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 کیدهچ

وّل و تکامل اجتماعی و یکی از در روند تح هر زبانترین نیاز ، اصلیهای نوین زبانیآفرینش سازه

ساختاری  شناسیدر زبان ای مشترکحوزه لذااز کالم است؛ "زداییآشنایی"شگردهای ترین مهم

امروزه بخش عظیمی از مطالعات ادبی  شود.گرایانه( محسوب میرمالیستی )شکلادبی فجدید و نقد 

منجر به نگرشی گرایانه است که گرایانه و ساختویژه شعر، در سراسر جهان، جستجوهای صورتبه

سازی و شاعران فارسی زبان در قدرت ترکیب .استگردیدهنیز فارسی  شعردر حوزة نقد ادبی نوین 

به آن یکسان نیستند؛ در بین شاعران قرون چهارم تا هفتم، کسانی چون فردوسی، سنایی،  یا توجّه

 .ای داردجایگاه ویژه عرصهولی موالنا در این  نظامی در این زمینه درخشش زیادی دارندو  خاقانی

 است.ساز، قابل توجّه در غزلیات شمس در مقایسه با سایر شاعران ترکیب تعداد و نوع ترکیبات او

-شبه و اضافی و ، ترکیبات وصفینو در قالب اشتقاقات، ترکیبات سازة، صدها او در بافت غزلیات

جدید  ةو بررسی است. همچنین صدها ساز قابل تحلیل هرکدام جداگانه که ه کار رفتهب  هاجمله

غزلیات یافت در و...  ، چشم در عین وغین افتادنخوردن، طبلکردندوانهنمازیدن، فعلی از قبیل: 

  حاضر است. میشود که بررسی و تحلیل ساختاری آنها موضوع مقالة
 

 .عبارت کنایی، فعل مرکب، قیاسیمولوی، غزلیات شمس، فعل  :کلمات کلیدی
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 قدمهم

های یکی از مشخصّه آفرینیواژه به شمار میرود.فارسی صاحب سبک در زبان  مولوی یکی از شاعران

هر نگرش نوین به جهان درون و بیرون، منجر  "چنان که میدانیم غزلیات است.ویژه در بارز سبک او ب

ای واال و عرفانی شعر موالنا از اندیشه( 11، شناسیلیات سبکک) "به خلق زبان نوینی میشود.

-نوین زبانی، به ویژه در غزلیات پرداخته ی بیان آن، به آفرینش صدها سازةبرا و گیردسرچشمه می

ی است تا تنگناادت )هنجارگریزی( نیز بهره گرفتهآمد عبرخی موارد حتّی از خالفو در است. ا

ای تمام عیار از جوشش فکرت در میان آثار او، غزلیات شمس نمونه موجود واژگان را وسعت بخشد.

 .ارزشمندند که در نقد ادبی جدید هاییویژگیسرشار از  و اوست

شناسی ساختاری دارد و کار آن بررسی آثار ادبی، روابط نزدیکی با زبان گرایانةتحلیل ساخت شیوة"

 "های مفرد تا کلّ متن میباشد.قوانین ترکیب در هر واحد ادبی اعم از ترکیبات، کلمات و جمله

شناختی سوسور بر گرایی حاصل تأثیر دیدگاههای زبانساخت" (712-722 ،)مبانی نقد ادبی

( این دستاوردها، سرنوشت 131-131،درآمدی بر نظریة ادبیپیش) "روسی بود.فرمالیستهای 

مطالعات ادبی را در غرب تغییر داد و آرای آنان از طریق منابع غربی در بین ادبای مشرق زمین هم 

شعرشناسی و نقد ادبی وجود  مود. امروزه کمتر کتابی در حوزةرواج یافت و جایگاه واالیی پیدا ن

ها ی از مهمترین نکاتی که فرمالیستیکا به این امر اختصاص نداده باشد. دارد که فصل مشروحی ر

هر " است؛ یعنی و هنجارگریزی اساسی آن:  هنجارافزایی ودو مؤلّفة زداییآشناییمطرح کردند، 

فرهنگ اصطالحات ) "استفادة زبانی که در آن مناسبات عادی و متعارف زبان رعایت نشود. نوع

نوع است که شامل هنجارگریزی آوایی،  1بندی لیچ هنجارگریزی تقسیمدر  (112-135، ادبی

 Aشود. )شناسیک می، سبکی، زمانی، گفتمانی و معنی(واژگانی) زبانی صرفی، نحوی،

Linguistic Guide to English Poetry, 1969, 42- 45 )ها در اشعار مولوی این مؤلّفه

)قندیدن،  ابداعی و قیاسیهای در قالب فعلنوین فعلی  در بافت غزلیات او، صدها سازة فراوان است.

ها و عبارتکردن(، رفتن، کشانه)بیان های مرکبفعل)درچغزیدن، فروسکلیدن(،  پیشوندی نمازیدن(،

 هنجارگریزهای برآوردن( و نیز انواع سازه )چشم در عین وغین افتادن، از جان فعلهای مرکب کنایی

تحلیل آنها است که در این مقاله به بررسی و واستی( به کار رفتهپایک زدن، می)دستک و 

 پردازیم. می

کلمه است که شناسنامه یا رکن  گانةگانه یا نهیکی از اقسام هفتشناسی، فعل در صرف یا سازه

دستورنویسان قدیمی، . کنیممیگذاری ها را تعیین و ناماصلی جمله است؛ زیرا با توجّه به آن جمله

حدوث آن از ذاتی در یکی از  داللت کند بر حصول معنی مصدر و"اند که ای دانستهفعل را کلمه

تعریف فوق،  (51، پنج استاد، دستور زبان فارسی) "گذشته، حال، استقبال گانةهای سهزمان



 

 

 

 

   

 

 111/های فعلی نو در غزلیات شمستحلیل ساختاری سازه

. روندکار می فقط برای نسبت دادن چیزی به چیزی به های اسنادیفعل جامعیّت ندارد؛ زیرا

فعل "از فعل ارائه دهند؛ از قبیل:  تری جامعتعریف اندسان متأخّر هر کدام سعی نمودهدستورنوی

، دستور زبان فارسی) "شودهای دیگر صرف میآید و برخالف کلمهر آخر جمله میمعموالً د

دادن امری یا ای است که داللت میکند برکردن کاری یا روی فعل آن کلمه" (،1/12، انوری،احمدی

( 12، ناتل خانلری، دستور زبان فارسی) "داشتن حالتی در زمان گذشته، اکنون و یا آینده

-وحیدیان( و 323 ،دستور مفصل امروز) دفعل فقط بر عنصر زمان تأکید دار در تعریففرشیدورد 

مطابقت شناسه و ، مالک تشخیص فعل را دستور ساختاری در حوزة با کنار گذاشتن تعاریف کامیار

 (31، دستور زبان فارسیند. )داآن با نهاد می

به علت  اخیر که دستة شودساده، پیشوندی و مرکب تقسیم می فعل به لحاظ ساختاری به سه دستة

تمایل زبان فارسی بیشتر معطوف به  است.و پردامنه بسیار بحث برانگیز  ،وجود عبارات کنایی

 این توان باال در زبان فارسی موجود است که" گرچههای مرکب است؛ ترکیب و ساخت فعلفرآیند 

ها پس از غربالگری ها ساخت که بسیاری از آنفعل بتوان بیش از چهارده هزار واژة ممکن از ریشة

-های بالقوه و بالفعل زبان فارسی در واژهتوان) "واجی خوش ساخت و قابل استفاده خواهند بود.

ای از فعل، صورتهای تازه پسوندهای مختلف مصدر به ریشةزایش با افتوان می"یعنی  (713، سازی

ترکیب در ) "آن پدید آورد؛ از قبیل: زادن، زاستن، زاییدن، زهیدن و یا خفتن، خفتیدن، خوابیدن

جهت تولید فعلهای سازی قیاسی فرایندی بسیار متداول چنین جانشینهم (51 -21، زبان فارسی

کنند یعنی با استفاده از عناصر از این شیوه بسیار استفاده می زیهای توانمند امروو زبان جدید است

سازند؛ از قبیل ساختن مصدرهای جعلی با های جدید میهای دخیل واژهواژه واژگانی زبان، از

های زبانی که امروز در باید توجّه داشت بعضی صورت" مثل یونیدن و یا اکسیدن. "یدن"استفاده از 

اند و قبل سازهای قیاسی بودهتازه های قدیمتر خودنظر میرسند، در زمان کامالً تثبیت شده به زبان

-قدیمتر شده  هایاند و جانشین صورتود را گذراندههای تازگی و نوسان خاز پذیرش و تثبیت، دوره

بسیاری از " ،این شیوه جای استفاده ازمروزه بها گرچه (121-132، شناسیزبان و زبان) "اند.

 "ایم.های مرکب و دست و پاگیر تبدیل کردهشدنی خود را نیز به فعلفعلهای ساده و صرف

 (11،ایمسالهاست که برای مفاهیم جدید واژه نساخته)

های قرن شاعر برجستة 71بیت( شناسایی و با اشعار  31222غزل ) 3722در  ی جدید فعلیهاسازه

. این شاعران به ترتیب قرن نداهگردیدمنظومه(، مقایسه  11دیوان و  72)شامل رم تا ششم چها

، فرخی سیستانی، عنصری، منوچهری، فخرالدین فردوسی ، کسایی، ، دقیقیعبارتند از: رودکی

 ، مسعود سعد سلمان، امیرمعزّی،خیام ناصرخسرو، ابوالفرج رونی،  ،قطران تبریزی اسعد گرگانی،

 و، عطار نظامی الدین اصفهانی، خاقانی،جمال، مجیرالدین بیلقانی، انوری، سوزنی سمرقندی، سنایی

نتایج حاصله با  .و دمنه النوادر عروضی، مقامات حمیدی و کلیلهمتن نثر معیار شامل: مجمع 3 نیز



 

 

 

 

 

 

 95بهار -31شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/111

 

تا حد  ادبی،افزارهای جامع دهخدا و نیز نرم نامةویژه لغت های معتبر بهنامهاز لغت مندیبهره

 است.گردیده آزماییامکان راست

 ( است که1333جلدی ) 12 زی مجموعةابیات انتخاب شده به عنوان شواهد، از کلیات شمس تبری

 و شماره بیت آن به ترتیب ذکر شده است. غزلدر پایان هر بیت، شماره 

اسمی نو،   سازة 322 حدود فعلی نو سازة 132عالوه بر  پیرامون غزلیات شمس، حاضردر پژوهش 

قالب اشتقاقات )ستمستان، تسخرگاه، هستانه و ...(،  ، درقیدی نو سازة 12 و صفتی نو سازة 512

وصفی )اندیشة کژمژ، خیال  ترکیب 322و نیز  آباد و...(اطراف، خوشپیما، غریبترکیبات )حرف

زار دل اضافی )اوباش خیاالت، جهان رنگ و بو، تره ترکیب 122های زرّین و ...( و بادشکل، بهانه

 های فعلی آن موضوع مقالةه سازهاند کغزلیات شناسایی و تحلیل ساختاری و معنایی شده در و...(

به  یو قید ی، صفتیاسمهای نوواژه شیوة کار، پیشینة تحقیق و نیز برای آگاهی ازکنونی است. )

)سال هشتم، شماره دوم،  سازی در غزلیات شمسغتللی مقالة بررسی و تحلیل فرایندهای اص

  ( مراجعه شود.در مجله حاضر  ،مقاله بیست و سوم(71، شماره پی در پی 51تابستان 

 علهای ابداعیف

موالنا به طور قابل توجّهی عناصر واژگانی را در ساخت صورتهای جدید فعلی به کار گرفته است؛ 

های گذرا برای فعل های جدیدیا ساخت صورت و "یدن"تکواژ ازجمله ساخت مصدرهای جعلی با 

های فعلی، مورد گرچه بسیاری از این صورت ؛های مرکب استاگذر که جایگزین مناسبی برای فعلن

المعارف فارسی به ساختن غالمحسین مصاحب در دائره"است. زبانان قرار نگرفتهپذیرش فارسی

بررسی ) "استفاده از این روش تأکید دارد؛ مانند اکسیدن و یونیدنهای جدید علمی با فعلها و واژه

فعلهای ابداعی و  (121-127، 1312، واژگان فارسی سازی در حوزةخی فرآیندهای واژهبر و مقایسة

نازش به ، زنجیدن )زنگیدن ،(رفتن) ، رَویدن(پرشدن): ، پُریدن(بستن) بنداندن از قبیل: قیاسی

، مانند سگ بانگ کردن، عوعو کردن) عویدن ،(سرفه کردن) ، سُلفیدن(زنگی بودن، زنگی ماندن

عربی غُنج، یا غَنَج  از کلمة ناز و کرشمه کردن،): ، غُنجیدن(ساخت مصدر جعلی از عو، بانگ سگان

شیرین بودن مانند قند، ) قندیدن (است، نظیر: فهمیدنساخته شدهیدن  و پسوند مصدرساز فارسی

، (گنج شدن، به صورت گنج درآمدن) ، گَنجیدن(کنایه از خوش منش بودن ،شیرینی نمودن

 در شواهد ذیل: (کردن نماز خواندن، عبادت) نمازیدن

 م ان   ده دـدایـــنبب    ی  ساق      ر مگ  

 

 دم   ادم  رط   ل    آن   از   و    ج   ام  آن    از  

(1121/11112) 

 ییریـد پُبدیدیی چون قدحش  گر قدحش 

 

 برس تییی   خ ود  بخ ش او از ک ف   جاموز کف 

(7111/73712) 



 

 

 

 

   

 

 119/های فعلی نو در غزلیات شمستحلیل ساختاری سازه

 ویـد رَهرکس ی ان در خراب اتی      بخت و روزی

 

 ی افتم م ن آن خ ویش    غمخوارگی را  من کیم؟

(1713/13727) 

 ز ی   ن  آن ه روییس ت   سی   جمله  از  م  ه

 
ـ ـب ی  ج زن  ی  رومی یش  پ ه  ک  دـزنج

(327/2225) 

 ه م قلف ی   هم فرقی و هم زلفی مفتاحی و 

 
 لرزان ی    چه  آواز  لفیمیسُ چه  رنج بی

(7323/72331)

 معـو بس ای تن چوسگ کاهل مشوافتاده عوع و 

 

 ا بق    تو بازگرد از خ ویش و رو س وی شهنش اه   

(73/735

 د ربن   س  د دری   زو ب  ه ل   م ج را   ان بت  

 
ـ    وسف ی    با رگ  اده گ م  ه ک  نجدـنغ

(327/2221)

 ن ک   ا  ره   تن  ف گ  ی یرین ش ،ر ک ش

 
ـ ـنق ون  چ دی  ن ق ان  ک  ن  ولیک  ددـن

(323/2211)

 تبری ز  ش مس    یش  پ   ت یس ک   ه قراض

 
ـ ـبگَ ا  ی  ارد بی زر   ج ن گ  ه ک  دـنج

(327/2212)

 بنمـازی به پیش بت  ، بت خیال تو سازی

 

  چ و زن حری ف نفاس ی    ،چو گبر اسیر بت انی 

(3211/37313)

 ( و ...157/3711)از مصدر گرفتن  گیراندن(، 731/ 71)از مصدر فریفتن  فریباندنهمچنین 

زداشتن و فعل پیشوندی آن است که از یک پیشوند و یک فعل ساده ساخته شود. مثل برداشتن، با

ندها در معنای فعل ساده تأثیر گاهی این پیشو"( 1/13 ،انوری، احمدی، دستور زبان فارسی... )

ای به مثل افتادن و برافتادن، امّا گاهی هیچ معنای تازه ؛سازندجدید می معنایمیگذارند و فعلی با 

( فعل 15، وحیدیان، )دستور زبان فارسی "افزایند مثل افراشتن و برافراشتنفعل ساده نمی

پور ذکر پیشوندی در کتب قدما مثل دستور پنج استاد، و نیز در کتب برخی متأخّرین مثل خیّام

فعل مرکّب، فعلی است متشکّل از فعلی بسیط با یک "د: اننشده و جزء فعل مرکّب محسوب شده

دستور زبان ) "پیشاوند یا یک اسم؛ به عبارت دیگر، فعلی است متشکّل از دو لفظ دارای یک مفهوم

ترین پیشوندهای فعلی عبارتند از: بر )برآمدن(، در)دریافتن(، باز ( عمده35، خیامپور، فارسی

دستور ): پس دادن را )فراگرفتن( و پساگذاشتن(، ور )وررفتن(، ف)بازگشتن(، فرو )فرورفتن(، وا )و

: های پیشوندی نویافته در غزلیات عبارتند ازبرخی از فعل (1/13، انوری، احمدی، زبان فارسی

، (درون نالیدنغم به دل گرفتن، از ): درچَغریدن، (آمیختن، پیوستن) ، دربافتن(توانستن) برتانستن
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شکل دیگر از ) ، فروریزیدن(راه رفتن درحالت نشسته با کمک زانو و دست، خزیدن) درغَژیدن

 ) ، وادادن(فروگسلیدن، فروگسستن) ، فروسُکُلیدن(مصدر فروریختن به معنی پایین ریختن

، (باز رفتن، دوباره رفتن، بازگشتن) وارفتن، (بازگشتن) وارسیدن، (برگرداندن، منعکس کردن

 در شواهد ذیل: (دورشدن) واشدن

 برکنی بر کی نهی آخ ر بگ و  دل را ز حق گر 

 
 کن د تانستبر لحظ ه  که دل ازو یک کسی جانبی

(137/1333) 

 نایافت ه   ره این دو  بسی  بشتافته ، پیش تو 

 
 رود، بی رون ای وان می    دربافته در نور ت و  

(131/1221 ) 

 ها هستی     فای ده      شود    جلوه  فنا   در 

 
 درچغزیـدن  و   ه گری   ب ال   ز  نباید   پس

(1551/71171)

 ش دم   عری ان  وز ب رگ و ب ر   گریان شدم   ابر دی  چون

 
 خ وش در قب ای آش تی    درغژمخواهم که ناگه 

(7111/71111)

 ان    رگ  گ     ای  ه  دان دن     روریزیدـف

 

 ی ان   مهرب  ودی نم    ه ک   ه  آنگ    از

(7335/71313)

 مک ش  دگ ر  توخوش ننگ فلک  لکُفروسُ  چرخ

 

 اش ب ر س ر آن رس ن رس ی    هبوک به بوی ط رّ 

(7135/73115)

 «کارم ا س ت ای ن  ا نی از تو»واپَس جوابم داد او:

 
 همچ ون ص دا کهس ار م ا     وادهدچون هرچه گ ویی  

(31/137)

 ب ه گ ور می رود     خواج ه   چاشتگه  صالی  چیست

 
 رودمن زل دور می     وارسـد   خانه   به   دیر

(117/1115)

 ؟وا نـروم  را  به  عال  م اص لی  خ ویش     چ

 

دل  از  کج  ا  و  تماش  ای  خاک  دان ز کج  ا  

(711/7111)

 واشـو   م ا   ب ر   از  یا  شو  شیدا  عاشق یا 

 

 نگ ردانم  پ رده   ت ا   خ ود    با  میا  پرده  در

(1133/11115) 

 11)های پیشوندی برساخته در غزلیات شمس محدود د ترکیبات شناسایی شده در زمینة فعلتعدا

اند. ساخته شده مورد( 3وا )مورد(،  3مورد(، فرو) 1مورد(، در) 7و عمدتاً از چهار پیشوند بر ) مورد(

در غزلیات شمس با کاربردی  اند وهای قبلی با معانی دیگری به کار رفتهبرخی از این فعلها در دیوان



 

 

 

 

   

 

 121/های فعلی نو در غزلیات شمستحلیل ساختاری سازه

بازگشتن  ه معنایاند؛ مانند: واشدن به معنای بازشدن و برطرف گردیدن که در غزلیات بجدید آمده

 است. و دور شدن به کار رفته

دانند که از یک مصدر ساده و حداقل یک سی به اتفاق فعل مرکب را فعلی میدستورنویسان زبان فار

ن اختالف نظر های تشخیص آجزء دیگر ساخته شده باشد؛ در تعداد اجزاء فعل مرکب و نیز راه

دانند که از یک صفت یا یک اسم، همراه با می دو جزئیفعل مرکب را فعلی  ،گیوی است؛ انوری و

شریعت  (12-13/ 1، دستور زبان فارسی) شود و مجموعاً یک معنی را برساندیک فعل ساده ساخته 

و وحیدیان کامیار  فعل مرکّب را متشکّل از یک فعل ساده )همکرد( به همراه یک یا چند تکواژ 

جزئی و بیش از آن سه جزئی، دو های را به مقوله. شریعت فعل مرکّب دانندیا مستقل می وابسته

و  های فعلیکامیار با ذکر عبارت( وحیدیان51-52 دستور زبان فارسی،بندی نموده است. )تقسیم

برخی از فعلهای مرکّب، عبارتهای فعلی و یا "است های مرکّب آوردهها را زیرمجموعة فعل، آنکنایی

 -15، وحیدیان دستور زبان فارسی،) "آمدن و از اعتبار افتادنند؛ مانند: به حرف های کناییعبارت

 گر چه به (31لذا فعلهای دو جزئی با کاربرد کنایی نیز فعل مرکب محسوب میشوند. )همان،  (32

مرکب  فعل 172حدود  ،وهش حاضردر پژ .پر نهادن و جام بردن؛ مانند: ظاهر شبه مرکب باشند

از دو جزء دارند های مرکبی که بیش فعل .اندشده  تحلیل معنایی از نظر ساختاری و و ذکردوجزئی  

 :قبیل از های مرکبفعل. اندآورده شده روند، جداگانه ر میدر معنای ثانوی و کنایی به کا و

 آه کشیدن، کنایه ازافسوس و درد خوردن : آه دادن

 جز ب ه ط رب راه م ده    ، آه مدهو   مده غم 

 

 دهب   ار  ا ب   ش   ره بگ ، راه ب ود ی آه ز ب  

(7713/71715) 

 مالک جمع مَلَک به معنی فرشتگان : خفض جناح کردن، کنایه از تواضع و فروتنی، اَپرنهادن

 پـر نهـد  افالک پیشت سر نهد، امالک پیشت 

 

 "م ومم ت و را، ب ا دیگ ران چ ون آه نم      "دل گویدت:

(1313/11317)   

 کنایه از تغییر حالت و وضع )نوادر( پوستین گردانیدن:

 نـوستیـپ  او  اـب د ـردانیـگ  ق ش ع

 

 رش ور و ش   ه از ش   واج   خزد  ری   گمی

(1711/13711) 

جام بردن کنایه از سرمست ش دن از ج ام وح دت اس ت در      سرانجام بردن: در مقابلجام بردن 

است؛ ظ اهراً ن اظر اس ت ب  ه عب ارت      دنیوی یا اخروی از نجات یافتن مقابل سرانجام بردن که کنایه 

ه ر   (7/1115 ،زنده بودندر عشق دهد )می ( که او جام به سربریدگان7/111)  االولیاحالج در تذکره

 ترکیب جداگانه یک فعل مرکب است.
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 جام طرب عام ش ده عق ل و س رانجام ش ده    

 
 سـرانجام بـری  به که  جام بریاز کف حق 

(7137/73223) 

 آمدن و روانه شدن )نوادر( ه حرکتکردن، ب درحرکت آوردن و روانه :خیزان کردن

 ویان ه گ   تران   د  آی   ان  پوی  ار به  اد ب

 
 خ زان را خیزان کندخندان کند جه ان را  

(153/7113) 

 حقایق عشق و از استعارهسلطان  ، سکةسخن را تمام کردن، دیگر چیزی نگفتن: سخن ماندن

 معنوی

 س لطان بج وی   ، س کّة  بمـان  را سخننقد 

 

 رود، ای عج ب او ج ان کیس ت؟   که چنان میآن

(132/1531) 

زدایی آشناییدر این ترکیب، رنج بردن، غصّه خوردن. از فعل آشامیدن  کنایه ازغصّه آشامیدن: 

 است.شده

 غصه نیاشـامم  من   جامم  گر بشکند این

 

 در زی ر بغ ل دارد   س اقی    آن  دگ ر  جامی 

(322/3372) 

به معنی باشتاب است شتاب در بیت زیر  اندیشه کردن. )نوادر( کنایه از تأمل و :مول مول زدن

 صفت( )اسم به جای

 زنه ار  ب ی    خص م     دی د   چ ون     واب خ

 
 ریخت گ    تاب  ش    زد  ب     ولیـول مـم

(121/1377) 

 سخنان بیهوده گفتن، کنایه از استدالالت فلسفی آوردن مَه الفیدن: 

 ال نس لّم ، ال نس لّم   مه بالفیدگ ر به خ وبی  

 

 ک رّ و ف رّی ه ر معلّ م    کاندرین مکتب ندارد 

(1111/13125) 

 کنایه از آگاه کردن، باخبر ساختن: هوا دادن

 شهر ب ه ش هر ک ی رود    ،گفتم بوی یوسفی

 
 ک ه همچن ین   داد هوابوی حق از جهان ه و  

(1173/15111) 

 شود:کب در غزلیات، موارد ذیل مشخص میهای مرترکیب نو در حوزة فعل 172با بررسی 

  به کار   ترکیبات(، در مفهومی کنایی %22فعل مرکب )معادل  172ترکیب فعلی از  11حدود

 اند.رفته

 در  "کردن"گردد همکرد فوق مشخّص میهمکردها در فعلهای مرکّب بندی با شناسایی و دسته

درصد ترکیبات و بیشترین فراوانی  73است که معادل ترکیب فوق به کار رفته 172ترکیب از  32

انوری، ، دستور زبان فارسینک: ، امری معمول است. )در زبان فارسی  را دارد. این فراوانی



 

 

 

 

   

 

 123/های فعلی نو در غزلیات شمستحلیل ساختاری سازه

است؛ همکرد غزلیات به کار رفتههای مرکّب در ( اغلب این همکردها در ساخت فعل7/73، احمدی

 "شکستن"مورد ،  1 "زدن"مورد ،  1 "بستن"مورد ،  3 "دادن"مورد فراوانی،  1 "شدن"

سایر همکردها نیز از جمله: نمودن، رفتن، کشیدن،  مورد فراوانی و 1 "گرفتن"مورد و  1

ها اند. سایر فعلشده د فراوانی ذکرمور 3یا  7ریختن، پیمودن، آوردن، بردن و داشتن هر کدام با 

الفیدن، خوردن، مهچریدن، طبلجهاندن، قنددر ترکیبات کنایی از قبیل: پشمینه شکافیدن، نکته

 اند. آشامیدن و ... هر کدام یک مورد به کار رفتهغصه

  آه " ،)بیان کردن( "بیان رفتن" مانند: مربوط به تغییر همکردهاست؛ ،های موالنابخشی از نوآوری

 "کردننادیده" ،چیدن()گل "شکستنگل" ،زدن()حرف "پیمودنحرف"، )آه کشیدن(  "دادن

  ... گرفتن( و)نادیده

  دوانه  شود؛ از جمله:اند که نوآوری محسوب میورده شدههای مرکب آبرخی از فعلهای ساده نیز در قالب فعل

کردن )نوشیدن( و کردن )کشاندن(، نوشکردن )شکافتن(، کشانکردن )رفتن(، شکافروش کردن )دویدن(

.... 

اند و از چند جزء تشکیل شده"است که  منظور فعلهای مرکب کناییعبارتهای کنایی: کنایی عبابارتهای

خوش اضطراب بودن که مجموعاً بر مفهومی کنایی داللت دارند؛ مانند روی در نقاب خاک کشیدن و دست

فعلی در مرکز خود  یک هستةی کنای هایتعبار این (111، امروزدستور مفصل ) "خود اقسامی دارند.

  (3 )نک: ص .دنکنبندی میفعل مرکب طبقه رمجموعةزی را لذا آنها ؛دارند

اَشکال گوناگون فعل مرکب، تأکید دارد:  مرور بر بسیاری مطالعات در زمینة ویندفور پس از

تر زبان فارسی صورت کارکردهای عمیقی را که در تحلیل هایهای یادشده، برخی پیشرفتبررسی"

سازد که این شناخت تا چه حد ابتدایی است و چه راه دهد و در عین حال آشکار میان میگرفته، نش

های پیچیده، ای مانند گردآوردن این صورتهای ساده و عجوالنهحلی را باید بپیماییم تا بر راهطوالن

های ها در فهرستده و چه با تنظیم آنراکنتحت عنوان واحدی مانند فعل مرکب، چه به طور پ

 (Persian Grammar, History and State, 1979,126 ) "مشخص و دقیق، فائق آییم.

-انسان با بهره"شوند. توسّع سخن میسازی موجب کنایات و کاربردهای مجازی عالوه بر برجسته

گوناگون از پس تفهیم و تفاهم و گیری از گنجینه اندک لغوی، با پیچ و خم دادن و ترکیب و تغییر 

 ترکیبات کنایی در غزلیات بسامد، الف( فرهنگ کنایات) "آیدگفته برمیتفسیر تمامی مسائل پیش

از ویژگیهای سبکی موالنا محسوب  و بسیار زیاد است سرا در آن دورهدر مقایسه با سایر شاعران غزل

و به صورت محدود در برخی ترکیبات اسمی  صفتی، ترکیبات فعلیکه در قالب ترکیبات میشود 

در است. مثل: آب و خطاب کنایه از قهر و لطف و یا بوالعلی و بوالعال کنایه از شخص نامعیّن آمده

و یا  اند؛ مانند: بر سپر افتادناین بخش، ترکیباتی که در دیوان شاعران قبل از مولوی به کار نرفته
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ها رسی این موضوع که چه تعداد از آناست؛ بررکیبات نو آمده، به عنوان تتر از قالده بودنبسته

باشد، میهای موالناست و چه تعداد برگرفته از آداب و رسوم و کنایات عامّه در آن دوره برساخته

در غزلیات یافته شده عبارت کنایی  312با بررسی اجزاء غیر فعلی در  نیازمند تحقیقی جداگانه است.

عبارت ) "حرف اضافه + گروه اسمی +  فعل" ز قبیل:؛ امیشودمشخص  گوناگونیساختارهای  ،شمس

و  "مفعول )تنها یا همراه با متمم( + فعل" ،"مسند )تنها و یا همراه با متمم( + فعل اسنادی" ،(فعلی

 با ذکر شواهدی از هرکدام جداگانه بررسی میشوند. ... که

 اد + فعل )ساده، پیشوندی و مرکب(نه 

اعمال و گرد  پریدن نامة: مانند با فعل ساده :باشندعبارات کنایی، دارای ساختار فوق می 72حدود 

-برق مانند: فعل مرکب با بازماندن ومانند: دهان نکیر و منکر  فعل پیشوندیبا  .و غبار رسیدن

 .گفتنغبارکردن گفت )گفتار( کنایه از ایجاد کدورت و تاریکی در اثر سخن و زدن هوش

 رفتن هوش و ادراک، معادل پریدن هوشنابود شدن و از بینبرق زدن هوش: 

 برق زنـد هوشـم  ست که می نوشم ت ا  ا وقت

 

 آم د   وقتست که برپرم چون ب ال و پ رم  

(333 /3321) 

 کنایه از رسیدن قیامت که نامه های اعمال از چپ وراست فرو می آیند. اعمال: پریدن نامة

 روز اس  ت؟ چن  ین روز قیام  تروز اس  ت و چ  هچ  ه

 
پریــده اسـت    ز آف  اق اعمال  نامةمگ ر 

(375/3133) 

 کنایه  از گشایش دل، واردات قلبیچراکردن دل: 

 به برون ز آخ ر قال ب   کرد چرایی دل تو

 

 ؟ وگر آن نیست به هر شب ب ه چراگ اه چ را ش د    

(232/2532) 

 ای از نزد آنان به جهان زندگانمبهوت ماندن نکیر و منکر زیرا مردهدهان نکیر ومنکر بازماندن: 

 بازگشته است.

 عیسی  که ب ود حی اتم م وتی   شکر  از  لبان 

 
باز  ماند  دهن نکیر و منکـر  ک ه ز ذوق   

(1211/11112) 

های ( که از نشانه1رسیدن به قیامت، تلمیح به اذا السّماء انشقّت )انشقاق، قبا شکافتن گردون:

 است.قیامت 

 ؟ ترس ی ز هش یاران چ ه م ی    ،بگو اس رار ای مجن ون  

 
؟  پ ایی قیام ت را چ ه م ی    ،قبا بشکاف ای گردون

(7155/73132) 

 نهاد + متمم + فعل 



 

 

 

 

   

 

 125/های فعلی نو در غزلیات شمستحلیل ساختاری سازه

مانند: تا دامن با فعل ساده ند؛ رساجموعاً یک مفهوم کنایی را میم آید ومینهاد بعضاً با گروه متمم 

 مانند: دود برآمدن از بینی. با فعل پیشوندی و خندیدن درّاعه و چریدن مس از کیمیا

  )جامه(  کنایه از دریده شدن درّاعه  تا دامن خندیدن دُرّاعه:

 

 
 

 ب رآوردی گر آن سلطان خ وبی از گریب ان س ر    

 
 تا دامن بخندیـدی های حسن اعههمه درّ

(7171/73231) 

مند شدن مس از کیمیا وتبدیل شدن آن به طال، کنایه از برخورداری و : بهرهچریدن مس از کیمیا

 کاملمندی بهره

 و   م  رو   ک   ه   ک ی می ای  ی   م شت اب  

 
 س ی  ر بچـرد  ز کـیـمیــا      مـست  ا  

(1211/11121) 

 کنایه از سنگینی خواب و مستی و برخاس تن حال ت تمی ز، ش اید     چشم در عین و غین افتادن:

عین اش اره ب ه خ ود    هزار است و تفاوت آن دو بسیار؛ شاید « غ»و  22در ابجد « ع»که  بدان جهت

 و غ         ین اش         اره ب         ه غی         ر اس         ت )ن         وادر(   ش         خص 

 افتادستچـشـم  در  عیـن  و  غیـن 

 

 ک   ار  بگ ذش   ت  از  س   وال  و  ج   واب 

(311/3111) 

 کنایه از خشمگین شدن، غمگین شدن :دود از بینی برآمدن

 و    ت    تن رف     زم  ع       ش آت     ز   ای

 
ـ ـب   ا ـهپیـنـیـب  از    دود    دهـرآم

(213/2113) 

 قراری از خوشی و شدّت شوقتن، بیخوشی و اشتیاق بسیار داشاز : کنایه پا به زمین نرسیدن

 از  امی د  وص ل    رسد  به  زمینپایم  نمی

 

 هر چند از فراق توام دس ت ب ر س ر اس ت    

(115/1231) 

   ساده، پیشوندی و مرکب(مفعول + فعل( 

. این گروه مفعول به همراه فعل استعبارات کنایی، متشکل از گروه اسمی در نقش  112حدود 

بیشترین فراوانی را در عبارات کنایی غزلیات شمس دارند. انواع ساختارها در این گروه عبارتند از: 

جنون را خاریدن و قوس خدا  آخُر را بستن، حدیث نردبان گفتن، سرمانند: چشم  فعل ساده با

مانند:  فعل مرکببا  .مانند: جسم و رسم درنوردیدن و چشم برانداختن فعل پیشوندیبا . یافتن

  کردن، روح را صابون زدنخاک را سبک

 جان دانستن زنده بودن به واسطة روح و جان، خود را وابستة ازکنایه  کشیدن:جان بینی



 

 

 

 

 

 

 95بهار -31شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/121

 

 ؟کشـم  چ را بینی جان  به عشق سرکشم، زنده

 

پهلوی ی ار خ ود خوش م، ی اوه چ را روم چ را؟        

(11/331) 

مادی و روی آوردن به و لذات علّقات : کنایه از ترک تچشم آخِر گشودن در مقابلچشم آخُر بستن 

دنیایی(  لذّات تنها به دنبال غذا و شکم )چشم آخُر کنایه از چشمی است که "های حقیقی و پایدار، نعمت

است که ( و چشم آخمر کنایه از چشم آخربین 73/  7، 1337، فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی) "است.

 های پایدار را در نظر دارد. نعمت

 آخُر را ببند و  چشم  آخِر  برگشا  چشم

 

آخ ِر ه ر چیز  بنگ ر  ت ا  بگی رد چش م ن ور      

(1225/11312) 

و نیز چشم  (1527/72113) های کنایی: چشم اول را بستن و چشم احول را گشودن همچنین فعل

لت از حقیقت و توجه به کنایه از غف (1527/72113) نرگس را بستن و چشم کرکس را گشودن 

 .اندمادیات در همین معنا آمده

 اسرار عشق و قرب الهی را بیان کردن.کنایه از  گفتن:دیث نردبان ح

 ای   ع اش ق   آسم  ان   ق  رین   ش   و   

 
 حدیث  نردبـان  گــفت    ب ا   او   ک  ه 

(332/3533) 

 را نردبان آسمان می داند: "پیر"و در جای دیگر  "کالم خود"موالنا درمثنوی 

 پی     ر باش     د نردب     ان آس      مان   "

 

 "تی   ر، پ   ران از ک   ه گ   ردد؟ از کم   ان  

 (1322،3/1171)مثن                   وی، 

کنایه از آشکار شدن اعمال و اسرار فرد در قیامت به ناخواست او، تلمیح به خواندن نامه، کسی را: 

  11 - 13اسراء/ 
 

 خوانـد  خود نامه تـو را  ،خ وانی گر نامه نمی

 

 ی ان  م  ه ره  در پنج   ، ی دان  ی نم    ور راه

(7127/72311) 

 "... رَمیتَوَ ما رَمیتَ أمذ " تأییدات الهی شدن، تلمیح به آیهمؤیّد به  کنایه ازخدایافتن:قوس

    (12)انفال،

 یاف ت   قوس  خـدا  یافـت  ب ازوی   ت و   

 

 ب  رون  جس ت جس ت     تی ر ت  و از چ  رخ  

(111/1112) 

 مفعول + متمم + فعل  

اند. های ساده، پیشوندی و مرکب آمدهباشند که با فعلای الگوی فوق میعبارت کنایی دار 72حدود 

ا را از آدم نشناختن، خار مانند: آتش را به شکل روزن دیدن، آینه در نمد پیچیدن، حوّ با فعل ساده



 

 

 

 

   

 

 121/های فعلی نو در غزلیات شمستحلیل ساختاری سازه

با  و  با فعل پیشوندی مانند: کاله از سر مه برداشتن  و ... ،  زین بر جنازه نهادنم نهادنبه زیر دُ

 کردن.فعل مرکب مانند: دست از دل و جان بیرون

رهایی و نجات خود یافتن، شکل روزن ایهام  ش را مایةکنایه از آت آتش را به شکل روزن دیدن:

  ه شکل ظاهری آتش هم اشاره دارد.تناسب دارد زیرا ب

 
 

 پروانه  زان  زند  خود،  ب ر  آت ش  موقّ د   

 
آتش بـه شـکل روزن   کو را  همی  نماید  

(7213/71111) 

 قدرت تمیز و تشخیص نداشتن از شدت وجد و سرمستیاز کنایه ر از پار ندانستن: پَ

 پ ار دو پ ر داش ت دل م ن      از خوف و رج ا 

 

  ن دانم  پ ار   از   پ ر   ک ه  ش د    امروز چن ان 
(1112/11325) 

ای با هم ندارند و صرفاً ( ظاهراً در و دار و یا پر و پار رابطه1112/11321)  "در از دار ندانستن"و نیز 

 تناسب لفظی دارند. 

 کنایه از مردن، حرکت نمودن روح مستقل از بدن زین بر جنازه نهادن:

 گ ین ، ب ر مرک ب چ وبین نش ین     شد اسب و زین نق ره 

 
، ببین دستان این دنی ای دون  زین بر جنازه نه

(1211/11217) 
 

 کنایه از بی خود بودن و خارج شدن از فردیّت و انانیّت شما را بی شما خواندن:

 آن  ی  ار   مـیخـوانــد  بی شماش ما  را   

 

 مص لحت   نیس ت  شما   را  ای ن  ش مایی    

(313/321) 

نامالئمات و نیز عظمت  تصویری پرکاربرد در غزلیات، برای تبییندریا  طناب خیمه بر دریا بستن:

ها و خطرات و یا به تناسب نامحرمان کنایه از نابودی و فنا کنایه از دشواریراه عشق است. شاید 

 بر آب بودن چیزیباشد؛ نظیر بنای 
 دی ده ب ودی عش ق را    گ ر   نامحرم ان  ةدید

 
 های جمله بر دریاسـتی طناب خیمهخود 

(7251/75333) 

 فعل )ساده، پیشوندی و مرکب(حرف اضافه+ گروه اسمی + 

و روه متمم دیگر نیز همراه شده اند که بعضاً با یک گ دارای ساختار فوقندعبارات کنایی،  22حدود 

به این  از جمله انوری و گیوی، برخی از دستورنویسان رسانند.مفهوم کنایی را می مجموعاً یک

های فعلی، مصدرهای مرکبی است که بیش از دو منظور از عبارت"ند؛ گویمی ساختارها عبارت فعلی

آید؛ ازقبیل: از پای در ها حرف اضافه است که در آغاز ترکیب میاند و معموالً یکی از آن کلمهکلمه

جزء فعلی در این  ( 7/75، انوری، احمدی، دستور زبان فارسی) "آمدن، برپاکردن، به کارگرفتن و...
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دهد و یا معنی حقیقی ندارد. گروه اسمی نیز که همراه با حرف اضافه ها به تنهایی معنی نمیعبارت

 ی نوساختارها انواعدادن، با گروه متمم متفاوت است.  در عبارت از دست "از دست"آید؛ مانند می

بر  بر سرین خرقه رفتن و بر احسن خندیدن، :بدون متمم عل سادهف بادر این گروه عبارتند از: 

سپر افتادن، همراه با یک متمم دیگر مانند: از باغی به باغی پریدن، از قرح به فرح رسیدن و با 

فعل با . برآمدن: از جان برآوردن، از خواب و خوردن عل پیشوندیفبا  مقنعه در جنگ شدن.

 .کردنکردن و از منطق طهارتبالین کردن، از قدحاز سیل عنان :مرکب

کنایه از انتقال از یک حال به حال دیگر و یا از یک شعر به  (دو متمم)با از باغی به باغی پریدن: 

 شعر دیگر
 دگ ر زن ت ا نگ ردد ک س مل ول      ةبس کن و پ رد 

 
 شُ کرپَر  این چنین ک ن  از باغی به باغی پرمی

(1231/11713) 

 کردنکنایه از کشتن، از جان محروم)با فعل پیشوندی( : از جان برآوردن

 آرد چشم او روش ن ش ود  هر که را در چشم 

 
جان ان کن د    غرق ة  بـرآرد جان هرک ه را از  

(213/2115)  

به تندی سیل، چون سیل عمل کردن  کردنکنایه از حرکت)با فعل مرکب( از سیل عنان کردن: 

 گر آب روح  مک دّر ش د  ان در ای ن گ رداب     

 
عنـان کـردیم    خوش مددهاشو  هاز سیل

(1231/11173)  

بر دهان کسی زدن، کنایه از هر دو دست و ده انگشت  با)با فعل مرکب( : زدندهان کسی دَهبر 

 کردن کسی را به سبب کراهت گفتار )نوادر( خاموش

 بگوی د ز م ن   ولی ک ه ر ک ه     رایم وت  گفت

 
 دهـان   بـر  بزنش  ده  لبم   از دهد  شرح 

(7233/71251) 

کنایه از مردن، جان دادن، ظاهراً بدان مناسبت که کشتگان را به سپر )با فعل ساده(  : بر سپر افتادن

 اند.گرفتهبر می

 د له او دی   ی حم   غ شب ر و تی ه با سپ م

 
ـ ـر سپـبک و  ر را سب ند سپ بفک  تادـر اف

(311/3352) 
 

 سرین تلفظ"تن،  یعنی برخاستن جان همراه با خرقةبر سر خرقه رفتن،  برسَرِین خرقه رفتن:

استاد فروزانفر در معنی این کلمه تردید دارد   (313/ 1 ،در عشق زنده بودن) "سر است خراسانی

  است.وعالمت سؤال؟ گذاشته



 

 

 

 

   

 

 129/های فعلی نو در غزلیات شمستحلیل ساختاری سازه

 ه  ا  ب  رون  ش  ود تن  ها  ز خرق  ةت  ا ج    ان

 
ج  ان ب ا خ  بر     بر  سرین  خـرقه رودتا  

(1172/11172) 

 زن دگی ش اد و خ وش داش تن، ب ه عش رت پ رداختن        کنای ه از )با فعل س اده(   برعشرت تَنیدن:

 ال شه ب ود  ب اغ و تماش اگه  ب ود    هر جا خی

 
تـنم  بر عشرتی بر می در هر مقامی که روم

(1313/11333) 

 به درگاه خداوند. عجز و البه دعا و مناجات نمودن، (کنایی )با فعل مرکب کوبیدن:به دعا دندان

 آن را که بخنداند خوش دست ب ر افش اند  

 
 به دعا کوبـد دندان وان را  که  بترساند  

(371/3113)  

ــدن: ــب پری  ب  ه درج  ات معن  وی رس  یدن، از مادیّ  ات روی گردان  دن )ب  ا فع  ل س  اده(  در غی

 ج ان سو مپر ای ط ایر چ االک  ، ایندر غیب پر

 

 م  ن خان  ه رو ای فک  رت و ادراکه  م س  وی پنه  ان

(1255/11152) 

ــردن:  ــا ک ــک دم بق ــب(  در ی ــل مرک ــا فع  الوق  ت ب  ودنزن  دگی ک  ردن، اب  ن  "آن"در  )ب

 در یک دمش بقا کـن عالم فناست جمل ه،  

 

ماری است زه ر دارد، ت و زه ر او ش کر ک ن      

(7212/71121) 

  مسند + فعل اسنادی 

-های اسنادی: بودن، شدن و همه اسمی در نقش مسند همراه با فعلعبارت کنایی، گرو 22در 

م به جای مسند است. در برخی از این عبارات کنایی گروه متمآمده دیدنگشتن، گر :های شدنمعنی

و در برخی دیگر مسند  گویند؛ مانند: به پای وهم نبودنسنادی میا ها متمماست که به آنآمده

در ن. همراه با متمم خویش مجموعاً یک مفهوم کنایی دارند؛ مانند با جنون و فنون خوش بود

های کنایی این گروه، نهاد همراه با مسند و فعل اسنادی مجموعاً یک مفهوم کنایی برخی از عبارت

شواهدی از این گروه  .با سر اکبراهلل خوش نبودن و )زبان: نهاد(، زبان دارند؛ از قبیل: بیرون در بودن

 عبارتند از:

آلوده ( آمیخته بودن با کیدها و امیال شیطانی، گناهبا متمم اسنادی) از آب جهنّم به خیس بودن:

 بودن

 زن ، بح  ر  س یاه  آم  دی     ای  حسد  م وج 

 
ز آب جهنّم بخـیس   ایخشت  گل  تی ره 

(1713/17517)  

شاره به ضرب ا"حال عشق و سکر،  کنایه از غلبة (و مسند : )با متممبا جنون و فنون خوش بودن

 (1/323، 1312 ،در عشق زنده بودن) "ی انواع و اقسامی داردالمثل معروف الجنون فنون: دیوانگ
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 را چ ه ک نم؟    فنونتا که  خوشم تو جنون با

 

 ش دی بس تر هم وار  مگی ر     چون تو همخواب ه 

(1251/11112) 

کنایه از بسیار نزدیک بودن، در این جا نزدیک بودن ( و مسند متمم )با تر از قالده بودن:بسته

 "وَنَحنُ اَقرَبُ املیهم ممن حَبلِ الوَریدم"ق دارد:  سورة 13ا مورد نظر است که تلمیح به آیة خد

 او س ر کش د از ه وای ت و     هسر نبرد هر آنک  

 

 ایتـر از قـالده  بسته به گردن هم ه  هک ز آن
(7133/73211) 

 کنایه از خاموشیچانه شدن: بی

 در خانه پر ؟ بر بام و در تا کی روی ،ای ناطقه

 
شـو   چانـه بی شو چانهبی ،نطق زبان را ترک ک ن 

(7131/77137) 

امور  بودن زبان، یعنی  زبان در حوزة کنایه از ناکارآمد( و مسند با نهاد)  بیرون در بودن زبان: 

معانی مربوط به عالم  است و از عهدةقلمرو عالم ماده در  است زیرا رسانگی زبانمعنوی ناکارآمد 

 آید.جان برنمی

 ش وی در چ ه م ی   ، حلق ة هست زبان بـرونِ در 

 

در بشکن به جان ت و س وی روان روان ه ک ن     

(1171/15171) 

 ها مشکالت و گرفتاریاجابت نمودن دعاهای بندگان، رفع پناه آه بودن: 

 این جا پلنگ و آهو نعره زنان که ی ا ه و  

 
 اند کش  می ه  ک    را م  ا  او   ای آه را پنــاه

(112/1133) 

یابی به معنویات با کنایه از عدم دست (مسند متمم و و )با نهاد اکبر با سر:خوش نبودن اللّه

 های مادی دلبستگی وجود

 تـو  سر   با  خوش نیست  اهلل اکبر تو

 

 اکب ر آم د    قرب ان اهلل  گش ت    چو سر  این 

(111/1117) 

 مایگیارزش و منزلت نداشتن، سفلگی و بی( و مسند )با نهاد و متمم سر از دم مؤخّر بودن:

 ه ر  س ری  ک و  ز  ع ش  ق  پ  ر  نب  ود   

 
مـؤخّــر  گیــر   سـرش   را  ز  دُم  آن   

(1131/17331) 

، در مقابل دلفاقد عشق و شور و ادراکات روحانی، مرده)با متمم و مسند(  مرده در قبا بودن: 

 دل بودن با وجود فنای از خود و برخاستن از تمایالت مادیکنایه از زنده زنده در کفن بودن

 عاش ق چ ه جوی د زخ م ت و      ،زاهد چه جوید رح م ت و  

 
 ای ان در کف ن  وین زن ده  ای اندر قبامردهآن 

(1121/11511) 



 

 

 

 

   

 

 131/های فعلی نو در غزلیات شمستحلیل ساختاری سازه

سرمستی و وج د  متمم اسنادی( نهاد و )با  خمیر بودن:ها در دست در مقابلمغزها در خمار بودن 

ترکی ب  ه ا  از آننظیر دل با یار و دست در ک ار. هرک دام    روح با وجود اشتغال بدن به امور عادی زندگی،

 باشند.ای میکنایی جداگانه

 عقل تو در بند جان و طب ع ت و در بن د ن ان    

 
ها انـدر خمیـر   مغزها اندر خمار و دسـت 

(1235/11733) 

  مفعول + مسند + فعل اسنادی  گذرا 

های اسنادی گذرا به مفعول از قبیل نمودن، نایی)حدوداً(، مسند همراه با فعلعبارت ک 12در 

این  کتفکردن و آسمانکردن، زمین را  همداناست؛ مانند: بغداد را ساختن، دانستن و ... آمده

 کردنچنین 

کنایه ازظهور انسان که هر دو بعد زمین و آسمان در وجود او به هم  زمین راآسمان کردن:

 آمیخت و یکی شد.

 آسمان زمینی شـد اگرچ ه یک طرف از 

 

؟  زمین را هم آسمان کـردیم نه پاره پ اره  

(1275/11113) 

معانی سیال را در قالب مشخّص کلمات دیدن، زره بستن  از کنایهبرآب دانستن: سخن را زره 

 آب ، استعاره از یخ بست ن که در بیت زیر آمدن معانی در قالب کلمات، به آن تشبیه شده است.

 ت.اس( با متمم اسم آمدهمسند) زره

 ای ن  سخ  ن   را    دانبـر آب  می زره 

 

چی  ن ش  د   هم ان  آب  اس  ت  اال شک  ل  

(321/2215) 

 ب و درست پیدا کردن، عرفان حقیقی: کنایه از اعتقادمطلوعقیده را شیرین ساختن

 چـنین   ســازید   شیــرین  عقیده   این  

 
گش تم    ک ه  م ن  زی ن  خمره  ش کّر ب ار  

(1151/11252) 

 تواند موجب خماری شود.کنایه از مست شدن با همه چیز، حتی نان مینان را افیون کردن : 

 ه ر چ ه خ ورم م ی اس ت آن      ،ما را مبین چو مستان

 
 مخموری دو دی ده  ،افیون شود مرا نان

(7353/71725) 

کمال یافتن، یعنی جزء  وجود، یه از اوج گرفتن و تعالی با همةکنا: هر جزو بدن را کبوتر کردن

 شوند.گیرند و سرمست میم اوج میجزء بدن

 از  آن  باده  که  پرّ  و  ب ال  ع یش  اس ت   

 
 کـرد تــوان   ز هـر  جـزوم  کبوتـر  می

(332/3153) 
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ف ر امتعا کنایی ن ات   رکیب

د که با ایجاد تغییراتی در ترکیبات نشوبرخی ترکیبات کنایی غیرمتعارف در غزلیات موالنا دیده می

ها در این زمینه مربوط به آوردن معانی اند. بخشی از نوآوری، تولید شدهعربی آشنای فارسی، و بعضاً

یا مجازی جدید برای ترکیبات از پیش موجود است؛ یعنی شاعر برای ترکیباتی که معانی  کنایی و

طفلک در است؛ مثالً مجازی ویا کنایی خاصی دارند، وجه مجازی ویا کنایی دیگری را انتخاب کرده

-جنین که در شکم مادر خون می"اصلیمعنای )کنایه از قاتل و جانی( را در  خوارهخون خواره،خون

. استکه از خون دل خوردن گرفته شده آوردهبه معنی غم و غصه خوررا خواره دل خون و یا "دخور

مربوط به آوردن تکواژهای تصریفی و یا اشتقاقی بین ترکیبات است؛  ،این کاربردهابخشی دیگر از 

شد بات اتباعی مثل کژ میترکی دستان کسی. همچنین با تفکیکمثل: مستک شدن و یا نالیدن از 

ز کالم معمولی این کاربردهای غیرمتعارف، ا است.نایی خلق شدهشد، عبارات ناآشو مژ می

فعلها  ةکنایی در حوزهایی از این ترکیبات کنند و ارزش ادبی دارند. نمونهمی "زداییآشنایی"

 عبارتند از:

 است.نامتعارف شدهترکیب کنایی زیر و زبر کردن، با پیشوند بی همراه و : نردزبر کزیر و بیبی

 پیدا بکن که پ اکی از ک ون و پس ت و ب اال    

 
 بی زیر و بی زبـر کـن  وین خانه کهن را 

(7212/71121) 

 ای ن ترکی ب کنای ه از    که کاربردی جدی د اس ت.   افشانی و پایکوبیکنایه از دست دست و پا زدن:

زدای ی  آش نایی  ، از آنا انتقال به مفه وم جدی د  رود که بکندن به کار میکردن و یا جانبسیار تالش

 است.   شده

 ک وب دست او گیرم به میدان اندر آی م پ ای  

 
سیرس یر   دست وپـایی زان دست با او  زنممی

(1222/11723) 

ش ده   با وند تص غیر هم راه و نامتع ارف   « دست و پا زدن»عبارت کنایی : دستک و پایک زدن 

 است.

 خ  ویش ب  دو ده درافت  ی هم  ةچ  و در ای  ن ح  و  

 
 ش هامت  چستی وه تو ب دستک و پایکبمزن 

(121/1753) 

ب ا   کنایی، در معنی اصلی خوددست شستن در این عبارت : دو دست شستن از جان با صابون

 بی ت  جانبازی و سرسپاری کامل اس ت.  کنایه از و ترکیب نامتعارف فوق را پدید آورده  صابون همراه  و

 .ایهام تناسب دارد
 در بس تان  ریحان از آن خون رس ته چه الله است و گل و 

 

 به صابونی دو دست خودببینی و بشوید جان 

(7112/72211) 

 نامتعارف شده است. "ک–": ترکیب کنایی سرپیچیدن با افزودن سرک پیچیدن



 

 

 

 

   

 

 133/های فعلی نو در غزلیات شمستحلیل ساختاری سازه

 عیس ی نگ ر اگ ر نگ ری     به   درد چشم   به

 
 بدان چشم و در خ رش منگ ر   سرک مپیچ

(1111/17711) 

 و ش راب روح انی   انیدکنای ه از عم ر ج او   باده بخشیدن بی ز خمار:  عمر بخشیدن بی ز شمار و

زدایی از ترکیب ات  ، آوردن تکواژ بین دو جزء صفت مشتق نامتعارف است و موجب آشناییبخشیدن

 است.شده

ـ ی ز شمـب     م  ببخش     ر عم  ارتــ

 

 اری    شم  ر عم       م  ان   بست     ر گ  

(3231/37731) 

ـ      م  ببخش    اده   ب ـ ی ز خمـب  ارتــ

 

 اری     ر خم خم        م  ان   بست     ر  گ  

(3231/37737) 

حقیقی ، در مفهوم عبارت کنایی اینسرخوشی، خوردن در ایجاد  ،کنایه از نابودی غمغم خوردن چو شکر: 

خوردن در ک اربرد ع ادی فع ل مرک ب کن ایی اس ت ول ی در ای ن         غم زدایی دارد.است و آشناییبه کار رفته

 فعل شبه مرکب است. ،ترکیب

 خ وش  غم که خوریمش چو شـکر شادی ش ود آن  

 

 غم انیم   اکس یر   ک ه  آی   ما  بر غم   ای

(1111/11317) 

نامتعارف  ک َ  وندزدن یا انداختن با پسکتف ، عبارتاعتنایی نمودناختن، بی: شانه اندکتفک زدن

 است.شده

 "خ ون بخ ور و خم وش ک ن     "ام:چند به دل بگفت ه 

 
 که تو خموش، م ن ک رم   کتفک همی زنددل 

(1122/11521)  

 است.ترکیب اتباعی کژ و مژ از یکدیگر تفکیک و نامتعارف شدهکژ شدن و مژ شدن: 

 شـد شد و مژ میکژ میچون کشتی بی لنگر 

 

 وز حس رت او م رده ص  د عاق ل و فرزان  ه   

(7325/71125) 

را نامتعارف  "از دست کسی نالیدن"جمع بستن دست، ترکیب کنایی ناله کردن از دستان کسی: 

 است.ودهک
 جس  ت و خ  رد را گرف  ت ،ش  ق ز زنجی  ر خ  ویشع

 
 داد ،داد ،کنـان ناله ،عقل ز دستان عشق

(111/5327) 

فعلی نو، شناسایی و  سازة 534حدود  پژوهشر این دبندی و نتیجه: جمعنتیجهبندی و معجمع

-سازهفراوانی  .استهایی از آن در این مقاله ارائه شدهکه نمونه اندشده تحلیل ساختاری و معنایی

 است:آمده 1در جدول  هذکر نمون ، همراه بانو فعلی های
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ف
ردی

 

 نمونه تعداد عنوان

 (3211/37313(، نمازیدن)73/735عوعو کردن)عویدن:  12 فعل ابداعی 1 

 (7135/73115)فروسکلیدن  (،7111/71111)درغژیدن  72 فعل پیشوندی 7

(، روش کردن: رفتن 72337/ 7325حرف پیمودن ) 172 فعل مرکب 3
(1211/11221) 

(، چشم آخُر را بستن و چشم آخمر را 1173/11113اگر و مگر نبودن )  312 کنایی عبارت 1
 (1225/11گشودن )

 فعلی نو در غزلیات شمسهای سازهانواع فراوانی  مقایسة –1جدول 
 

مربوط به و کمترین فراوانی  کنایی های مرکبفعل ربوط به، بیشترین فراوانی م1 جدولبا توجّه به 

 هایفارسی مطابقت دارد. در ساخت فعل ، در زبانالگوهای ساخت فعلفعل پیشوندی است که با 

های مرکب در غزلیات در ساخت فعل  است.بر، در، فرو، وا استفاده شدهپیشوند  1پیشوندی از 

درصد ترکیبات و  73است که معادل ترکیب، به کار رفته 111ترکیب از  32در  "کردن"همکرد 

ترکیبات و د. مطابقت دار خت فعل مرکّب در این زمینها الگوهای سابیشترین فراوانی را داراست و ب

 ای در غزلیات دارند که مجال ذکر تمامی آنها در این رساله نیست.های کنایی کاربرد گستردهفعل

فعل  مربوط به ترکیب 11 کاربرد کنایی دارند که (هافعل %12فعلی نو ) سازة 132ترکیب از  171

ترکیب مربوط به عبارتهای  304و است( یک اسم و یک همکرد ساخته شده)فعلهایی که از مرکب 

ترکیبات کنایی  نیز مربوط به مورد 32 است. (جزء دارند 7فعلهای مرکب کنایی که بیش از ) کنایی

در بافت غزل، که مجال بروز زبان شاعرانه و احساسی در  کنایات از گسترده استفادة .نامتعارف است

های رازآلود بیان اندیشه ،آن دلیل حتماالً شود و ااست، یک ویژگی سبکی محسوب میودهآن دوره ب

ای که برای خواص قابل درک و برای نامحرمان دور از به گونهاست؛ عرفانی در قالب کلمات 

از محدود است و الفاظ  یتکه ظرف اظهار نمودهخود در ابیات زیادی موالنا ؛ چنانچه باشد دسترس

اند که ها در کاربردی نامتعارف به کار رفتههمچنین برخی از فعل .آیندمعانی واال برنمی عهدة بیان

زی آوایی و هنجارگری در حوزة و عدم مطابقت فعل با نهاد است و بیشتر مربوط به فرآیندهای واجی

 است.آمده 1درصد فراوانی انواع ترکیبات فعلی در نمودار شماره نحوی قابل بحث است. 



 

 

 

 

   

 

 135/های فعلی نو در غزلیات شمستحلیل ساختاری سازه

 
 فعلی نو در غزلیات شمس هایدرصد فراوانی انواع سازه -1نمودار

 

 

 فهرست منابع

سازی در حوزة واژگان فارسی، واحدی لنگرودی، محمد بررسی و مقایسة برخی فرآیندهای واژه .9

 :اندیشی واژه گزینی و اصطالح شناسی، تهران، مجموعه مقاالت نخستین هم1312مهدی، 
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 .چاپ نهم، انتشارات طوس :، تهران1331خانلری، پرویز، دستور زبان فارسی، ناتل  .12

0

50

100

150

200

250

300

350

یفعل مرکب کنای فعل مرکب فعل پیشوندی فعل ابداعی



 

 

 

 

 

 

 95بهار -31شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/131

 

سازمان مطالعه و  :، چاپ چهارم، تهران1311، وحیدیان کامیار، تقی، 1دستور زبان فارسی  .11
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