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 چکیده

در جستجوی جذابیت مثنوی موالنا، نقش زبان و ساختار دستوری قابل چشم پوشی 

والنا دارای نیست. زبان و معنا در مثنوی توأمانند. ساختار دستوری زبان فارسی در مثنوی م

بل بررسی برجستگیها، خالف عادتها و منطق گریزیهایی است که جز در همان نظام معنایی قا

ن و شاید فاده از شگردِ حذف، داستانهای پیشینیان را در زیباترینمیباشد موالنا با است

و  های لفظی یا معنوی میتوان عناصربه قرینهموجزترین شکل ممکن بیان نموده است. 

ای عمل مینماید که تبدیل به همین عنصر در زبان موالنا بگونه را حذف نمود. اجزای جمله

ر موالناست. د از خصایص سبک زبانی شعر «حذف»عنصری سبک ساز میشود. نکته اینکه 

وان تحت عناین مقاله حذفهای هنری، در ساختار جمله سنجیده شده است و همین حذفیات 

کوشی در سؤال و جواب، برشمردن و توضیح . کمطبقه بندی شده است« های ناقصجمله»

شان دادن  حذفهای  با قرینه و شخص و نهاد و نهای بیفعل و  جملههای بیساختار جمله

 قرینه  از نتایج این پژوهش است.  بی

 نهاد، کم کوشی.  وهای بدون فعل های ناقص، جملهمثنوی، حذف، جملهها: کلید واژه
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 مقدمه -1

استفاده از شگردِ حذف، داستانهای پیشینیان را موجز و زیبا بیان نموده است.  موالنا با

مولوی شناسان و مثنوی پژوهان، در بررسی شیوۀ داستانپردازی و ساخت شکنی موالنا، به 

گمان ساختار دستوری و بکارگیری نحو اند. بیمواردی از خالف عادتهای مثنوی اشاره کرده

های بیانی است که سبب برجستگی و خوشایندی نحوه بیان وی مشخص، یکی از این شیوه

 نسبت  به سایرین است.

ای مستقل است برای به عنوان نمونه در دو بیت زیر که مصراع اول هر کدام از آنها جمله

ای مرکب است که توضیح بیشتر، مصراعِ دومی آمده که ژرف ساخت همان جمله دوم، جمله

 ف میباشد:پایۀ )هسته(آن جمله، محذو

گویم اندر مجمع روحانیون  }گفتن{//}الزم و شایسته است که{ مدح توحیفست با زندانیان

6  /7 

ذم خورشید جهان ذم خود است}کسی که خورشید را ذم مینماید ثابت مینماید{که دو 

  5/9چشمم کور و تاریک و بدست   

ای بیان معنا به هر سویی موالنا به دلیل اینکه به سمت معنا حرکت مینماید، زبان را بر

های دستوری )ساختمان کلمه، جمله، هدایت میکند. ساختار دستوری مثنوی در تمام مقوله

های یندآفعل، حروف، گروه صفتی، گروه فعلی، اسمی، شبه جمله، منادا، ضمایر، اصوات و فر

ستای تاریخ زبان گونه بررسیها گامی مؤثر در راواجی و ..( قابل مطالعه و توصیف میباشد. این

فارسی است. در قلمرو همین مطالعات  است که سبک شاعران و نویسندگان مشخص میشود؛ 

در زبان فارسی یکی از ابزارهای انسجام در متن حذف است و استفاده از حذف میتواند » 

( پس مطالعه دستور زبان 166-147)حذف در زبان فارسی،: « دلیل سبکی داشته باشد.

ی از راهگشاییهای معنایی، قدمی در حوزۀ تاریخ زبان فارسی و سبک شناسی موالنا، جدا

 شاعر است. 

 پیشینۀ و ضرورت پژوهش -2

در اغلب کتابهای دستور مورد توجه بوده است و « حذف» کامالً بدیهی است که مقولۀ 

 نگارش سهیال« حذف در زبان فارسی»اند. مقالۀ همۀ دستوریان به نوعی از آن سخن گفته

نامۀ فرهنگستان ادب فارسی  به دقت نگرشهای سنتی و جدید را  12کاوسی نژاد در شماره 

بررسی نموده است و اغلب نظر دستورنویسان معروف را بیان نموده است. ایشان مقالۀ دیگری 

در همان مجله منتشر  1377دارند که در سال « حذف در گروه اسمی زبان فارسی» با عنوان
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ها ما را از ذکر و اشاره به مطالب کتابهای دستور بی نیاز مینماید. اما قالهاند. این مکرده

واقعیت این است که مطالعۀ زبان مثنوی نه تنها از حیث حذفهای دستوری بلکه از جوانب 

دیگر زبانی و سبکی  هم چندان توجهی به آن نشده است و همین ضرورت چنین پژوهشهایی 

دورۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی موضوع رسالۀ خود را به  را میطلبد. البته نگارنده در

توصیف ساختار دستوری زبان فارسی در مثنوی اختصاص دادم و این گونه مقاالت ریشه در 

 همان مطالعات دارد.

 هدف و ضرورت -3

العات الزم هدف از نگارش این مقاله  قبل از هر چیز ارائۀ اط با این مقدمه میتوان گفت:

یزیها و دربارۀ ساختار دستوری زبان فارسی در مثنوی است. تبیین خالف عادتها، عادت ست

 نشان دادن نقش دستور زبان در ساختن سبک مثنوی گام دیگر این نگارش میباشد.

 سؤال پژوهش -4

است به شکل ذیل بیان شود: توصیف ساختار این به دنبال سؤاالتی است که ممکن 

ه بین دستوری زبان فارسی در مثنوی چه نقشی در شناسایی سبک مثنوی دارد؟ و یا این ک

ر مثنوی دستور زبان مثنوی و نقد لغوی آن چه ارتباطی وجود دارد؟ و خالصه اینکه حذف د

 به چه صورتی است؟

 روش پژوهش -5

حلیلی میباشد و اطالعات از طریق جست و جو در ت -روش تحقیق در این مقاله، توصیفی

ای گردآوری شده است. گسترۀ مطالعه دفترهای ششگانۀ مثنوی میباشد  و منابع کتابخانه

 تمام شش دفتر بدین منظور مورد جست و جو و مطالعه واقع شده است. 

 های پژوهشبحث و یافته -6

طبقه بندی « های ناقصجمله»نوان یباشند تحت عهایی که به نوعی دارای حذف مجمله

 که در ذیل به آنها پرداخته میشود: شده است
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 هادر این جمله «1یکم کوش»های مبتنی بر پرسش و جواب و جمله -6-1

در دو مصراع سؤالی  استثنائاً ودر یک مصراع  های مبتنی بر پرسش و جواب،هدر جمل

ذکر  جواب آن ،از طرف خود سؤال کننده ،مصراع بعددر  مطرح میشود ودر همان مصراع یا

ه چچیست؟، کیست؟، چه باشد؟، »میشود. کلمات پرسشی که به کار گرفته میشود بیشتر 

 د و فعلِنها در آنها  جمله اسنادی است که لهااست و اغلب جواب این سؤا« بود؟، که بود؟

ایر اجزای سذکر و  و ... مفعول نیز  . گاهی اوقاتآیدمیاسنادی محذوف است و فقط مسند 

 جمله حذف میشود.

 «چیست؟» با کلمه پرسشی ذکر مسند -6-1-1

 به این شکل« چیست آن ذات الیمین؟ فعل حسن»به عنوان نمونه، ژرف ساخت مصراع 

است: آن ذات الیمین چیست؟ آن ذات الیمین فعل حسن است. چنان که پیداست در 

 روساخت فقط مسند )فعل حسن( ظاهر شده است. 

 تن  غالشا  الشمال؟  ذات  آن  چیست    فعل حسن  ین؟مالی ذات   آن  چیست  

(1/389) 

 از خدا غافل بدنچیست دنیا؟   

 

 وزن زان ــمی  و ره ـــنق  و  اشـقم  نی   

(1/938) 

 بند چشم از دید چشممستی؟ چیست  

 

 مــیش  مــپش  وهرــگ  سنگ نماید  تا    

(1/1200) 

 تن محصور ماچیست آن کوزه؟   

 

 اــم  ورــــش واس ــح  درـــان  او  آب   

(1/2708) 

 «کیست؟»با  ذکر مسند -6-1-2

 وــت اکی ـــنمن ت ـــاوس  برای ز ـــک   تـــن خاکی توکیســت  بیگـــانه ؟  

                                       (2/264)  

   

                                                           
صرف کمترین انرژی در گفتار است. زبان شناسان اکثر قوانین ناظر بر تحوالت « کم کوشی » منظور از -1

ارات و ساختمان  دستوری  تر شدن  عبتلفظ شدن واژگان و سادهتر وایی و صرفی زبان را که موجب راحتآ

 (.5ص  :مقدمات زبان شناسیدانند .)زبان میشود ناشی از همین اصل کم کوشی می
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 ا چون شما شاهان جلیســـب  ودـــب تا   خوار خسیسشکم  صوفی؟ ینکیست ا

                                     (2/2177) 

 شیخ  جان  از  بی خبر رده؟ـچیست م   غافل  از  ایمان  شیخکیست  کــافر؟ 

                                     (2/3325) 

 «چه باشد؟»با ذکر مسند  -6-1-3

 نیستی له ــاب تو  ر ـــگ  رــب  تیــنیس    نیستی باشد؟  ه ــچ تی ــهســۀ  آین  

(1/3201) 

 بی کران  کیمیای  بود؟  هــک  خـــشی    س محتاج مهانــمد؟ ـه باشــد چـب  

(2/3343) 

 «چه بود؟»با ذکر مسند  -6-1-4

 پس محل وحی گردد گوش جان  

 

 جان  وشــگ گردد   وحی  لــمح پس    

(1/1461) 

 مشک را بر تن مزن بر دل بمال  

 

 ذوالجالل  پاک  نام  چه بود؟ ک ــمش   

(2/267) 

 اشجار را آب دهعدل چه بود؟   

 

 را  ارـخ  دادن آب ود؟ ـب  هـچ م ــظل 

(5/1089) 

 وضع در نا موضعیظلم چه بود؟   

 

 عیـبــمن  را  الـب  زـــج  دـنباش  هـــک 

(5/1091) 

 ۀهد که در نهایت به یک جملیدای استثنایی را تشکیل مجمله ،جواب ،بیت اخیردر دو 

هایی میباشد که نهاد یا فعل های استثنایی جملهمنظور از جمله اسنادی قابل تبدیل است.

 به این شکل است: هاهژرف ساخت این جملیا گزاره آن حذف شده باشد. 

 عدل آب دادن اشجار است.←عدل؛ یعنی آب دادن اشجار  ←آب ده اشجار را عدل چه بود؟ 

 .جای فعل اسنادی را پر نموده استمیباشد و « است» برابر با «یعنی»ها در این جمله
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 «که بود؟»ذکر مسند  -6-1-5

 پیر یعنی مو سفیدشیخ که بود؟ 

 

 1دامی  بی  ای  بدان  وــم  این  نیــمع   

(3/1790) 

 گرم و آب خواراین جگر که بود؟ 

 

 وارـــخ  آب  او  تــهم ش ــپی  گشت   

(4/3515) 

 های مجهولل( یا متمم قیدی در جملهذکر قید وسیله)متمم عام -6-1-6

 از صورچه زاید؟  آن عرض ها از 

 

 از فِکرد؟ ـــه زایــور از چـــن صـــوی  

                                             (2/977  ) 

 ذکر نهاد -6-1-7

 نور خداور را؟ ـچه کشد این ن 

 

 اـتـاوس  ازـــــس  را  مــراهیـاب  ورــــن 

/(3701) 

 خیال از صفت وز نام چه زاید؟ 

 

 الـوص  دلّالِ  تــهس  شـالــخی آن   و   

(1/3454) 

 ذکر مفعول -6-1-8

 چ پیچــمشتری خواهی به هر دم پی  
 

 هیچ هیچ  فروشی؟  که  داری چه  تو  

                                       (5/1117) 

 در مواردی جواب در مصراع دوم ذکر میگردد:

 هان کدام است آن عذاب ای معتمد
 

 خود جنس  غیر   به  بودن  قفس  در  

(5/841) 

 

                                                           
و تبدیل آن به جملۀ « مسند»در این جمله ، دو اتفاق افتاده است: نخست ذکر مسند )پیر( سپس گسترش  .6

 سه جزیی استثنایی

 شیخ پیر است  و پیر مو سفید است.  ←یر یعنی مو سفید شیخ یعنی پیر و پ 
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 های مرکب با حذف پایهجمله -6-2

مراه به ه« پیرو»است. فقط جمله آنها محذوف « ۀپای»های مرکبی دیده میشود که جمله

 هشبه جملهای دستور زبان این حرف ربط را بباقی مانده است. در کتا« تا»حرف ربط 

ها شبه آنۀ های مرکبی دانست که پایرا جملهها همیخوانند. اصوأل باید این نوع جمل

 ف گردیده است.میباشد که حذهای تحذیری و تنبیهی های تحذیری یا جملهجمله

 تا خیال کژ تو را چه نفکند[  آگاه باش]   نفکند  ره  از  تا زر اندویت[ آگاه باش ] 

(1/898) 

 لفعهای بیجمله -6-3

لفظی حذف شده است. ۀ عل آنها بدون قرینهایی است که فجمله ،هامراد از این جمله

با نشان   میتوانای است که فعل نمیتواند ظاهر شود اگر چه به گونه هاهساختار این جمل

آنقدر  هاه. در مثنوی بعضی از این نوع جملنشان دادفعل آنها را  ،دادن ژرف ساخت آنها

 با توجه به .کاربرد وسیع دارند که جزو اختصاصات سبک زبانی مثنوی محسوب میشود

دو ترکیبی( باید این های و جمله یک ترکیبیهای جملهبندی احمد شفایی از جمله )تقسیم

و عوامل شکل  هاهنامید. در ذیل به شماری از این نوع جمل« یک ترکیبی»را  هاهجمل گونه

 :یشودآنها اشاره مۀ دهند

 مبانیت« و» -6-3-1

یا به تنهایی سبب حذف فعل « آنگهانی»، «آنگاه»گاهی به همراه « و»در مثنوی این 

مباینت  « و»هنگامی که عبارت با  .1نقش مبانیت را ایفا مینماید« آنگاه»ۀ گاهی واژ. میشود

عقل ناقص وآنگهانی »شکل میگیرد فعل به طور خودکار ظاهر نمیشود؛ مثالً در مصراع 

ژرف ساخت جمله به این شکل است: به عقل ناقص نمیتوان اعتماد کرد. حافظ « اعتمید

یده میشود  یعنی: بعید است من شراب را انکار کنم. چنان که د« من و انکار شراب؟»گوید می

ها آشکار است و همچنین نقش  کم کوشی و کمترین صرف انرژی در  بیان این  نوع جمله

در ایجاز. بیت زیر از علی معلم، شاعر صاحب سبک انقالب اسالمی در مثنوی « و»این 

 هجرت، نمونۀ دیگری از این کاربرد است:

 
 

                                                           
 8. غالمرضا ارژنگ این نوع جملهها را » جملۀ بیفعل تقابلی« مینامد )دستور زبان فارسی امروز: ص 72(.
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ـه رنگ  نباریدنو  ابر  ـه رنگ است این چ  استچه ننگ  این استچه ننگ  نبریدنتیغ و       استچ

 نهیدبر زن و بر فعل زن دل می 
 

 تمیدـــاعانی ـوآنگهص ـــل ناقـــعق 

(2/2194) 

 مزدو آنگاه عاشق عشق خدا  

 

 دزد  اهـــو آنگن ـؤتمــم  رئیلـــجب 

(5/2728) 

 قرار آنگهکاه برگی پیش باد  

 

 ارــک  زمـــع  وآنگهانی  زیـــرستخی 

(6/907) 

 آن هایو سایر نشانه« و»دارای اسلوب مخصوصی است که در آن  مباینت در مواردی

 به قرینه دانست:« حذف فعل»وجود ندارد میتوان این نوع مبانیت را از شمار 

 گویی؟ تو این با عم و خالبا که می
 

 ذوالجالل  صفات در  جسم و حاجت    

(2/1735) 

 1مالزمت «و» -6-3-2

 در صدر مصراع  است.« نک»و « اینک»قید زمان   ،این حالدر 

 ورنه ای از سرکشی راضی بدین
 

 نـدی  اضیـــقۀ  انـخ تو  و   من نک  

(2/549) 

 و من واین کشتی اـاین دریاینک 

 

 ل رای زنــــان و اهـــشتیبــرد کـــم 

(1/1082) 

 . دارد وجود جمله« موضوعِ»و  پرسش ۀبین کلم« قلب» پرسشی که نوعیهای جمله -6-4

 بر عکس است؛« در بعضی موارد ترتیب موضوع و محمول»علی اشرف صادقی مینویسد 

: رتینه و زبان فارسینظریه زبان شناسی آندره ماگیرد. )یعنی موضوع قبل از محمول قرار نمی

 هایی است که در ذیل مطرح میشود:(. مصداق این سخن جمله154

به صورت ذیل قابل بازگردانی ، «گوهر چه ؟ بلکه دریایی شوی» مصراع در « گوهر چیست»

 البته میتوان گوهرِ چه، در واقع موضوع به محمول اضافه میشود. ←گوهر چیه؟ است: 

                                                           

 9. برای شناخت معانی » و« میتوان به دستور زبان فارسی اثر دکتر عبدالرسول  خیامپور مراجعه نمود.
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» شاید بتوان این نوع کاربرد را مثل  نیز محسوب نمود. پرسشی را صفت پیشین محمول

 میشود. « کجاست» پنداشت که جایگزین قید و فعل « کو

 ؟ بلکه دریایی شویچه گوهرِ  

 

 شوی  اییــــپیم  رخـــــچ  تابــــآف 

(2/758) 

 کو چنان مقهور شد چه؟ فاعلِ  

 

 دور شد  وی از  له ـــجم  هالیــــفاع 

(3/3685) 

 زنیتو بگویی فال بد چون می  

 

 ن در روشنیــببی  هـــج  بر  ؟فالِ چه 

(3/2958) 

 ا نیز در بردارد.شی که کلمه پرسش به تنهایی نقش فعل رسپرهای جمله -6-5

 ؟کوگر ز جبرش آگهی زاریت  

 

 ؟کو باریت ــــج  یرـــزنج  شـــــبین 

(1/630) 

 ای عجب آن عهد وآن سوگند کو؟ 

 

 کو؟  ندــق  چون  بـل آن   ده هایــوع 

(1/1563) 

 1.یشوندهای پرسشی که در دو جمله حاضر مجمله -6-6

 این به تقدیر سخن گفتم تو را
 

 2آن کجا؟  و کجا   دستش  خود ور نه  

(4/510) 

 جاـاز کیغام ــوم وپـاین ق جاـاز ک

 

 اـاشد رجـب را   که  انـج  مادیــج از  

(5/1143) 

 میباشد «ودب /است را .....» دارای ساختار ِ پرسشی که فعل هایهجمل -7-6

نای مع« را»از حرف  ؛به قرینه حذف شده است یا هر فعل اسنادی دیگر  «است»و فعل 

« است»فعلِ « چه غم آتش را»: به عنوان نمونه در ابیات زیر، دریافت میشود« داشتن»

 میباشد.« آتش غمی ندارد»محذوف است و جمله در معنای 

                                                           
 1. غالمرضا ارژنگ این نوع جملهها را » دو جمله ای بیفعل« مینامد. )دستور زبان فارسی امروز: ص 73(

 ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا  )حافظ(       صالح کار کجا و من خراب کجا -2
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 تو عدو او نهای خصم خودی
 

 شدی  توهیزم  که  را  آتش م ــغ  چه 

(3/3630) 

 ما را چه جرمکر شدی  گر تو کور و

 

 اندوه و گرم در  و  مــرنجی  درین  اـــم 

(3/1572) 

 چینیان گفتند ما نقاشتر

 

 فر  و  کرّ را  ا ــم  تندــگف  یانـــروم 

(1/3467) 

 فعل محذوف است مالکیت و اختصاص« را»همراه با  هایهدر جمل -6-8

 که بز میانه است و وسط بز مرا

 

 درـــبی غ تان ــبس  وشـرگـــخ  روبها 

(1/3045) 

 گفت عکاشه صفر بگذشت و رفت

 

 یر زفتــش ای   را  جنت  تو  که گفت  

(4/2591) 

 یـیـوطـوی را طی و لـاــقـود بــب

 

 وطییـویا طــگ ز ــسب  واییـن  وشــخ 

(1/247) 

 تفضیلی استهایی که مسند آنها صفت جمله -6-9

 به )بهتر است( در موارد زیر شاهد این نکته است.

 گفتند کزخوف سقوطهر دو می
 

 حنوط  بوی  برین  به  ردنــسپ  انــج 

(3/3235) 

 یـوارش کنـمـه هـک به ن آنـا زمیـب

 

 ارش کنیــدم  یــق  با  مدمـه  تـنیس 

(3/1354) 

 «ها امروز منسوخ شده اندآن ۀکه هموحالی قیدی هایواره جمله» -10-6

 آید:میسه گانه ذیل به شکلهای  

 خواه بی واو حالیه و خواه با آن یدیاآنهایی که با اسم مفعول م -6-10-1

 در دعا ایشان و در زاری و آه
 

 یاهـدود س  دهـش  انـــایش ز   فلک  بر  

                                      (3/2190) 

 عیسی اندر مهد بردارد نفیر

 

 پیر و  شیخیم   ما  نا گشته جوان  که   

                                      (3/1794) 



  361/در مثنوی موالنا های ناقصجملهسبک و ساختار دستوریِ  

 
 

 بامدادان آمدند آن مادران

 

 رانــگ ار ــبیم و ــهمچ تا ــاس  خفته  

                                      (3/1598) 

 درختان در نمازبعد از آن دیدم 

 

 ساز  کرده جماعت  چون  کشیده صف   

                                      (3/2048) 

 بولـدر قشستهـخوش ن پیش سلطان

 

 ولـه و رسـامـتن نـد جســاشـب ت ـزش  

                                      (3/1405) 

 اندشدهاسم ساخته هایی که با حرف اضافه و واره درجملهفعل محذوف  -6-10-2

 دید پیغمبر یکی جوقی اسیر
 

 یرــنف  در  ایشان  و  بردندهمی ه ــک 

(3/4473) 

 گوهری از حلقه های گوش او

 

 جستجو  در  زنی  هر  و  تــگش پاره  

(5/2247) 

 ندیایالیه فاعلی محهای قیدی که با صفت جمله واره -6-10-3

 ززَه کاین المناصحامله گریان 

 

 خالص  وآن چنین خندان که پیش آمد 

(3/3561) 

 محذوف است ،ضمیر اختصاصهمراهِ  هایفعل جمله -6-11

 نشیب آنِ اوبر چرخ  آنِ من

 

 از حساب  تـحق برونس قرب   که  ز آن 

                                      (3/4513) 

 . رنددا سبتنا همها با وارهست و جملها تشکیل شدهواره دو جمله از که هایی جمله -6-12

معموالً با ابزار عطف و یا حذف آنها صورت 1 .هاست به همناز اقسام این تناسب، عطف آ

جمله و تحول آن در  «. )و ... و، هم ... هم، نی ... نی، نی ... نه، نه ... نی، مه ... مه»میگیرد: 

 (153: زبان فارسی

 در آن دم دوستی و نعمتی نی

 

 ذّتیــل  و راحتی  ر ــس  آن  در ی ــن 

(3/2769) 

                                                           
1- غالمرضا ارژنگ این نوع جملهها را جملههای » دو شبه جمله ای )دو بخشی(« مینامد. )دستور زبان 

(70: فارسی امروز  
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 مرکب به صورت تفضیلی:ۀ عطف دو جمل

 او مسعود تر هر که آخر بین تر
 

 رود ترــمط او   رـت  بین  آخر  که رــه 

(4/1614) 

 1«نام»های معرفیِ جمله -6-13

 کن چیست نام این وزیر جام  
 

 نامش هم حسن ه ـک  گفتندش وم ــق  

                                          (4/1235) 

 ذقن  و ابرو   ز ت ـگف وا  یله اش ــــح  بوالحسن نامش   تـگف نامش  چیست 

(4/1837) 

 ختم میشوند «دنبو»و « نیست»به معنی « نه»با های قیدی که جمله واره -6-14

 هـخواب نینند و آن جا ـبخواب می 
 

 نه  باب  و  دــرونـیـم  در دم ــع  در 

                                      (3/3554) 

  داللت دارند هایی که بر سوگندجمله -6-15

اقط نیز س« به»تشکیل میشود و حرف اضافه « سوگند خوردن»از مصدر این جمله هافعل 

 است.

  رست  اکــخ و   آب ز  ا ـم ال ـــنه تا   کردی نخست گی ــدای ه ــک  آن  حقِ

 آن شه که تو را صاف آفریدحقِ

 

 و پدیدــت در   علهــمش ندان ـچ رد ــک 

 (2317ـ  2/2316)

 

 (2های نامی)جمله تنبیهی -نداییِهای یک ترکیبی جمله -6-16

                                                           
« و تحول آن در زبان فارسیفعل و اسمی های بیجمله» جهت اطالع بیشتر بنگرید: خسرو فرشیدورد،  -1

(،  1353) بهار   37نشریۀ زبان و ادبیات، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارۀ 

 .86 -66صص 

هایی رود. مقصود جملههای یک ترکیبی به شمار میم جمله. این نام گذاری از احمد شفایی است و از اقسا .41

کامل و مسدود نوشته و ای، شخصی و یا چیزی است که با آهنگ اسم مورد بحث معموالً نام پدیده است که

 (183 :مبانی علمی دستور زبان فارسیشود. )یا گفته می
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حلوا  ←حلوا :  حلوابازگردانی نمونه زیر به این ترتیب میباشد: کودکی از بیرون بانگ زد 

 دارم

 ز بیرون بانگ زد حلوا کودکی  

 

 گ زدــدان د  یـــام  رــب  لواـــح الف  

(2/392) 

 ذاتاً محذوف است« دبا»دعایی و نفرینی که در این جمالت فعل  هایهجمل -6-17

 قربان توست هرچه هستی جان ما
 

 بازویت درست  و  دست بردی   دست 

                                          (1/1360) 

 که کف شاهش بود فخر آن سر

 

 ر بردـری سـغی ه ـب کاو   سر  آن ننگِ  

                                     (4/2965) 

 هایی که در اصل شبه جمله میباشندجمله -6-18

، در «ای»یا آشکار است این نوع عاطفی، نهفته « ایِ»هایی که در صدر آنها شبه جمله

مثنوی دارای بسامد است و از اختصاصات سبکی آن به شمار میرود. در مواردی به خاطر 

میتوان گفت بسیاری از . ینمایندندا، فرض م« ای»آن را  با  نقش نمای منادا، شباهت زیاد

و باید شبه  دهدیشاعر را نشان مۀ هایی که در مثنوی منادا گونه است در واقع  عاطفجمله

چنان که اشاره  عام و شایع است.« ای دریغا»در ابتدای « ای»این نوع  جمله نامیده شوند

پیرو بند  این صوت دارای ؛نامید یا به تعبیر دقیقتر شبه جمله  باید آن را نوعی صوتشد 

مطرح های استثنایی است که بدون فعل یباشد. این نوع جمله هم از زمرۀ عبارتها و جملهم

 که در زبان امروز بکار میبریم:« ای ماشاءاهلل»یا « ای بارک اهلل»؛ مثل همان میشوند

 ای نیکو رفیقپس سلیمان گفت 

 

 یقــــعم  ی آبــــب  ابان هایــبی در  

(1/1220) 

 والی اوـم م ـدل  ای  دازدــــگ  ودـخ  او  نایت هایـــع  ذاریــنگ  وــــت  ور

(1/684) 

 ای جانم فداپس حلیمه گفت 

 

 نوا  خوش  خوب  شیخ  ای  را  تو ر ــم 

(4/946) 
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 میدانند یک جزییهای جملهآنها را  نویسان،دستوراز  بعضیکه هایی جملهشبه  -6-19

است که هنگام شلیک « آتش»ها در زبان معاصر کلمه نمونۀ این جمله (1هاجمله -)کلمه

 گلوله میگویند.

 مکن زین گفت فاش کوری خود را
 

 باش ل ــفض ارــــانتظ در  و   امشــخ     

(3/2733) 

 هجوش چون جَرَس چون دمادم کرد

 

 بس  شاهنشاهش که زد   لب  بر دست      

(2/1014) 

 ای که مبتنی بر تحذیر و دعاستهای معترضهجمله -6-20

 دور ازومن نیم جنس شهنشه 

 

 وا  از  ورـــن  لّیـــتج  در  دارم  کــلی 

) 2/1170( 

 والفضولـان بــباغب فت آنـآن چه گ

 

 ولـرس اوالد   از   دور  بد او   الـــح 

) 2/2198( 

  های مرکبی که پیرو موصولی دارنددر جمله -6-21

 فعل حذف میشود:« که موصول»موصول اسم اشاره میباشد قبل از حرف ربط ۀ و هست

 نفروشد وجود آن کهمن غالم 

 

 ودـال و جـــان با افضـــجز به آن سلط     

                                       (5/490) 

  حذف فعل -6-22

ری و یا معنایی لفظی، اختصا ۀ ها به قرینبه زبان شعر بر میگردد که آن هاهبسیاری از جمل

های هزیرا جمل. یباشندفعل نمهای بیمشمول جمله هاه. این گونه جملیباشندمحذوف م

 وندیرفعل دارای ساختاری هستند که فعل آنها ذاتاً محذوف است و همراه با فعل به کار نمبی

 .یباشداثر مها بینو شرایط شاعرانه در آ

                                                           
. به هیچ یک از اعضای پنجگانه جمله )نهاد، گزاره، 1باشند: ها دارای سه خصوصیت میهجمل -هاکلمه -1

. آهنگ 3. ها به وسیلۀ کلمات دیگری باز نمیشود. مضمون و محتوای آن2وابسته، متمم، قید( شباهت ندارد. 

اقتباس شده است  ( این عنوان نیز از احمد شفایی184: مبانی علمی دستور زبان فارسی ادای مسدود دارند. )

 .مینامد« یک ترکیبی» ها را گونه جمله و این
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 ری و در کاستنـــپی در   نـــک ار ـــخ  برخاستن  در و  وت ـــق  در اربن ـــخ

 و تر خاربن هر روز و هردم سبز

 

 ک ترـخش و  زار  روز  رـــه  نــک ارـخ 

 (1238ـ2/1237)

 ت ازوــپذرف نی ــروش  راغتـــچ ه ــک  م جوـچش  راغــچ  آن  المـــغ ن ــم

 من غالم موج آن دریای نور

 

 هورــدر ظ برآرد رـوهــگ  نینــچ  هــک 

 (3985ـ1/3984)

 .یشوداین موارد در قسمت حذف ارکان و اجزای جمله مطرح م

 حذف به قرینه اختصاری و کم کوشی در زبان مثنوی -6-23

ۀ چه حذف به قرین؛ است اجزایی از جمله  محذوف اکثر ابیات مثنوی در چنانچه اشاره شد

وان یافت که برای درک درست یتمعنایی. کمتر بیتی را م -لفظی و چه معنایی و چه لفظی

البته حذف در بسیاری از موارد فرضی اجزای جمله مجبور به شناخت ژرف ساخت آن نشویم. 

 1وان آن را تفسیر نمود.یتو ذهنی است و نم

ود اختصار گویی  و اصل کم کوشی یشاختصاری آن چه سبب حذف مۀ در حذف به قرین

عت زبان حذف عناصر و اجزای جمله کامالً آشکار است که بر اساس طبی در زبان شاعر است.

ز سخن اماید که اجزایی ینمعنایی، طبیعت زبان ایجاب ملفظی و ۀ نیست. در حذف به قرین

و  عنصر حذف شده قابل بیان ،ای بیابد در عین حالحذف شود بدون این که کالم خدشه

نجام افقط به خاطر پرهیز از تکرار یا مسائل بالغی و ویراسته کردن سخن  .توضیح است

تی را ندی و کالم خویش کلمااختصاری شاعر در جمله ب ۀذیرد. در صورتی که در قرینیپم

ه میگذارد. این انتخاب خوانند ۀ فی الواقع جا میگذارد یا نادیده میگیرد و فهم آن را بر عهد

کر است ذاگر چه در مواقعی نقش بالغی آن قابل  امر بر اساس طبیعت زبان  صورت نمیگیرد

 ولی در مواقعی  زبان نوشته یا سروده ناقص میشود.

 های سه جزیی گذرا به مسندجمله حذف فعل در -6-24

 یدی استکه مسند در قالب متمم قنگامیهحذف فعل اسنادی  -6-24-1

رار است. تشبیهی )تشبه بلیغ اسنادی( برقۀ به خصوص در زمانی که بین نهاد و مسند رابط

 از اختصاصات سبکی مثنوی است. کاربرداین 

                                                           
 .360( ص 1388بنگرید: خسرو فرشیدورد، دستور مفصل امروز. )تهران: سخن،  -1
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 ما زندانیانو  این جهان زندان

 

 خود را وارهان و  دانــزن ن ــک  رهــحف 

                                     (1/982) 

 و به هر بادی زبون عهد ما کاه

 

 زونـد که هم فـص ز  و  کوه  تو  دـعه 

                                   (3/2495) 

 هوشیاری آفتاب و حرص یخ

 

 خـوس الم ـع  وین   آب  یاریـهوش 

                                        (1/2068) 

 پیر تابستان و خلقان تیر ماه

 

 ماه ر، ـپی  و  اند  بــش  مانند لق ــخ 

                                        (1/2939) 

 دواو در جایی زهر در مقامی

 

 ایی رواـج  در  و  رـــکف امیـــمق در  

                                     (1/2599) 

 که جمله دارای اجزای همجنس استحذف فعل هنگامی -6-24-2

 منتشر ساکنانش این جهان و

 

 تمرـمس  ساکنانش  و  انـجه  آن  و 

                                          (1/982) 

 منقطع عاشقانش این جهان و

 

 تمعــمج لد ــــمخ الم ـــع آن   لــاه 

                                  (3/31-32) 

 پسین باشندۀ دارای وابستهای اسمیگروه وقتیحذف فعل اسنادی  -6-24-3

 انـگـطاعت عامه گناه خاص  

 

 اب خاصدانــحج  امهــــــع لت ــوص   

                                      (2/2816) 

 که مسند به صورت متمم استهنگامی ، حذف -6-24-4

 اندر ترقی و شرفمیل جان 

 

 علف  اسباب  و  کسب  در تن   لـمی 

(3/4439) 

 در یمیننفس را تسبیح و مصحف 

 

 تینــآس  درـان  یرـــمشـش  و ر ـنجـخ 

(3/2554) 

 از انعام اوبرگ ها را برگ 

 

 ام اوـــع  فــلط  هــدای را   انــــرایگ 

(1/124) 



  367/در مثنوی موالنا های ناقصجملهسبک و ساختار دستوریِ  

 
 

 حذف فعل معین در زمانهای وجه اخباری ]از اختصاصات سبک زبانی است[ -6-25

 حذف فعل ناقص یا تابع در گروه فعلی شبه معینی -6-26

این فعلها برای تمام شدن معنی خود نیاز به یک فعل تابع دارند و به تنهایی ناقص هستند 

و به شخص معینی هم نسبت داده نمیشوند؛ مثل بایستن و شایستن و سزیدن و ...  )تاریخ 

 ]خواست[ واگردد:(  77( و )دستور:  349زبان فارسی: 

 برید لهـدج  ویــس  گردد  وا  ونکهــچ  او دهید ت ــدس به   زر پر بو ــس  کین

 اندر گوش جان  پنبه  این  ارــفش  مــک  جان وش ــه  تردد  در  واهیـر نخـگ

                                     (1/1459) 

  حذف فعل همکرد )یاور( -6-27

 ود:یشغیر صرفی فعل مرکب برای تأکید تکرار م در مواقعی که جزءِ

 گزاف  گفتن وان ـت  ســب  ریبیــغ  در  الف ،  الف زن می  الف  آری ت ـفــگ 

 های میان دو مصراعحذف فعل مقول و واسطه -6-28

 تراسکه[کین هدیهگفتبودمیاو پرباد ] [ریشاودرحالیکه]

 تـراس ت ــاس  نــای  یــــشه  او ون ـــچ   قـــیال

                                     (1/2715) 

 اغیانـآط  و  دانــمفس  و  دانـــب ر ــب  رانرب رحمگفت[یاو]میداشتمیبردست 

                                         (4/82) 

 زین گمان  وارهانم  تو خدا  کای  ]بگو[   ر کن از اشک روانـت  را ه ــگ  دهـــسج

                                       (4/386) 

 نوید کردهباز دست شاه را 

 

 یدــام      دهــببریردار ـــه مـــهم از  

(1/2294) 

 به راه چون ز حیرت رست بازآمد

 

 ارگاهــک از   تـــرخ  دزد  برده د ــدی 

(1/1253) 

 در ضرر رفتهخود ببیند دست 

 

 برــــبی خ  رفته یار ــبس  ازو  ونــخ 

(3/1609) 
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 کو  وتـخ طبیعی  وز ــس  هانــج  آن  ]گفت[ کای تندخو شه   به آتش کرد رو

                                       (1/823) 

 دار ذور ـمع  ونـکن تان ـبس در ـق  نـای  ]و بگو[ کای تو ما را اختیار  بر او  پیش 

                                     (1/2165) 

 تیـــــآمیخ   اـیــــانب  روان   ا ـــــب  بگریختی  قــح  رآنــق  در  که ون ـچ

                           (1/1538-1539) 

 1رگی دیدهاین است که[انبیا و اولیا را ]مثل  رـذیـــه ای قرآن پـــوانی و نــــخـور ب 

                                         (4/82) 

 همپایه محذوف ۀشود و یا اینکه جملحذف می، مرکب ۀیک جملدر پایه ۀ وارگاهی جمله 

 است.

 ]بگذار[ تا دهل ترسد که زخم او را رسید   گفت چون ترسم؟چو هست این طبل عید

/(4343) 

 ت؟تنی دگر شد ما زبخت ؟[یارفتبیناز ]خاصیتت   خاصیتت  شد چه  وزی؟ ـــسنمی چون 

                                        (1/824) 

 ارــلوخ خشک اندر جویبــیا ]کی بود[ ک   بزوارــــس در ــــان  کرــــبوب  بود  کی

                                        (5/854) 

 یدیامؤخر م قیدی هم چنینمتممو مقدم میشود فعل که در مواقعی معین حذف فعل -6-29

 ریـسته پــ، ما در ضعف و اشکشهره

 

 پروری مسکین  و   در لطف  تو  شهره   

                                     (3/4629) 

 مرکب ۀجمل در )در نقش قید مکان( پیرو مکانیة حذف فعل از جمله وار -6-30

 رود ا ــج  آن  واــن  ریــفق کجا  هر   رود ا ـــج آن  دوا   ، دردی  اـکج  هر

 ا رودـواب آن جـج کلـهر کجا مش

 

 ت آب آن جا رودـس  تیـکش  اـکج هر  

(3/11-3210) 

 

                                                           
 فرض نمایی. -1



  369/در مثنوی موالنا های ناقصجملهسبک و ساختار دستوریِ  

 
 

 حذفهای بدون قرینه -6-31

 ینـحن از عصا ماری و از استون
 

 1ندی بهر از   دــزننمی ت ـــنوب  جــپن 

(1/2142) 

 لفظی  ۀفعل به قرین ۀحذف شناس -6-32

 مثنوی است که در بخش فعل به آن پرداخته شده است:نیز از اختصاصات این مورد 

 کرد اع آغازسملوت خوردند و 

 

 پردود و گرد شد  ف ــــسق  تا انقه ــخ 

                                       (2/529) 

 که ببندیدم قوی وز ساز گاو

 

 مکاو  را  نــوی  بزن  تمــپش رو ـس  بر 

                                          (2/1436) 

 ستــپس روان گشتند سرهنگان م

 

 بست   و  ندـرفتـگ را   دزدان  هـک ا ـت 

                                          (6/2850) 

 2فحذف حر -6-33

 مرکب ۀحروف اضاف ازاه شدن بعضی حذف نقش نمای متمم )حذف حروف اضافه( و کوت -6-33-1

 از:

 پای ها نشانراه چه بود؟ پر 

 

 رای ها  انــردبـن ود؟ ــب  هـچ ار ـــــی 

                                       (6/510) 

 به:

 از بهر کین حربآمده عباس  

 

 نـتیز دیـاس و   دـــاحم ع ــقم ر ـــبه 

                                     (1/2794) 

                                                           
گویند مسجد پنج نوبت در هر روز اذان میاز عصا ماری نمایان شد و از ستون ناله و افغان بر آمد و از منارۀ  -1

تا مردم خدا را ستایش کنند. انقروی ستون را منارۀ مسجد گرفته و معنای عام بدان بخشیده است. )انقروی:  

 (653 /1،  شرح جامع مثنوی. نقل از:  846 /1

گاهی حرف اضافه متمم قیدی بر اثر کثرت استعمال و اصل زحمت کمتر با قانون قرینه سازی .» -2

(analogy) هد این گونه زمان و مکان و ترتیب بسیار رخ مید های قیدین امر در متممحذف میشود و ای

دستور مختصر تاریخی زبان )«. های قیدی بگیریمان گرفت. بهتر است آنها را متممتوعناصر را قید هم می

  (193 :فارسی
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 برای:

 پی کسب هنر مکتبطفل شد  

 

 فل پدرـط  اــب  رغــــم  یدـــام  رـــب  

                                     (1/2792) 

 در:

 گویدت آتش دراچون کریمی

 

 ارـوزد مـــس  و:ــــــمگ  و  زود  آ اندر  

(3/3109) 

 شک آب اندیش رافرو بر مَ جو

 

 را ویش ـــخ ک شــتوم ران بینی ـک تا  

(3/4305) 

 پس به شوهرگفت زن کای نیکبخت

 

 تـر درخــب  میوه چیدن  برآیم  نــم  

(4/3445) 

 :تا

 زین چنین قحط سه ساله داد داد

 

 ده بادــپاین  دـــاب والنا ــــم لّ ـــظ  

                                       (2/621) 

ممکن است یکی از اجزای حرف اضافه حذف شود یا کوتاه  کوتاه شدن حرف اضافه مرکب:

 (95گردد. بنگرید: )حروف اضافه در فارسی معاصر:  

 در:

 چون شود  مُشکی  ناف  در  رود  ونــچ  بود  ونــخ  بیرون  هـمای کین   مگو تو 

 بد محتقر برونتو مگوکین مس 

 

 رـگه رد ــگی  ونــچ یر ــاکس  ر دل د 

                            (1/1471-1472) 

 همزمان و محرم خود یافتند

 

 بشتافتند  انــج  به  یک  یک او   پیش 

                                     (1/1203) 

 در/به:

 دید یوسف آفتاب و اخترا

 

 چاکران ون ـــکنان چ سجده  او   پیش   

                                       (3/2334) 

 نزد:

 یرـحیله کردند آمدند ایشان به ش 

 

 یرـس م ـداری را  و ـت ا ــم  یفهـوظ   زـک  

                                         (1/902) 



  371/در مثنوی موالنا های ناقصجملهسبک و ساختار دستوریِ  

 
 

 حذف نقش نمای مفعول -6-33-2

 از اختصاصات سبکی است.« را»درمثنوی حذف نقش نمای مفعول و آمدن مفعول بدون 

در شکل گیری فعل مرکب نقش « انضمام»این حذف نقش نما، جدای از مواردی است که 

های دستوری وابسته به خود را )ها، را، ی نکره  و مفعول صریح، نشانه»دارد. در انضمام، 

«. ضمیر اشاره( از دست میدهد و در این صورت به فعل منضم و فاقد حالت دستوری است

(؛ یعنی مفعول صریح  در قالب فعل مرکب و جزو ساختمان  174)پژوهشهای زبان شناختی: 

 آن فعل عرضه میشود.

 جانش گرفت  و  دل  اندر عشق،  همچو    گرفت  ارانشــکن  و اد ــشـبگ ت ــدس

 گرفت دن ــپرس  راه  و  ام ـــــقـم  از    گرفت  بوسیدن انیش ــپیش و  ت ــدس

                                    (1/93-94) 

 بد محالی جست کو دنیا بجست

 

 عقبی بجست  کو  جست  الیـح ک ــنی  

                                        (1/979) 

 طحذف حرف رب -6-33-3

 اگر:

 م آرـرح  یفانــضع بر  خواهی   مــرح      اشکبار بر کن   مـرح  خواهی  کـاش

                                          (1/822) 

 بلکه:

 هستی رستن است  زحبس ا  حق  قرب    است  پستی رفتن نه،  باال،  نه،  قرب،

                                      (3/4514) 

 مالزمت:« و»

 دین  قاضیۀ   خان   تو   و   نــم   کـن   بدین   یــراض   سرکشی   از   ای ورنه  

                                        (2/549) 

 عطف« و»حذف 

 پیش حق آتش همیشه در قیام
 

 مدامشب پیچان  و  روز  عاشق  وــهمچ  

                                             (1/839) 

 خیره گویان خیره گریان خیره خند

 

 شدند حیران  کالن   و خرد   زن  مرد و  

                                      (3/4714) 



 1397 پاییز /41 پیاپی شمارهسبک شناسی نظم و نثر فارسی/  /372

 
 

 ی هم تن اندــرغ خاکی مرغ آبــم

 

 دـان  نــــروغ  و  آب  دانندــض  کــلی  

                                      (3/3488) 

 حروف ربط جفتی و گسسته:حذف 

 چه:

 پس بود کاال شناسی سخت سهل

 

                                       اهلو   نااهل  چه نیست   عیبی  چونکه   

                                            (2/2940) 

 گرم گوید سرد گوید خوش بگیر

 

 سعیر  زو یـبجه  سرد  و  گرمز    آن  ز   

                                       (1/2059) 

 اشتقاقی و تصریفیۀ تکواژهای وابست -6-33-4

 گاه:

 ربوددر می کمیناز بس که آن شیر

 

 بود  گشته  ناخوش  جمله  بر  چَرا  آن  

                                   (1/901) 

 ال:

 زر قلب مفلسان گر خوش شوند از

 

 ضرب  دار در  ودــش وا ـرس  آن  لیک  

                                       (1/897) 

 نکره« ی»و « یک»حذف

 محل ون زنبورخوردند ازـــهردوگ

 

 دیگرعسل زین  و  نیش   زان  شد لیک  

                                       (1/268) 

 باشد حقیقی دل پذیر وعده ها

 

 سه گیر  تا    مجازی   باشد  ده ها ــوع 

                                     (1/180) 

 جمع« ان»حذف 

 سرفراز ز آن که جباران بدند و  

 

 ازــنی   و  صغیرست   باب    آن   دوزخ   

                                      (3/2997) 

 پسوند تصریفی صفت تفضیلی«: تر»حذف 

 سبزوتر  دم  ر ه  و  روز  رــه  اربنـــخ

 تر[]سبزتر و تازه

 تر خشک   و  زار  روز  رـه کن   ارــخ 

                                    (2/1238) 



  373/در مثنوی موالنا های ناقصجملهسبک و ساختار دستوریِ  

 
 

 آن کسی که او ببیند روی خویش

 

 بیش است  لقان ـخ  ورـن  از  او  ورـــن 

                                           (2/884) 

 پسوند اشتقاقی صفت مفعولی« ه»حذف 

 ز آن به قرضی سالکی خرسند شد  
 

 شدافگند ورش سوی قرص ــتا ز ن   

                                      (3/3588) 

 نسبت «ی»و « ه»حذف

 ج یافتـــگن ویران غافلی ناگه به

 

 شتافتاز آن پس می ویران سوی هر 

                                     (1/3769) 

 و سایر واجها )واج پایانی فعل دعا( حذف واج میانجی -6-33-5

 داد تا پیش آمدیت عصاتاناو   

 

 زدیت  بروی  مـــه  مأخش از عصا  آن  

(1/2138) 

 خاصه تقلید چنین بی حاصالن  

 

 النــآف  رـــب  اــبــیم  ابراه م ـــخش 

(2/563) 

 باــلین قـلع  این  عشق در ــه انـــخاص  باــم   لـــعاق  اشقان ــع  ان ـمی   در 

 نتیجه گیری -7

تحت در این مقاله حذفهای هنری، در ساختار جمله سنجیده شده است و همین حذفیات 

کوشی در سؤال و جواب، برشمردن و . کمطبقه بندی شده است« های ناقصجمله»عنوان 

شخص و نهاد و نشان دادن  حذفهای  با های بیفعل و  جملههای بیتوضیح ساختار جمله

ین پژوهش است. نیز دریافته میشود که حذف میتواند دلیل قرینه  از نتایج اقرینه و بی

سبکی داشته باشد. جدای از همۀ اینها ابداع و ابتکار موالنا را در بکارگیری بالغی و هنری 

زبان نشان میدهد. و در مییابیم که چگونه موالنا بر زبان فارسی و شیوۀ آرایش کالم برای 

 . رساندن معانی و مفاهیم تسلط کامل دارد
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