
 

 

 

 

 

 مکتوباتو  فیه ما فیهتعامل مولوی با مخاطب در 

 مصطفی موسویسیّد
 زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تهران گروه استادیار

 1سیاوش گودرزی
 دانشگاه تهران ات فارسیزبان و ادبیّ یدانشجوی دکتر

 (57تا  75)از ص 

 33/3/8337، تاريخ پذيرش مقاله: 81/3/8337تاريخ دريافت مقاله: 

 

 کیدهچ
گويند  می «موقعیّتبافت »گرا به آن  شناسان نقش شود که زبان متنی پديدار می هر سخن در بافتی برون

گرايان، کسانی که در کنش دوسويۀ  اند. در نگاه نقش نامیده «اقتضای حال»و در بالغت اسالمی آن را 

ف سخن خود را خطاب مؤلموقعیّت هستند. اند )گوينده و مخاطبان(، بخشی از بافت  دخیل گفتن سخن

دهد، نظر ای در کالم شرکت  گونه را نیز بهاو و  گو کندوتواند با او گفت گويد؛ حال هم می به مخاطب می

گو وتواند بدون آنکه مشارکت مخاطب را در گفت هم می جويا شود ونیز نظر او را  و خود را بگويد

را به پايان برساند. در اين مقاله اين پرسش را  سويه مطالبی را بیان کند و سخن برانگیزد، کامالً يک

کالم غیرواعظانۀ  در مقايسه باای  های زبانی تفاوت  ايم که مولوی در کالم واعظانۀ خود چه طرح کرده

تغییر بافت و مخاطب در وعظ و غیروعظ، چه تأثیری بر سطح تعامل مولوی همچنین دهد.  خود بروز می

گرش شخصی مؤلف در کالم دارد؟ به اين منظور، مطابق نظريۀ با مخاطب و همچنین در بروز ن

االفرادی دو متن از مولوی  گیری فرانقش بین گرای هلیدی، به بررسی عوامل مؤثر در شکل نقش

ها، کارکردهای تعاملی سخن و عناصر  غیرواعظانه( پرداخته و کاربرد فاعل مکتوباتواعظانه و  فیه ما فیه)

 ايم. هدکر جهتی کالم را بررسی

 

 گو، مخاطب.واالفرادی، گفت ، مولوی، فرانقش بین، مکتوباتفیه ما فیه ها: کلیدواژه
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 مه. مقد1

اند،  خام زبان ساخته شده ة واقع با ماد در ،اعم از ادبی و غیرادبی ،ها که همۀ متنازآنجا

ناسی ش سود جست که زبان ینظريات و متون از ابزارها مطالعه، نقد و تحلیل توان در می

 ه است. گذاشتنوين در اختیار پژوهشگران 

متن،  تحلیل ف، مطابق يکی از رويکردهای مهممؤل های زبانی انتخابپس از توصیف 

مؤلف برقرار دانست. انديشه و ذهن  های زبانی و صورت بینای دوسويه  رابطهتوان  می

که خود  عانیهای زبانی، نه آراينده و تزيینگر مقاصد و م گزينشطبق اين رويکرد، 

توان با بررسی زبان هر متن، وجوهی  بنابراين، می ؛بیانگر آنها هستند هم دهنده و شکل

 و شناخت. کرد بررسیرا  آندر  از معنا و انديشۀ پنهان

عنوان اثری  به ،فیه ما فیهای زبانی در کتاب  مطالعهبرآنیم تا با  در اين جستار

 عنوان اثر غیرواعظانۀ او، به ،مکتوباتمد بلخی و الدين مح از آثار منثور جالل ،محور وعظ

های  اين فرض که تفاوت براساس ؛بشناسیمبکاويم و را بیشتر  مؤلف های ذهنی ساحت

ع ذهن های متنو دهندة تفاوت ساحت نشان توان های واعظانه و غیرواعظانۀ او را می متن

 او دانست.

گیری  غیرواعظ، در جهتاعظ و پرسش اساسی اين بررسی اين است که مولویِ و

د. تغییر بافت و اقتضای هايی با هم دار ای خود، چه تفاوته مخاطب و گفته  بهنسبت

حال از وعظ به غیر آن، چه تأثیری بر بروز ديدگاه مولوی نسبت به مخاطب و نیز 

 های خود او گذاشته است؟  گفته

قول  لید متن يا بهتو( Context of Situation) موقعیّتپس در اين مطالعه، بافت 

طور که گفته شد، اساس اين  علمای بالغت، اقتضای حال، بسیار مهم است و همان

نظری اين  پژوهش بررسی تأثیرگذاری بافت بر ايجاد متن است. به همین دلیل، رويکرد

 Systemic Functional)« مند گرای نظام زبان نقشدستور »پژوهش مبتنی بر 

Grammar ) هلیدی(Halliday ) است که متیسن(Matthiessen ) آن را بازبینی کرده

ه جای توج  ت بسزايی دارد و هم بهاست. در اين نظريه، هم بافت و مقتضای حال اهمیّ

 ؛شود پرداخته می« گفتمان»و « متن»ت های مجزا، به کلیّ ها و جمله«بند»صرف به 

نظر ماست، طبانش موردها و مخا نسبت به گفتهگیری موالنا  دلیل آنکه جهت  البته به

آن نظريّه مبنای ( Interpesonal Metafunction) 8«االفرادی فرانقش بین»فقط بخش 
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ای  بند نمونه گرفته است. همچنین اساس پژوهش حاضر بر بررسی بندبهتحقیق قراراين 

 شده است.از دو کتاب ياد بند( ۰333)مجموعاً حدود آماری 
 

 ای سخن بادلهاالفرادی و سرشت م فرانقش بین. 2

 معنای انديشگانی .8گیرند:  ها حول دو معنای زيرساختی عمده شکل می تمام زبان به عقیدة هلیدی

(Ideational) های اساسی  عمده و فراگیر که نقش االفرادی. اين معانیِ . معنای بین۰؛

شوند. تمام کاربردهای زبان، دو  نامیده می (Metafunction) «فرانقش»زبان هستند، 

های  دوسويه با ديگران. فرانقش ۀ. رابط۰. ادراک محیط پیرامون؛ 8هدف عام دارند: 

سومی نیز به اين دو گره  ۀفدهند. مؤل مین دو هدف را بروز میترتیب، ه برده، به نام

زند؛ اين مؤلفه  مقتضای حال گره میو به بافت  نیز يکديگر و خورده است و آنها را به

 .(xiii: 8317هلیدی، ) شود نامیده می (Textual) «فرانقش متنی»

 ها و معانی گوناگون در زبان، بند مرکز پردازش اين مؤلّفه هلیدی و متیسن،از منظر 

تحلیل  عنوان اوّلین سطحِ غايت، که به گرايان بند را نه . نقش(83: ۰387) استواره(  )جمله

بندها در سنجند.  می ت اثرو نیز کلیّ ترهای بزرگ آن را در قیاس با ساختنهايتاً کنند و  بررسی می

 ،گیرند و از رهگذر پیوند متن با بافت میقرار« متن»نام   تر، به ای با ساختار پیچیده اليه

 .(55 -57: 831۰ ،شناس )حقآيد  میوجود اليۀ گفتمان به)اقتضای حال(  موقعیّت

. 8: يابد می هسه کارکرد عمدزمان  طور هم به هر بندهای يادشده،  بر فرانقش بنا

)فرانقش  بازنمايی واقعیت صورت . کارکرد به۰ ؛)فرانقش متنی(پیام صورت  بهکارکرد 

واقع  در ای مبادله . کارکرداالفرادی( )فرانقش بین مبادله صورت . کارکرد به3؛ انديشگانی(

 يند، گويندهآگوست. در اين فرويند گفتآمبتنی بر مشارکت گوينده و مخاطب در فر

مثالً در  دهد؛ میبه مخاطب نقشی مکمل  مطابق با آن،و  گیرد می هدهعبر صخا ینقش

کند و از مخاطب انتظار دارد تا  اطالعات را اتخاذ می ةپرسش، گوينده نقش خواهند

 .(837)همان: بپذيرد اطالعات را  ةنقش دهند

گیرد.  تقاضا صورتيا  عرضهتواند به دو شکل  دو سر دارد، میای  آنجاکه هر مبادلهاز

آنچه در سخن مبادله  عالوه، به .ها نیز يکی از اين دو شکل کلی را دارند تمام سخن

)شکل اگر اين دو متغیّر  خدمات )کاال و کنش(. و  اجناساست يا  اطالعاتشود، يا  می

 دست ای سخن به در هم ضرب شوند، چهار کاربرد مبادله شود( مبادله وآنچه مبادله می

. پرسش: ۰ ام را مرتّب کردم؛ ديروز کتابخانه: المث ،رضۀ اطالعات. خبر: ع8 آيد: می

 و  . پیشنهاد: عرضۀ اجناس3 کنی؟ ات را کی مرتب می کتابخانه: المث ،تقاضای اطالعات
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. فرمان: تقاضای 7 ات کمکت کنم؛ کردن کتابخانه در مرتبتوانم  : میالخدمات؛ مث

 کن.ات را مرتب  کتابخانه: المث، خدمات و  اجناس

يعنی  ،اين است که عرضه ت دارد،ها اهمیّ گو، مانند تمام مبادلهوآنچه در هر گفت

يعنی دعوت به عرضه. گوينده به مشارکت مخاطب و کاری از  ،دعوت به گرفتن و تقاضا

تعاملی که در آن  ؛گفتن را بايد کنشی دوسويه دانست سخن ،بنابراين جانب او نیاز دارد؛

 .(837)همان:  کند و تقاضا بر دادن داللت می گرفتنخ، عرضه بر هنگام واکنش و پاس به

آنکه  طلبد؛ حال صريحاً مشارکت مخاطب را می تقاضا ،سخنبر آنچه گفته شد، در  بنا

بر سرشت پیشنهاد، گوينده از مخاطب  بنا چنین صراحتی را ندارد؛ البته گر سخن عرضه

رد سخن ترتیب، اين کارب کند و بدين صبا پذيرش يا رد، تکلیف او را مشخانتظار دارد 

گو، وتواند با ادامۀ گفت امّا در خبر، هرچند مخاطب می ؛رود میشمار نیز ذاتاً دوسويه به

؛ گو وجود نداردوکالم گوينده را تصديق يا تکذيب کند، ضرورت و الزامی به ادامۀ گفت

ای  های مبادله کنش ، نسبت به ساير «خبر»چنین است که  گانبنابراين، برداشت نگارند

بودن دارد و الزاماً انتظاری برای  سويهت بسیار بیشتری برای يکسخن، ظرفیّ

ديگر، عبارت د؛ بهآور گو پديد نمیودر کنش گفت بودن کالم و مشارکت مخاطب دوسويه

 ذات و سرشت خبر دوسويه نیست.
 

 تت و وجهیّ. قطبی1ّـ2

ب مثبت و منفی وجود دارد. اين گزينش میان ها تباينی میان دو قط در افعال تمام زبان

ت تر، قطبیّ عبارت دقیق به ؛(Polarity) «قطبیّت»ای است به نام  مثبت و منفی خصیصه

 در فرمان و پیشنهاد« نکن»يا « بکن»در خبر و پرسش، و « نیست»يا « هست»يعنی 

تعیّن نیز  ی از عدمانواع گوناگون های موجود نیستند. امّا اينها تنها امکان ،(877)همان: 

يا « گاهی اوقات»مانند  ؛گیرند میمثبت و منفی قرار وجود دارند که در بین دو قطب

. شوند نامیده می (Modality) «وجهیّت»هم   روی ر ب های میانه اين درجه«. شايد»

امّا  ،داردقرار« خیر»و « بله»د که در میان ده تی را بروز میقطعیّ عدم ةمحدود ،وجهیّت

شکل قطبی  ازتعیّن کمتری  (و... همواره ،)مطمئناًی وجهیّت شديد توجه داشت که حت بايد

 .دارد

 (Probability) های احتمال . درجه8هايی نیز دارد:  گونی محدودة کلی وجهیّت گونه

در  (Usuality) های عادت . درجه۰ممکن است، احتماالً، حتماً؛  :مثالدر خبر و پرسش؛ 

در ( Obligation) های الزام . درجه3گاهی، معموالً، همیشه؛  :الخبر و پرسش؛ مث
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در ( Inclination) های تمايل . درجه7 بايد؛ رود، اجازه هست، انتظار می مثال:فرمان؛ 

 .(851 ـ857)همان:  ام که... راغبم که...، مشتاقم که...، مصمّم ال:پیشنهاد؛ مث
 

 . عنصر وجه2-2

 Mood) «عنصر وجه»کشد،  میدوش تعاملی کالم را بهالفرادی و ا عنصری که معنای بین

element) تر ذکر شد،  تعاملی سخن که پیش کاربرد به چهارباتوجه .(873)همان:  نام دارد

عنصر وجه سه حالت خبری، استفهامی و امری دارد. معموالً خبر با وجه خبری، پرسش 

 یشنهاد در وجه خاصشود و پی می با وجه استفهامی و فرمان با وجه امری بیان

 گنجد. نمی

است که در « بند»، وجه «وجه»ذکر اين نکته ضروری است که در اينجا، مقصود از 

هايی دارد. هلیدی و متیسن برای ارجاع به وجه بند  تفاوت« وجه فعل»ها با  برخی زبان

)همان: کنند  استفاده می Modeو برای ارجاع به وجه فعل از اصطالح  Moodاز اصطالح 

. فعل در زبان فارسی، سه وجه اخباری، امری و التزامی دارد. وجه اخباری ، حاشیه(873

های خبری و استفهامی بند و وجه امری فعل، بیانگر وجه امری  فعل دربرگیرندة وجه

تری با اهداف چهارگانۀ تعاملی سخن دارد  امّا وجه التزامی فعل رابطۀ پیچیده ،بند است

 کنیم. به آن اشاره می که در حین بررسی متون،

. عملگر صرفی 8 ۰:داند میاز سه بخش را مجموعاً متشکل عنصر وجه هلیدی 

(Finite operator ؛)فاعل. ۰ (Subject ؛)ادات جهتی .3 (Modal Adjunct .) 
 

 عملگر صرفی .2-2-1

اين  .کردن گروه فعلی است صرف شکارکردبخشی از گروه فعلی است و عملگر صرفی 

يند گفتار به بافت آکند و آن را در فر ص میو شیوه سخن را ملموس و مشخر به دعنص

؛ مثالً (Primary Tense، )زمان اصلی فعلگفتن  ارجاع به زمان سخنيکی  زند: پیوند می

فعل(؛ مثالً  تارجاع به قضاوت گوينده )وجهیّ و ديگری «او از آنجا رفته بود»در « بود»

 .(877)همان:  «درست باشدتواند  اين نمی»در « تواند نمی»
 

 فاعل. 2-2-2

يند آشود و گوينده و مخاطب در فر دانسته می« مسئول»فاعل چیزی است که در سخن 

راحتی فهم  کنند. در پیشنهاد و فرمان، اين مسئولیت به گو بر اين امر اجماع میوگفت

 ن استشود. در خبر و پرسش، مسئول يعنی چیزی که ارزمندی اطالعات متکی بر آ می
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راننده زباله را از خودرو بیرون »برای مثال، در بند  ؛(877 ـ877: ۰387هلیدی و متیسن، )

ا در امّ ،مسئول ارزمندی ادعايی است که در سخن مطرح شده است« راننده»، «.انداخت

 .نهاده شده است« زباله»، مسئولیت بر عهدة «.زباله از خودرو بیرون انداخته شد»بند 

شمار است.  فاعل مطابقت آن با فعل در شخص و شناسايی ايرادترين راه ی، کمدر زبان فارس

 ساز است.ناهم با فعل )و مطلقاً نه در شخص(زيرا گاهی فاعل در شمار  ؛«ايرادترين کم»گويیم  می

. ۰؛ )من( شخص مفرد ل. او8ّدر زبان فارسی، فاعل از لحاظ شخص و شمار شش قسم است: 

شخص  . سوم7؛ )شما(شخص جمع  . دوم7؛ )تو(شخص مفرد  دوم .3؛ )ما(شخص جمع  لاوّ

. 8از:  اندترتیب عبارت به که . هريک از اين اقسام، داللتی اوّلیه دارند)ايشان(شخص جمع  . سوم7؛ )او(مفرد 

امّا هريک از اين  ،. ديگران7. ديگری؛ 7. شنوندگان؛ 7. شنونده؛ 3. گويندگان؛ ۰گوينده؛ 

لیه، شمارهای اوّ و  يابند و منظور گوينده از آوردن شخص ی ديگر میاقسام، گاهی داللت

)مولوی، ...« نگويدو  بداردامّا چون پاس اين »شماری ديگر است؛ مثالً:  و  اشاره به شخص

من... »جای  ، به(37)همان:  «دار باشد داعی منت»؛ «بداری و نگويی»جای  ، به(53: 8317

 «.باشم

وشته مهم است، داللت لیۀ هر فاعل، آنچه در اين نی و اوّوشمار ظاهر فارغ از شخص

طور که گفته  انشمار فاعل است؛ زيرا هم و  ف و منظور نويسنده از شخصموردنظر مؤل

«. من رفتم»ولی منظورش اين باشد که « .او رفت»ف گفته باشد شد، ممکن است مؤل

طۀ دوسويۀ مولوی با مخاطب عالوه، از آنجا که مسئلۀ محوری اين نوشته، تعامل و راب به

يابد،  و مقصود اصلی مؤلف اهمیت میهای حقیقی فاعل  آنچه ذيل داللت است،

باشد.  شخص( )دوم« / شماوت»يا  شخص( ل)اوّ« / مامن»هايی هستند که منظور از آنها  فاعل

شماری که داشته باشند، از يک  و  های متن، با هر شخص پس صورت ظاهری فاعل

هايی را که  ت است و فقط مفهوم داللی آنها مهم است. به اين اعتبار، فاعلاهمیّ منظر بی

معنی که به نامیم؛ بدين می« گويیوگفت»شخص کنند، فاعل  شخص يا دوم لداللت بر اوّ

 دهند. ارجاع می )سوی گوينده يا سوی شنونده(گو ويکی از دو سوی گفت
 

 ادات جهتی. 2-2-9

توان  است و کارکردی تعاملی دارد. ادات جهتی را می بخشی از عنصر وجهادات جهتی 

دهد، به  بندها صورت میة های گوناگونی که دربار االفرادی و ارزيابی بر مبنای معنای بین

 دو شاخه تقسیم کرد:
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،  توجهیّاست و عنصر وجه ادات جزئی از : اين (Mood Adjunct) ادات وجه .الف

 مین اعتبار، سه نوع دارد:. به هکند را بیان می تزمان يا شدّ

تمايل  ،الزام در فرمان ،)احتمال و عادت در خبر و پرسشت بیانگر وجهیّ که نما تادات وجهیّ .8

 ؛الشک، شايد، دائماً، هرگزمثالً: است؛  در پیشنهاد(

به اينکه زمان گزاره به  ؛ يعنی ياشوند به زمان تعاملی مربوط میکه  نما ادات زمان. ۰

؛ وگوه نزديک يا دور است يا به انتظار گوينده نسبت به زمان مورد گفتگويند اکنونِ

 کنون؛عاقبت، زود، در اين وقت، تا: مثالً

تحديد و  مبین کنند يا يا درجۀ قضاوت گوينده را بیان می  نما: اين ادات تادات شدّ .3

)هلیدی و  فقط، جزی، هیچ، کل به :برد؛ مثالً میکار بند به ةکه گوينده دربار هستند توسیعی

 .(811 ـ815: ۰387متیسن، 
 

: اين نوع ادات نگرش و نظر گوينده را (Comment Adjunct) ادات اظهارنظری .ب

و فقط در خبر و پرسش  کند ای از سخن بیان می يا کارکرد ويژهگزاره  تدربارة کلیّ

طور موقتاً، به متأسفانه،ه، فرضاً، بحمداللّثالً: م ؛(833)همان: رود  میکار به )بندهای اطالعاتی(

 .رودربايستی بی ،سرّی

 امّا گاهی نیز يک بند ،(877)همان: آيند  های قیدی می صورت قید و متمم ادات نوعاً به

د، کنای را اظهار  تنهايی گزاره جای آنکه خود به کند و به ادات عمل می ی ازدر حکم يک

همه به آنجا  ديدی نیست کهتر»دار گوينده است؛ برای مثال:  قضاوت جهت ةنمايند

چنین  .ت الزام()وجهیّ« .ندبه آنجا بروهمه  انتظار دارم»يا  ت احتمال()وجهیّ« .روند می

 ۀواسط نامیم؛ چراکه به می« دستوری ةاستعار»کارکردهای زبانی و موارد مشابه آنها را 

 .(817)همان:  چیزی جايگزين چیز ديگری شده است دستورزبان ةآنها، در محدود
 

 بررسیهای مورد توصیف متن. 9

 فیه ما فیه. 1ـ9
 فاعل. 1ـ1ـ9

شخص مفرد را برای اشاره  ، فاعل اوّلاين کتابمولوی در  يابد. گويی میوندرت حالت گفت به فیهمافیهفاعل در 

؛ پاسخی بدهدبه گفتۀ شخصی ديگر  در ضمن وعظ، خواهد برد که می میکار بهو هنگامی  به شخص خود

 :المث

 .(5 :8317مولوی، ) که... گفتمن اين را به امیر پروانه برای آن مـ 

 .(7 همان:)... گفتمفرمايد؛  گفت که موالنا سخن نمی يکی میـ 
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. وی برد میکار شخص مفرد به از فاعل اوّل تر عمتنو شخص جمع را مولوی فاعل اوّل

 ، ممکن است دو منظور داشته باشد:«ما»گويد  وقتی می

 ؛گويی(و)حالت گفتش شخص خود به برای اشاره .8

توان اين دسته را  )مینوع بشر اشاره کند خواهد در راستای بیان وعظ، به  یکه م . هنگامی۰

 .نامید(« حالت واعظانه»

)هم در وجه اخباری و  شخص مفرد فاعل دومبا شخص جمع،  جز اوّل واعظانه، به حالت

هايی  در اينجا مثال. پردازيم می هاآنهمۀ به جداگانه  شود که بیان مینیز ی( امر هم در وجه

برای اشاره به شخص « ما)»شود  گويی بیان میوشخص جمع در حالت گفت برای فاعل اوّل

 :گوينده(

 .(۰۰7 همان:)خواهیم  خبری محض نمی خبر، بی گويیم بی اين که میـ 

 .)همان(خواهیم  ی نمیغفلت کل ،ما از اين غفلتـ 

گونه درکنار  شخص جمع را اين موردی مشابه، شناسۀ اوّله در است کی جالب حت

البته اين کاربرد غريب،  ؛(7 همان:) گفتیمرا غرض اين بود که ـمَو  آورده است:« من»

از گفتار شفاهی مولوی به کتابت  فیه ما فیهتأثیر آن باشد که متن  ممکن است تحت

تبان باشد؛ هرچند در تصحیح يا آنکه دستبرد کا (8۰37: 3 ، ج8351)صفا،  است درآمده

، همین ضبط بدون اشاره به اختالف نسخ ديده فیه ما فیهفروزانفر و نیز توفیق سبحانی از 

 .(7: 8311؛ 7: 8317مولوی،  :ک.)رشود  می

 دو نوع کاربرد دارد: فیه ما فیهنیز در  )اعم از مفرد يا جمع(شخص  فاعل دوم

 ؛ربرای ارجاع به نوع بش. حالت واعظانه، 8

شخص  فاعل دوم گويیوگفت . داللتمخاطب خاصگويی، برای اشاره به و. حالت گفت۰

در جايی  داللترفته است. اين نوع کار به فیه ما فیهندرت در  شخص، به مانند فاعل اوّل هم

طور غیرمستقیم، در  يا به دهد کسی واکنش نشان می ۀکاربرد دارد که مولوی يا به گفت

کند. تذکر اين نکته ضروری است که فاعل  کسی بیان می دربارة خالل وعظ، مطلبی را

صورت  صورت مفرد و هم به ، هم به)مخاطب مفرد(برای ارجاع به يک مخاطب  شخص دوم

 :الرفته است؛ مثکار به )برای احترام(جمع 

 ؛(88 :8317مولوی، ) 3آريدجای ]...[ تا دل ايشان را به ايد کردهخود را فدا ـ 

 .(7 همان:) 7کنیتا شامیان و مصريان را فنا  دهی میو ياری  ای شدهتار يکی تو با تاـ 
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ها، فاعل جمع در مقام تشويق و تکريم و فاعل مفرد در  ه آنکه در اين مثالتوججالب

 مقام توبیخ و انکار ظاهر شده است.

ديگر، عبارت ؛ بهگويی دارندوحالتی غیرگفت (%37)بیش از  فیه ما فیهها در  عمدة فاعل

مستقیماً اشاره کرده است.  بندها، مولوی به شخص خود يا مخاطب %7در کمتر از 

درصد محدودی و  % کل(13)در حدود شخص است  های سوم میان، وجه غالب با فاعلدراين

دهند، امّا عمالً به نوع  ارجاع میبه گوينده يا مخاطب  هايی هستند که در ظاهر نیز فاعل

ها را در جدول  بسامد هريک از اين حالت .% کل(8۰لت واعظانه؛ درحدود )حابشر اشاره دارند 

 بینیم: زير می
 %7 گويی )اشاره به گوينده يا مخاطب خاص(وحالت گفت

 گويیوحالت غیرگفت
 %8۰ حالت واعظانه )اشاره به نوع بشر(

37% 
 %13 ها )اشاره به ديگری يا ديگران( ساير فاعل

 %166 مجموع
 

 سخنای  مبادلهارکردهای ک. 2ـ1ـ9

سخن مولوی ، )خبر، پرسش، فرمان، پیشنهاد(ای و تعاملی سخن  از میان چهار کارکرد مبادله

و  %(7)حدود  امّا در اين متن، پرسش ،%(13)حدود عمدتاً بیانگر خبر است  فیه ما فیهدر 

 % بندها83در مولوی رسد  مینظر به ،خورند؛ بنابراين میچشم نیز به %(7)حدود  فرمان

نکتۀ بسیار مهم  ؛امّا واقعیّت چنین نیست ،کند مشارکت بیشتری را از شنونده طلب می

گونه بندها، بیانگر پرسشی  مطلق اين اين است که اکثريّت مافیه فیه های دربارة پرسش

بردن چه قدر  از دريا آب»، (1 همان:) «چه حاجت چراغ است؟: »المثشده هستند؛  هدايت

 .(۰۰3 همان:)« آيد که...؟ چه عجب می» و (3 همان:)« دارد؟

آن ا جالب امّ ،ده استشبیان  نیز ناشده پرسشی هدايت چند مورد معدود،در  البته

گونه هیچ  و بدينپاسخ داده به آن پرسش  خود درنگبیمولوی در اين موارد،  است که

که ظاهری پرسشگر ترتیب، کالم با آن جايی برای مشارکت مخاطب نگذاشته است. بدين

او جبّه و مال را » مانندِوبرگشتی؛  سويه و ابالغی است، نه دوسويه و رفتدارد، کامالً يک

 .(۰۰7 همان:)« را سبک کند تا گرمی آفتاب به تو رسدو خواهد لباس ت چه کند؟ می

 و نوع کاربرد دارند:د آنها ؛ها کمی متفاوت است وضعیّت فرمان هالبت

. کل بندها( %۰)حدود  جويانه، خطاب به مخاطبی خاص يی و مشارکتگوو. کاربرد گفت8

شخص  که همانند آنچه دربارة فاعل دوم شوند ظاهر می در مواضعیمصاديق اين کاربرد 
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 دربارة در ضمن وعظ دهد يا مطلبی را گفته شد، مولوی به گفتۀ کسی واکنش نشان می

]...[ و  آورخدای، عزّوجل،  هپس در اين حالت، روی ب» مثال:کند؛  کسی بیان می

 .(7 همان:)« دهها  صدقه

 .کل بندها( %۰)حدود  به نوع بشر. کاربرد واعظانه، برای اشاره ۰

خورد. بندهای نمايندة  نمیچشم ، بندهای حاوی پیشنهاد بهفیه ما فیهکلی در طور به

 .اند دهفعل امری بیان ش فعل اخباری و بندهای نمايندة فرمان با وجه پرسش با وجه

؛ اند التزامی آمدهو گاهی نیز ری اخبفعل ا وجه بابندهای بیانگر خبر عمدتاً  همچنین

 چون خواهی کهکه  همچنان» ،(1)همان: « ، آفتاب خود را بنمايدنیاوریچراغ  اگر» مانند

فعل التزامی برای بیان  اقع، وجهو . در(۰۰7)همان: « کند ، اوّل رهبری عقل میرویجايی 

در بند ظاهر شوند و « که، اگر، تا و...»کند که حروف ربطی نظیر  می بروز میخبر هنگا

جهتیِ بیانگر الزام در بند نیايند؛ زيرا درصورت آمدن   شخص بود، ادات اگر فاعل بند دوم

 شخص، بند کارکرد فرمان دارد، نه خبر. در کنار فاعل دوم یچنین ادات
 

 فیه ما فیههای واعظانۀ فاعل در کاربرد. 9ـ1ـ9
 رفته است:کار به سه شکل به فیه ما فیهواعظانه در  فاعل

ما از جنس خود بدان قوّت » مثل؛ در معنی همۀ ابنای بشر(« ما)» شخص جمع فاعل اوّل. 8

 .(۰۰3 همان:)« ...خواهیم مینوعی که  هر  به کنیم میف تا در وی تصر گشتیمف آن و متصر شديمممتاز 

 :زير ؛ به دو شکلدر معنی همۀ ابنای بشر(« وت)» شخص مفرد فاعل دوم. ۰

قلم را » و (3همان: ) «.ای کرده، با خود ای کردهاگر بدی »ل وجه اخباری و بیانگر خبر؛ مث -

 .(۰۰7 همان:)« بینی نمی، دست را بینی می

ها کردم؛ تو راستی  که کژی مگو، نگاه دارسر راه را »ل و بیانگر فرمان؛ مث وجه امری -

 .(3 همان:)« !هیچ کژی نماند ،گیرپیش 
 

 عناصر جهتی. 6ـ1ـ9

میان، عمدة دارای عناصر جهتی هستند. دراين فیه ما فیهاز بندهای  %(7)اندکی تعداد 

 عناصر جهتی بیانگر الزام هستند؛ مثال:

 .(1 همان:)ها کند  که آن ممیّز خود را عاری از غرض بايد می آدمیـ 

 .(۰۰7 همان:)اين برنجد  نباداکه ـ 
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 :مثالاند؛  بیانگر احتمال  از اداتاندکی تعداد همچنین 

 .(۰۰7 همان:)ای، دست زنی  در تنگ چیزی نفیس، خزينه يقین است کهـ 

 .(۰۰7 همان:)که سخن اندک مفیدتر باشد از بسیاری  شايدبعضی را ـ 

 :الی نیز بیانگر وجهیّت عادت هستند؛ مث کمترتعداد 

 .(83 همان:)آينه خالى نباشد آن جمال از اين  هرگزو ـ 

 .(۰۰3 همان:) کنیم کوتاهش می گاهکنیم،  درازش می گاهـ 

 خورند؛ مثال: میچشم نما نیز به ادات غیر وجهیّت چند

 ؛نما ادات زمان . =(۰۰7 همان:)کنی  تو در قلم نظر می اکنونـ 

 نما؛ ادات شدت =. (1 همان:)ای  گذاشته کلّی بهو او را ـ 

 .ادات اظهارنظری =(۰۰7 همان:)، او را که گرداند؟ نعوذباهللاو برنجد  امّا اگرـ 
 

 مکتوبات. 2ـ9

 فاعل. 1ـ2ـ9

بندها، فاعل حالت  %57. مجموعاً در دارد فیه ما فیه ازتنوع بیشتری ، مکتوباتفاعل در 

که در میان است  امّا جالب آن ،کند گويی ندارد و بر گوينده يا شنونده داللت نمیوگفت

شخص دارند، درحقیقت  شده، با آنکه فاعل سوم از کل بندهای بررسی %1مین بندها، ه

 واقع، کسی که کنشِ فعل را صورت  اند. در چنین بندهايی، به دربارة گوينده و شنونده

)از االفرادی متن  ا اين کنشگری در ساختار بینامّ ،ستداده است، نويسنده يا مخاطب او

جای آن  است؛ زيرا کنشگر از متن حذف شده و فاعل ديگری بهبروز نیافته  طريق فاعل(

خواه تلقی کرد،  بايد جزو بندهای مشارکتبنابراين، اين بندها را نیز نهايتاً  ؛نشسته است

سازی کنشگر و دادن صدای منفعل دستوری به متن خود، ظاهر  ف با پنهانهرچند مؤل

بندی زير را دربارة  وان تقسیمت هرحال، می جوی متن را پوشانده است. به مشارکت

 ارائه کرد: مکتوباتگويی وهای غیرگفت فاعل
 

جز گوينده و  شخص مفرد يا جمع دارند که به چیزهايی به کل بندها فاعل سوم %77 .الف

 کنند و اساساً دربارة گوينده و مخاطب او نیستند؛  شنونده اشاره می
 

نوع  آنها  ص مفرد دارند که مدلول اصلیشخ شخص جمع يا دوم از بندها فاعل اوّل %8 .ب

تماد بر فضل حق دارد، تعالی و تقدس، و ل و اعهرکه توک»ل ؛ مث)حالت واعظانه(بشراست 

تعالی او  حال حق هیچ که به داريمس ازلی او باشد، معاذاهلل که گمان متوجه حضرت مقد
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، آن عقل روی هلینتا اين عقل و زيرکی را » و (851: 8358)مولوی،  «.را بد پیش آرد

 .(۰۰7)همان: « باشی، بدان ابله نشویننمايد. تا بدين ابله 
 

ولی کنشگر آنها خود گوينده است؛  ،شخص مفرد دارند از بندها فاعل سوم %7 .ج

صورت مجهول ذکر شده و فاعل جملۀ معلوم کنار گذاشته شده است؛  عبارتی، جمله به به

 (8۰1)همان: « شنوده آمد» و «کنم اعالم می»ای ج به (837)همان: « رود اعالم می» مثل

 ؛«شنودم»جای  به
 

ی کنشگر آنها شخص مخاطب است؛ مثل شخص مفرد دارند، ول از بندها فاعل سوم %7 .د

به نالۀ مظلومان گوش »جای  به (817)همان: « .همه گوش او سوی مظلومان است»

 «.دهی می

توان محذوف  آنها را نمی د و حتی فاعلاصالً فاعل ندارن %۰از میان کل بندها، حدود 

اند که رسانندة دعا هستند؛ بندهايی نظیر  فاعلی آورد. اين بندها، بندهای بیشمار به

شدن کالم نقش دارند، هرچند  تمامی اين بندها نیز در دوسويه«. آمین يا ربّ العالمین»

هايی  ينده به شکلگو ديگر بندها نیز %۰3اين نقش بر عهدة فاعل نهاده نشده است. در 

 ترتیب: داشته است؛ بدين شدن سخن و برقراری تعامل گام برمی در جهت دوسويه ديگر
 

 :دها دربارة شخص گوينده است؛ مثالبن% 3 .الف

 .(838)همان:رسانم  ـ صدهزاران سالم و دعا می

 .(837)همان: ـ سخن کوتاه کنیم ]= کنم[ و بر دعا اقتصار کنیم ]= کنم[ 

 .(58)همان: اين والد ]= من[ بار ديگر ممنون ]...[ باشد ]= باشم[  ـ تا ]...[
 

 بندها دربارة شخص مخاطب است؛ مثال: %87 .ب

 .(۰۰7)همان: ابداً  باشـ خوانا 

 .(33)همان: اين بار ديگر  فرمايیـ هنگام آن است که پادشاهی 

 .(83۰)همان: ]= تويی[  شمايیدـ مظلوم 

نوشتن نامه بار ديگر بعد از اين نامه تا ثواب   ]= نگردان[ به گرداندنـ اهلل اهلل اهلل محتاج 

 .(77)همان: ]= بیابی[  بیابد آسمان و زمین

 .(887)همان: ]= نکن[  نکنندـ حسبۀً هلل تعالی ]...[ عنايت را از او کوتاه 

 

 

 



 63/ مکتوباتو  فیه ما فیهتعامل مولوی با مخاطب در 

 بندی کرد: توان در جدول زير جمع می را مجموع آنچه ذکر شد
لت حا درصد توضیح مدلول فاعل

 تعاملی بند

 درصد مجموع

 8 حالت واعظانۀ فاعل نوع بشر
 75 سويهيک

 77 گويیوگونه اشارة گفت بدون هیچ شخص سوم

 7 کنشگر بند = من )گوينده( شخص سوم

 دوسويه

 جو و مشارکت
33 

 7 کنشگر بند = تو )مخاطب( شخص سوم

 3 ـ من )گوينده(

 87 ـ تو )مخاطب(

 ۰ یانگر دعافاعل ب بند بی ـ

 166 مجموع

حالت  مکتوباتسوم بندهای  بنابراين، از منظر بررسی فاعل و کنشگر، حدود يک

شنود و کوشد که دريچۀ برقراری گفت ای در آنها می گونه گويی دارند و مولوی بهوگفت

 نمايد. دوطرفه را بر مخاطب خود باز
 

 سخنای  مبادلهکارکردهای . 2ـ2ـ9
و هرجا هم که پرسشی ذکر ( %8)حدوداً  7خوريم کم به پرسش برمیبسیار مکتوباتدر 

برد پیشو درنتیجه، برای  آمدهيا بالفاصله پاسخ آن  استشده  شده، يا از نوع هدايت

 «خود چه جای اين است؟» مانند؛ طرح نشده استوشنود و جلب مشارکت مخاطب  گفت

پرسیدم: سبب اين شادی چیست؟ گفتند: » و (57 مان:ه) «التماس از حضرت نکنیم، از که کنیم؟» ،(73 همان:)

 .(35 همان:) «االمرا قدوم و احسان ملک

لحاظ وجه فعل به دو  ، کارکرد فرمان دارند. اين بندها بهمکتوباتبندها در  %3تقريباً 

 اند: رفتهکار صورت به
 

عذرش هم » ،(33)پنج بار؛ همان: « مکن» ؛ مثلکل بندها( %8)حدود فعل امری  با وجه .الف

 .(۰38)همان: « ايشان را کنار گیر» و (87۰)همان: « .شما بخواهید
 

 اين دسته، خود دو گونه دارد: ؛کل بندها( %1)حدود فعل التزامی  با وجه .ب

عبارتی، فرمانِ  به ؛کل بندها( %3)حدود رساند  ت الزام را میفعل التزامی همراه با اداتی که وجهیّ .8

 :الشده؛ مث تیوجهیّ

 .(7۰)همان:  نکنددر اين باب به نوّاب حواله  اهلل اهلل اهلل ـ
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نفس، نه قصد و نه سهو، حرکتی دم و يکو يک زندآتش در بنیاد عذرها  توقّع است کهـ 

 .(73)همان:  نگرداندو وظیفۀ مراقبتی را  نکند

 .(837)همان:  نباشیو غمگین  نخوریهیچ غم  خواهم کها ـ امّ

 ؛ کل بندها( 7% )حدودن ادات جهتی، با مفهوم الزام مخاطب به کاری فعل التزامی بدو. ۰

 :المث

 .(53)همان: حديث اين نبشته  نگويدکس  و مکتوم و با هیچ داردـ اين وصیّت را محفوظ 

الدين و فرزند امجد ]...[، عالءالدين ـ دامت سعادتهما ـ سالم اين  ـ فرزندِ عزيز ]...[، بهاء

و به نظر اين پدر  نکنندهیچ خشونت ]...[  الدين رار عزيز ]...[، شرفو پد دارندپدر ياد 

 .(87۰)همان:  کنندکه آن صفرا اين پدر کرد، تحمّل پندارند و چنان  نگرند

فعل  ، خبر است. عمدة اين بندها وجهکل بندها( %13)کارکرد تعاملی بسیاری از بندها 

 :مثال؛ کل بندها( %77)اخباری دارند 

، ستو سنّت انبیا استخواندن  و قرآن استکردن از فراق ياران دين تسبیح  ـ افغان

 .(73)همان: صلوات اللّه علیهم 

 .(73)همان:  ...اند نکردهو پیغام  اند نکردهای  ـ واهلل ]..[ که هیچ گله

 شدندوقت، ملتمسان اين تحیّت وجاذبان اين ابرام بدان حضرت ]...[ زنده  ـ در اين

و  گويند می و گفتنددر رکوع و سجود ]...[ شکر آن نعمت ]...[  و نديافتوحیات نو 

 .(1۰)همان: خواهند  می

الّا چون »؛ مثالً، کل بندها( %87)فعل التزامی دارند  بعضی بندهای حاوی خبر نیز وجه

روز اجل ]...[  شودتا چون ظاهر  باشد، پاس آن داشتن عین فرض باشندگمان برده 

 .(33)همان: « تعالی شاءاهلل ، إننیايدپشیمانی 

توان در چارچوب  نمی مانده را باقی% 83امّا  ،ايم سخن گفته مکتوباتبندهای % 33کنون دربارة وجه تا

کارکردهای چهارگانۀ فرمان، خبر، پرسش و پیشنهاد تحلیل کرد؛ زيرا اين بندها نه 

مخاطب « رایب»خدمات  و  مخاطب، که تقاضای اجناس« از»خدمات  و  تقاضای اجناس

دهد؛ يعنی برای  يا خود گوينده هستند! البته اين تقاضا گاهی در قالب خبر رخ می

از خدا » ،ولی غرض اصلی، دعايی برای اوست؛ مثالً ،مخاطب، حاوی اطالعات است

ا گاهی امّ ،(78)همان:  «.خواهانم که بر خاطر عاطر و ضمیر منیر، واضح و مکشوف گردد

يک از چهار هدفی که  توان آن را به هیچ شود که نمی ای بیان می گونهاين دعا و تقاضا، به

  مثال:واقع فعلی در حالت دعايی دارند؛  گونه بندها، در تر گفته شد، نسبت داد. اينپیش



 61/ مکتوباتو  فیه ما فیهتعامل مولوی با مخاطب در 

 !(7۰)همان:  بادانقطاع  نهايت و بی ـ اين سعادت توفیق ]...[ بی

 !(۰33)همان:  دانادگر ]...[ تعالی اسباب مالقات ]...[ میسّر و ـ باری

آنها را بايد آمده بود، « گرداند»و « باشد»صورت  های باال به اگر فعل دعايی در مثال

توضیح آنکه ادات اظهارنظری، بیانگر نگرش و اظهارنظر  ؛گرفتیم میدرنظر جزو حالت خبر

ست؛ ت مضمون گزاره است. يکی از انواع اين ادات، ادات بیانگر امید اکلیّ دربارةگوينده 

شود و فعل جمله را  دست ظاهر میبرخی بندهای خبری، اداتی ازاين در«. امیدوارم»و « شاءاهلل إن»مانند 

آيد  صورت التزامی می اداتی، فعل جمله به بدون بروز چنین امّا گاهی نیز ،آورد صورت التزامی درمی به

ت نسبت به کلیّ تنهايی، بیانگر امید نويسنده فعل التزامی است که به  و همین وجه

  که طبق نظر هلیدی و متیسن، بیان نگرش گوينده با اداتشود. ازآنجا مضمون بند می

های التزامی  ، فعل(833: ۰387)کند  اظهارنظری، منحصراً در خبر و پرسش ظهور می

 تعريف کرد.  )عرضۀ اطالعات( را نیز بايد ذيل کارکرد خبر )بدون ادات اظهارنظری(بیانگر امید 

، با کارکرد دعا و مکتوباتبندها در  %83طور که اشاره شد،  هرتقدير، همان به

 محور دانست. گويی و مشارکتواند و بايد آنها را واجد حالت گفت های دعايی آمده فعل
 

 عناصر جهتی. 9ـ2ـ9

برابر  سه از بیش، حاوی عناصر جهتی هستند. اين مقدار مکتوبات% از بندهای ۰3 تقريباً

دست  به  هايی از هريک از انواع ادات در زير مثال است. فیه ما فیهدهای مشابه در تعداد بن

 دهیم: می
 

 کل بندها( %87) نما وجهیّت  ادات .الف

 :کل بندها( %7) عادتت وجهیّ. 8

 .(73: 8358)مولوی، در بندِ کمال و نیکونامیِ خود نباشد  هرگزـ محب 

 .(8۰3)همان: نهد  سعادت میپای بر نردبان  دائماًـ آن عزيز ]...[ 

 .(853)همان: دارم  ]...[ مورود می لیالً و نهاراًـ سالم و دعا 

 : کل بندها( %7) وجهیّت الزام .۰

 .(73)همان: تأخیر نفرمايد  طمع است کهـ 

 .(33)همان: ، مالزم خانه و مالزم آن جماعت باشد اهلل اهلل اهلل اهللـ 

 .(857)همان:  ر داردرا معذو یفضع ينا توقع است کهـ 

 : کل بندها( %7) وجهیّت احتمال. 3
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آن فرزند عزيز ]...[ در شهر خويش و میان خويشان  حق علیم است و گواهی دهد کهـ 

 .(73)همان: ل خويش هم غريب است جمو ت

 .(73)همان:  اند ای نکرده که هیچ گله واهلل الّذی ال اله الّا هوـ و 

االمراء و الحجّاب، ادام اهلل علوه، در قبول اين  ادق ملکوعدة ص هیچ شک نیست کهـ و 

 .(37)همان: شفاعت معتمدٌعلیه است 

 : کل بندها( %۰) نما زمان  ادات .ب

 .(33)همان: ، وقف فقراست کنونتاـ مال و تن او و عرض او، از صغر 

 .(35)همان: قسمت نبود  هنوزـ اال 

 .(851مان: )ه سريعتعالی مالقات را سببی سازد، ـ حق
 

 

 : کل بندها( %۰) نما شدّت  ادات .ج

 .(77)همان: اند  ، مشتاقبأجمعهمـ و باقی ياران از فقها و درويشان، 

 .(۰۰3)همان: یست فراموش ن یچه]...[ و حقوقِ نِعَم ـ 

 (.۰38)همان: فرمايد  یحق م یرضا یبرا خاص ها يیها و دلجو آن لطفـ 
 

 : دها(کل بن %3) اظهارنظری  ادات .د

 .(73)همان: ]...[ هواخواهی من اين اقبال را ]...[ اليق افتاد  الحمدهلل کهـ 

 .(33)همان: آوردن   حاجت نیايد زحمتشاءاهلل إنـ 

 .(۰37)همان: مقبول آن قبول گردد  امید است کهـ 
 

  . نتیجه6

 7توان در جدول زير نشان داد: شده را می گويی هر دو متن بررسیوعوامل گفت
 عناصر جهتی گويی سخنوکارکرد گفت گويیوفاعل و کنشگر گفت 

 فرمان دعا کنشگر فارغ از فاعل فاعل

 %7 %۰ ـ ـ %7 فیه ما فیه

 %۰3 %3 %83 %1 %۰7 مکتوبات
 

چندبرابر  مکتوباتگويی در وشود، تمام عوامل گفت طور که آشکارا ديده می همان

شکل توضیح داد: از آنجا که توان بدين ين نتايج را میاند. ا رفتهکار به فیه ما فیهبیشتر از 

حقیقت مطلق هستند، ن مطالبی است که از منظر گوينده وعظ جايگاه ارشاد و بیا

کند و نه سخنانی  هايش دخیل می مولویِ واعظ نه ديدگاه خود را چندان در گفته



 69/ مکتوباتو  فیه ما فیهتعامل مولوی با مخاطب در 

دهد  میمخاطب قراررا در سطحی باالتر از برای انتقال وعظ، خود  گويد. او غیرقطعی می

نگرش . کالم واعظانۀ او دارندزيادی قطعیّت بسیار در نظر ویکه  راند و سخنانی می

؛ گويی مولوی از حقايقی ازلی و ابدی کند میفردی گوينده را چندان در خود منعکس ن

های  همچنین او در وعظ .چرا ندارندوقريباً جايی برای چونکه ت گويد میو مطلق سخن 

گو نیست و ويند دوسويۀ گفتآال مخاطب در فردنبال جلب مشارکت فع  ن بهخود، چندا

در پايین است.   به ، حتی شايد ابالغی باالسويۀ حقايقابالغ يکت دارد، آنچه برايش اهمیّ

تری دارد تا  گسترده نگرفته است و مجالرا دربر او ،که پیلۀ وعظغیرواعظ، ازآنجا مقابل، مولویِ

بروز  های خويش گفتهمخاطب و همچنین  دربارةدگاه خود را باشد، دي« خويشتن»

نظر و هايش، درصدد جلب و دريافت خواستهبرد مقاصد خود دهد و برای پیش می

 آيد. مشارکت مخاطب برمی
 

 نوشت پی
لحاظ  رسد به مینظر ترجمه شده است که به« نافردیبی». اين اصطالح در زبان فارسی، عمدتاً 8

نفر  در زبان فارسی، برای چند چیز/« بین»موجود آن است که  ز ايراد نباشد. ايراداژه، خالی او ساخت

آيد که آيا  میوجود ، ابهامی به«بین يک چیز»یم گوي رود، نه يک چیز؛ بنابراين، وقتی می میکار به

، «بین شهری»؛ برای مثال، اصطالح «میان چند چیز از آن جنس»نظر است يا  آن چیز مدّ« درون»

سابقاً در سازمان رود و  میکار به« میان دو شهر»معنی  ت، بههای مخابرا اطر همین ابهام، در قبضخ به

 .رفت میکار به« شهريک  داخل»معنی  مترو، به

: ۰387کنند ) . هلیدی و متیسن ابتدا وجه را تنها متشکل از دو جزء فاعل و عملگر صرفی معرفی می۰

 دانند. (، ادات جهتی را نیز در وجه دخیل می877ت )همان: های ادات و وجهیّ ( و سپس در بحث873

 .توانسته به حضور برسد در پاسخ عذرخواهی امیر پروانه که نمی. 3

 .گويد که چنین سخنانی به امیر پروانه گفته است مولوی در خالل وعظ می. 7

ندارند و نقش ارده است که خود در مرتبۀ بند قرپرسش در بندهايی بیان ش در برخی موارد نیز. 7

( جزو پیکرة اين 833 ـ835بر نظر هلیدی )همان:  گونه بندها، بنا کنند. اين گروهی اسمی را بازی می

)مولوی، « ، هیچ نتواند گفتنمادر تو چه شکل دارداگر او را بپرسند که »اند؛ مثالً نگرفتهقرار پژوهش

 (.831)همان: « ما کیستاين بندة خاص در اين دور کنم که  تعیین نمی»و  (831: 8358

گويی به کاربرد کلیۀ موارد همان عامل در متن موردنظر ودرصدها بیانگر نسبت کاربرد هر عامل گفت. 7

 .است
 

 منابع
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