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برخي ساختارهاي دستوري گونه شعري زبان فارسي
طيب )دانشگاه اصفهان(
سي د محمدتقي ّ
ّ
مقدمه
يکي از مباحث حائز اهميت در زبانشناسي بررسي خصوصيات دستوري گونههاي يک
زبان و تعيين ميزان اختالف ساختهاي دستوري آن با زبان معيار )استانده( است .يکي از
ـگونههاي زبان فارسي زبان شعر است و هدف اين مقاله گزارش نوع و ميزان ساختهاي
ويژه دستوري اين گونه زبان فارسي است.
شعر عروضي فارسي ٬براي بيش از يک هزاره ٬به لحـاظ سـاختاري دستنـخورده
باقي مانده و هم امروز نيز تحت محدوديتهاي اوليه قواعد وزن و قافيه يکهزار سال قبل
به راه خود ادامه ميدهد .قواعد وزن و قافيه براي شاعر الز مـالرعايه است و تـخلف و
قصور و بيتوجهي به آنها غيرقابل اغماض مينمايد .از همين روست که شاعران وزن و
قافيه را نسبت به ديگر جنبههاي شعر ٬از جمله سـاختار زبـاني و شـفافيت مـعني ٬در
اولويت قرار دادهاند .اين اولويتبندي مـوجب گشـته کـه در مـواردي کـه بـين رعـايت
الزامات وزن و قافيه و يکي ديگر از جنبههاي شعر )مثًال ساختار دستوري يا شفافيت
معنايي( تعارضي رخ ميدهد شاعر ٬بهناچار ٬ديگر جنبههاي شعر را فداي سالمت وزن
و قافيه نمايد .بديهي است که اين فدا کردن به معناي ارائه ساختهاي غيردستوري و يا
تيره کردن معني نيست ٬چون در اين صورت زباني باقي نميماند تا بستر شعر باشد بلکه
شاعر با حداقل تصرفات الزم در ساخت دستوري يا در مقوله معني حداقل نيازهاي وزن
و قافيه خود را تأمين ميکند .در واقع ٬ميتوان گفت که شاعر ٬براي حل مشکل تعارض٬
٦٥

٦٦

دستور ١/ ١
شعري...
برخي ساختارهاي دستوري گونه
ِ

مقاله

حد مطلوبي ١را به عنوان سازش ٢انتخاب ميکند.
در اين مورد دو نکته حائز اهميت است .نکته اول آنکه نقطه سازش در جايي قرار
ـگيرد که به صورت و معناي زبان شعر از يک سو و به قواعد وزن و قافيه از سوي ديگر
لطمات جبرانناپذير وارد نگردد؛ چون در اين صورت ٬موجب سخافت و بـيمقداري
شعر و شاعر خواهد شد .ولي ٬در هر صورت ٬وارد شدن لطمه در حد محدود گـاهي
چارهناشدني است و همين موارد است کـه مـوجب تکـلّف مـيگردد .٣نکـته دوم آنکـه
شعر همه شاعران يکسان نيست .به عبارت ديگر ٬نقطه
نقاط سازش در
ـچندي
چونـو
ِ
ِ
ِ
سازش برـروي پيوستار تعارض براي هر شاعري در جاي خاصي قرار ميگيرد .در واقع٬
هر شاعر نقطه سازش مشـخصي را بـين آر اسـتگي و پـير اسـتگي صـوري و رسـايي و
شفافيت معني انتخاب ميکند و جايگاه همين نقطه سازش بـر روي پـيوستار تـعارض
يکي از عوامل تعيين کننده سبک هر شاعر است.٤
بدين ترتيب ٬شاعران کم و بيش در جايجاي سخن خـود تـصرفاتي در سـاختهاي
دستوري زبان شعر مينمايند تا بتوانند پاسخگوي الزامات وزن و قافيه باشند .اما ايـن
تصر فات ٬چنانکه قبًال اشاره شد ٬صددرصد آزاد و دلبخواهي و بدون محدوديت نيست
ّ
بلکه خود داراي نظم و محدوديتي است که اوًال آن را در حداقل ضرورت محدود ميکند

و ثانيًا موجب هرج و مرج و بيبندوباري در ساخت دستوري زبان نميگردد .ساختهاي
بخش ساختواژه و نحو قـرار دارد ٬ولي ٬در ايـن
دستوري ويژه زبان شعر طبعًا در دو ِ
مقاله ٬منظور از ويژگيهاي دستوري عمدتًا تصرفات شاعران در ساختار نحوي است تا
زبان گونه شعر فارسي از نظر چونـوـچندي در حدي
مشخص گردد که آيا تفاوت نحوي ِ
قرار دارد که ضرورت توصيف جداـگانه دستوري اين گونه زبان فارسي را توجيه نمايد.

ويژگيهاي نحوي حاصل تصرفات شاعر در ساخت گروه و يا جمله است ٬در صورتي که
در غير گونه زبان شعر غيردستوري ٥يا غيرقابل قبول ٦يا حداقل ناپسند باشد.

2) compromise

1) optimum

طي ب .١٣٨٠
٣ـ(ــبراي اطالع بيشتر از تکلّف در شعر فارسي ّ Ä
٤ـ(ــدر پايان اين مقاله ٬در بخش نتايج ٬به اين مسئله بيشتر خواهيم پرداخت.
6) unacceptable

5) ungrammatical

مقاله

دستور ١/ ١
شعري...
برخي ساختارهاي دستوري گونه
ِ

٦٧

در اين مـقاله ٬ويـژگيهاي نـحوي در سـه رده بـررسي مـيشود (١ :تکـرار عـناصر
(٢ــساختهاي ويژه  (٣جابهجايي.
 ١تکرار عناصر
يک ي از ر اهکارهاي ش اع ران ٬ب راي ت أم ين وزن و قافيه ٬تکرار برخـي از عـناصر است.
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ــ

البته تکرار ميتواند گاهي براي تأـکيد ٬گاهي براي جلب تـوجه خـوانـنده ٬گـاهي بـراي
بر جستهسازي ٬يادآوري و يا ساير اهداف منظورشناختي ٧باشد .اين نوع تکرار در نثر و
در ديگر گونههاي زباني نيز کاربرد دارد؛ لذا مورد نظر اين مقاله نيست .تکرار مورد نظر
تکراري است که صرفًا مبناي آن ضرورت وزن و قافيه شعر است؛ بنابرايـن ٬در ديگـر
ـگونههاي زبان وجود ندارد .اين تکرار ممکن است تکرار يک کلمه داخل گروه و يا تکرار
يک گروه و يا تکرار جمله باشد.
تکرار واژه

تکرار واژه ميتواند در جايگاه وابسته گروه اسمي باشد:
عدو آفتاب اين بُد خطاب
با ِّ

عــدو
اي
آفـتاب آفـتاب
ِّ
ِ
)مثنوي  ٬دفتر سوم ٬بيت(٣٦٢٨

همچنين ٬تکرار واژه ميتواند در جايگاه هسته گروه اسمي باشد:
قطب عالم اوست
آن دلي آور که ِ

جـان آدم اوست
جان
ِ
جان ِ
جان ِ
ِ
)مثنوي  ٬دفتر پنجم ٬بيت(٨٨٧

و يا تکرار متمم گروه فعلي:
راه نزديک و بماندم سخت ديـر

سير گشتم زين سواري سير سير
)مثنوي  ٬دفتر چهارم ٬بيت(١٥٥٠

تکرار گروه

در شعر فارسي به مواردي از تکرار گروه اسمي ٬گروه فعلي و نيز گروه حرفاضافهاي
برخورد ميکنيم که فاقد اهداف منظورشناختي است و ٬بنابراين ٬در جهت تمشيت امور
7) pragmatic

٦٨

دستور ١/ ١
شعري...
برخي ساختارهاي دستوري گونه
ِ

مقاله

وزن و قافيه آمده است .اينک نمونهاي از تکرار گروه اسمي:
مات او
مات او و ِ
مات او و ِ
ِ

ات او
ـکه همي دانيم تـزوير ِ
)مثنوي  ٬دفتر ششم ٬بيت(٢٠٢٤

و نيز نمونهاي از تکرار در گروه فعلي:
ـکم ز کوه و سنگ نبْ َود کز والد

نـاقهاي کـان نـاقه نـاقه زاد زاد
)مثنوي  ٬دفتر سوم ٬بيت(٤٦٩١

و باالخره دو نمونه از تکرار گروه حرفاضافهاي ٨ـ:
ات مـحمد المـراد
هست اشار ِ
ـجان جانفزا
اب لعل ِ
زان شر ِ

ـکل گشاد اندر گشاد اندر گشاد
)مثنوي  ٬دفتر سوم ٬بيت(١٧٤
لعل اندر لعل اندر لعـل مـا
)مثنوي  ٬دفتر ششم ٬بيت(٩٤٤

تکرار جمله و بند

ذيًال به مواردي از تکرار جمله و بند ٩بر مبناي ضرورتهاي شعري اشاره ميگردد:
هين مزن تو از ملولي آ ِه سرد
بــاده حـق راست بـاشد نـي دروغ

درد جو و درد جو و درد درد
)مثنوي  ٬دفتر ششم ٬بيت(٤٣٠٤
دوغ خوردي دوغ خوردي دوغ دوغ
)مثنوي  ٬دفتر ششم ٬بيت(٦٨٩

الگوي تکرار در اين دو بيت يکي است؛ بدين ترتيب که موالنا جملهاي را تکرار ميکند و
پس از آن متمم فعل جمله را نيز تکرار مينمايد .چنين به نظر ميرسد که آوردن متمم
پس از تکرار جمله به خاطر قافيه و تکرار آن به خاطر وزن است؛ لذا ٬در مـواردي کـه
ـکمبود وزن نبوده ٬به يک بار آوردن متمم براي قافيه بسنده نموده است:
درـگذار اين جمله تن را در بصر

در نـظر رو در نـظر رو در نـظر
)مثنوي  ٬دفتر ششم ٬بيت(١٤٦٣

و اما بيت زير نمونهاي از تکرار بند است:
شد ز رنگ و طبع آتش محتشم
ِ

ـگويد او مـن آتشـم مـن آتشـم
)مثنوي  ٬دفتر چهارم ٬بيت(١٣٥٠

9) clause

8) prepositional phrase

مقاله

دستور ١/ ١
شعري...
برخي ساختارهاي دستوري گونه
ِ

٦٩

 ٢ساختهاي ويژه
ســاختهاي ويــژه دســتوري در ســه بــخش ارائـه مـيگردد :يکـم حـذف ٬دوم گـروه
حرفاضافهاي ويژه ٬سوم گروه فعلي ويژه.
حذف

منظور از حذف ٬در اينجا ٬حذف با قرينه نيست ٬زيرا حذف با قـرينه در راسـتاي اصـل
ـکمکوشي ١٠در زبان است و تقريبًا کم و بيش در همه گونههاي زبان ديده ميشود؛ بلکه
منظور حذف اجباري برخي عناصر در راستاي فشار وزن شعر است .يکي از نمونههاي
رايج آن ٬حذف فعل ربطي در جملههاي اسميه است )ـکه البته اين نوع حـذف در نـثر
مسج ع نيز کاربرد دارد(:
ّ
خاـک امين و هرچه در وي کاشتي

جــنس آن بـرداشـتي
بــيخيانت
ِ

)مثنوي  ٬دفتر يکم ٬بيت(٥٠٩

در بيت باال ٬کلمه است يا ميباشد از جمله اسميه خاـک امين است فقط به ضرورت وزن شعر
حذف شده است .نمونه ديگر حذف ٬به منظور تدارک وزن ٬حذف کلمه کاش يا ايـکاش

در بيت زير است:
دست من بشکسته بودي آن زمان
ِ

سر آن خوش زبان
چون زدم من بر ِ

)مثنوي  ٬دفتر يکم ٬بيت(٢٥٣

و نيز مورد ديگر حذف

تکواژ /-e/

در گروه اسمي ٬باز هم صرفًا به ضرورت وزن ٬است:

زين سبب ميگويم اي بنده فقير

در بيت باال٬

تکواژ /-ye/

گـردن سگ بـرمگير
سـلسله از
ِ
)مثنوي  ٬دفتر ششم ٬بيت(٤٨٥٨

از گروه اسمي بنده فقير حذف شده است.

ـگروههاي حرفاضافهاي ويژه

نگارنده در هيچيک از گونههاي زبـان فـارسي بـه مـوردي بـرخـورد نـنموده کـه گـروه
نفي بيـ منفي شده باشد ٬ولي در شعر فارسي چنين ساختاري
حرفاضافهاي با پيشوند ِ
به کار رفته است:
10) the least effort principle

٧٠

دستور ١/ ١
شعري...
برخي ساختارهاي دستوري گونه
ِ

مقاله

دل مؤمن بگنجيدم چو ضيف
در ِ

بي ز چون و بيچگونه بي ز کيف
)مثنوي  ٬دفتر ششم ٬بيت(٣٠٧٣

ساخت واژه
پيشوند بيـ يک تکواژ وابسته ١١است که تنها به تکواژهاي آزاد در فرايند
ِ

متصل ميگردد .در واقع ٬ميتوان گفت که موالنا در ترکيب بي ز چون و بي ز کيف دو گروه
حرفاضافهاي ز چون و ز کيف را ٬به صورت واژگـون مـرتبه ٬ ١٢بـه جـاي يک تکـواژ آزاد
نشانده است.
مورد ديگر ٬کاربرد گروه حرفاضافهاي در نقش متمم وصفي گروه اسمي است:
احمد چون کوه لغزيد از نظر
ِ

مـيان را ِه بـيگِل بـيمطر
در
ِ
)مثنوي  ٬دفتر پنجم ٬بيت(٥٠٠

اي چون کوه  ٬به صورت واژگون مرتبه ٬به جاي صفت در
در اين بيت ٬گروه حرفاضافه ِ
اسمي
ـگروه
احمد چون کوه نشسته است.
ِ
ِ
ـگروههاي فعلي ويژه

يک نمونه از گروههاي فعلي با ساخت ويژه ٬که در مثنوي ديده شده ٬ساخت صيغه فعل
فارسي به قياس زبان عربي است:
ح ّبذا آن شرط و شادا آن جزا

نــواز جـانفزا
آن جــزاي دل
ِ

)مثنوي  ٬دفتر پنجم ٬بيت(٥٨٥

در بيت باال ٬گروه فعلي شادا از فعل شادا تشکيل شده ٬که به قياس با ح ّبذا و بـر وزن آن
دعائي فارسي
ساخته شده است .بايد توجه داشت که ساخت شادا نميتواند بر مبناي وجه
ِ
باشد ٬زيرا فعل
دعائي فارسي با ستاـک فعل ساخته ميشود و کلمه شاد صفت است.
ِ
ويژگي ديگر در گروه فعلي استفاده از دانستن به عنوان فعل کمکي است:
تاب فـرقتم هـرگز نـماند
ـگفت ِ

صبر کي داند خالعت را نشاند
)مثنوي  ٬دفتر سوم ٬بيت(٣٦٨٩

فعلي مصراع دوم داند نشاند است ٬که در آن نشاند فعل اصلي و داند فعل
در بيت باال ٬گروه
ِ
ـکمکي است و ظاهرًا در ديگر گونههاي زبان فارسي به کار نرفته است.

11) bound morpheme

١٢ـ(ــاصطالح واژگون مرتبه را باطني ) (١٣٤٨برابر

rank-shift

به کار برده است.

مقاله

دستور ١/ ١
شعري...
برخي ساختارهاي دستوري گونه
ِ

٧١

 ٣جابهجايي

١٣

جابهجايي در سطح نحو در دو اليه ساختاري گروه و جمله وجود دارد و معموًال در زبان
با يکي از دو مبنا ١٤صورت ميگيرد .اـگر جابهجايي بر مـبناي ضـرورتهاي نـحو بـاشد٬
حرکت نحوي ١٥خوانـده مـيشود )مـانند حـرکت مـفعول بـه جـايگاه نـهاد در فـرايـند
مجهولسازي( و ٬اـگر مبتني بر اهداف منظورشناسي بـاشد ٬حـرکت مـنظورشناختي

١٦

خوانده ميشود )مانند فرايند مبتداسازي.(١٧
ّام ا حرکت مورد نظر در اين مبحث نه بر مبناي ضرورتهاي نحوي است و نه مبتني بر

اهداف منظورشناسي بلکه جابهجايي در اليه گروه و يا اليه جمله فقط به خاطر تمشيت
ضرورتهاي وزن و يا قـافيه است .بـنابرايـن ٬مـوارد جـابهجايي در دو قسـمت بـررسي
جائي اجزاي گروه ٬يعني واژههاي تشکيل دهنده گـروه ٬و ديگـري
ميگردد :يکي جابه ِ
جائي گروهها در سطح جمله يا بند.
جائي اجزاي جمله يا بند ٬يعني جابه ِ
جابه ِ
جابهجايي در سطح گروه

جائي واژههاي تشکيلدهنده گروه ٬به ضرورت شعر ٬بيش از هـمه در گـروههاي
جابه ِ
فعلي و پس از آن در گروههاي اسمي و ٬در حدّ نسبتًا کمتر ٬در گروههاي حرفاضافهاي
ديده شده است.
الف .جابهجايي در سطح گروه فعلي

يکي از موارد جابهجايي در گروه فعلي انفصال اجزاي فعل مرکب از يکديگر است:
نيست باشد روشني ندهد تورا

ـکــرده بـاشد آفـتاب او را فـنا
)مثنوي  ٬دفتر سوم ٬بيت(٢٦٧٣

مصراع دوم بيت باال در اصل آفتاب او را فنا کرده باشد بوده که قسمت کرده باشد از داخل سازه
فعلي فنا کرده باشد حرکت کرده و دور شده است .مورد ديگر قلب اجزاي فعل مرکب است٬
ـکه آن هم در شعر فراوان ديده ميشود:
آنچ ني را کرد شيرين جـان و دل

نقش چگل
وانکه خاـکي يافت زو ِ

)مثنوي  ٬دفتر سوم ٬بيت(٤١٣١

15) syntactic movement
17) thematization

14) triggering

13) movement

16) pragmatic movement

٧٢

دستور ١/ ١
شعري...
برخي ساختارهاي دستوري گونه
ِ

مقاله

در بيت باال ٬کرد شيرين صورت مقلوب شيرين کرد استّ .ام ا نادرترين و عجيبترين نـوع
جابهجاييـــ که تا حدودي نيز تک ّل فآميز استـــ در مواردي است که قلب و انفصال توأمان
صورت گرفته باشد:
نقد حال
ليک خود با اينـهمه بر ِ

تـخت او را انـتقال
جست بـايد
ِ
)مثنوي  ٬دفتر چهارم ٬بيت(٨٨٤

در اينجا ٬فعل اوليه بايد انتقال جست بوده که حرکت آن شامل هرـدو فرايند قلب و انفصال
ميباشد.
عالوه بر اجزاي فعل مرکب ٬ساير اجزاي گروه فعلي نيز به ضرورت وزن يـا قـافيه
جابهجا ميشوند .يکي از موارد آن انفصال و خروج فعل کمکي از گروه فعلي است:
آب حيوان از کجا خواهي تو يافت
ِ

موج دريا را کجا خواهي شکـافت
ِ
)مثنوي  ٬دفتر يکم ٬بيت(٥٧٤

اول بيت باال ٬فعل کمکي خواهي از گروه فعلي خواهي يافت مـنفصل و خـارج
در مصراع ِ
ـگشته و به قبل از گروه
ديگر آن قلب فعل کمکي و فعل اصلي
اسمي تو کوچ کرده است .مورد
ِ
ِ
است:

ســوي بــام
پــايهپايه رفت بــايد
ِ

هست جبري بودن اينجا طمع خام
ِ
)مثنوي  ٬دفتر يکم ٬بيت(٩٣٠

در مصراع اول اين بيت ٬رفت بايد صورت مقلوب بايد رفت است .از ديگر موارد جابهجايي
درگروه فعلي ٬انفصال و خروج عامل نفي از داخل گروه فعلي است ٬که رايجترين نوع حرکت
شعري است وذيًال به چند مورد آن اشاره ميشود:
را ِه دين زان رو پُر از شور و شـرست

ـکــه نــه را ِه هـر مـخنّ ثـگـوهرست
)مثنوي  ٬دفتر ششم ٬بيت(٥٠٨

فعلي نيست جدا شده و به قبل از گـروه
در مصراع دوم بيت باال ٬عامل نفي )نه( از گروه
ِ
اسمي را ِه هر مخنّثگوهر کوچ کرده است .نمونه ديگر آن نيز در بيت زير مشاهده ميشود.
ِ
هيچ عاشق خود نباشد وصلجو

ـکه نه معشوقش َبود جـوياي او
)مثنوي  ٬دفتر سوم ٬بيت(٤٣٩٣

و باالخره يکي از موارد عجيب جابهجايي در گروه فعلي هنگامي است که قلب و انفصال

توأمان صورت گيرد که نمونه آن از خسرو و شيرين نظامي گنجوي نقل ميشود:

مقاله

چو مخلوقي نه آخر ُمـرد خـواهـي؟

دستور ١/ ١
شعري...
برخي ساختارهاي دستوري گونه
ِ

٧٣

دست مرگ جان چون برد خواهي؟
ز
ِ
) ـکليات  ٬ص(٤٦٥

در بيت باال ٬در مصراع دوم برد خواهي صورت مقلوب است ٬ولي در مصراع اول در گروه
فعلي نخواهي ُمرد هم انفصال و خروج عامل نفي صورت گرفته و هم قلب فعل کمکي و
ِ
اصلي.

ب .جابهجايي در سطح گروه اسمي

زبان فارسي جز ِء زبانهاي هستهآغاز ١٨است .به ضـرورت شـعر ٬گـاهي جـاي هسـته و
وابسته در گروه اسمي عوض ميشود و اين درست همانند همان قلب است که نمونههاي
آن در گروه فعلي ارائه گرديد:
بــرگشا گـنجينه اسـرار را

در سومدفتر ِب ِهل اعذار را

)مثنوي  ٬دفتر سوم ٬بيت(٢

سومدفتر صورت مقلوب گروه
اسمي دفتر سوم است .نمونه ديگر آن نيز الٰ هيکيميا در بيت
ِ
زير است که صورت مقلوب کيمياي الٰهي ميباشد.
زير ظلّش جمله حـاجاتت روا
ِ

ايـــنچنين بــاشد الٰ ــهيکيميا
)مثنوي  ٬دفتر چهارم ٬بيت(٢٥٧٢

در مورد قلب گروه اسمي ٬بايد به دو نکته توجه داشت :يکم آنکه ٬به هنگام قلب هسته
و وابسته٬

تکواژ /e/

که حلقه اتصال هسته و وابسته است حذف ميگردد .دوم آنکه اين

ساخت
فرايند قلب در گروه اسمي که داراي منشأ ضرورت شعري است نبايد با فرايند
ِ
واژه مرکّب ٬مانند جوانمرد  ٬اشتباه گردد .در واقع ٬جوانمرد يک واژه است ٬در حالي کـه
سومدفتر يک گروه مشتمل بر دو واژه ميباشد.
فرايند انفصال و خروج توأمان از گروه نيز ٬همانند گروه فعلي ٬در گروه اسمي هم ديده
شده است:
در هر آن کاري که ميلستت بدان

قدرت خود را همي بـيني عـيان
ِ

)مثنوي  ٬دفتر يکم ٬بيت(٦٣٦

در بيت باال ٬صـورت

/meyl+ast+at/

اسـمي
شکـل ادغـامشده و جـابهجاشده گـروه
ِ
18) head first

٧٤

دستور ١/ ١
شعري...
برخي ساختارهاي دستوري گونه
ِ

/meyl+at/

و گروه

فعلي /ast/

مقاله

ميباشد.

نور پاـک در بيت زير است که شامل
مورد ديگر آن انفصال و خروج وابسته از گروه
اسمي ِ
ِ

فرايند حذف

تکواژ /-e/

نيز ميباشد:

فکر کـو آنـجا هـمه نـورست پـاـک

لفظ فکر اي فکرناـک
بهر توست اين ِ
ِ

)مثنوي  ٬دفتر ششم ٬بيت(١١٤

ج .جابهجايي در سطح گروه حرفاضافهاي

بيت زير از شاهنامه فردوسي نمونه جالبي است از انفصال و خروج همزمان هـم در گـروه
حرفاضافهاي و هم در گروه فعلي:
تو را دين و دانش رهانَد درست

در رســتگاري بـبايدت جست
ِ

در رستگاريات  ٬فرايند
اي ِ
از گروه حرفاضافه ِ

جائي وابسته
در مصراع دوم ٬با جابه ِ
انفصال هم در اين گروه و هم در گروه
فعلي ببايد جست رخ داده است.
ِ
/-at/

جابهجايي در سطح جمله

ترتيب بينشان گروهها در جملهها )يا بندها( ٬در زبان فارسي» ٬فاعلـ  +مفعولـ  +فعل«
ميباشد .برـهم خوردن اين ترتيب اغلب با اهداف منظورشناختي )مانند مبتداسـازي(
جائي منظورشناختي در شعر فارسي بسيار زياد است؛ اما اين نوع جابهجايي
است .جابه ِ
مورد نظر ما نيست ٬زيرا در همه گونههاي زبان جريان دارد .يک مورد آن ٬براي نمونه٬
بيت زير است که گروه فعلي در آن مبتداسازي شده است:
مانده بود از کسب يکـدوـحبّ هام

آســتين جــبّ هام
دوخـــته در
ِ
)مثنوي  ٬دفتر چهارم ٬بيت(٦٨٨

نوع دوم جابهجايي در جمله با مبناي دستوري است .اين نوع جابهجايي نيز مـورد
نظر نيست ٬چون در همه گونههاي زبان فارسي جريان دارد .يک نمونه آن زماني است که
مفعول جمله در شکل ضمير متصل باشد که ناـگزير بايد به کلمه فعل بچسبد و لذا بعد از
ـگروه فعلي ميآيد و ترتيب جمله »فعلـ  +فاعلـ  +مفعول« ميشود؛ مانند او را بردند کـه
ميشود بردندش.
جائي گروه در جمله ٬که مورد نظر اين مقاله است ٬آن جابهجايي
اما نوع
سوم جابه ِ
ِ

مقاله

دستور ١/ ١
شعري...
برخي ساختارهاي دستوري گونه
ِ

٧٥

است که نه منش َأ دستوري دارد و نه منش َأ منظورشناختي و تنها مبتني بر ضرورت شعري
است .يک مورد آن حرکت گروه فعلي از آخر جمله به اول جمله در مـصراع دوم بـيت زيـر
است:
ّاولم اين جـزر و مـد از تـو رسـيد

ورـنه ساـکن بود اين بحر اي مجيد
)مثنوي  ٬دفتر ششم ٬بيت(٢١٠

در بيت باال ٬صورت بينشان مصراع دوم ورـنه اين بحر ساـکن بود اي مجيد بوده است که در آن
اول
مجموعه ساـکن بود فقط براي تأمين وزن به قبل از فاعل کوچ کرده است .در مصراع ِ
اي مرا )به معناي »به من«( از جايگاه اصلي خود ٬که قبل
همان بيت نيز گروه حرفاضافه ِ

از فعل بوده ٬به قبل از فاعل کوچ کرده و به شکل ضمير متصل درآمده و بـه کـلمه ّاول

چسبيده است.
مورد ديگر آن تقدّ م تمام گزاره جمله بر نهاد است؛ آنچنان که در مصراع دوم بيت زير
آمده:
به خشکي بکرد آنچه بايست کرد

چو کشتي به آب اندر افکند مـرد
) شاهنامه  ٬ص(٣٩٦

و يا در هر دو مصراع بيت زير:
نفْسها را اليق است اين انجمن

مرده را درخور َبود گور و کـفن
)مثنوي  ٬دفتر چهارم ٬بيت(١٦٥٥

مورد مشابه بيت باال ٬يعني تقدّ م فعل جمله بر بقيه عناصر جمله  ٬در مصراع اول بـيت زيـر
است:
بود اندر عهد خود ِس ـحر افـتخار

چون عصا شد مار آنها گشت عار
)مثنوي  ٬دفتر چهارم ٬بيت(١٦٧٣

جائي گروهها در سطح جمله ٬بهـضرورت وزن و يا قافيه٬
در هر صورت ٬موارد جابه ِ

در شعر فارسي فراوان است و نقل موارد بيشتر آن موجب اطاله کالم ميگردد.
نتيجه

بررسي موارد فوق مشخص ميکند که ٬در شعر عروضي فارسي ٬ضرورتهاي وزن و قافيه
تصرف در سـاختار
بر رعايت قواعد دستوري اولويت دارد ٬لذا شاعر مجاز به دخل و ّ
تصر فات
دستوري ٬به منظور پاسخگويي به نيازها و ضرورتهاي وزن و قافيه ٬است .اين ّ

دستور ١/ ١

٧٦

شعري...
برخي ساختارهاي دستوري گونه
ِ

مقاله

دستوري در بخش نحو هم در ساختار گروه و هم در ساختار جمله )يا بند( ديده شده
تصر فات فقط و فقط بنا بر ضرورتهاي شعري صورت ميگيرد ٬لذا
است .از آنجا که اين ّ

ويژه شعر سنتي است و در ديگر گونههاي زبان ٬اـگر غيردستوري نباشد ٬غيرقابل پذيرش
تصر فات به شکل تکرار  ٬حذف و جابهجايي ميباشد ٬که ٬از بـين آنـها٬
است .عمده اين ّ

جابهجايي ٬پربسامدترين ٬هم از نظر نوع ١٩و هم از نظر مورد ٬ ٢٠است .نکته ديگر آنکه٬

ـگرچه همه شاعران به ضرورت دست به اين تصرفات زدهاند ٬بسامد نوع و موارد آنها
براي همه شاعران يکسان نيست و تفاوت بين شاعران از اين جهت زياد است.
ـگرچه اين مطالعه عمدتًا بر روي مثنوي مولوي انجام گرفته ٬ولي يک مقايسه اجمالي با
شعر فردوسي ٬نظامي ٬سعدي و حافظ مشخص ميکند که شاعري چون موالنا ٬با دستي
بازتر و با آزادي عمل بيشتر ٬هرکجا نياز داشته در ساختهاي دستوري زبان شعر دخل و
تصر ف کرده و ٬در مقابل ٬شاعري چون حافظ ٬براي حفظ آر استگي صوري شـعر ٬بـا
ّ
محافظهـکاري زياد به حداقل تصرفات در موارد چارهناشدني بسنده کرده است و ديگر
شاعران کمـوـبيش در بينابين قرار دارند.
کم ي و کيفي ٬در حدي
اـکنون ٬پرسش اصلي اين است که آيا اين تصرفات ٬به لحاظ ّ

قرار دارد که دستور زبان گونه شعر فارسي را از دستور ديگرـگونههاي اين زبان متمايز
علي حدّ ه
سازد؛ و به عبارت ديگر ٬آيا زبان گونه شعر فارسي نياز به توصيف دستوري ٰ

دارد .براي پاسخ به اين پرسش ٬بايد توجه داشت که هنگامي دستور دو گونه زباني نياز
دسـتوري يک گـونه ٬در گـونه ديگـر
به توصيف جداـگـانه دارد کـه بـرخـي صـورتهاي
ِ
غيردستوري و بالعکس باشد؛ به عبارت ديگر ٬صورتهاي دستوريـ Äغيردستوري بهـشکل

دوط رفه ب ين دو گون ه مصداق داشته باشد .اما بررسيهاي اين مقاله نشـان مـيدهد کـه
ـ

ـ

ـ

ـ

ـگرچه برخي ساختارهاي ويژه شعر سنّ تي در ديگر گونههاي زبان غـيردستوري است٬
ولي اوًال ميزان اين موارد ناچيز است و ثانيًا هيچ ساختاري در ديگر گونههاي زبان وجود
ندارد که در شعر سنّ تي غيردستوري باشد .نتيجه آنکه زبان گونه شعر فارسي نـياز بـه
علي حدّ ه ندارد بلکه در چـهارچـوب دسـتور زبـان اسـتانده فـارسي
توصيف دستوري ٰ
قابلـتوصيف است.

20) token

19) type

مقاله
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ِ
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