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١۴دستور  مقاله ١٣٦
»مرِد مردانه«ترکیِب مهجوِر

 
منابع: رواقی)  ←( فرهنگ پسوندکتاب های  جا افتادگیچند نمونه از در آن مقاله، ». شمس

  بود. » مردانه«سراغ داده شد. یکی از آن موارد صفِت  مقاالت شمساز 
دار را در چند  »انه  ـ«های ساخته شدِن ترکیبات  روش فرهنِگ پسوندکنندگان  تدوین

و منحرف از قاعده هم اشاره کرده و آنها را در بخشی  اند، و به موارد شاذّ  بخش تدوین کرده
گاه  هیچ ،به هر حال«خوانیم:  دار می»انه ـ«اند. در مقدمۀ بخِش مربوط به موارِد  جداگانه آورده

ترین انحرافی  امده و از این نظر کوچکویژه انسان نی دار به عنوان صفت برای موصوِف جاندار به ‛انه ـ’واژۀ 
مرِد گوییم:  گاه نمی منظور این است که در زبان فارسی هیچ. )٧: ١٣٨٨رواقی » (دیده نشده است

و از این قبیل. با این حساب، یک مورِد انحراف از قواعد زِن موقّرانه ، بچۀ مؤّدبانه، شجاعانه
انحراف به شمار خواهد آمد، در استعماِل ترین  مهم مربوط به این پسوند را، که احتماالً 

و  مردانهدو مدخِل  فرهنِگ پسوندیابیم. در  در برخی متون فارسی می» مردانه«صفت یا قیِد 
 مرد مردانهشوند. در آنجا  دیده می ،هایی از کاربردهای معمولشان همراه با مثال، مرِد مردانه

راستش (یا: مرد و مردانه) مرِد مردانه « :مگویی مانند وقتی که می ،ب آمدهعنوان صفت مرکّ  به
ی در این باره وجود دارد که در مقالۀ یادشده دو مورد از ئاستثنا اما یک مورد کامالً ». را بگو

  شاهد آورده شد:  مقاالِت شمس
  

  )٨٠٢ :١٣٧٧تبریزی  (شمس .آن مرد مردانه، او را گفتند که... 
  

  )٨٢۵ :(همان ما هفتصد مرد مردانه بودیم.
  

پیش از  مرِد مردانهفایده نیست اضافه کنم که این کاربرِد مهجور از ترکیِب وصفِی  اما بی
  است. شمس هم سابقه داشته

 شمس مقاالتکه شمس به آثار هر دو نظر داشته و نشاِن آن در  ،در آثار میبدی و سنایی
در  االسرار کشفآخر در جلد  ،دیده می شود. برای مثال مرِد مردانهقابل ردیابی است، ترکیِب 

  خوانیم:  نوبۀ ثالثۀ تفسیر سورۀ مزّمل می
  

  ) ٢٧۵ /١٠: ١٣٧١میبدی (. مرد مردانه آن است که در نعمت صبر کند... 
  

شواهد دیگری هم از این کاربرد وجود دارد، از جمله در همین جلد  االسرار کشفدر 
  آخر در نوبۀ ثالثۀ تفسیر سورۀ حشر آمده است: 



١٣٧ ١۴دستور مقاله
 »رِد مردانهم«ترکیِب مهجوِر 

 
  )۶٢: یافته مّتقی شود. (همان بیداری  آن است که در گوهِر در مرِد مردانه

  

  بینیم:  سه صفحه، سه بار این ترکیب را می طّی  ،سنایی حدیقۀدر بخشی از باب ششِم 
  

  ضرر باشد مرِد مردانه کم
  

 تر باشد دوِد تیره ز چوِب 
  

  )٣٨۶ :١٣٧۴سنایی غزنوی (
  ست خورِد مرِد مردانه تیغ در

  

 ست تیز بیگانه وز َجبان، تیِغ 
  

  )٣٨٨: (همان
  مرِد مردانه همچو ُکه باشد

  

 که ازو بادها سُته باشد
  

  )جا (همان
  

ای، از این  که چنین نامه ــ ای به حکیم عمر خیام خویش هم، در نامه مکاتیبسنایی در 
این ترکیب را در  ــ العاده دارد بزرگ بدان بزرگ، در جای خود از جهات گوناگون ارزش فوق

  خن آورده است:س
  

 (سنایی 1ای نه ترسیدن را. ای جوهِر یگانه و ای مرِد مردانه مترس و بترسان که ترسانیدن را رفته
١٠: ١٣٧٩۴(  

  

  قرار داده است: مردرا صفِت  مردسنایی در قصایدش نیز 
  راه با همره روی، همره نگویی تا کجاست

  

 دین اگر با یار داری، مرِد مردا، یار کو؟
  

  )۵٧٣: ١٣٨٨همو (
به زباِن  ،یا به تأثیر از سنایی و دیگر پیشینیان شمس مقاالتترکیِب مرِد مردانه، از رهگذِر 

  موالنا و اعقاِب او هم راه یافته است:
  خرس هم از اژدها چون وارهید

  

 2وآن کرم زآن مرِد مردانه بدید
  

  )٢٠١٢ /٢: ١٣٩۶موالنا (
این ــ نی و آرای بزرگاِن مولویه نوشته شده که در شرح زندگاــ هم  مناقب العارفیندر 

  تردید متأثر از زبان شمس و موالناست: ترکیب آمده که بی
  

                                                            
  . البته این جملۀ سنایی به خیام نیست، بلکه در نامه، این پیغام از رسوِل عالِم معنا به سنایی خطاب شده است.١
  ).٣٢ /۴و  ٣٩٣۴ /٣: ١٣٩۶موالنا  ←قرار داده است (را صفِت انسان » مردانه«موالنا در جاهای دیگر . ٢



١۴دستور  مقاله ١٣٨
»مرِد مردانه«ترکیِب مهجوِر

 
افالکی ... فرمود اگر بایزید و جنید در این عهد بودندی، غاشیۀ این مرِد مردانه را برگرفتندی. (

  )۴۶٨ ،۴۵٩ص  ←همچنین  ؛٣۶٠ /١: ١٣٨۵
  

***  
  

هم کاربرِد  ،در زبان فارسی ،آن است که واژۀ مرد یب احتماالً اما دلیِل ساخته شدِن این ترک
  گوید: برای مثال وقتی رودکی می ؛کاربرِد وصفیبه طور مجازی اسمی دارد و هم 

  نی که حاتم نیست با جوِد تو راد
  

 نی که رستم نیست در جنِگ تو مرد
  

  )۴٩۶: ]تا بی[به نقل از نفیسی (
  

را  مرِد مردترکیِب  ،از این رو ؛»دلیر و جنگاور«به معنای  ،نقش صفت گرفته ،در اینجا ،مرد
در  ،وصفیصورِت باشد. این صفت دوم  مردِ و  اسماول  مردِ که  توان متصور شد چنان نیز می
به کار رفته است. نمونه را از سخن اسفندیار به رستم  شاهنامهبارها در ، مرداِن مردترکیِب 

  شود: فته میآوریم که در یک صحنه دو بار گ می
  بدانی که پیگاِر مرداِن مرد
  چو فردا بیایی به دشت نبرد

  

 چگونه بود روز ننگ و نبرد...
 ببینی تو آورِد مرداِن مرد

  

  )٣۶۵  /۵: ١٣٨٩فردوسی ( 
  اسدی هم داریم: نامۀ گرشاسبدر  ،شاهنامهبعد از  ،ترکیِب مرداِن مرد را
  ند در پیِش مرداِن مردا زنان

  

 روِز نبرد بود اسپشان گاو
  

  )٩٣همان: ( 
  پر از اژدها گشت گردون ز گرد

  

 پر از شیر هامون ز مرداِن مرد
  

  )٩٨همان: (
  اند: شاهنامهکه هر دو بر وزِن  ،سعدی بوستاننظامی و  اسکندرنامۀسپس در 

  َرواَرو برآمد ز راِه نبرد
  

 َهزاِهز درآمد به مرداِن مرد
  

  )١٩٩: ١٣٨٨نظامی (
  و مرداِن مردبه اسباِن تازّی

  

 برآر از نهاِد بداندیش گرد
  

  )٧٣ :١٣٨٩ (سعدی 
  

  بینیم: میهم  القضات عینهای  نامهدر را  مرداِن مرد



١٣٩ ١۴دستور مقاله
 »رِد مردانهم«ترکیِب مهجوِر 

 
های دیگر هزار هزار منزل ببرند در هر نفسی، چون  و به حقیقت بدان که مرداِن مرد که در علم
 :١٣٧٣ همدانی القضات (عین .ره سرگردان شوند در وادی علِم نّبوت قدم زنند از دشوارِی 

٢/  ۴٨۶(  
  

تکرار  به، تذکرةاالولیاچه در مثنویات و غزلیات و چه در  ،این ترکیب در آثار عطار هم
   :شود دیده می

  کار آمد ِحّصۀ مرداِن مرد
  

 ِحّصۀ ما گفت آمد، ایْنت درد
  

  )۴٣٨: ١٣٨٣عطار ( 
  مرداِن مرد و راهنمایاِن روزگار

  

 روزگار کو؟اند، در این  زین پیش بوده
  

  )۵٧٢ب:  ١٣٩٠همو (
  در ذکر بایزید بسطامی، از او نقل شده: ،ولیاةاالتذکردر 

  

: ١٣٨٨همو ( 1یگانگِی او بسیار مرداِن مرد را عاجز گرداند و بسی عاجزان را به مردی رساند.
٢٢۴(  

  

  گوید: هم می شیرمرداِن مردعطار در قصایدش 
  شیرمرداِن مرد را اینجا

  

 همی یابم در پِس دوکدان
  

  )٧٩۵ب:  ١٣٩٠همو (
به طور مجازی وجه وصفی هم داشته و، از این راه، در جای » مرد«همه، گرچه  این اما با

و » مردانه« ۀصفت برای همین اسم به کار رفته است؛ اما همچنان کاربرِد استثنائِی واژ
دار به عنوان »انه ـ«، یعنی آمدِن یك واژۀ فرهنگ پسوندشده در کتاب  انحراف از قاعدۀ گفته

  صفت برای موصوف جاندار، به جای خود باقی و شایستۀ توجه است.

                                                            
 »یگانگِی او بسیار مرد را عاجز کند و...«: است را در متن نیاورده مرداِن مردتعبیِر ، در اینجا ،. محمد استعالمی١
؛ اما ضبط نیکلسون از این جمله که در ذکر سهِل تستری هم چنین کرده است چنان ؛)١۶۵الف:  ١٣٩٠عطار (

آن مریدان بر  ) و ضبط استعالمی چنین است:٣۴٣(همان:  آن مرداِن مرد بر سِر بالیِن او بودندصورت است:  بدین
البته در جاهای دیگری این ترکیب که در تصحیح نیکلسون آمده در تصحیح  .)٢٧٩ :١٣٨٨همو بالینش بودند (

الف:  ١٣٩٠همو  ؛۵٢ ،٨٢همان:  ←(از جمله در ذکر حسن بصری و یوسف اسباط  ،شود استعالمی هم دیده می
٣٢ ،۴٣٧.(  
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