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چکیده

، آفتاب فروزنده ي آسمان ادب فارسی و عرفان اسالمی است. ذهن موالنا جالل الدین  محمد بلخی
.و زبان و روان وي ، عشق نامه اي آفرید که در میان آثار منظوم عرفانی، همچون گوهري تابان می تابد

بی تردید مثنوي موالنا به عنوان یک اثر عرفانی و ادبی در صدر قرار دارد و از گذشته تا به حال مورد 
توجه اهل ادب و عرفان قرار گرفته و تحقیقات گسترده اي در راستاي آن انجام پذیرفته است.این 

نوي است.در جست استقبال بی نظیر،مرهون عظمت روح موالنا و به دنبال آن رفعت و جذابیت عمیق مث
و جوي راز این جذابیت،زبان او کم ارج نیست. کشش ها و جوشش هاي روح بی پروا سبب شده تا در 

ساختار .گواه این حقیقت استساختار دستوري زبان مثنوي مطالعه در روحی دیگر دمیده شود.زبان وي
زي هایی است که جز در و منطق گریخالف عادت هابرجستگی ها،مختصات ، داراي دستوري مثنوي

قابل بررسی نمی باشد.،آننظام معنایی زبانِ

از توصیفمنظوراست. »توصیف ساختار دستوري زبان فارسی در مثنوي«، موضوع این رساله 
تحقیق درباره ي یک زبان در یک مقطع زمانی معین و یافتن قواعد آن زبان بدون توجه به صورت و 

آن را در برابر دستور تاریخی قرار می دهد که ، زبانمی باشد. توصیف همزمانیت قدیمی آن ساخ
گاه علل تغییر و تحول آن را نیز تحلیل ، ن را در دوره هاي گوناگون بررسی تغییرات و تحوالت یک زبا

هنی که به طور خالصه می توان گفت: تمامی متون کدرباره ي هدف و ضرورت این پژوهش می نماید. 
اگر چه همه به زبان فارسی نگاشته شده اند  ولی هر یک از آنها متعلق به زبان فارسی دري نگاشته شده

در، جداي از شناخت بیشتر از زبان فارسیویژه اي از این زبان است .این گونه ي به یک گونه ي ویژه 
پیرنگ سبک هر شاعر یا نویسنده بی تأثیر نیست.نشان دادن

فصل وع این  تحقیق ، بنیادي ِکتابخانه اي و روش آن توصیفیِ مورديِ گذشته نگر می باشد.ن
چهارم که یافته هاي این تحقیق می باشد ، ده بخش را به خود اختصاص داده است . بخش اول، در 
هشت گفتار به فرایندهاي واجی و دگرگونی حروف می پردازد. ابدال ، حذف ، تخفیف و سبک سازي 

زایش ، قلب و نحت ، ادغام از این دگرگونی هاست . در بخش دوم  مباحث مختلف  اسم و گروه اسمی اف
در سیزده گفتار به طور مفصل مطرح شده است.مباحث معرفه و نکره ، شمار ، نام آواها ، الگوهاي نقش 

گفتار هاي این هاي اضافی و ندایی، الگوهاي گروه هاي اسمی زنجیري، کنایات پرسشی و مبهم  از اهم
بخش می باشد.بخش سوم به عنوان متمم بخش اسم ، به ضمایر شخصی ، مشترك ، اشاره ، متقابل و 

از صفت و گروه وصفی را، ده گفتار دربخش چهارم .می پردازد اختصاص و کاربردهاي نحوي آنها 
وصف و شیوه ي کاربرد .کلیاتی درباره صفت بیانی ،احکام بررسی و توصیف می نمایدزوایاي مختلف، 

مبهم ، پرسشی ، تعجبی و اشاره از اهم این بخش ، صفت ، درجات صفت ، صفت و گروه وصفی عددي
به مباحث مختلف مربوط به فعل و گروه فعلی پرداخته شده است ؛جهت فعل ، پنجماست . در بخش 

. در عمده ي این بخش استافعال پی بستی ، معلوم و مجهول ، وجوه و زمان افعال و ... از مباحث 
بخش ششم قید و گروه قیدي با توجه به کاربرد ، معنا و ساختمان  قیود به شیوه اي ویژه طبقه بندي 

قید فعل ، قید جمله ، قید هاي اشاره اي ،قیدهاي تأکیدي و قیدهاي به پنج گفتارقید در انواع شده اند.



می حروف اضافه و ربط و شبه جمله و هشتم به . بخش هاي هفتم مختص و مشترك تقسیم شده اند 
بخش نهم به نحو مثنوي اختصاص . بخش هاي مذکور بی شباهت با قید نیست روش توصیف .پردازد 

در هشت گفتار  الگوهاي جمالت ، شرح و توصیف شده اند. در گفتار اول جمله یافته است.در این بخش
جمله هایی از ناقص .منظور را در بر داردله هاي ناقص جمگفتار بعد.دي همجنس مطرح می شوبا اجزا

از است که در اجزاي اصلی یا احیاناً در اجزاي وابسته ي آنها حذف هایی خاص صورت گرفته باشد. 
الگوهاي صرفی و نحوي جمله هاي مرکب  پیوسته و توصیف مفصل مباحث عمده ي این بخش 

الگوهاي نحوي ، ترتیب جمله توضیح و توصیف حروف ربط ،، باانواع این جمله ها.وابسته می باشد 
توجه همراه می باشد.در گفتار هاي پایانی به الگوهایی از جمله با ذکر بسامد ، غیرهواره هاي وابسته و 

نشان،جملهرسم الگوهاي گوناگونِاب؛می گویندمی شود که در علم بالغت به آنها توازن و ترصیع 
دستوريتوجه  و ازساختارهابه آهنگ پایانی این نوع از جمله در علم بالغت فقطکهداده می شود

در .شاید خود را به سبک شناسی ادبی نزدیک کرده باشد نه از توصیف جمله غفلت می شود. این گو
دو گفتار به الگوهاي زایاي واژه سازي در مثنوي و ساخت اشتقاقی واژه توجه درپایانی و بخش دهم 

در بخش هاي مربوط سایر کلماتما را از  پرداختن به ساختمان اسم و صفت واین بخش.است شده
بی نیاز نموده است.

گامی مؤثر و قابل توجه در راستاي ،ساختار دستوري زبان فارسی در مثنوي توصیف به هر حال 
است که سبک شاعران و توصیفیِدستور تاریخی و  تاریخ زبان فارسی است.در قلمرو همین مطالعات

ن، آسی نظام دستوري رمثنوي اثري است متعلق به قرن هفتم که با برنویسندگان مشخص می شود.
.مختصات لهجه اي  و گویشی ،سبک شناسی و جایگاه آن در زبان فارسی آشکار خواهد شد
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به نام خدا

وي ـر معنــان بحـدي عطشــر شــگ

ه اي کن در جزیره ي مثنويــرجــف

دان که اندر هر نفس   ـفرجه اي کن چن

ی و بســـوي بینــوي را معنــــمثن

پیشگفتار

، آفتاب فروزنده ي آسمان ادب فارسی و عرفان اسالمی است. ذهن محمد بلخیموالنا جالل الدین 
همچون گوهري تابان می ،اي آفرید که در میان آثار منظوم عرفانی»عشق نامه«، و روان ويو زبان

قی که از زبان آن حقایحقیقتآفتابِتابد و  روز به روز و دم به دم  بر ارج و منزلت آن افزوده می شود.
، جلوه گري می » ماه اندر میان اختران « مانند،حکایت شده است،خاموش و ببریده از نیستانبی زبانِ

نگیرد.  » رنگ و تاب و رخشانی«،آفتاببرابر شاید سالیان سال بگذرد و لعلی همچون مثنوي درکند.
در برابر این ؛»دود فرش«وان از است نه چون حسودان و دی»نور عرش«غذایش از،آفتاب مثنوي 

این »شعشاع حضور«برون. »مشرق ها«برج قیرگون است اما این آفتاب از ، »مشرق خورشید «،آفتاب
همون خفاشی که تف خورشید را بر نمی تابد. عقل هاي کمتر ؛را چشم و دل هاي خراب بر نتابندآفتاب

،را در نیابند؛ زهره و عطارد و شهاب کیستند تا در پیش آفتاب»قرص آفتاب«این ،از زهره و شهاب
. برون آیند

، زندمیزد  و آنگهانی آتش اندر هوس میآگریزد و با روان انبیا در میمی»قرآن حق«، آنکه در آري
هاکه سهل دیدن آنهایی است نفسمی شود. چرا که قرآن جمله  شرح خبث»صدق قرآن«او گواه 

همچون دوزخی ،»مادر بت ها«. سهل است و سهل،اگر چه بت شکستن،»جهل است و جهل«
نمی گردد. اگر به دنبال رهایی از این دوزخ نفسی و »کم و کاست«نیز اژدها صفت است که با دریا ها

در »شرح و بیان«می خواهی جسم خاکی ات را بر افالك رسانی دواي تو عشق است ؛ همان که به 
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چید. نمی توان ي عشق»بی منتها«میوه ي شرح آن را جز از باغ ؛ بیگانه است،می آید و با دو عالمن
یافتند.»کار و کیا«از آن »جمله انبیا«همان عشقی که 

2/1763سر به سر فکر و عبارت را بسوزآتشی از عشق در جان بر فروز      

دن حقایق و سر چشمه ي فیاض و مع» نداي متعالی عرفان ایرانی«ا را جداي از اینکه موالن
دانسته اندو مثنوي وي آفتاب معنوي است الجرم درس و شرح آن نگاه هر خواننده را از لفظ به » معرفت

واژگان  زبان و شیوه ي تعبیر موالنا با هر شاعر دیگري متفاوت است. سببی براي معنا معطوف می کند.
تاب مفاهیم معنوي ،افت جز مگر احساس و تخیل و بیشه ي اندیشه اي که زبان معهوداین نمی توان ی

روح و لفظ ،دل جمله هاي آسمانی و روح انگیزترکیبات بدیع و تازه دربلند او را نداشته و او با آفرینشِ
زبان فارسی را طراوتی دیگر بخشید.

، قالب، نمایند. به اعتبار گونه هاي زبانعموماً انواع نوشته ها را به چند اعتبار طبقه بندي می 
موضوع ، ، به اعتباروشتهطبقه بندي هاست. مثنوي به عنوان یک نایني رز بیان از  جملهموضوع و  ط

و  از این حیث آثار پر واقع رد مداقه و بررسی و تحلیلي زبان بارها و بارها  مونوع بیان، قالب و گونه
معطوف به موضوع عرفان و قالب ،بهایی نیز نگاشته شده است.بسیاري از پژوهش هاي این چنینی

الزم است  ابتدا زبان و ،داستان و قصه و مطالعات سبک شناسی ادبی است. براي  شناخت سبک مثنوي 
گی هاي صرفی آگاهی از معانی لغات و ویژ،. بعضی از مثنوي پژوهانه شودشناختاختار هاي زبانی آنس

هاي ورود به جهان معنی آثار موالنا می دانند.و نحوي آن را از راه

، سبک را به مطالعه می گیرند اما رویکرد این دو متفاوت و هم پژوهشگر ادبیهم زبان شناس
نوشتار تحلیل می کند و است. زبان شناس سبک را به هدف تعیین الگوهاي کاربرد زبان در گفتار و
تحلیل سبک را به هدف هدف وي طبقه بندي عناصر زبانی متن است اما سبک شناسی ادبی غالباً

،و تفسیر خودشناسایی زیباشناسی آن انجام می دهد تا براي نقدتحلیل رابطه ي فرم و محتواي متن و 
ي نظریه«در کتاب ،رنه ولک  و وارن).1388:34بنگرید به فتوحی ، (داده هاي علمی فراهم نماید.

توان از اثر ادبی به عنوان توان مطالعه نمود. مینویسند: زبان ادبیات را از دو دیدگاه میمی»ادبیات
ط . اما  فقزبان شکسپیر را تمام و کمال نوشتسندي در تاریخ زبان استفاده نمود چنانکه فرانتس دستور 

دبیات کمک کند و هدف آن شود که  به مطالعه ي اي ادبی بدل میي زبان به مطالعهوقتی  مطالعه
).197: 1382( ولک و وارن ، ثیرات زیبا شناختی زبان باشد.بررسی تأ

ت. وقتی سخن از توصیف به توصیف ساختار دستوري زبان فارسی در مثنوي اس،موضوع این رساله
ن زمانی معین و یافتن قواعد آن زبان بدویک مقطع ید منظور تحقیق درباره ي یک زبان در آمیان می

است که در زبانبه دیگر سخن همان بعد همزمانیمی باشد.توجه به صورت و ساخت قدیمی آن 
کند. دستگاه و نظام ارتباطی بررسی میراستاي آن هر زبانی را در هر برشی از زمان به عنوان یک
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دهد که یا دستور تاریخی قرار میتاریخیآن را در برابر زبان شناسی،توصیف زبان به صورت همزمانی
تغییر و تحول آن را نیز تحلیل گاه علل هاي گوناگون بررسی رهتغییرات و تحوالت یک زبان را در دو

نماید.می

به دو ي مطالعاتی علم زبان شناسی ، دستور زبان است.عموماً دستور را یا حیطه هایکی از حوزه ها
وایی و آدرباره ي ساخت ،دستور زبان،بخش اصلی صرف و نحو تقسیم می کنند اما به طور کامل تر

رف و نحو ي آوا شناسی، صر مجموع این علم  چهار قسمت عمدهمعنایی زبان نیز بحث می نماید. پس د
نجا که پرداختن به آ. از اي دو قسمت آواشناسی و معناشناسی را الحاقی می دانندو  معناشناسی دارد. عده

ه همان دو هر چهار قسمت دستور زبان حوزه اي بسیار وسیع و در عین حال علمی است در این پژوهش ب
هاي بخش الحاقی شده است . بخش فراینداي گذرا به آن دو شود و تنها اشارهبخش اصلی توجه می

ي این  اشارات است.هاز زمر-اگر چه تحت تأثیر مطالعات  دستورهاي سنتی است -واجی

» مروري بر ادبیات موضوع«داختن  به این موضوع به طور کافی و وافی در فصلِرپو اهمیت علت
به طور خالصه می توان گفت: تمامی متون کهنی که به ؛گردیده استمطرح»نتیجه گیري«فصلو

هر یک از آنها اند  ولیشدهچه همه به زبان فارسی نگاشتهزبان فارسی دري نگاشته شده است اگر 
ي زبان در پیرنگ سبک هر شاعر یا هژي  ویاي از این زبان است .این گونهژهي ویمتعلق به یک گونه

کریم ي قرآن ي چند ترجمهنویسد که: تنها مقایسهاي میاستاد رواقی در مقالهنده بی تأثیر نیست.سنوی
..زبان ن دهنده ي اختالف گونه هاي زبان فارسی می باشد.به خوبی نشابه زبان فارسی در نواحی مختلف 

فارسی است اما مطالعه در زبان آثار نویسندگان و همه ، سجستان و هرات اگر چهمردم بلخ، نیشابور، مرو
مقدسی از قول هست. چنانکواژگانی انحوي و ،آوایی، صرفیشاعران این مناطق نمایانگر اختالف هاي 

پنج مرد از پنج حوزه ي اصلی خراسان گرد آوردند . هنگامی که :یکی از شاهان خراسان نقل می کند که
در محضر پادشاه به سخن آمدند پادشاه بر اساس لهجه و گونه هاي زبانی آنان قضاوت هایی نمود 

)18-15: 1363(رواقی،زبان مردم بلخ را سزاوار ترسل دانست.پادشاه.

ایم به در فصل روش شناسی پژوهش سخن گفتهي نوع و روش این  رساله به طور مفصلدرباره
گذشته نگرمورديِتوصیفیِو روش آن ايبنیادي ِکتابخانهنوع این  پژوهش طور خالصه، 

حکایت شکل گیري این پژوهش از آغاز تا فرجام به  شرح ذیل می باشد:باشد.می

. ایشان این موضوع را پیشنهاد دکتر شفیعی ز جانب یکی از دوستان پیشنهاد شداین موضوع اابتدا 
مغتنم جهت موضوع رساله دکتري مطرح شده بود.فرصت راا به دانشجویان می دانستند که بارهکدکنی  

دادن ایشان پس از نشان .درباره ي دستور زبان مثنوي گفت و گو نمودمشمردم و از نزیک با استاد
تحقیق تشویق نمودند. موضوع را با استادان خود در پژوهشگاه علوم ن صورتی کلی از آن مرا به انجام ای
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یل هاي راهنمایی ها و تشویق و تسهانسانی در میان گذاشتم که خوشبختانه مورد تأیید قرار گرفت.
به مدت چندین ماه در شت.، مرا به کوشش و جوشش در این وادي  وادارادفراستاد ارجمند آقاي دکتر  

ن و سبک شناسی غور نمودم. سپس  اولین دفتر مثنوي را زباکتب و مقاالت مربوط به تاریخ زبان ، دستور
ز شرح هاي  مطرح و منابع معتبر  ن را به دقت تمام و با استفاده اآچهار دفتر ، ت یک سالگشودم و به مد

خوردم که مرا به پرسش از در گلستان مثنوي به نکاتی بر میبه پایان رساندم. در این گشت و گذار
حاصل این اوقات ،چندین هزار یاداشتداشت.عه در کتب مربوط به دستور  وا میاستادان  راهنما یا مطال

حیران و سرگردان می یافتم. با مه  هآنها در میان آننگارش و ویرایش ،را براي تدوینبود که خود
هر امطابق و مناسب ب، هاها را بر اساس  یافتهخود و تأمل بسیار ، یاداشت ز استادان کسب راهنمایی ا

غافل در این حین از مشق نظري چهار چوب منابع اصلی خود دسته بندي نمودم.ي دستوريمقوله
آثار اریخ زبان فارسی اثر دکتر خانلري،تها رنگ و بوي آن آثار را دارد.نبودم چنانکه بسیاري از بخش

آثار دستوري دکتر ،فرشیدوردها و مقاله هاي مرحوم دکترابوالقاسمی، کتاب، آثار دکتردکتر معین
همیشه چون چراغی ،کلباسی و غیرهارژنگ ، مشکوه الدینی،شفایی،دکترهمچونی آثار استادانصادقی،

پنجم و ششم را هنگام هايهاي دستوري دفترراي تکمیل توصیفبناگفته نماندفرا راهم بوده اند.
به این معنی که در هر بخش از دفترهاي پنجم و ششم فقط یک یک خواندم.به شکل مورديتدوین

مقوله را جست و جو کرده ام.

نحوي ،هاي صرفیه ي اساسی فرایندهاي واجی ، ساختهاي پژوهش در چهار مقولدر نهایت یافته
هاي پژوهش) را به (یافتهپژوهشاین ده بخش فصل چهارم و واژگانی در قالب ده بخش شکل گرفت.

ن به این شرح است:آصورت نهایی فصول و بخش هاي خود اختصاص داد.

،مطرح تحقیق و روش شناسی آن پرداخته می شود.  فصل سوترتیب به در فصل اول و دوم به
له هایی همچون زبان و تعریف وبه مق. در این فصل به طور گذرا گیردرا در بر میپژوهشي پیشینه

ي این ت دستور زبان و مروري بر تاریخچهضرور،هاي آن علملم زبان شناسی و حیطه، جایگاه عزبان
، ارتباط دستور و خارج از ایران  به خصوص دستورهاي توصیفیي دستور نویسی در ایرانعلم، پیشینه

، مثنوي  ،به اختصار سخنانی براي ا و اثر گرانقدر اوه زندگی موالنتوصیفی با سبک شناسی و  نگاهی ب
شناخت ادبیات موضوع آمده است.

. بخش ه بخش را به خود اختصاص داده است، دهاي این تحقیق می باشدفصل چهارم که یافته
، تخفیف و سبک و دگرگونی حروف می پردازد. ابدال، حذفاول، در هشت گفتار به فرایندهاي واجی 

آثار و از،. در انتخاب اصطالحات این بخشهاستو نحت، ادغام از این دگرگونیقلب،فزایشا،سازي
بهره گرفته شده است.اندمطالعات امروزي زبان نگاشته شدهکه بر اساسییدستور ها
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اسم و گروه اسمی در سیزده گفتار به طور مفصل مطرح شده است.مباحث مختلف،در بخش دوم
هاي لگوهاي گروهالگوهاي نقش هاي اضافی و ندایی، انکات و ، معرفه و نکره، شمار، نام آواهامباحث

هاي این بخش می باشد.ایات پرسشی و مبهم  از اهم گفتاراسمی زنجیري، کن

، متقابل و اختصاص و ان متمم بخش اسم، به ضمایر شخصی، مشترك، اشارهبخش سوم به عنو
آنها پرداخته شده است.کاربردهاي نحوي 

صفت و گروه وصفی در مثنوي ،بخش چهارم ده گفتار را شامل می شود که از زوایاي مختلف
و شیوه ي کاربرد صفت ، درجات کلیاتی درباره صفت بیانی ،احکام وصف بررسی و توصیف شده است.

.بخش است، تعجبی و اشاره از اهم این مبهم، پرسشی، صفت، صفت و گروه وصفی عددي

ده است؛ جهت فعل، افعال به مباحث مختلف مربوط به فعل و گروه فعلی پرداخته شپنجمدر بخش
در گفتارهاي .وجوه و زمان افعال و ... از مباحث عمده ي این بخش است،پی بستی، معلوم و مجهول

ن اسنتفاده شده است.مربوط به ساختمان افعال و وجوه فعل از تقسیم بندي هاي دستورهاي گوناگو
–قائل شدن به وجوه التزامی مبحث افعال بسیط از منظرهاي گوناگون به فعل هاي متروك می پردازد.

معنایی قابل تبدیل به عالیقاین است که این وجوه از حیثرشرطی به خاط-مصدري یا التزامی
التزامی می باشند.

اي ویژه طبقه د به شیوهمعنا و ساختمان  قیو،کاربردد و گروه قیدي با توجه بهدر بخش ششم قی
و کیدي أاي ،قیدهاي تنج گفتاربه نام هاي قید فعل، قید جمله، قیدهاي اشارهپدر ابتدا قیداند.بندي شده

از حیث معنایی دسته بندي، اند سپس هر کدام از  این پنج گفتارقیدهاي مختص و مشترك تقسیم شده
همین روش در بخش هاي شواهد یافته شده بر اساس ساختمان ارائه شده اند.،کدامهرلآنگاه در ذی

مربوط به حروف اضافه و ربط و شبه جمله که بخش هاي هفتم و هشتم را شامل می شود صورت گرفته 
است.

ه الگوهاي جمل،نحو مثنوي اختصاص یافته است.در این بخش در هشت گفتار جمله بخش نهم به
س مطرح می شوند. منظور از  ي همجندر گفتار اول جمله با اجزاشرح و توصیف شده اند.، ي مثنويها

و معطوف آنها ممکن نقش تبعی معطوف دارندآنها ي اصلی و وابسته ، جمله هایی است که اجزاهمجنس
هایی است که منظور جمله.د به جمله هاي ناقص اشاره می شودپیاپی باشد.در گفتار بعیا است مکرر و

ابسته ي آنها حذف هایی خاص صورت گرفته باشد.این نوع ودر اجزاي به نوعی در اجزاي اصلی یا احیاناً
ي مباحث عمدهزاد رمثنوي حضور دارند.از حذفیات داراي الگوهاي مخصوص می باشد که با بسامد باال

می باشد که به طور مفصل پیوسته و وابسته هاي مرکبین بخش الگوهاي صرفی و نحوي جملها
، مله هاي مرکب پیوسته به: تمثیلی، تقابلی، تفسیري، بدلی، تأکیديجبررسی و توصیف می شوند.

ي پیرو به موصولی، بیانی، حیث جمله وارههاي  وابسته ازجمله.شده اندهمجنس و همپایه تقسیم
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، گزاره اي تقسیم نهادي،مقایسه اياي، مقصدي، مقداري، ببی، نتیجه، سزمانی، مکانی، شرطی، خالفی
، ترتیب جمله واره هاي وابسته و عناصر غیر الگوهاي نحوي،توضیح و توصیف حروف ربط. می شود 

به الگوهایی از جمله پرداخته می شود که در در گفتار هاي پایانیهمراه می باشد.با ذکر بسامدمستقل
گون جمله نشان ارسم الگوهاي گوناشود. این گفتار بگفته میها توازن و ترصیع وتکرار علم بالغت به آن

وحدت به آهنگ پایانی این نوع از جمله  توجه می شود و ازکه در علم بالغت فقط  داده می شود
واژگان دو مصراع چون  در این نوع جمله ها عموماً . غفلت می شود،هاي متوازنجملهنحويساختار

. این نوع جمله ها اژگانی براي آنها انتخاب شده استو–ساختاري مکرر می شوند عنوان وحدت
سبک شناسی ادبی نزدیک کرده شاید خود را بهها ه از توصیف. این گوندارندبسامد بی شماري درمثنوي 

مطرح گردیده که حاصل هاي دیگري ازاین بخش و بخش هاي دیگر چنین مقوله هاییباشد. در گفتار
ر پایان همین بخش از این نوع هاي همگون د. مبحث نقشباشدي زبان مثنوي میاختار دستورتوصیف س

.است

سازي در مثنوي و ساخت دو گفتار به الگوهاي زایاي واژهدر پایانیبخشیعنی؛ در بخش دهم
اشتقاقی واژه توجه شده است .و در واقع ساختمان کلمات از حیث مرکب یا مشتق بودن توصیف شده 

هاي مربوط بی نیاز نموده است.ختن به ساختمان اسم و صفت و ... در بخشما را از  پردااست.این بخش
طبقه بندي همین بخش ،  شیوه يین بخش به ساختمان کلمه توجه شدهو اگر در جایی دیگر غیر از ا

است.رعایت  شده 

کر نکات دیگري ضروري است:ي چگونگی تدوین و نگارش و همچنین محتواي این توصیف ها ذدرباره

در دستور زبان به ویژه .زبان متفاوت استکتب مربوط به علم دستورهاي دستوري با توصیف.1
الگوهایی مطرح آنگاه نمونه هایی می باشندزبانشناسی ه بر پایه ي نظریه هاي دستوري و دستورهایی ک

هاي ویژگیمعموالً، از زبان معیار مطابق با آن آورده می شود ؛ اما در توصیف ساختار دستوري یک اثر 
پربسامد و برجسته یک اثر توصیف می شوند و در این بین ممکن است پرداختن به بسیاري از نکات 

رهاي توصیفی خود را به سبک شناسی نزدیک می دستوري دیگر ضروري نباشد . به بیان دیگر دستو
حتی ممکن است نکاتی بیان کنند. یعنی اسلوب یک شاعر و یا یک اثر به طور خودکار مطرح می گردد و 

اقل آماده نمودن آغاز سبک شناسی و یا الاین شود که در کتب دستور زبان به آن توجهی نشده است.
می باشد.داده ها براي بیان سبک زبانی صاحب اثر 

زمینه تحقیق ، زبان فارسی در قرن هفتم بر اساس مثنوي است .چنانکه از عنوان رساله بر می آید2
به اسلوب بسامد ها که بر اساسو توصیفاتی که مطرح می شود بر اساس آن کتاب می باشد و در جایی

هاي دیگر چنین ویژگی هایی وجود که سایرین یا در زبان دوره تبه این معنا نیسمثنوي اشاره می شود 
ندارد.
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macroبزرگ تحقیقی هايینهمکه از شمار زو شروح مربوط به آنعظیم مثنوي.حجم 3

contextبا تمام اختالف نظرها و از یک سو و دایره وسیع قواعد و نکات دستوريمحسوب می شود
، و نقد برانگیزيو بعضاً تشتت آراهاي سنتی و جدید از سوي دیگر هاي گوناگون و نگرش دستورنظرگاه

از جمله  موانعی بوده که نگارنده از ،و ریاضی وار بودن مباحث دستوري که الزمه ي آن دقت تمام است
آغاز تا پایان این پژوهش با آن درگیر بوده و هنوز هم احساس نمی شود که کار به درستی انجام پذیرفته 

به این معنا شده است.توجه آن ضرورت هاي شعري خود عاملی دیگر بوده که کمتر به چرا که باشد.
که سعی شده است  ضرورت هاي شعري در بیان نکات دستوري کمتر دخیل باشد

که تا هاي گوناگون از یک مقوله استوجود اصطالحات و تقسیم بندي، یکی دیگر از این موانع.4
کسانی اصطالحات و مباحث داشته سعی گردیده روشی به کار بسته شود تا هماهنگی و یجایی که امکان

دل هاي دیگر یا در داخل پرانتز آورده شود و یا اینکه در پاورقی ا. این امر گاه سبب شده که معشکل گیرد
گر چه ا.همین عامل بوده است ،یکی از دالیل انتخاب پانویس  به جاي پی نوشت.توضیح داده شوند

یگر بوده است . ناگفته نماند که وجود دعوامل از از سایر آثار توضیح واژه ها و اصطالحات و ذکر شواهد 
این رساله را از آوردن واژه -در اولین جایی که به کار گرفته می شوند-پانویس و توضیح اصطالحات 

خواهد افزود.اگر چه داشتن واژه نامه بر حسن کار نامه بی نیاز ساخته است.

شوند البته ترتیب آنها بر و شواهد از میان شش دفتر انتخاب ها که نمونه.  سعی بر آن بوده 5
در ضمن از آوردن ابیاتی که .و ترتیب ابیات و دفتر هاي ششگانهنه نظم اساس اهمیت نمونه بوده 

ده ام. بوده اند پرهیز نموو یا جنبه ي روایتی داشته اندموقوف المعانی

جداي از چنانکه اشاره شد حجم عظیم مثنوي از یک سو و تفصیل مباحث دستور از سوي دیگر.6
چگونگی سبب شد که تدوین و طبقه بندي مطالب با دشواري مخصوصی روبرو شود.انبوه یاداشت ها

ا تغییر یافت .در تنظیم مطالب و همچنین چگونگی ویرایش و نگارش  براي یافتن شکلی  قابل قبول باره
titrویرایش نهایی با کسب نظر از استادان راهنما  عنوان هاي بخش ها به صورت درشت و با قلم تیتر

می ریز تر در وسط صفحه عنوان اصلی نیز با قلبخش هاي. زیرگرفتدر وسط سطر و صفحه قرار 
داشته اند عنوان ها آنها و زیربخشدر جایی که زیر مجموعه هاي اخیر نیاز به دسته بندي.نگاشته شد

شواهد و نمونه هاي  زیر مجموعه هاي . و چنانچه ستدر آغاز سطر با قلم برجسته نشان داده شده ا
ریزتر و اندکی تورفتگی یهم  نیاز به طبقه بندي داشته است با قلمیعنی زیر بخش زیر بخش ها سوم 

اعداد  اصلی و فرعی پشت عددي کهروش تنظیم ن شکل از این کار انجام پذیرفته و بدی، از آغاز سطر 
که اعداد به هم متصل می -تنظیم عدديبه جاي شیوهخالصه . پرهیز شده استسر هم قرار می گیرند

دن به صورت  شواهد و نمونه ها را نیز با پر رنگ کر.امو عنوان ها را ریز و درشت نمودهفقط اعدادشوند
.امبرجسته نشان داده



٨

تدوین دستور العمل انتخاب قلم هاي تایپ و نگارش و رسم الخط همه بر اساس . فصل بندي و 7
ادب ه به رسم الخط فرهنگستان زبان و . توجاستو مطالعات انسانیم انسانیوعلوهشگاه ژپدر رساله 

استاد اثر کتاب ویرایش و نگارش بته . الن فارسی همواره مد نظر بوده استفارسی براي حفظ هویت زبا
توصیه هاي استاد عزیز آقاي دکتر دکتر محمود فتوحی و اثر احمد سمیعی گیالنی و کتاب  آیین نگارش 

در ویرایش .سترساله نقش بسیاري داشته اسیاري براي تدوین درست و یک دست رادفر در موارد ب
به اینکه خواننده سرگردان نشود در ارجاعات ارجاعات اگر از چندین  یک نویسنده  استفاده شده است 

قید ر و شماره صفحه در تمام ارجاعات . تاریخ نشر اثاستفاده نشده است» همان« يواژهدرون متنی از
؛ یعنی از یک نویسنده فقط یک اثر ذکر شده در ارجاعات بعدي از دیده است. اما اگر خالف این بودهگر
ر اولین ارجاع چنانچه ارجاع به صورت درون متنی نبوده است در البته داستفاده شده است. » همان«

پانویس مشخصات کامل مأخذ ذکر شده است.

ز بنا بر اختصار و ایجا. با اینکه این پژوهش صفحات زیادي به خود اختصاص داده ولی بیان نکات 8
باشد اگر چه در موارد  نکته میبراي هرشواهد گوناگون بسامد و بیان. عامل حجم بسیار آن بوده است
.شده استبه ذکر شماره ابیات و  دفتر بسنده فقط بسیاري 

را در بر داشته زیرا هم شروح مختلف کریم زمانی بوده است .اثر»شرح جامع مثنوي«،. مبناي کار9
مثنوي معنوي که . البته از نرم افزارتصحیح شده توسط نیکلسون بوده استاو نسخه و هم نسخه اساس 

متنوع استفاده ت جست و جو هاي ز  به خاطر قابلینیتهیه شده،توسط مرکز تحقیقات علوم اسالمی
کرده ام.

طرح توصیف جوشش و دولت هم نشینی با مثنوي پس از دو سال و اندي کوشش واینک که 
مثنوي صورت می پذیرد جا دارد که پس از سپاس از خداوند منان به درساختار دستوري زبان فارسی 

محمد مصطفی و عترت و لعالمین لخاطر دولت همنشینی با مثنوي و درود  بر انبیا و اولیا به ویژه رحمه 
بدون ، استادان و دوستانی سپاسگزاري نمایم کهزرگ موالنا جالل الدین از بزرگانو نیز روح بخاندان او 

و عزیز محققم و سعی و صبر ایشان این دستاورد اندك و خرد تحقق نمی پذیرفت : نخست استاد اهتما
، پیمودن این طریق بلند را براي این مشتاق کوتاه تر و که با تشویق و تسهیل،آقاي دکتر ابوالقاسم رادفر

نخواهد کرد.هیچ سپاسی جبران خدمت هاي صادقانه و زحمت هاي صمیمانه ي وي راآسانتر نمودند.
ي ایشان برایم راهگشا  و هاي گزیدهسخنان موجز و راهنماییدوم حضرت استاد محسن ابوالقاسمی که 

سه دیگر همچون سندي محکم و استوار بوده است. جایگاه این استاد در این رساله جانشین ناپذیر بود.
به پرسش هاي ه در همه حال با فروتنی و تأنی  پورنامداریان کتقیاستاد ذوفنون و اندیشمند آقاي دکتر

ات زبان و ادبیات فارسی را برایم روشن نموده مو بسیاري از مبهاندبنده پاسخی عالمانه و قانع کننده داده
استاد گرانمایه و بزرگوار آقاي دکتر علی اشرف صادقی در شکل گیري  و ياند. چهارم نقش ارزنده 

و نزبادر فرهنگستانیاري از اوقات ارزنده ي خویش را بود.از این که بسانسجام این رساله بی بدیل
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رسش هاي شفاهی و تلفنی این جانب اختصاص دادند مرا مرهون منت و ممنون محبت پادب فارسی به  
خویش نمودند.

مه ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی  دانشگاه عالوفایی عباسعلی آقاي دکتراز استاد ارجمند 
جهانگرد ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و فرانک خانم دکترطباطبایی و استاد گرامی 

و با نظر نیک و منتقدانه ي خویش باعث ینکه این رساله را مطالعه فرمودهاجهتمطالعات فرهنگی به
ند  قدردانی و تشکر می کنم.ه اصالح و اصالح این پژوهش شد

نقش وي در تمهید و تکمیل  و و مشوقی مشفق بوده است همسرم که همواره حامی پاس زحمات 
.جانشین ناپذیر است تشکر و سپاسی جداگانه می طلبدزندگی ام و پیراستن و آراستناین دفتر

دکتر مهدي احمدي ، عضو هیئت زحمات عزیزان دیگري  نیز الزم و بجاست :ازقدردانی و سپاس
دکتر حمید رضا دیگر ات سمت به خاطر راهنمایی هاي ایشان در زمینه ي زبان شناسی  علمی انتشار

خانم زهرا .که  نقش ایشان در پیشنهاد این موضوع انکار ناپذیر است استاد دانشگاه سمنان،توکلی
به دیده ي رضا و محبت را ویرایش این اثرسختی هاي  کهمحترم زبان و ادبیات فارسی، دبیرافصحی 
آقاي فروتن مھر مدیر محترم مؤسسھ ھمچنین از وپذیرفتند 

كھخاطر سعي بلیغيبھپرنیان متینفرھنگي ھنري
.رسالھ داشتھ انداینتكثیردر تایپ و

به ،نها ببرم آو دوستان دیگري که نتوانستم نامی از ناشناخته سپاس من براي همه ي اینان و یاران
طلبم.خداوند کریم پاداشی کریمانه میاز درگاه،ي منتی که بر من دارندسابقه

د این سر خوشانــان        کز رحیقت می چشنـــدست ما گیر و در آن مجلس کش
نـــدیند این مشک را اي ربـسر مبدي ازین     ــی رسانیــا بویـــچون به م

والحمدهللا وحده و صلی اهللا علی محمد و عترته 
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توصیف ساختار دستوری زبان فارسی در مثنوی معنوی موالنا                       
١١فصل اول / کلیات طرح تحقیق 

: کلیات طرح تحقیقفصل اول

مسألھ ی  پژوھش. ١
بی تردید ، مثنوی موالنا یکی از آثاری است کھ از 
حیث ادب و عرفان در صدر قرار دارد و از گذشتھ تا بھ حال 
مورد توجھ اھل ادب و عرفان قرار گرفتھ و تحقیقات گسترده 
ای در راستای آن انجام پذیرفتھ است.این استقبال بی 

و جذابیت نظیر،مرھون عظمت روح موالنا و بھ دنبال آن رفعت 
عمیق مثنوی است.در جست و جوی راز این جذابیت،زبان او کم 

اگر چھ موالنا جز دلدار نیندیشیده و در پی بیان ؛ارج نیست
معانی شکوھمند دینی و عرفانی در قلمرو تعلیمی و غنایی 

است .
محمل این اندیشھ ھای بلند چیست؟ :حال باید پرسید

آیا این محمل  جز زبان است.این کھ یکی از نقش ھای زبان، 
محمل اندیشگی است بر ھیچ زبان شناسی پوشیده نیست .کشش 
ھا و جوشش ھای روح بی پروا سبب شده تا در زبان وی ، 
روحی دیگر دمیده شود.مطالعھ در دستور زبان مثنوی این 

می سازد. زبان و معنا در مثنوی دگرگونی را آشکار
توأمانندو چنان بھ ھم گره خورده اندکھ جدایی آن دو ممکن 
نیست. ساختار دستوری زبان فارسی در مثنوی موالنا دارای 
برجستگی ھا،خالف عادت ھاو منطق گریزی ھایی است کھ جز در 
ھمان نظام معنایِی زبان وی قابل بررسی نمی باشد.در ھمان 

ھ بھ  برجستگی ھای دستوری و ابداعات نظام است ک
آوایی،صرفی ،نحوی و واژگانی وی پی می بریم.


