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چکیده
در جستجوی جذابیت مثنوی موالنا ،نقش زبان و ساختار دستوری قابل چشم پوشی
نیست .زبان و معنا در مثنوی توأمانند .ساختار دستوری زبان فارسی در مثنوی موالنا دارای
برجستگیها ،خالف عادتها و منطق گریزیهایی است که جز در همان نظام معنایی قابل بررسی
نمیباشد موالنا با استفاده از شگردِ حذف ،داستانهای پیشینیان را در زیباترین و شاید
موجزترین شکل ممکن بیان نموده است .به قرینههای لفظی یا معنوی میتوان عناصر و
اجزای جمله را حذف نمود .همین عنصر در زبان موالنا بگونهای عمل مینماید که تبدیل به
عنصری سبک ساز میشود .نکته اینکه «حذف» از خصایص سبک زبانی شعر موالناست .در
این مقاله حذفهای هنری ،در ساختار جمله سنجیده شده است و همین حذفیات تحت عنوان
«جملههای ناقص» طبقه بندی شده است .کمکوشی در سؤال و جواب ،برشمردن و توضیح
ساختار جملههای بیفعل و جملههای بیشخص و نهاد و نشان دادن حذفهای با قرینه و
بیقرینه از نتایج این پژوهش است.
کلید واژهها :مثنوی ،حذف ،جملههای ناقص ،جملههای بدون فعل و نهاد ،کم کوشی.

 -1استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان(نویسندۀ مسئول)() Mpaknahad7@gmail.com
 -2استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور()shamloo@pnu.ac.ir
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 -1مقدمه
موالنا با استفاده از شگردِ حذف ،داستانهای پیشینیان را موجز و زیبا بیان نموده است.
مولوی شناسان و مثنوی پژوهان ،در بررسی شیوۀ داستانپردازی و ساخت شکنی موالنا ،به
مواردی از خالف عادتهای مثنوی اشاره کردهاند .بیگمان ساختار دستوری و بکارگیری نحو
مشخص ،یکی از این شیوههای بیانی است که سبب برجستگی و خوشایندی نحوه بیان وی
نسبت به سایرین است.
به عنوان نمونه در دو بیت زیر که مصراع اول هر کدام از آنها جملهای مستقل است برای
توضیح بیشتر ،مصراعِ دومی آمده که ژرف ساخت همان جمله دوم ،جملهای مرکب است که
پایۀ (هسته)آن جمله ،محذوف میباشد:
مدح توحیفست با زندانیان{گفتن}{//الزم و شایسته است که} گویم اندر مجمع روحانیون
7/6
ذم خورشید جهان ذم خود است{کسی که خورشید را ذم مینماید ثابت مینماید}که دو
چشمم کور و تاریک و بدست 9/5
موالنا به دلیل اینکه به سمت معنا حرکت مینماید ،زبان را برای بیان معنا به هر سویی
هدایت میکند .ساختار دستوری مثنوی در تمام مقولههای دستوری (ساختمان کلمه ،جمله،
فعل ،حروف ،گروه صفتی ،گروه فعلی ،اسمی ،شبه جمله ،منادا ،ضمایر ،اصوات و فرآیندهای
واجی و  )..قابل مطالعه و توصیف میباشد .اینگونه بررسیها گامی مؤثر در راستای تاریخ زبان
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
دلیل سبکی داشته باشد( ».حذف در زبان فارسی )166-147 :،پس مطالعه دستور زبان
موالنا ،جدا ی از راهگشاییهای معنایی ،قدمی در حوزۀ تاریخ زبان فارسی و سبک شناسی
شاعر است.
 -2پیشینۀ و ضرورت پژوهش
کامالً بدیهی است که مقولۀ « حذف» در اغلب کتابهای دستور مورد توجه بوده است و
همۀ دستوریان به نوعی از آن سخن گفتهاند .مقالۀ «حذف در زبان فارسی» نگارش سهیال
کاوسی نژاد در شماره  12نامۀ فرهنگستان ادب فارسی به دقت نگرشهای سنتی و جدید را
بررسی نموده است و اغلب نظر دستورنویسان معروف را بیان نموده است .ایشان مقالۀ دیگری
با عنوان« حذف در گروه اسمی زبان فارسی» دارند که در سال  1377در همان مجله منتشر
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کردهاند .این مقاله ها ما را از ذکر و اشاره به مطالب کتابهای دستور بی نیاز مینماید .اما
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
را میطلبد .البته نگارنده در دورۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی موضوع رسالۀ خود را به
توصیف ساختار دستوری زبان فارسی در مثنوی اختصاص دادم و این گونه مقاالت ریشه در
همان مطالعات دارد.
 -3هدف و ضرورت
با این مقدمه میتوان گفت :هدف از نگارش این مقاله قبل از هر چیز ارائۀ اطالعات الزم
دربارۀ ساختار دستوری زبان فارسی در مثنوی است .تبیین خالف عادتها ،عادت ستیزیها و
نشان دادن نقش دستور زبان در ساختن سبک مثنوی گام دیگر این نگارش میباشد.
 -4سؤال پژوهش
این به دنبال سؤاالتی است که ممکن است به شکل ذیل بیان شود :توصیف ساختار
دستوری زبان فارسی در مثنوی چه نقشی در شناسایی سبک مثنوی دارد؟ و یا این که بین
دستور زبان مثنوی و نقد لغوی آن چه ارتباطی وجود دارد؟ و خالصه اینکه حذف در مثنوی
به چه صورتی است؟
 -5روش پژوهش
روش تحقیق در این مقاله ،توصیفی -تحلیلی میباشد و اطالعات از طریق جست و جو در
منابع کتابخانه ای گردآوری شده است .گسترۀ مطالعه دفترهای ششگانۀ مثنوی میباشد و
تمام شش دفتر بدین منظور مورد جست و جو و مطالعه واقع شده است.
 -6بحث و یافتههای پژوهش
جملههایی که به نوعی دارای حذف میباشند تحت عنوان «جملههای ناقص» طبقه بندی
شده است که در ذیل به آنها پرداخته میشود:
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 -1-6جملههای مبتنی بر پرسش و جواب و «کم کوشی »1در این جملهها
در جملههای مبتنی بر پرسش و جواب ،در یک مصراع و استثنائاً در دو مصراع سؤالی
مطرح میشود ودر همان مصراع یا در مصراع بعد ،از طرف خود سؤال کننده ،جواب آن ذکر
میشود .کلمات پرسشی که به کار گرفته میشود بیشتر «چیست؟ ،کیست؟ ،چه باشد؟ ،چه
بود؟ ،که بود؟» است و اغلب جواب این سؤالها جمله اسنادی است که در آنها نهاد و فعلِ
اسنادی محذوف است و فقط مسند میآید .گاهی اوقات نیز مفعول و  ...ذکر و سایر اجزای
جمله حذف میشود.
 -1-1-6ذکر مسند با کلمه پرسشی «چیست؟»
به عنوان نمونه ،ژرف ساخت مصراع «چیست آن ذات الیمین؟ فعل حسن» به این شکل
است :آن ذات الیمین چیست؟ آن ذات الیمین فعل حسن است .چنان که پیداست در
روساخت فقط مسند (فعل حسن) ظاهر شده است.
چیست آن ذات الیمین؟ فعل حسن

چیست آن ذات الشمال؟ اشغال تن

چیست دنیا؟ از خدا غافل بدن

()389/1
نی قمـاش و نقـــره و میــزان وزن
()938/1

چیستمستی؟ بند چشم از دید چشم

تا نماید سنگ گــوهر پشــم یشــم
()1200/1

چیست آن کوزه؟ تن محصور ما

آب او انـــدر حــواس شــــور مــا
()2708/1

 -2-1-6ذکر مسند با «کیست؟»
کیســت بیگـــانه ؟ تـــن خاکی تو

کـــز برای اوســـت نمنـــاکی تــو
()264/2

 -1منظور از« کم کوشی » صرف کمترین انرژی در گفتار است .زبان شناسان اکثر قوانین ناظر بر تحوالت
آوایی و صرفی زبان را که موجب راحتتر تلفظ شدن واژگان و سادهتر شدن عبارات و ساختمان دستوری
زبان میشود ناشی از همین اصل کم کوشی میدانند (.مقدمات زبان شناسی :ص.)5
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کیست این صوفی؟ شکم خوار خسیس

تا بـــود بـــا چون شما شاهان جلیس
()2177/2

کیست کــافر؟ غافل از ایمان شیخ

چیست مـرده؟ بی خبر از جان شیخ
()3325/2

 -3-1-6ذکر مسند با «چه باشد؟»
آینــۀ هســتی چــه باشد؟ نیستی

نیســتی بــر گـــر تو ابــله نیستی
()3201/1

بـد چــه باشـد؟ مــس محتاج مهان

شیـــخ کــه بود؟ کیمیای بی کران
()3343/2

 -4-1-6ذکر مسند با «چه بود؟»
پس محل وحی گردد گوش جان

پس محــل وحی گردد گــوش جان
()1461/1

مشک را بر تن مزن بر دل بمال

مشــک چه بود؟ نام پاک ذوالجالل
()267/2

عدل چه بود؟ آب ده اشجار را

ظلــم چـه بـود؟ آب دادن خـار را

ظلم چه بود؟ وضع در نا موضعی

()1089/5
کـــه نباشـد جـــز بـال را منــبـعی
()1091/5

در دو بیت اخیر ،جواب ،جملهای استثنایی را تشکیل میدهد که در نهایت به یک جملۀ
اسنادی قابل تبدیل است .منظور از جملههای استثنایی جملههایی میباشد که نهاد یا فعل
یا گزاره آن حذف شده باشد .ژرف ساخت این جملهها به این شکل است:
عدل چه بود؟ آب ده اشجار را ← عدل؛ یعنی آب دادن اشجار ←عدل آب دادن اشجار است.
در این جملهها «یعنی» برابر با« است» میباشد و جای فعل اسنادی را پر نموده است.
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 -5-1-6ذکر مسند «که بود؟»
شیخ که بود؟ پیر یعنی مو سفید

امید1

معــنی این مــو بدان ای بی
()1790/3

این جگر که بود؟ گرم و آب خوار

گشت پیــش همــت او آب خـــوار
()3515/4

 -6-1-6ذکر قید وسیله(متمم عامل) یا متمم قیدی در جملههای مجهول
آن عرض ها از چه زاید؟ از صور

ویـــن صـــور از چــه زایـــد؟ از فِکر
()977/2

 -7-1-6ذکر نهاد
چه کشد این نـور را؟ نور خدا

نــــور ابـراهیــم را ســـــاز اوسـتـا
()3701/

از صفت وز نام چه زاید؟ خیال

و آن خیــالـش هســت دلّالِ وصـال
()3454/1

 -8-1-6ذکر مفعول
مشتری خواهی به هر دم پیــچ پیچ

تو چه داری که فروشی؟ هیچ هیچ
()1117/5

در مواردی جواب در مصراع دوم ذکر میگردد:
هان کدام است آن عذاب ای معتمد

در قفس بودن به غیر جنس خود
()841/5

 .6در این جمله  ،دو اتفاق افتاده است :نخست ذکر مسند (پیر) سپس گسترش «مسند» و تبدیل آن به جملۀ
سه جزیی استثنایی
شیخ یعنی پیر و پیر یعنی مو سفید ← شیخ پیر است و پیر مو سفید است.
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 -2-6جملههای مرکب با حذف پایه
جملههای مرکبی دیده میشود که «پایۀ» آنها محذوف است .فقط جمله «پیرو» به همراه
حرف ربط «تا» باقی مانده است .در کتابهای دستور زبان این حرف ربط را شبه جمله
میخوانند .اصوأل باید این نوع جملهها را جملههای مرکبی دانست که پایۀ آنها شبه
جملههای تحذیری یا جملههای تحذیری و تنبیهی میباشد که حذف گردیده است.
[ آگاه باش] تا زر اندویت از ره نفکند

[ آگاه باش] تا خیال کژ تو را چه نفکند
()898/1

 -3-6جملههای بیفعل
مراد از این جملهها ،جملههایی است که فعل آنها بدون قرینۀ لفظی حذف شده است.
ساختار این جملهها به گونهای است که فعل نمیتواند ظاهر شود اگر چه میتوان با نشان
دادن ژرف ساخت آنها ،فعل آنها را نشان داد .در مثنوی بعضی از این نوع جملهها آنقدر
کاربرد وسیع دارند که جزو اختصاصات سبک زبانی مثنوی محسوب میشود .با توجه به
تقسیمبندی احمد شفایی از جمله (جملههای یک ترکیبی و جملههای دو ترکیبی) باید این
گونه جملهها را «یک ترکیبی» نامید .در ذیل به شماری از این نوع جملهها و عوامل شکل
دهندۀ آنها اشاره میشود:
« -1-3-6و» مبانیت
در مثنوی این «و» گاهی به همراه «آنگاه»« ،آنگهانی» یا به تنهایی سبب حذف فعل
میشود .گاهی واژۀ «آنگاه» نقش مبانیت را ایفا مینماید 1.هنگامی که عبارت با «و» مباینت
شکل میگیرد فعل به طور خودکار ظاهر نمیشود؛ مثالً در مصراع «عقل ناقص وآنگهانی
اعتمید» ژرف ساخت جمله به این شکل است :به عقل ناقص نمیتوان اعتماد کرد .حافظ
میگوید «من و انکار شراب؟» یعنی :بعید است من شراب را انکار کنم .چنان که دیده میشود
کم کوشی و کمترین صرف انرژی در بیان این نوع جملهها آشکار است و همچنین نقش
این «و» در ایجاز .بیت زیر از علی معلم ،شاعر صاحب سبک انقالب اسالمی در مثنوی
هجرت ،نمونۀ دیگری از این کاربرد است:

 .8غالمرضا ارژنگ این نوع جملهها را « جملۀ بیفعل تقابلی» مینامد (دستور زبان فارسی امروز :ص .)72
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ابر و نباریدن چـه رنگ است این چـه رنگ است
بر زن و بر فعل زن دل مینهید

تیغ و نبریدن چه ننگ است این چه ننگ است
عقـــل ناقـــص وآنگهـانی اعـــتمید
()2194/2

عاشق عشق خدا و آنگاه مزد

جبـــرئیل مــؤتمـن و آنگـــاه دزد
()2728/5

کاه برگی پیش باد آنگه قرار

رستخیـــزی وآنگهانی عـــزم کــار

()907/6
مباینت در مواردی دارای اسلوب مخصوصی است که در آن «و» و سایر نشانههای آن
وجود ندارد میتوان این نوع مبانیت را از شمار «حذف فعل» به قرینه دانست:
با که میگویی؟ تو این با عم و خال

جسم و حاجت در صفات ذوالجالل
()1735/2

« -2-3-6و»

مالزمت1

در این حال ،قید زمان «اینک» و «نک» در صدر مصراع است.
ورنه ای از سرکشی راضی بدین

نک من و تو خـانۀ قـــاضی دیـن

اینک این دریـا واین کشتی و من

()549/2
مـــرد کــشتیبـــان و اهــــل رای زن
()1082/1

 -4-6جملههای پرسشی که نوعی «قلب» بین کلمۀ پرسش و «موضوعِ» جمله وجود دارد.
علی اشرف صادقی مینویسد «در بعضی موارد ترتیب موضوع و محمول» بر عکس است؛
یعنی موضوع قبل از محمول قرار نمیگیرد( .نظریه زبان شناسی آندره مارتینه و زبان فارسی:
 .)154مصداق این سخن جملههایی است که در ذیل مطرح میشود:
«گوهر چیست» در مصراع « گوهر چه ؟ بلکه دریایی شوی» ،به صورت ذیل قابل بازگردانی
است :گوهر چیه؟ ← گوهرِ چه ،در واقع موضوع به محمول اضافه میشود .البته میتوان

 .9برای شناخت معانی « و» میتوان به دستور زبان فارسی اثر دکتر عبدالرسول خیامپور مراجعه نمود.
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محمول را صفت پیشین پرسشی نیز محسوب نمود .شاید بتوان این نوع کاربرد را مثل «
کو» پنداشت که جایگزین قید و فعل « کجاست» میشود.
شوی

آفــــتاب چـــــرخ پیمــــایی شوی
()758/2

فاعلِ چه؟ کو چنان مقهور شد

فاعــــلیها جمـــله از وی دور شد
()3685/3

میزنی

فالِ چه؟ بر جـــه ببیــن در روشنی

گوهرِ

تو

چه؟

بگویی

بلکه

فال

بد

دریایی

چون

()2958/3
 -5-6جملههای پرسشی که کلمه پرسش به تنهایی نقش فعل را نیز در بردارد.
گر ز جبرش آگهی زاریت کو؟

بینـــــش زنجـــیر جــــباریت کو؟
()630/1

ای عجب آن عهد وآن سوگند کو؟

وعــده های آن لـب چون قــند کو؟
()1563/1

 -6-6جملههای پرسشی که در دو جمله حاضر

میشوند1.
کجا؟2

این به تقدیر سخن گفتم تو را

ور نه خود دستش کجا و آن

از کـجا این قـوم وپــیغام از کـجا

()510/4
از جــمادی جـان که را بـاشد رجـا
()1143/5

 -7-6جملههای پرسشی که فعل دارای ساختار ِ «را  .....است /بود» میباشد
و فعل «است» یا هر فعل اسنادی دیگر به قرینه حذف شده است؛ از حرف «را» معنای
«داشتن» دریافت میشود :به عنوان نمونه در ابیات زیر« ،چه غم آتش را» فعلِ «است»
محذوف است و جمله در معنای «آتش غمی ندارد» میباشد.

 .1غالمرضا ارژنگ این نوع جملهها را « دو جمله ای بیفعل» مینامد( .دستور زبان فارسی امروز :ص )73
 -2صالح کار کجا و من خراب کجا

ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا (حافظ)
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تو عدو او نهای خصم خودی

چه غــم آتش را که توهیزم شدی

گر تو کور و کر شدی ما را چه جرم

()3630/3
مـــا درین رنجیــم و در اندوه و گرم
()1572/3

نقاشتر

رومـــیان گفــتند مــا را کرّ و فر

چینیان

گفتند

ما

()3467/1
 -8-6در جملههای همراه با «را» مالکیت و اختصاص فعل محذوف است
بز مرا که بز میانه است و وسط

روبها خـــرگـوش بســتان بی غـــدر
()3045/1

گفت عکاشه صفر بگذشت و رفت

گفت که جنت تو را ای شــیر زفت

بــود بـقــالـی و وی را طـوطـیـی

()2591/4
خــوش نـوایی سبــز گــویا طـوطیی
()247/1

 -9-6جملههایی که مسند آنها صفت تفضیلی است
به (بهتر است) در موارد زیر شاهد این نکته است.
هر دو میگفتند کزخوف سقوط

جــان سپــردن به برین بوی حنوط

بـا زمیـن آن به کـه هـمـوارش کنـی

()3235/3
نیسـت هـمدم با قــدم یــارش کنی
()1354/3

« -10-6جمله وارههای قیدی وحالیکه همۀ آنها امروز منسوخ شده اند»
به شکلهای سه گانه ذیل میآید:
 -1-10-6آنهایی که با اسم مفعول میاید خواه بی واو حالیه و خواه با آن
در دعا ایشان و در زاری و آه

بر فلک ز ایشـــان شـده دود سـیاه
()2190/3

عیسی

اندر

مهد

بردارد

نفیر

که جوان نا گشته ما شیخیم و پیر
()1794/3
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بامدادان

آمدند

آن

مادران

خفته اســتا همچــو بیمــار گــران
()1598/3

بعد از آن دیدم درختان در نماز

صف کشیده چون جماعت کرده ساز

پیش سلطان خوش نـشستهدر قـبول

()2048/3
زشـت بـاشــد جسـتن نـامـه و رسـول
()1405/3

 -2-10-6فعل محذوف درجمله وارههایی که با حرف اضافه و اسم ساخته شدهاند
دید

پیغمبر

یکی

جوقی

اسیر

کــه همیبردند و ایشان در نفــیر
()4473/3

گوهری از حلقه های گوش او

پاره گشــت و هر زنی در جستجو
()2247/5

 -3-10-6جمله وارههای قیدی که با صفت حالیه فاعلی میایند
حامله گریان ززَه کاین المناص

وآن چنین خندان که پیش آمد خالص
()3561/3

 -11-6فعل جملههای همراهِ ضمیر اختصاص ،محذوف است
آنِ من بر چرخ آنِ او نشیب

ز آن که قرب حق برونسـت از حساب
()4513/3

 -12-6جملههایی که از دو جمله واره تشکیل شده است و جملهوارهها با هم تناسب دارند.
از اقسام این تناسب ،عطف آنهاست به هم1 .معموالً با ابزار عطف و یا حذف آنها صورت
میگیرد « :و  ...و ،هم  ...هم ،نی  ...نی ،نی  ...نه ،نه  ...نی ،مه  ...مه» ( .جمله و تحول آن در
زبان فارسی)153 :
نی در آن دم دوستی و نعمتی

نــی در آن ســر راحتی و لــذّتی
()2769/3

 -1غالمرضا ارژنگ این نوع جملهها را جملههای « دو شبه جمله ای (دو بخشی)» مینامد( .دستور زبان
فارسی امروز)70 :
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عطف دو جملۀ مرکب به صورت تفضیلی:
هر که آخر بین تر او مسعود تر
 -13-6جملههای معرفیِ
چیست

نام

این

وزیر

هــر که آخر بین تـر او مطــرود تر
()1614/4

«نام»1

جام

کن

قــوم گفتندش کـه نامش هم حسن
()1235/4

چیست نامش گفـت نامش بوالحسن

حــــیله اش وا گفـت ز ابرو و ذقن
()1837/4

 -14-6جمله وارههای قیدی که با «نه» به معنی «نیست» و «نبود» ختم میشوند
خواب میبـینند و آن جا خواب نـه

در عــدم در مـیـرونــد و باب نه
()3554/3

 -15-6جملههایی که بر سوگند داللت دارند
فعل این جمله ها از مصدر«سوگند خوردن» تشکیل میشود و حرف اضافه «به» نیز ساقط
است.
حقِ آن کــه دایــگی کردی نخست

تا نهـــال مـا ز آب و خــاک رست

حقِآن شه که تو را صاف آفرید

کــرد چـندان مشــعله در تــو پدید
( 2316/2ـ )2317

 -16-6جملههای یک ترکیبی ِندایی -تنبیهی (جملههای

نامی)2

 -1جهت اطالع بیشتر بنگرید :خسرو فرشیدورد « ،جملههای بیفعل و اسمی و تحول آن در زبان فارسی»
نشریۀ زبان و ادبیات ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ،شمارۀ  ( 37بهار ،) 1353
صص .86 -66
 . .14این نام گذاری از احمد شفایی است و از اقسام جملههای یک ترکیبی به شمار میرود .مقصود جملههایی
است که اسم مورد بحث معموالً نام پدیدهای ،شخصی و یا چیزی است که با آهنگ کامل و مسدود نوشته و
یا گفته میشود( .مبانی علمی دستور زبان فارسی)183 :
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بازگردانی نمونه زیر به این ترتیب میباشد :کودکی از بیرون بانگ زد حلوا  :حلوا ← حلوا
دارم
کودکی حلوا ز بیرون بانگ زد

الف حـــلوا بــر امـــید دانــگ زد
()392/2

 -17-6جملههای دعایی و نفرینی که در این جمالت فعل «باد» ذاتاً محذوف است
هرچه هستی جان ما قربان توست

دست بردی دست و بازویت درست
()1360/1

فخر آن سر که کف شاهش بود

ننگِ آن سر کاو بـه غیـری سـر برد
()2965/4

 -18-6جملههایی که در اصل شبه جمله میباشند
شبه جملههایی که در صدر آنها «ایِ» عاطفی ،نهفته یا آشکار است این نوع «ای» ،در
مثنوی دارای بسامد است و از اختصاصات سبکی آن به شمار میرود .در مواردی به خاطر
شباهت زیاد با نقش نمای منادا ،آن را «ای» ندا ،فرض مینمایند .میتوان گفت بسیاری از
جملههایی که در مثنوی منادا گونه است در واقع عاطفۀ شاعر را نشان میدهد و باید شبه
جمله نامیده شوند این نوع «ای» در ابتدای «ای دریغا» عام و شایع است .چنان که اشاره
شد باید آن را نوعی صوت یا به تعبیر دقیقتر شبه جمله نامید؛ این صوت دارای بند پیرو
میباشد .این نوع جمله هم از زمرۀ عبارتها و جملههای استثنایی است که بدون فعل مطرح
میشوند؛ مثل همان «ای بارک اهلل» یا «ای ماشاءاهلل» که در زبان امروز بکار میبریم:
پس سلیمان گفت ای نیکو رفیق

در بیــابان های بــــی آب عمــــیق
()1220/1

ور تــــو نگــذاری عـــنایت های او

خـود گــــدازد ای دلـم مـوالی او
()684/1

پس حلیمه گفت ای جانم فدا

مــر تو را ای شیخ خوب خوش نوا
()946/4
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 -19-6شبه جملههایی کهبعضی از دستورنویسان ،آنها را جملههای یک جزیی میدانند
(کلمه -جملهها) 1نمونۀ این جملهها در زبان معاصر کلمه «آتش» است که هنگام شلیک
گلوله میگویند.
کوری خود را مکن زین گفت فاش

خــامش و در انتظــــار فضــل باش
()2733/3

چون دمادم کرد هجوش چون جَرَس

دست بر لب زد شاهنشاهش که بس
()1014/2

 -20-6جملههای معترضهای که مبتنی بر تحذیر و دعاست
من نیم جنس شهنشه دور ازو

لیــک دارم در تجـــلّی نـــور از او
) (1170/2

آن چه گـفت آن باغبــان بـوالفضول

حـــال او بد دور از اوالد رسـول
) (2198/2

 -21-6در جملههای مرکبی که پیرو موصولی دارند
و هستۀ موصول اسم اشاره میباشد قبل از حرف ربط «که موصول» فعل حذف میشود:
من غالم آن که نفروشد وجود

جز به آن سلطـــان با افضـــال و جـود
()490/5

 -22-6حذف فعل
بسیاری از جملهها به زبان شعر بر میگردد که آنها به قرینۀ لفظی ،اختصاری و یا معنایی
محذوف میباشند .این گونه جملهها مشمول جملههای بیفعل نمیباشند .زیرا جملههای
بیفعل دارای ساختاری هستند که فعل آنها ذاتاً محذوف است و همراه با فعل به کار نمیروند
و شرایط شاعرانه در آنها بیاثر میباشد.

 -1کلمهها -جملهها دارای سه خصوصیت میباشند .1 :به هیچ یک از اعضای پنجگانه جمله (نهاد ،گزاره،
وابسته ،متمم ،قید) شباهت ندارد .2 .مضمون و محتوای آنها به وسیلۀ کلمات دیگری باز نمیشود .3 .آهنگ
ادای مسدود دارند ( .مبانی علمی دستور زبان فارسی )184 :این عنوان نیز از احمد شفایی اقتباس شده است

و این گونه جملهها را « یک ترکیبی» مینامد.
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خـــار کـــن در پیـــری و در کاستن
خـــاربن در قـــوت و در برخاستن
خـار کــن هـــر روز زار و خشـک تر
خاربن هر روز و هردم سبز و تر
(1237/2ـ)1238
کــه چـــراغت روشــنی پذرفــت ازو
مــن غـــالم آن چــراغ چشـم جو
کــه چــنین گــوهـر برآرد در ظــهور
من غالم موج آن دریای نور
(3984/1ـ)3985
این موارد در قسمت حذف ارکان و اجزای جمله مطرح میشود.
 -23-6حذف به قرینه اختصاری و کم کوشی در زبان مثنوی
چنانچه اشاره شد در اکثر ابیات مثنوی اجزایی از جمله محذوف است؛ چه حذف به قرینۀ
لفظی و چه معنایی و چه لفظی -معنایی .کمتر بیتی را میتوان یافت که برای درک درست
اجزای جمله مجبور به شناخت ژرف ساخت آن نشویم .البته حذف در بسیاری از موارد فرضی
و ذهنی است و نمیتوان آن را تفسیر نمود1.
در حذف به قرینۀ اختصاری آن چه سبب حذف میشود اختصار گویی و اصل کم کوشی
در زبان شاعر است .حذف عناصر و اجزای جمله کامالً آشکار است که بر اساس طبیعت زبان
نیست .در حذف به قرینۀ لفظی و معنایی ،طبیعت زبان ایجاب مینماید که اجزایی از سخن
حذف شود بدون این که کالم خدشهای بیابد در عین حال ،عنصر حذف شده قابل بیان و
توضیح است .فقط به خاطر پرهیز از تکرار یا مسائل بالغی و ویراسته کردن سخن انجام
میپذیرد .در صورتی که در قرینۀ اختصاری شاعر در جمله بندی و کالم خویش کلماتی را
فی الواقع جا میگذارد یا نادیده میگیرد و فهم آن را بر عهدۀ انتخاب خواننده میگذارد .این
امر بر اساس طبیعت زبان صورت نمیگیرد اگر چه در مواقعی نقش بالغی آن قابل ذکر است
ولی در مواقعی زبان نوشته یا سروده ناقص میشود.
 -24-6حذف فعل در جملههای سه جزیی گذرا به مسند
 -1-24-6حذف فعل اسنادی هنگامیکه مسند در قالب متمم قیدی است
به خصوص در زمانی که بین نهاد و مسند رابطۀ تشبیهی (تشبه بلیغ اسنادی) برقرار است.
این کاربرد از اختصاصات سبکی مثنوی است.

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

حفــره کــن زنــدان و خود را وارهان
()982/1

عهد ما کاه و به هر بادی زبون

عهـد تو کوه و ز صـد که هم فـزون
()2495/3

هوشیاری آفتاب و حرص یخ

هوشـیاری آب وین عـالم وسـخ
()2068/1

پیر تابستان و خلقان تیر ماه

خــلق مانند شــب اند و پیـر ،ماه
()2939/1

در مقامیزهر و در جایی دوا

در مقـــامی کفـــر و در جـایی روا
()2599/1

 -2-24-6حذف فعل هنگامیکه جمله دارای اجزای همجنس است
این جهان و ساکنانش

منتشر

و آن جهـان و ساکنانش مسـتمر
()982/1

این جهان و عاشقانش منقطع

اهــل آن عـــالم مخــــلد مجــتمع
()32-31/3

 -3-24-6حذف فعل اسنادی وقتی گروههای اسمیدارای وابستۀ پسین باشند
طاعت

عامه

گناه

خاصـگـان

وصــلت عــــــامه حجــاب خاصدان
()2816/2

 -4-24-6حذف ،هنگامیکه مسند به صورت متمم است
میل جان اندر ترقی و شرف

میـل تن در کسب و اسباب علف
()4439/3

نفس را تسبیح و مصحف در یمین

خـنجـر و شـمشـــیر انـدر آســتین
()2554/3

برگ ها را برگ از انعام او

رایگــــان را دایــه لطــف عـــام او
()124/1

سبک و ساختار دستوریِ جملههای ناقص در مثنوی موالنا367/

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

دست

شاه

را

کرده

نوید

از همـــه مـــردار ببریــده

امــید

()2294/1
چون ز حیرت رست بازآمد به راه

دیــد برده دزد رخـــت از کــارگاه
()1253/1

خود ببیند دست رفته در ضرر

خــون ازو بســیار رفته بی خــــبر
()1609/3

 -26-6حذف فعل ناقص یا تابع در گروه فعلی شبه معینی
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
زبان فارسی ) 349 :و (دستور[ ) 77 :خواست] واگردد:
کین ســبو پر زر به دســت او دهید

چــونکه وا گردد ســوی دجـله برید

گـر نخـواهی در تردد هــوش جان

کــم فشــار این پنبه اندر گوش جان
()1459/1

 -27-6حذف فعل همکرد (یاور)
در مواقعی که جزءِ غیر صرفی فعل مرکب برای تأکید تکرار میشود:
گــفـت آری الف میزن الف ،الف

در غــریبی بــس تـوان گفتن گزاف

 -28-6حذف فعل مقول و واسطههای میان دو مصراع
[اودرحالیکه]ریش او پرباد [بودمیگفت]کین هدیهکهراست
الیـــق چـــون او شهــــی ایــن اســت راسـت
()2715/1
دست برمیداشتو[میگفت]یارب رحمران
سجـــده گــه را تـر کن از اشک روان

بــر بـــدان و مفســدان و طـآاغیان
()82/4
[بگو] کای خدا تو وارهانم زین گمان
()386/4

 /368سبک شناسی نظم و نثر فارسی /شماره پیاپی  /41پاییز 1397

آن جــهان ســوز طبیعی خـوت کو
رو به آتش کرد شه [گفت] کای تندخو
()823/1
ایـن قـدر بسـتان کنـون معـذور دار
پیش او بر [و بگو] کای تو ما را اختیار
()2165/1
بـــــا روان انبــــیـا آمیخـــــتی
چـون که در قــرآن حــق بگریختی
()1539-1538/1
[مثلاین است که]انبیا و اولیا را دیده گیر1
ور بـخــــوانی و نـــه ای قرآن پـــذیـر
()82/4
گاهی جمله وارۀ پایه در یک جملۀ مرکب ،حذف میشود و یا اینکه جملۀ همپایه محذوف
است.
[بگذار] تا دهل ترسد که زخم او را رسید
گفت چون ترسم؟چو هست این طبل عید
()4343/
[خاصیتت ازبینرفت؟]یا زبخت ما دگر شد نیتت؟
چون نمیســـوزی؟ چه شد خاصیتت
()824/1
یا [کی بود] کــلوخ خشک اندر جویبــار
کی بود بوبــــکر انــــدر ســــبزوار
()854/5
 -29-6حذف فعل معین در مواقعیکه فعل مقدم میشود و متممقیدیهم چنین مؤخر میاید
شهره ،ما در ضعف و اشکــسته پـری

شهره تو در لطف و مسکین پروری
()4629/3

 -30-6حذف فعل از جمله وارة پیرو مکانی (در نقش قید مکان) در جملۀ مرکب
هر کجـا دردی ،دوا آن جـــا رود

هر کجا فقــری نــوا آن جــا رود

هر کجا مشـکل جـواب آن جـا رود

هر کجـا کشـتی سـت آب آن جا رود
()3210-11/3

1

. -فرض نمایی

سبک و ساختار دستوریِ جملههای ناقص در مثنوی موالنا369/

 -31-6حذفهای بدون قرینه
از عصا ماری و از استون حنـین

دین1

پنــج نوبـــت میزننــد از بهر
()2142/1

 -32-6حذف شناسۀ فعل به قرینۀ لفظی
این مورد نیز از اختصاصات مثنوی است که در بخش فعل به آن پرداخته شده است:
لوت خوردند و سماع آغاز کرد

خــانقه تا سقــــف شد پردود و گرد
()529/2

گاو

بر سـرو پشــتم بزن ویــن را مکاو

ببندیدم

که

قوی

وز

ساز

()1436/2
پس روان گشتند سرهنگان مــست

تـا کـه دزدان را گـرفتـند و بست
()2850/6

 -33-6حذف

حرف2

 -1-33-6حذف نقش نمای متمم (حذف حروف اضافه) و کوتاه شدن بعضی از حروف اضافۀ مرکب
از:
راه چه بود؟ پر نشان پای ها

یـــــار چـه بــود؟ نـردبــان رای ها
()510/6

به:
آمده عباس حرب از بهر کین

بهـــر قمــع احمـــد و اسـتیز دیـن
()2794/1

 -1از عصا ماری نمایان شد و از ستون ناله و افغان بر آمد و از منارۀ مسجد پنج نوبت در هر روز اذان میگویند
تا مردم خدا را ستایش کنند .انقروی ستون را منارۀ مسجد گرفته و معنای عام بدان بخشیده است( .انقروی:
 . 846 /1نقل از :شرح جامع مثنوی)653 /1 ،
 «. -2گاهی حرف اضافه متمم قیدی بر اثر کثرت استعمال و اصل زحمت کمتر با قانون قرینه سازی
) (analogyحذف میشود و این امر در متممهای قیدی زمان و مکان و ترتیب بسیار رخ میدهد این گونه
عناصر را قید هم میتوان گرفت .بهتر است آنها را متممهای قیدی بگیریم»( .دستور مختصر تاریخی زبان
فارسی)193 :
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برای:
طفل شد مکتب پی کسب هنر
در:
چون

کریمیگویدت

آتش

بـــر امـــید مــــرغ بــا طـفل پدر
()2792/1

درا

اندر آ زود و مگــــــو :ســـوزد مـرا
()3109/3
تا کـران بینی تومشــک خـــویش را
()4305/3

پس به شوهرگفت زن کای نیکبخت

مــن برآیم میوه چیدن بــر درخـت

جو فرو بر مَشک آب اندیش را

()3445/4
تا:
زین چنین قحط سه ساله داد داد

ظـــلّ مــــوالنا ابـــد پاینــده باد

()621/2
کوتاه شدن حرف اضافه مرکب :ممکن است یکی از اجزای حرف اضافه حذف شود یا کوتاه
گردد .بنگرید( :حروف اضافه در فارسی معاصر)95 :
در:
چــون رود در ناف مُشکی چون شود
تو مگو کین مایـه بیرون خــون بود
تو مگوکین مس برون بد محتقر

د ر دل اکســیر چــون گیــرد گهـر
()1472-1471/1

یافتند

پیش او یک یک به جــان بشتافتند

همزمان

و

محرم

خود

()1203/1
در/به:
دید یوسف

آفتاب

و

اخترا

پیش او سجده کنان چـــون چاکران
()2334/3

نزد:
حیله کردند آمدند ایشان به شـیر

کـز وظـیفه مــا تـو را داریـم سـیر
()902/1

سبک و ساختار دستوریِ جملههای ناقص در مثنوی موالنا371/

 -2-33-6حذف نقش نمای مفعول
درمثنوی حذف نقش نمای مفعول و آمدن مفعول بدون «را» از اختصاصات سبکی است.
این حذف نقش نما ،جدای از مواردی است که «انضمام» در شکل گیری فعل مرکب نقش
دارد .در انضمام« ،مفعول صریح ،نشانههای دستوری وابسته به خود را (ها ،را ،ی نکره و
ضمیر اشاره) از دست میدهد و در این صورت به فعل منضم و فاقد حالت دستوری است».
(پژوهشهای زبان شناختی) 174 :؛ یعنی مفعول صریح در قالب فعل مرکب و جزو ساختمان
آن فعل عرضه میشود.
دســت بگـشــاد و کنــارانش گرفت
دســت و پیشــانیش بوسیدن گرفت
بد محالی جست کو دنیا بجست

همچو عشق ،اندر دل و جانش گرفت
از مـقـــــام و راه پرســدن گرفت
()94-93/1
نیــک حـالی جست کو عقبی بجست
()979/1

 -3-33-6حذف حرف ربط
اگر:
اشـک خواهی رحـم کن بر اشکبار

رحــم خواهی بر ضعــیفان رحـم آر
()822/1

بلکه:
قرب ،نه ،باال ،نه ،پستی رفتن است

قرب حق ا زحبس هستی رستن است
()4514/3

«و» مالزمت:
ورنه ای از سرکشی راضــی بدین

نـک مــن و تو خانۀ قاضی دین
()549/2

حذف «و» عطف
پیش حق آتش همیشه در قیام

همچــو عاشق روز و شب پیچان مدام
()839/1

خیره گویان خیره گریان خیره خند

مرد و زن خرد و کالن حیران شدند
()4714/3
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مــرغ خاکی مرغ آبــی هم تن اند

لیــک ضــدانند آب و روغــــن انـد
()3488/3

حذف حروف ربط جفتی و گسسته:
چه:
پس بود کاال شناسی سخت سهل

چونکه عیبی نیست چه نااهل و اهل
()2940/2

گرم گوید سرد گوید خوش بگیر

ز آن ز گرم و سرد بجهـی وز سعیر
()2059/1

 -4-33-6تکواژهای وابستۀ اشتقاقی و تصریفی
گاه:
بس که آن شیر ازکمین در میربود

آن چَرا بر جمله ناخوش گشته بود
()901/1

ال:
مفلسان گر خوش شوند از زر قلب

لیک آن رسـوا شــود در دار ضرب
()897/1

حذف«یک» و «ی» نکره
هردوگـــون زنبورخوردند از محل

لیک شد زان نیش و زین دیگرعسل
()268/1

وعده ها باشد حقیقی دل پذیر

وعــده ها باشد مجازی تا سه گیر
()180/1

حذف «ان» جمع
ز آن که جباران بدند و سرفراز
حذف «تر» :پسوند تصریفی صفت تفضیلی
خـــاربن هــر روز و هر دم سبزوتر
[سبزتر و تازهتر]

دوزخ آن باب صغیرست و نیــاز
()2997/3
خــار کن هـر روز زار و خشک تر
()1238/2

سبک و ساختار دستوریِ جملههای ناقص در مثنوی موالنا373/

آن کسی که او ببیند روی خویش

نـــور او از نـور خـلقان است بیش
()884/2

حذف «ه» پسوند اشتقاقی صفت مفعولی
ز آن به قرضی سالکی خرسند شد

تا ز نــورش سوی قرص افگند شد
()3588/3

حذف«ه» و «ی» نسبت
غافلی ناگه به ویران گنـــج یافت

سوی هر ویران از آن پس میشتافت
()3769/1

 -5-33-6حذف واج میانجی و سایر واجها (واج پایانی فعل دعا)
او عصاتان داد تا پیش آمدیت

آن عصا از خشأم هـــم بروی زدیت
()2138/1

خاصه تقلید چنین بی حاصالن

خشـــم ابراهــیم بــا بـــر آفــالن

در میـان عــاشقان عاقـــل مــبا

()563/2
خاصـــه انــدر عشق این لعـلین قــبا

 -7نتیجه گیری
در این مقاله حذفهای هنری ،در ساختار جمله سنجیده شده است و همین حذفیات تحت
عنوان «جملههای ناقص» طبقه بندی شده است .کمکوشی در سؤال و جواب ،برشمردن و
توضیح ساختار جملههای بیفعل و جملههای بیشخص و نهاد و نشان دادن حذفهای با
قرینه و بیقرینه از نتایج این پژوهش است .نیز دریافته میشود که حذف میتواند دلیل
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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-11دستور زبان فارسی ،غالمرضا ارژنگ ،نشر قطره ،تهران.1387،
-12دستور سال چهارم آموزش متوسطه رشته فرهنگ و ادب وزارت آموزش و پرورش ،علی
اشرف صادقی و غالمرضا ارژنگ.1361 ،
 -13دستور سال دوم آموزش متوسطه رشته فرهنگ و ادب وزارت آموزش و پرورش ،علی
اشرف صادقی و غالمرضا ارژنگ.1363،
 -14دستور سال سوم آموزش متوسطه رشته فرهنگ و ادب وزارت آموزش و پرورش ،علی
اشرف صادقی و غالمرضا ارژنگ. 1363 ،
-15دستور مختصر تاریخی زبان فارسی ،خسرو فرشیدورد ،انتشارات زوار ،تهران.1387 ،
-16دستور مفصل امروز ،خسرو فرشیدورد ،نشر سخن ،تهران.1388 ،
 -17رجعت سرخ ستاره ،محمد علی معلم دامغانی ،انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات
اسالمی ،تهران.1360 ،
-18شرح جامع مثنوی ،کریم زمانی ،انتشارات آگاه ،تهران.1381-1378 ،
-19مبانی علمی دستور زبان فارسی ،احمد شفائی ،انتشارات نوین ،تهران.1363 ،

سبک و ساختار دستوریِ جملههای ناقص در مثنوی موالنا375/

 « -20ابتکارهای مولوی در ساختن « سازه های فعلی نو» در غزلیات شمس ،احمد حسنی
رنجبر ،و منصوره هوش السادات ،در فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی( بهار
ادب) ،سال نهم ،شماره اول ،بهار  ،95شماره پیاپی،صص .136-115
 « -21توانایی مولوی در لغت سازی یکی از مهارت های سبکی زبانی او» ،سیده فاطمه مکی
و محمد علی گذشتی ،در فصلنامه تخصصی بهار ادب ،سال نهم ،شماره  ،4زمستان ،95شماره
پیاپی  ،34صص .235-219
 « -22حذف در زبان فارسی» ،سهیال کاوسی نژاد ،در مجلۀ نامه فرهنگستان ،زمستان ،1376
شماره  ،12صص.166-146
 « -23سبک شناسی ادبی،سرشت سخن ادبــی برجستگی و شخصی ســازی زبان» ،محمود
فتوحی ،زبان و ادب ،پاییز ،1388شماره ،41صص .40 -23
 « -24کلمه مرکب و تشخیص آن در زبان فارسی» ،خسرو فرشید ورد ،سخنرانیهای
چهارمین کنگره تحقیقاتی ایرانی دانشگاه مشهد ج.1351 ،1
 « -25نظریه زبان شناسی آندره مارتینه و زبان فارسی» ،علی اشرف صادقی ،دانشکده ادبیات
و علوم انسانی ،مهر.1348
 « -26نقشهای همگون در کلمات مکرر و همسان» ،عباس علی وفایی ،مطالعات زبانی،
پاییز و زمستان ،شماره ،2،1389ص .164-147
« -27حروف اضافه در فارسی معاصر» ،علی اشرف صادقی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تبریز ،پاییز و زمستان ،1349شماره  95و .96

