی شعر می
 
استفادهازضمیر،حروفاضافهوپسوندنامتعارف1-7

که به طور کلی خالصه شنده  کند که نامتعارف هستند و یا ضمایر مفردی مولوی گاهی اوقات از ضمایری استفاده می
 ضمایر مرکب هستند که نمونه آن در بیت زیر مشهود است.

او در بیت زیر از ضمیر )اوتان( به جای )او شما را( اسنتفاده کنرده کنه در ننوع خنود ننوعی خنروج از هنجنار         
 دستوری است.

 تا نباشد عش  اوتان گوش کَ   مر شما را سرکه داد از کوزه اش
 (118)همان،                                                                      

 در بیت زیر نیز، ضمیر )ش( متعل  به دانه است نه خرمن و شاعر آن را به همراه خرمن آورده است:

 هم نیفتادی رسن در گردن   هم بچیدی دانه مرغ از خرمن 
 (831)همان،                                                               

 همچنین در بیت زیر:
 از میان زهر ماران سوی قند  تلخ کی باشد کسی را ک  برند

 (171)همان،                                                               
 که ضمیر )ک ( به معنی )که او را( است و کاربردی نامتعارف دارد.

 )فا( به معنی )به( به کار رفته که عدول از هنجارست. در بیت زیر نیر ارف اضافه
 که ز عقل و صبر مردان می فزود  چون که خوبی زنان فا او نمود

 (171، دفتر پنجم:2871)مولوی،                                                                            
د مکنان سناز اسنت بنرای مکنان اسنتفاده کنرده کنه از لحناظ          در بیت زیر مولوی از پسوند )ستان( که یک پسون

 دستوری دچار هنجارشکنی شده است:
 در جهان هم چیزکی ظاهر شود  پس ز عرش اندر بهشتستان رود

 (111)همان،                                                                               
 
تفضیلکردناسمبااستفادهازقواعدیدیگر2-7

زدایی دستوری در شعر مولوی، تفضیل کردن اسمهای فارسی بنا روشنی نامتعنارف و غینر     های آشناییاز دیگر نمونه
 کند:شود و مولوی واژه )سحر( را )اسحر( تلفظ میمعمول است که در بیت زیر نمونه آن دیده می

 ر از هاروت و ماروت ست خُوَداسح  دوستی و وهم صد یوس  تند
 (311)همان،                                                                      

 
استفادهنادرستازپسوندصفتساز9-7

نمونه دیگر از این مبحث، استفاده مولوی از پسوند صفت ساز برای ساختن مصدر است که در بیت زیر این ویژگنی  
 شود.مینی( دیده میدر واژه )خش

 گفت: من محروش ماندش از غزا  پس بگفتندش که خشمینی چرا؟
 (2111)همان،                                                                   



 7/زدایی)واژگانی،سبکی،دستوری،نحوی(دردفترپنجممثنویمولویآشنایی 

استفادهنادرستازعالمتجمعبرایواژگان4-7
نادرست قواعد دستوری بنرای جمنع بسنتن کلمنات     زدایی دستوری در شعر موالنا، به استفاده نمونه دیگر از آشنایی
بندد. در بینت زینر بنرای جمنع بسنتن واژه      های زیر به وسیله )ات( عربی واژگان را جمع می فارسی است. در نمونه

 کند:)نامی( از )ات( استفاده می
 کی فدای روح گشتی نامیات؟  کی جمادی محو گشتی در نبات؟

 (830)همان،                                                                 
 های دیگر: نمونه

 ز اضطراباتِ شک او ساکن شود  چون ببیند نور ا  ایمن شود
 (378)همان،                                                                 

 دادش و بس جامه ابریشمین  چر  و شیرین و شرابات ثمین
 (177، دفتر پنجم:2871)مولوی،                                                                        

و یا در بیت زیر، کلمه )سر( را به صورت )سار( تلفظ کرده و سپس آن را با )ان( جمع بسته که در زبنان فارسنی   
 بر خالف قواعد دستوری است:

 که پرش از تو ز ساران تا قدش گفت: من در تو چنان فانی شدش 
 (000)همان،                                                                     

 و باز در بیت زیر:
 صااب خر را به جای خر برند            چونکه بی تمیزیان مان سرورند

 (712)همان،                                                                             
 
استفادهمکررازحروفاضافه5-7

بحث استفاده مکرر از اروف اضافه هر چند ممکن است در زبنان قندیم هنجنار محسنو  شنود امنا از نرنر زبنان         
هنای در شنعر    بش  دستوری تحت تاثیر قرار داده است. نمونه شود و زبان را درشناسان، هنجار شکنی محسو  می

 شود:شود. در بیت زیر آوردن مکرر ارف )در( هنجار شکنی محسو  میمولوی دیده می
 زرد رو و لب کبود و رنگ ریشت  گریشتآن یکی در خانه ای در می

 (711)همان،                                                                     
 و یا در بیت زیر آوردن دو ارف )بی، از( اضافه پشت سر هم نامتعارف است:

 شمه ای گفتم من از صااب وصال  بی از او ندهد کسی را ا  نوال
 (101)همان،                                                                    

ساختترکیباتجدیددستوری1-7
هنا،  زدایی دستوری، ساختن ترکیبات جدیدی است که مولوی از آنها استفاده کرده. این نمونهدیگری از آشناییبش  

شاید از لحاظ سبک شعری عادی باشد، اما چون خالف زبان معیار و قواعند دسنتوری اسنت، شکسنتن و عندول از      
 شود:هنجار محسو  می

 به صورت )الفیدن( به کار برده است.نمونه آن ساخت مصدر جعلی از )الف زدن( است که 
 در نرر کُندو به الفیدن جری  از اریصی وز هوای سروری

 (111)همان،                                                             
و یا اضافه کردن صفت به موصوف که در بیت زیر مولوی صفت )خنگ( را به موصنوف )رخن ( اضنافه کنرده     

 کنند:که قواعد دستوری، موصوف را به صفت اضافه می است در االی
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 رَو بتا  از من عنان خنگ رخ                 ترک من گو و برو جانم ببش 
 (182، دفتر پنجم:2871)مولوی،                                                                              

 د که بسیار درخور توجه است )غریب اشمار(.کنو گاهی ترکیب وصفی را ایجاد می
 این غریب اشمار را نبود وفا              که ضرورت بود عقد این گدا

 (2127)همان،                                                                       
 

آشناییزدایینحوی.8
نحوی و عدول از زبان در بش  نحو است. برای تقرینب ذهنن   از دیگر بحثهای آشنایی زدایی، محث آشنایی زدایی 

دهیم تا نشست خواننده با اینن مفهنوش آشننا گنردد. سنپس آن را در ایطنۀ        خواننده، در ابتدا تعریفی از نحو ارائه می
نشنینی تکواژهنا بنر روی     شود که از چگونگی هم دهیم. نحو به قواعدی گفته می آشنایی زدایی مورد بررسی قرار می

نشنینی   (. انال اگنر شناعر در هنم    210: 2831کنند )بناقری،    وگو می تر گفت زنجیرة گفتار و ساختن واادهای بزرگ
سنازی   تکواژها اختالل آگاهانه ایجاد کند، به آشنایی زدایی نحوی دست یازیده و این خود یکنی از عوامنل برجسنته   

ر با جا به جایی ارکان جمله در شعر، از قواعند  صورت است که شاع است؛ به عبارت بهتر، آشنایی زدایی نحوی بدین
کدکنی در اینن منورد عقینده دارد کنه      ( شفیعی227: 2871رود. )ماهنامۀ خاوران،  نحوی زبان عادی و معیار فراتر می

زدایی آن است که در قلمرو نحو اتفاق افتد؛ زیرا امکانات نحوی هر زبانی و انوزة اختینار و    دشوارترین نوع آشنایی
جنویی در همنین انوزه     های تنوع ا  به یک اسا ، محدودترین امکانات است. در هر صورت، بیشترین اوزهانتش

 شود.زدایی مشاهده میهایی از این آشنایی ( در دفتر پنم مثنوی مولوی، نمونه81: 2870کدکنی،  است. )شفیعی

ن همان بحث تعقید و مربوط به نحو شویم و ایدر ابیات زیر از لحاظ درک مفهوش و معنی جمله، دچار مشکل می
شود و کند که معنای جمله با مشکل رو به رو میاست، در این بش  شاعر کلمات را طوری پیچیده ای جا به جا می

   شود:به عبارتی جمله دچار تعقید می
 شد تُرنجیده و تُرُش همچون تُرُنج  گفت شاباش و تُرُنج آویشت لُنج

 (173، دفتر پنجم:2871)مولوی،                                                                                        
 همچنین در بیت زیر:

 ماند در سودای او صحرا و دشت  نوری دیده و نور دیده بازگشت
 (801)همان،                                                                    

آورد. اینن کناربرد ننا بنه     ت به کار بردن ناهنجار کلمات این مشکل را برای تفهیم متون به وجنود منی  گاهی اوقا
تواند در جابه جایی واژگان صورت گیرد و یا اینکه میان بعضی واژگان مرکب فاصله بیفتد و با توجنه بنه   هنجار، می

 ردی مشهود است:این جابه جایی فهم کالش با مشکل مواجه شود که در بیت زیر چنین مو
 تا یکی تیری خورش من جای گیر  تن برهنه میشدش در پی  تیر

 (2180، دفتر پنجم:2871)مولوی،                                                                                         
دچار اختالل شده اسنت. زینرا واژه   که در بیت باال با فاصله ای که میان صفت و موصوف ایجاد شده، معنی کالش 

 شود:)جای گیر( صفت فاعلی مرکب مرخم و صفت کلمه )تیر( است. چنین ویژگی در بیت زیر نیز دیده می
 خوی  را در غزو کردن کن گرو  خیز هنگاش غذا آمد برو

 (2187)همان،                                                       
گرو کردن( به معنای پرداختن جدی به جهاد است و یک فعل مرکب است که مینان آن فاصنله    در اینجا نیز )غزو

شود. چنان که واژه )مهرمنند( را  افتاده است. گاهی اوقات نیز ساختن نابه هنجار کلمات باعث عدول از نحو زبان می
 به جای )مهربان( آورده و معنی کالش را مشتل کرده است.



 3/زدایی)واژگانی،سبکی،دستوری،نحوی(دردفترپنجممثنویمولویآشنایی 

 تا سگ  گردد الیم و مهرمند  رفته اندآنچنان رو که غالمان 
 (388)همان،                                                             

و یا در واژه زیر لفظ )اصطرال  ریز( را به معنی )سازنده اصطرال ( به کار برده که عدش مفهنوش آن کلمنه، فهنم    
 جمله را دچار اختالل کرده است.

 شرط باشد مرد اصطرال  ریز  چشم تیز آن منجم چون نباشد
 (018)همان،                                                                    

 شود:نمونه دیگر در بیت زیر مشاهده می
 چار میخ معده آهنجت کند  که نه ابس باد و قولنجت کند

 (171)همان،                                                               
که واژه )آهنج( به معنای کشیدن و انداختن است و )معده آهنج( صفت مرکنب منرخم فناعلی بنه معننی )معنده       

عنی و مفهنوش آن را  آهنجنده و به معنی فساد معده است( که باز هم با این تفاسیر، کاربرد اشتباه زبان در بش  نحو، م
زند و همین امر باعنث اخنتالل در فهنم    مشکل کرده است. در بعضی مواقع، شاعر به کاربرد اشتباهی افعال دست می

 شود:جمله می
 رَو فسون  خوان، فریبان  بیار  گر خری یابی به گرد مرغزار

 (381)همان،                                                            
که در بیت باال، کاربرد نادرست فعل ).فریبان( باعث شده معنی جمله دچار اختالل شود زینرا آن را بنه صنورت    

 مصدر آورده است.
-در بش  آشنایی زدایی نحوی، اگر فعل در جای اصلی خود نیز به کار نرود، معنی و مفهوش ابیات را مشتنل منی  

 شود:کند چنان که این ویژگی در شعر مولوی دیده می
 نیست اسبا  وسایط ای پدر  رسد هر خیر و شراز مسبب می

 تا بماند دور غفلت چندگاه  جز خیالی منعقد بر شاهراه 
 (117، دفتر پنجم:2871)مولوی،                                      

بیننیم فعنل   ی که میکه کاربرد فعل )نیست( در بیت اول باعث شده تا مفهوش جمله با مشکل روبه رو شود در اال
 شود.)نیست( مربوط به بیت دوش است و با جابه جایی آن مفهوش کالش به رااتی فهمیده می

شود، گاهی شاعر با استفاده از استعاره ها و تشبیهات بدیع، فهم کنالش  آشنایی زدایی نحوی تنها به اینجا ختم نمی
فت )ننگین مناخ( برای دنیا، فهم بیت زیر را بنا مشنکل رو بنه    سازد. موالنا با به کار بردن صرا با مشکل رو به رو می

 شود:رو کرده است زیرا کاربرد چنین صفتی برای دنیا در جای دیگر مشاهده نمی
 نقل افتادش به صحرای فراخ  زین مقاش ماتم ننگین مناخ

 (130)همان،                                                           
 داند:بیت زیر از واژه )ذرایر( استفاده کرده که به معنی مورچه و آن را استعاره از انسانها می و یا در

 که برارید ای ذرایر سر ز خاک  نفخ صور امرست از یزدان پاک
 (137)همان،                                                                  

 ای زمین از جمله توصیفات ابداعی اوست.همچنین، توصی  )ضعی  زال ظالم( بر
 مشت خاکی هم بیاور با شتا   آن ضعی  زالِ ظالم را بیا 

 (101)همان،                                                               
 رو به روهای دور از ذهن است؛ که مولوی با استفاده از آن، فهم کالش را با مشکل نمونه دیگر، کاربرد کنایه

 شود که ترکیب کنایی )چاردانگ و دو دانگ( را کنایه از )کم وساخته است. نمونه آن در بیت زیرمشاهده می 
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 زیاد( قرار داده است: 

 اش از چاردانگ و از دو دانگرسته  یافتم خلوت، زنم از شُکر بانگ
 (831)همان،                                                                     


نتیجه

زداینی، واژگنانی، سنبکی، دسنتوری و      شده در دفتر پنجم مثنوی مولوی، وجود اننواع آشننایی   های انجاش طب  بررسی
زدایی برای بهبود عملکرد وزن عروضی استفاده نمنوده   نحوی در دفتر مذکور به اثبات رسیده است. مولوی از آشنایی

تمایز کرده، بلکه بنا ترکیبنات خاصنی کنه از واژگنان بنه       تنها شعرش را ازلحاظ زیباشناختی م است و در این راستا نه
طنور مفصنل    زدایی واژگانی به وجود آورده، لغات فراوانی را به گنجینه لغات فارسی اضافه نموده که در بحث آشنایی

، شده است. مولوی با به کار بردن واژگان عامیانه و استفاده از اصطالاات زبنان عنادی کوچنه و بنازار     به آن پرداخته
توجه است بلکنه همنین امنر سنبب      تنها در نوع خود جالب سبکی اقداش نموده است که نه زدایی آشناییناخودآگاه به 

گینری از   شده تا زبان او را به زبان مردش عادی نزدیک کند. استفاده وی از کارکردهای هنری قواعد دسنتوری و بهنره  
زداینی   شعر خود رغم زده است تا این عمل او، در بش  آشناییزدایی دستوری را در  نبوغ خود در این زمینه، آشنایی

شده که ااصل ذهن خالق  است، زیبنایی   نحوی به اوج خود برسد که در آن با استفاده از کنایات و تعبیرات ساخته
زدایی دستوری و واژگانی بیشنترین   شعرهای خود را دوچندان کند که در پایان مششص شد مولوی، در بش  آشنایی

 است.زدایی زدایی سبکی بسیار کمتر از سایر انواع آشنایی تفاده را برده و در این میان بسامد استفاده از آشناییاس
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