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 :تقدیم به
                                 نهایت اخالص و پاکبازی به متعل مان  علم و دانش خود را با استادان و معلمان و آموزگارانی کهۀ هم

 کنند می نثار
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 سرزمین دفاع نموده اند انی که با جان خویش از اینو شهید دلیرانی که تا پای جان
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 فهرست مطالب
 

 11 ........................................................................................... دهيچک

 13 ....................................................................................... شگفتاريپ

 .Error! Bookmark not defined ................................................ موضوع اتیبر ادب یمرور

.Error! Bookmark not defined....................................    زبان   ف ي  عر        زبان و ت: ۱

.Error! Bookmark not defined........................................... ی         زبان شناس: ۲

.Error! Bookmark not defined.............................................         دستورزبان: ۳

 ی             زبران فارسر     ی     بررا    ی ف ی   توص   ی  ها         و دستور   ی س ي           بر دستور نو   ی                     ضرورت دستورزبان و گذر: ۴
.............................................................Error! Bookmark not defined.

 Error! Bookmark ی            زبان در مثنو   ی          ساخت دستور   ف ی     و توص   ی    شناس          سبک، سبک: ۵

not defined.

 Error! Bookmark not....ها و حروف( واج ی)دگرگون یواج يندهایفرا:فصل اول

defined.

 Error! Bookmark not          ها و حروف(     واج   ی       )دگرگون   ی   واج   ی    ندها ي      بر فرا   ی     درآمد: ۱

defined.

.Error! Bookmark not defined...................................................     ابدال: ۲

.Error! Bookmark not defined...................................................   حذف: ۳

.Error! Bookmark not defined................................. ی        وسبک ساز   ف ی   تخف: ۴

.Error! Bookmark not defined................................................. ش ي    افزا: ۵

.Error! Bookmark not defined............................................         قلب و نحت: ۶

.Error! Bookmark not defined...................................................     ادغام: 7

.Error! Bookmark not defined..............................    درنگ   ی ر ی            واحد زبر زنج: ۸

 .Error! Bookmark not defined ............................. یماسم و گروه اس: فصل دوم

.Error! Bookmark not defined..........................................            معرفه و نکره: ۱

.Error! Bookmark not defined...................................................    شمار: ۲

.Error! Bookmark not defined............................................        اسم جنس : ۳

.Error! Bookmark not defined.................................                 اسم خاص و اسم عام: ۴

.Error! Bookmark not defined......................................... ی   وصف   ی  ها     نام: ۵

.Error! Bookmark not defined...............................................       اسم ذات: ۶



 

.Error! Bookmark not defined.................................................        نام آوا : 7

.Error! Bookmark not defined...........................                    حاصل مصدر و اسم مصدر: ۸

.Error! Bookmark not defined.............................................        اسم مصغر: ۹

.Error! Bookmark not defined.......................................   اسم   ی  ها     نقش:  ۱0

.Error! Bookmark not defined..... ی       در مثنو   ی ر ی   زنج     ی   اسم   ی  ها      گروه   ی  ها      الگو:  ۱۱

.Error! Bookmark not defined...............    آنها   ی            و کاربرد نحو   ی    پرسش    ات ي   کنا:  ۱۲

.Error! Bookmark not defined............................................        اسم مبهم:  ۱۳

 .Error! Bookmark not defined .......................... ها(ني)جانش ریضما: فصل سوم

.Error! Bookmark not defined.................................     ها(     ن ی     )جانش   ر ي   ضما: ۱

.Error! Bookmark not defined.....................      )متصل(      وسته ی پ   ی   شخص   ر ي   ضما: ۲

.Error! Bookmark not defined........................................     مشترک   ر ي   ضما: ۳

.Error! Bookmark not defined...........................................     اشاره   ر ي   ضما: ۴

.Error! Bookmark not defined.........................................        متقابل     ر ي   ضما: ۵

.Error! Bookmark not defined.............................. ( ی           اختصاص )ملک   ر ی  ضم: ۶

 .Error! Bookmark not defined ...................... یصفت و گروه وصف: فصل چهارم

.Error! Bookmark not defined................. ی  ان ی             درباره صفات ب   ی  ات ی       ها و کل      نکته: ۱

.Error! Bookmark not defined...................          کاربرد صفت   ۀ و ی             احکام وصف و ش: ۲

.Error! Bookmark not defined.......................................           ساختمان صفت: ۳

.Error! Bookmark not defined...........            صفت با موصوف                    مطابقت و عدم مطابقت : ۴

.Error! Bookmark not defined..........................................         درجات صفت: ۵

.Error! Bookmark not defined.......................... ی   عدد   ی              صفت و گروه وصف: ۶

.Error! Bookmark not defined............................    مبهم   ی              صفت و گروه وصف: 7

.Error! Bookmark not defined......................................... ی        صفت پرسش: ۸

.Error! Bookmark not defined.......................................... ی        صفت تعجب: ۹

.Error! Bookmark not defined.........................                       صفت اشاره و کلمات اشاره:  ۱0

 .Error! Bookmark not defined ............................ یفعل و گروه فعل: فصل پنجم

.Error! Bookmark not defined........................................             ساختمان افعال: ۱

.Error! Bookmark not defined..................             گذرا و ناگذر(   ی  ها      )فعل        جهت فعل: ۲



 

 Error! Bookmark not                   افعال گذرا به مسند(   ا ي           ل ناقص الزم      )افعا   ی           افعال اسناد: ۳

defined.

.Error! Bookmark not defined........................................ ی   بست   ی       افعال پ: ۴

 !Error                     گذرا به مفعول و مسند(   ا ي   ی         ناقص متعد   ی  ها      )فعل   ر ي       مسند پذ   ی  ها     فعل: ۵

Bookmark not defined.

.Error! Bookmark not defined.......................................             معلوم و مجهول  :    ۶

.Error! Bookmark not defined...............................     افعال   ی  ها             وجوه و زمان: 7

.Error! Bookmark not defined..................   فعل   ی   صرف   ی         و پسوندها        شوندها ی پ: ۸

 .Error! Bookmark not defined ........................... يديو گروه ق ديق: فصل ششم

.Error! Bookmark not defined................................................   فعل   د ی ق: ۱

.Error! Bookmark not defined..............................................    جمله   د ی ق: ۲

.Error! Bookmark not defined...................................... ی ا       اشاره   ی   دها ی ق: ۳

.Error! Bookmark not defined........................ ی د ی   تأک   ی   دها ی ق   ا ي   د ی ق   د ی   تأک: ۴

.Error! Bookmark not defined...............................             مختص و مشترک    د ی ق: ۵

 .Error! Bookmark not defined ......................... حروف اضافه و ربط: فصل هفتم

.Error! Bookmark not defined...................................                حروف اضافه و ربط: ۱

.Error! Bookmark not defined................................... (   وند ی           حروف ربط )پ: ۲

 .Error! Bookmark not defined ....................... شبه جمله )اصوات(: فصل هشتم

.Error! Bookmark not defined............................ ر ي     و تحذ   ه ی   تنب   ۀ       شبه جمل: ۱

 .Error! Bookmark not defined .................................................. جمله: فصل نهم

.Error! Bookmark not defined.............................     همجنس   ی            جمله با اجزا: ۱

.Error! Bookmark not defined.......................................    ناقص   ی  ها      جمله: ۲

.Error! Bookmark not defined.................            گذرا به مسند    يی     سه جز   ی  ها      جمله: ۳

.Error! Bookmark not defined................................  يی       چهار جز   ی  ها      جمله: ۴

.Error! Bookmark not defined. ی            مرکب در مثنو   ی  ها      جمله   ی     و نحو   ی   صرف   ی    الگو: ۵

.Error! Bookmark not defined...................................                 مطابقت نهاد و فعل: ۶

   ی     نحرو    ی           از الگوهرا    ی   کر  ي   (،       وسرته  ی  )پ   ی       همسران    ی    هرا     جمله   « ی      واژگان  - ی      ساختار »     وحدت : 7

.Error! Bookmark not defined................................ ی       در مثنو   ن ي   آفر   ی ق ی   موس

.Error! Bookmark not defined......                             همگون و ناهمگون در کلمات مکرر   ی  ها     نقش: ۸



 

 Error! Bookmark ... واژه یو ساخت اشتقاق يساز واژه يایزا يالگوها: دهم فصل

not defined. 
 !Error      الگوها   ن ي ا   ت ی            موالنا از ظرف   ی             و ابداعات هنر   ی       در مثنو   ی   ساز      واژه   ی ا ي  زا   ی      الگوها: ۱

Bookmark not defined.

.Error! Bookmark not defined..................................    واژه   ی           ساخت اشتقاق: ۲

 .Error! Bookmark not defined ............................................. منابع یشناس کتاب





 

 یدهچک

 

. سرالمی اسرت  آسمان ادب فارسی و عرفران ا ۀ آفتاب فروزند، محمد بلخی موالنا جالل الدين

همچرون   ،آفريرد کره در میران آ رار منظروم عرفرانی      ای  عشق نامره ، ذهن و زبان و روان وی

بی ترديد مثنوی موالنا به عنوان يک ا ر عرفانی و ادبری در صردر قررار    . تابد می گوهری تابان

ای  ذشته تا به حال مورد توجه اهل ادب و عرفان قرار گرفته و تحقیقرات گسرترده  دارد و از گ

مرهرون عظمرت روم موالنرا و بره     ، اين استقبال بی نظیر. در راستای آن انجام پذيرفته است

زبران او  ، در جست و جوی راز ايرن جرذابیت  . دنبال آن رفعت و جذابیت عمیق مثنوی است

روم بی پروا سبب شده تا در زبان وی روحری ديگرر   ای ه و جوششها  کشش. کم ارج نیست

سراخت  . اسرت مطالعه در ساخت دسرتوری زبران مثنروی گرواه ايرن حقیقرت       . دمیده شود

هرايی   و منطرق گريرزی  هرا   خالف عادتها،  ستگیربرج، اتررثنوی دارای مختصردستوری م

   .باشد نمی قابل بررسی،                              که جز در نظام معنايی زبان  آن باشدمی

منظرور از   .پرردازد مری « توصیف ساخت دستوری زبان فارسی در مثنروی » به ، راين ا

يک زبان در يک مقطع زمانی معین و يافتن قواعد آن زبران بردون    ۀتحقیق دربار ،توصیف

آن را در برابرر  ، توصریف همزمرانی زبران   . باشرد  مری  آن توجه به صورت و ساخت قرديمی 

گونراگون  هرای   ان را در دورهحروالت يرک زبر   دهد که تغییررات و ت  می دستور تاريخی قرار

هردف و ضررورت ايرن     ۀدربرار . نمايرد  می گاه علل تغییر و تحول آن را نیز تحلیل، بررسی

تمامی متون کهنی که به زبان فارسی دری نگاشرته  : توان گفت می پژوهش به طور خالصه

 ۀگونر  کير  هق بر ولی هر يک از آنها متعلاند  شده اگر چه همه به زبان فارسی نگاشته شده

جدای از شناخت بیشتر از زبان فارسری در نشران   ، ۀ ويژهاين گون. از اين زبان استای  ويژه

   .دادن پیرنگ سبک هر شاعر يا نويسنده بی تأ یر نیست

                   دی  گذشرته نگرر                          و روش آن توصریفی  مرور     ای                       بنیرادی  کتابخانره    ،      تحقیق         نوع اين

   در   ،    اول       فصرل   .                    خود اختصاص داده است      را به        ه فصل د           اين تحقیق    های       افته ي   .    باشد    می

        تخفیف و   ،    حذف  ،      ابدال  .       پردازد    می                و دگرگونی حروف                            هشت گفتار به فرايندهای واجی 

     دوم          در فصرل   .       هاسرت                             ادغرام از ايرن دگرگرونی      و             قلب و نحرت   ،       افزايش  ،         سبک سازی

  .                                                            اسم و گروه اسمی در سیزده گفتار به طور مفصل مطرم شرده اسرت               مباحث مختلف

           متقابرل و    ،        اشراره   ،        مشرترک   ،              به ضماير شخصی  ،                  نوان متمم بخش اسم        سوم به ع     فصل

             صفت و گرروه    ،         ده گفتار    در       چهارم     فصل  .       پردازد    می                       و کاربردهای نحوی آنها       اختصاص 



 

                    پرنجم بره مباحرث              در فصرل   .        نمايرد     می               بررسی و توصیف  ،                        وصفی را از زوايای مختلف

  ،                افعال پی بسرتی   ،        جهت فعل  ؛                                فعل و گروه فعلی پرداخته شده است               مختلف مربوط به 

          در فصرل   .                  ايرن بخرش اسرت      ۀ            از مباحث عمد    ...                    وجوه و زمان افعال و  ،              معلوم و مجهول

       خراص    ای                   قیود بره شریوه                  معنا و ساختمان  ،                          وه قیدی با توجه به کاربرد            ششم قید و گر

                                                      هفتم و هشتم به حرروف اضرافه و ربرط و شربه جملره         های      فصل     اند.      شده     بندی       طبقه

           نهم به نحو      فصل  .                           مذکور بی شباهت با قید نیست    های    ش            روش توصیف بخ  .       پردازد    می

        شررم و    ،               الگوهای جمرالت    ،            در هشت گفتار     فصل       در اين   .                       مثنوی اختصاص يافته است

              گفترار بعرد     .      شرود       مری                                          در گفتار اول جمله با اجزای همجنس مطررم      اند.            توصیف شده

      هرای                     توصریف مفصرل الگو               ايرن فصرل    ۀ             از مباحث عمد  .                   ناقص را در بر دارد    های       جمله

                            پايرانی در دو گفترار بره       و       دهرم           در فصرل   .       باشرد     می      مرکب    های                   صرفی و نحوی جمله

      ايرن    .                                         سراخت اشرتقاقی واژه توجره شرده اسرت                 در مثنوی و     سازی                     الگوهای زايای واژه

        مربروط      های         در بخش            ساير کلمات                                پرداختن به ساختمان اسم و صفت و              بخش ما را از

   .                  بی نیاز نموده است

گرامی مرر ر و قابرل    ، ت دستوری زبان فارسی در مثنروی ختوصیف سا به هر حال

در قلمرو همرین مطالعرات   . تاريخ زبان فارسی است توجه در راستای دستور تاريخی و

مثنروی ا رری اسرت    . شود می است که سبک شاعران و نويسندگان مشخص توصیفی

، و گويشری ای  مختصرات لهجره  ، وری آنمتعلق به قرن هفتم که با بررسی نظام دسرت 

   .و جايگاه آن در زبان فارسی آشکار خواهد شدشناسی  سبک



 

 پیشگفتار
 

 

 به نام خدا

 گررررر شرررردی عطشرررران بحررررر معنررروی 
 

 

 ای کررن در جزيرررۀ مثررررنوی   فرررجرررررره
 

 
 

 ای کرن چنرردان کره انردر هرر نفرس        فرجه
 

 

 ثنرررررروی را معنررررروی بینررررری و بررس م
 

 

آسمان ادب فارسی و عرفران اسرالمی   ۀ اب فروزندآفت، موالنا جالل الدين محمد بلخی
، آفريد که در میان آ ار منظوم عرفانیای   «عشق نامه»، ذهن و زبان و روان وی. است

 برر ارج و منزلرت آن افرزوده    روز بره روز و دم بره دم   تابد و می همچون گوهری تابان
، بريرده از نیسرتان                                                       آفتاب  حقیقت  حقايقی که از زبان آن بی زبان  خاموش و ب. شود می

شرايد سرالیان   . کنرد  می جلوه گری، «ماه اندر میان اختران» مانند، حکايت شده است
. نگیررد « رنگ و تراب و رخشرانی  »، بآفتا سال بگذرد و لعلی همچون مثنوی دربرابر

؛ «دود فرش»است نه چون حسودان و ديوان از « نور عرش» غذايش از، آفتاب مثنوی
« هامشرق»برج قیرگون است اما اين آفتاب از ، «مشرق خورشید»، در برابر اين آفتاب

ون چر هم؛ خرراب برر نتابنرد   هرای   اين آفتراب را چشرم و دل  «            شعشاع حضور ». برون
قررص  »ايرن  ، کمتر از زهره و شهابهای  عقل. بدتا نمی ف خورشید را بر           خفاشی که ت 

 . برون آيند، آفتابزهره و عطارد و شهاب کیستند تا در پیش ؛ را در نیابند« آفتاب
و آنگهرانی آترش    آمیرزد  گريزد و با روان انبیا در می می« قرآن حق»آنکه در ، آری

             شررم خبرث     چرا کره قررآن جملره   . شود می «صدق قرآن»او گواه ، زند اندر هوس می
سهل  ،اگر چه بت شکستن، «است و جهلجهل »هايی است که سهل ديدن آنها  نفس

کرم  »نیز ها  همچون دوزخی اژدها صفت است که با دريا، «مادر بت ها». است و سهل
خواهی جسم خاکی  می اگر به دنبال رهايی از اين دوزخ نفسی و. گردد نمی «و کاست
آيرد و   نمی در« شرم و بیان»همان که به ؛ بر افالک رسانی دوای تو عشق است ات را

. توان چید نمی ی عشق«بی منتها»شرم آن را جز از باغ ۀ میو ؛بیگانه است، با دو عالم
 .  يافتند« کار و کیا»از آن « جمله انبیا»همان عشقی که 

 آتشرررری از عشررررق در جرررران برفررررروز   
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معردن حقرايق و سرر    »و « ندای متعرالی عرفران ايرانری   »جدای از اينکه موالنا را 

نروی اسرت الجررم درس و    و مثنروی وی آفتراب مع  اند  دانسته« فیاض معرفتۀ چشم

تعبیر ۀ زبان و شیو واژگان. کند می معطوفلفظ به  معناشرم آن نگاه هر خواننده را از 

تروان يافرت جرز مگرر      نمری  سببی بررای ايرن  . موالنا با هر شاعر ديگری متفاوت است

تراب مفراهیم معنروی بلنرد او را     ، که زبان معهرود ای  انديشه ۀاحساس و تخیل و بیش

، آسرمانی و روم انگیرز  هرای                                            با آفرينش  ترکیبات بديع و تازه در دل جملهنداشته و او 

 .  روم و لفظ زبان فارسی را طراوتی ديگر بخشید

، الرب ق، زبانهای  گونه. نمايند بندی می را به چند اعتبار طبقهها                    عموما  انواع نوشته

بره  ، شرته عنوان يرک نو مثنوی به . هاستبندی  طبقهاين  جملۀ موضوع و طرز بیان از

مورد مداقه و بررسی و تحلیل  زبان بارها و بارها ۀقالب و گون، نوع بیان، اعتبار موضوع

ايرن  هرای   بسیاری از پرژوهش . از اين حیث آ ار پر بهايی نیز نگاشته شده است و واقع

شناسری   معطوف به موضوع عرفان و قالب داستان و قصره و مطالعرات سربک   ، چنینی

زبرانی آن  هرای   ابتدا زبان و ساختار الزم است، بک مثنویشناخت س برای. ادبی است

آگرراهی از معررانی لغررات و ، بعضرری از مثنرروی پژوهرران                 مضررافا  اينکرره؛ ناخته شررودشرر

 .  دانند می های ورود به جهان معنی آ ار موالنا صرفی و نحوی آن را از راههای  ويژگی

رنرد امرا رويکررد    گی مری  سبک را به مطالعه، هم زبان شناس و هم پژوهشگر ادبی 

زبان شناس سبک را به هدف تعیین الگوهرای کراربرد زبران در    . اين دو متفاوت است

عناصرر زبرانی مرتن اسرت امرا      بندی  کند و هدف وی طبقه می گفتار و نوشتار تحلیل

فرم و محتروای مرتن و   ۀ                                           ادبی غالبا  تحلیل سبک را به هدف تحلیل رابطشناسی  سبک

علمری  هرای   داده، دهد تا برای نقرد و تفسریر خرود    می مشناسايی زيباشناسی آن انجا

 ۀنظري»در کتاب ، «وارن»و  «رنه ولک» .(۳۴: ۱۳۸۸، )بنگريد به فتوحی. فراهم نمايد

تروان از ا رر    می. توان مطالعه نمود می زبان ادبیات را از دو ديدگاه: نويسند می« ادبیات

 دسرتورزبان ، انکره فررانتس  ادبی به عنوان سرندی در تراريخ زبران اسرتفاده نمرود چن     

ادبری بردل    زبران بره مطالعرۀ    ۀمطالعر  فقط وقتی اما. شکسپیر را تمام و کمال نوشت

ادبیات کمک کند و هدف آن بررسری ترأ یرات زيبرا شرناختی     ۀ به مطالع شود که می

 . (۱۹7: ۱۳۸۲، ولک و وارن). زبان باشد

       عموما  . است ستورزباند، مطالعاتی علم زبان شناسیهای  یطهيا حها  يکی از حوزه 

، کننرد امرا بره طرور کامرل ترر       مری  قسریم دستور را به دو بخش اصلی صرف و نحرو ت 
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پرس در مجمروع   . نمايرد  مری  ساخت آوايی و معنايی زبان نیز بحثۀ دربار، دستورزبان

ای دو  عرده . معناشناسری دارد  صرف و نحرو و ، آوا شناسی ۀچهار قسمت عمد اين علم

از آنجا که پرداختن به هرر چهرار   . دانند می اسی را الحاقیقسمت آواشناسی و معناشن

اين پژوهش به همران   گیرد لهذا می را در بربسیار وسیع ای  حوزه ،دستورزبانقسمت 

ای  ، بره طرور گرذرا اشراره    و بره آن دو بخرش الحراقی    نمايرد  می دو بخش اصلی توجه

رهای سنتی است دستو اگر چه تحت تأ یر مطالعات -بخش فرايندهای واجی. شود می

 . اشارات است اين ۀاز زمر-

. ساخت دستوری زبان فارسری در مثنروی اسرت    جامع توصیف، موضوع اين رساله

آيد منظور تحقیق دربارۀ يک زبان در يرک مقطرع    وقتی سخن از توصیف به میان می

 زمانی معین و يافتن قواعرد آن زبران بردون توجره بره صرورت و سراخت قرديمی آن        

يگر سخن همان بعد همزمانی زبان است که در راستای آن هر زبرانی را  به د. باشد می

توصریف  . کنرد  در هر برشی از زمان به عنوان يک دستگاه و نظام ارتباطی بررسی مری 

تاريخی يرا دسرتور تراريخی قررار     شناسی  آن را در برابر زبان، زبان به صورت همزمانی

هرای گونراگون بررسری گراه علرل       دهد که تغییرات و تحوالت يک زبان را در دوره می

 .  نمايد تغییر و تحول آن را نیز تحلیل می

به زبان فارسی دری نگاشرته  تمامی متون کهنی که : توان گفت می به طور خالصه

 بره يرک  ولی هر يک از آنهرا متعلرق    اند اگر چه همه به زبان فارسی نگاشته شده شده

بران در پیرنرگ سربک هرر شراعر يرا       ز ۀويرژ  ۀاين گون. زبان استای از اين  ويژه ۀگون

چنرد   ۀنويسرد کره تنهرا مقايسر     ای می استاد رواقی در مقاله. نويسنده بی تأ یر نیست

اخرتالف  ۀ قرآن کريم به زبان فارسی در نواحی مختلف به خوبی نشران دهنرد   ۀترجم

سجستان و هررات اگرر   ، مرو، نیشابور، زبان مردم بلخ... باشد می زبان فارسیهای  گونه

اما مطالعه در زبان آ ار نويسرندگان و شراعران ايرن     آيدبه حساب میمه فارسی ه چه

چنانکره مقدسری از   . نحوی و واژگانی است، صرفی، آوايیهای  مناطق نمايانگر اختالف

ۀ اصلی خراسان گرد پنج مرد از پنج حوز: کند که می قول يکی از شاهان خراسان نقل

سرخن آمدنرد پادشراه برر اسراس لهجره و        هنگامی که در محضر پادشراه بره  . آوردند

. پادشاه زبان مردم بلخ را سزاوار ترسل دانسرت . نمودهايی  زبانی آنان قضاوتهای  گونه

 (۱۸-۱۵: ۱۳۶۳، )رواقی
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گذشوته                   توصيفی  مووردي  و روش آن  اي                 بنيادي  کتابخانه ،پرژوهش  اين نوع 

 :باشد می شرم ذيل هحکايت شکل گیری اين پژوهش از آغاز تا فرجام ب. باشد می نگر

ايشران ايرن موضروع را    ؛ ابتدا اين موضوع از جانب يکی از دوستان پیشرنهاد شرد  

دانستند کره بارهرا بره دانشرجويان جهرت موضروع        می پیشنهاد دکتر شفیعی کدکنی

 ۀدربرار  ،«اسرتاد »فرصت را مغتنم شمردم و از نزيک با . رساله دکتری مطرم شده بود

ايشان پس از نشان دادن صورتی کلی از آن مرا . نمودم زبان مثنوی گفت و گو دستور

لروم  موضوع را برا اسرتادان خرود در پژوهشرگاه ع    . به انجام اين تحقیق تشويق نمودند

اسرتاد ارجمنرد آقرای    هرای   و تشويق و تسرهیل ها  راهنمايی. انسانی در میان گذاشتم

نردين مراه در   به مردت چ  .واداشت مرا به کوشش و جوشش در اين وادی، رادفر دکتر

 سرپس . غرور نمرودم  شناسی  دستورزبان و سبک، کتب و مقاالت مربوط به تاريخ زبان

چهار دفتر آن را به دقت تمرام و برا   ، اولین دفتر مثنوی را گشودم و به مدت يک سال

در ايرن گشرت و گرذار در    . به پايان رساندم مطرم و منابع معتبرهای  استفاده از شرم

يرا مطالعره در    ه مرا بره پرسرش از اسرتادان   خوردم ک تی بر میبه نکا، مثنوی        گلستان 

حاصل اين اوقرات برود کره    ، چندين هزار ياداشت. داشت وا می کتب مربوط به دستور

را هرا   ياداشرت . يافتم می نگارش و ويرايش آنها حیران و سرگردان، خود را برای تدوين

در ايرن حرین از   . نمرودم ی بند دستوری دستهۀ با هر مقول متناسب ،ها يافته بر اساس

ها رنرگ و بروی آن    مشق نظری منابع اصلی خود غافل نبودم چنانکه بسیاری از بخش

آ رار دکترر   ، آ رار دکترر معرین   ، تراريخ زبران فارسری ا رر دکترر خرانلری      . آ ار را دارد

، آ ار دستوری دکتر صرادقی ، مرحوم دکتر فرشیدوردهای  ها و مقاله کتاب، ابوالقاسمی

همیشره  ، کلباسی و غیرره ، مشکوه الدينی، ارژنگ، انی همچون دکتر شفايیآ ار استاد

مجبرور   های دستوری ناگفته نماند برای تکمیل توصیفاند.  چون چراغی فرا راهم بوده

 .  را نیز مطالعه و ياداشت برداری نمايمدفترهای پنجم و ششم  شدم

هرای   سراخت ، ی واجری                      ۀ اساسری  فراينردها  های پژوهش در چهار مقول يافته، در نهايت

 ايرن پرژوهش  هرای   فصلصورت نهايی . در ده بخش شکل گرفت، نحوی و واژگانی، صرفی

 :  به اين شرم است

همچون زبان تعريرف  هايی  طور گذرا مقوله به، «مقدمه و مروری بر ادبیات موضوع»در 

تور ارتبراط دسر  ، دستور نويسی ۀپیشین، دستورزبانضرورت  ،شناسی جايگاه علم زبان، زبان
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به اختصار سرخنانی بررای شرناخت ادبیرات موضروع       اشاره شد و شناسی توصیفی با سبک

 .  آمده است

در ، اول فصول  .را به خود اختصراص داده اسرت   فصلده ، های اين پژوهش يافته

تخفیف و ، حذف، ابدال. پردازد می هشت گفتار به فرايندهای واجی و دگرگونی حروف

در انتخرراب . هاسررت ادغررام از ايررن دگرگررونی ،قلررب و نحررت، افررزايش، سرربک سررازی

که بر اساس مطالعات امروزی زبان نگاشته هايی  دستور از آ ار و، فصلاصطالحات اين 

 . بهره گرفته شده است اند شده

مباحث مختلف اسم و گروه اسمی در سیزده گفتار به طور مفصرل   دوم فصلدر  

هرای   نکات و الگوهرای نقرش  ، واهانام آ، شمار، مباحث معرفه و نکره. مطرم شده است

از اهرم   و مربهم  کنايرات پرسشری  ، های اسمی زنجیری الگوهای گروه، اضافی و ندايی

 .  باشد می گفتارهای اين فصل

متقابل ، اشاره، مشترک، به ضماير شخصی، اسم فصل               به عنوان مکمل  ومس فصل

 . و اختصاص و کاربردهای نحوی آنها پرداخته شده است

صرفت و گرروه   ، شرود کره از زوايرای مختلرف     می ه گفتار را شاملد مچهار فصل

احکرام  ، کلیراتی دربراره صرفت بیرانی    . وصفی در مثنوی بررسی و توصیف شده اسرت 

، مربهم ، صرفت و گرروه وصرفی عرددی    ، درجرات صرفت  ، کاربرد صرفت ۀ وصف و شیو

 . است عجبی و اشاره از اهم اين فصلت، پرسشی

وط به فعرل و گرروه فعلری پرداختره شرده      به مباحث مختلف مرب پنجم فصلدر 

از مباحث ... وجوه و زمان افعال و، معلوم و مجهول، افعال پی بستی، جهت فعل؛ است

یم در گفتارهای مربوط به ساختمان افعال و وجوه فعرل از تقسر  . است فصلاين ۀ عمد

مبحث افعرال بسریط از منظرهرای    . تفاده شده استدستورهای گوناگون اسهای  بندی

مصردری يرا    –قائل شدن بره وجروه التزامری    . پردازد می متروکهای  اگون به فعلگون

شرطی به خاطر اين است که اين وجوه از حیث عاليق معنايی قابرل تبرديل    -التزامی

 .  باشند می به التزامی

قیرود بره    معنرا و سراختمان  ، قید و گروه قیدی با توجه به کاربرد مشش فصلدر 

قیرد  ، قیرد فعرل  هرای   به نرام  پنج گفتار ابتدا قید در. اند شدهبندی  ای ويژه طبقه شیوه

قیردهای تأکیردی و قیردهای مخرتص و مشرترک تقسریم       ، ای قیدهای اشراره ، جمله
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آنگاه در ذيرل  و بندی  دسته ،از حیث معنايی، اين پنج گفتار اند سپس هر کدام از شده

مرین روش در  هانرد.   شواهد يافتره شرده برر اسراس سراختمان ارائره شرده       ، هر کدام

 هفتم و هشتمهرای   که فصل - وف اضافه و ربط و شبه جملهمربوط به حرهای  فصل

 . صورت گرفته است -شود می را شامل

در هشرت   فصرل در ايرن  . نحو مثنوی اختصاص يافته اسرت  و به جمله نهم فصل

در گفترار اول جملره برا    انرد.   شرم و توصریف شرده  ، مثنویهای  الگوهای جمله، گفتار

اسرت کره اجرزای    هرايی   جملره ، همجنس منظور از؛ شوند می همجنس مطرم اجزای

 آنها ممکن اسرت مکررر و يرا                        معطوف دارند و معطوف                              اصلی و وابسته آنها نقش تبعی  

اسرت  هرايی   منظور جمله؛ شود می ناقص اشارههای  در گفتار بعد به جمله. پیاپی باشد

خراص صرورت   هايی  آنها حذف ۀابست                                              که به نوعی در اجزای اصلی يا احیانا  در اجزای و

 رباشد که با بسامد باال د می خصوصاين نوع از حذفیات دارای الگوهای م. گرفته باشد

هرای   الگوهای صرفی و نحروی جملره   ،فصلاين  ۀاز مباحث عمد. مثنوی حضور دارند

. شروند  مری  باشد که بره طرور مفصرل بررسری و توصریف      می مرکب پیوسته و وابسته

همجرنس و  ، تأکیردی ، بردلی ، تفسریری ، تقابلی، تمثیلی: ب پیوسته بهمرکهای  جمله

، بیرانی ، موصولی :پیرو به ۀوابسته از حیث جمله وار های جملهاند.  همپايه تقسیم شده

، یمقايسره ا ، مقرداری ، مقصردی ، ای نتیجره ، سرببی ، خالفری ، شررطی ، مکانی، زمانی

ترتیب ، الگوهای نحوی، ربطتوضیح و توصیف حروف . شود می تقسیمای  گزاره، نهادی

در . باشرد  مری  وابسرته و عناصرر غیرر مسرتقل برا ذکرر بسرامد همرراه        های  جمله واره

شرود کره در علرم بالغرت بره آنهرا        می پايانی به الگوهايی از جمله پرداختههای  گفتار

اين گفتار با رسم الگوهای گوناگون جمله نشان . شود تکرار گفته می توازن و ترصیع و

و از  توجره از جملره   به آهنرگ پايرانی ايرن نروع     شود که در علم بالغت فقط می داده

هرا   در ايرن نروع جملره   چون . شود می غفلت، های متوازن هوحدت ساختار نحوی جمل

واژگانی بررای آنهرا    –شوند عنوان وحدت ساختاری  می واژگان دو مصراع مکرر       عموما 

ايرن گونره از   . بی شرماری دارنرد   درمثنوی بسامدها  اين نوع جمله. انتخاب شده است

در گفتارهای ديگری . ادبی نزديک کرده باشدشناسی  ها شايد خود را به سبک توصیف

مطرم گرديرده کره حاصرل توصریف     هايی  ديگر چنین مقولههای  فصلو  فصلاين  از

 فصلهای همگون در پايان همین  مبحث نقش. باشد ساختار دستوری زبان مثنوی می

 . از اين نوع است
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سرازی در مثنروی    پايانی در دو گفتار به الگوهای زايای واژه فصليعنی ؛ دهم فصلدر 

و ساخت اشتقاقی واژه توجه و ساختمان کلمات از حیث مرکب يا مشرتق برودن توصریف    
هرای مربروط    فصرل در ... پرداختن به ساختمان اسم و صفت و ما را از فصلاين . شده است
 ۀشریو  ،به ساختمان کلمه توجه شرده  فصلی ديگر غیر از اين اگر در جاي. نمايدمیبی نیاز 
 .  شده است رعايت فصلهمین بندی  طبقه

ذکر نکات ديگرری  ها  چگونگی تدوين و نگارش و همچنین محتوای اين توصیف ۀدربار
 :  ضروری است

 دسرتورزبان در . متفراوت اسرت   دستورزبانوط به علم های دستوری با کتب مرب توصیف. ۱
باشرند الگوهرايی    مری  دستوری و زبانشناسیهای  نظريهۀ ستورهايی که بر پايبه ويژه د
ا در توصریف  امر ؛ شرود  مری  مطرابق برا آن آورده   ،از زبان معیارهايی  آنگاه نمونه، مطرم

 ک ا رر توصریف  ير  ۀهرای پربسرامد و برجسرت                معموال  ويژگی، ساختار دستوری يک ا ر
از نکرات دسرتوری ديگرر    سریاری  شوند و در اين بین ممکن اسرت پررداختن بره ب    می

 نزديرک شناسری   به بیان ديگر دستورهای توصیفی خرود را بره سربک   . ضروری نباشد
گرردد و حتری    می يعنی اسلوب يک شاعر و يا يک ا ر به طور خودکار مطرم؛ کنند می

ايرن  . به آن توجهی نشرده اسرت   دستورزبانممکن است نکاتی بیان شود که در کتب 
 برای بیان سربک زبرانی صراحب ا رر    ها  الاقل آماده نمودن داده و ياشناسی  آغاز سبک

از هری  نکترۀ دسرتوری    عرالوه برر اينکره    الزم به تأکید هست که در اين ا ر . باشد می
 نو نیز ارائه شده است.هايی  نکته ناگفته نمانده بلکه

برر   زبران فارسری در قررن هفرتم    ، ۀ اين تحقیقآيد زمین می بر پژوهش چنانکه از عنوان. ۲
باشرد و در   مری  شود بر اساس آن کتراب  می اساس مثنوی است و توصیفاتی که مطرم

بره ايرن معنرا نیسرت کره       شود می به اسلوب مثنوی اشارهها  جايی که بر اساس بسامد
بايرد   ،برا ايرن همره   . وجود نردارد هايی  ديگر چنین ويژگیهای  سايرين يا در زبان دوره

                                   شوند در اين ا ر عمال  مطررم و بره    می مطرم ندستورزباگفت همۀ نکاتی که در کتب 
تواند يرک منبرع بررای درس دسرتور      می و از اين حیث اين پژوهشاند  کار گرفته شده

هرای   در دانشگاه برای رشرته  ۲و  ۱تاريخی زبان فارسی يا حتی به عنوان درس دستور 
 دسرتورزبان بره  زبان و ادبیات فارسی مورد استفاده قرار گیرد زيرا از هی  نکتۀ مربروط  

 .  غافل نبوده است
برزر    هرای تحقیقری   کره از شرمار زمینره   -حجم عظیم مثنوی و شروم مربوط به آن . ۳

macro context برا   از يک سو و دايره وسیع قواعد و نکات دستوری -شود می محسوب



 ۲۱تار پیشگف

 

هرای گونراگون و نگررش دسرتورهای سرنتی و جديرد از        تمام اختالف نظرها و نظرگاه
بوده که نگارنده از آغاز تا پايان ايرن پرژوهش   هايی  و چالش موانع جمله از ،سوی ديگر

آن  شعری خود عاملی ديگرر بروده کره کمترر بره     های  ضرورت؛ ن درگیر بوده استبا آ
شرعری در بیران نکرات    های  ضرورت به اين معنا که سعی شده است. شده است توجه

 .  دستوری کمتر دخیل باشد
های گوناگون از يک مقوله اسرت   وجود اصطالحات و تقسیم بندی ،يکی ديگر از اين موانع. ۴

همراهنگی و يکسرانی اصرطالحات و مباحرث     است  امکان داشته سعی گرديده حدکه تا 
ديگر يا در داخل پرانتز آورده شود و يرا  های  اين امر گاه سبب شده که معادل. شکل گیرد

، بره جرای پری نوشرت     خاب پانويسيکی از داليل انت. اينکه در پاورقی توضیح داده شوند
از  از سراير آ رار   و اصطالحات و ذکر شواهدها  اگر چه توضیح واژه؛ همین عامل بوده است
در اولرین  -ناگفته نماند که وجود پانويس و توضریح اصرطالحات   . عوامل ديگر بوده است
اگر . ته استاين رساله را از آوردن واژه نامه بی نیاز ساخ -شوند می جايی که به کار گرفته

                                          همین توضریحات سربب گرديرده کره عمرال        .افزايد می ارچه داشتن واژه نامه بر حسن ک
  با هم مقايسه شوند.ها  دستوری از حیث مقولههای  کتاب

البتره ترتیرب    ؛ها و شواهد از میان شش دفتر انتخراب شروند   که نمونه سعی بر آن بوده .۵
در . ششرگانه هرای   دفترر  يرا  ترتیب ابیرات و آنها بر اساس اهمیت نمونه بوده نه نظم و 

 .  پرهیز نموده اماند  روايتی داشتهۀ ضمن از آوردن ابیاتی که موقوف المعانی و يا جنب
چنانکه اشاره شد حجم عظیم مثنوی از يرک سرو و تفصریل مباحرث دسرتور از سروی       . ۶

دشرواری  مطالب برا  بندی  سبب شد که تدوين و طبقهها،  اداشتي هجدای از انبو ،ديگر
 چگونگی تنظیم مطالب و همچنین چگونگی ويرايش و نگرارش . مخصوصی روبرو شود
عنوان اصلی نیز برا قلمری   های  فصلزير. قابل قبول بارها تغییر يافت برای يافتن شکلی

اخیرر نیراز بره    هرای   در جرايی کره زيرر مجموعره    . ريز تر در وسط صفحه نگاشته شد
آنها در آغاز سطر با قلرم برجسرته نشران داده    ها  عنواناند  داشته فصلو زيربندی  دسته

زيرر         فصرل  يعنی زيرر  ؛ سومهای  زير مجموعههای  شواهد و نمونه و چنانچه شده است
داشته است با قلمری ريزترر و انردکی ترورفتگی از آغراز      بندی  نیاز به طبقه همها  فصل
اصرلی و   ه اعدادعددی ک از روش تنظیم اين کار انجام پذيرفته و برای کمال کار، سطر
شریوه   خالصه اينکره عرالوه برر   . گیرند استفاده شده است می عی پشت سر هم قرارفر

ريرز و درشرت   نیز  راها  اعداد و عنوان - شوند می که اعداد به هم متصل -تنظیم عددی
   .ام برجسته نشان داده را نیز با پر رنگ کردن به صورتها  شواهد و نمونه. ام نموده
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م الخط فرهنگستان زبان و ادب فارسی بررای حفرظ هويرت زبران فارسری      توجه به رس. 7
اسرتفاده شرده    در ويرايش ارجاعات اگر از چندين نويسرنده . همواره مد نظر بوده است

« همران » ۀ در ارجاعات درون متنی از واژ به خاطر اينکه خواننده سرگردان نشوداست 
امرا  . مام ارجاعات قید گرديده اسرت تاريخ نشر ا ر و شماره صفحه در تو استفاده نشده 

استفاده شرده  « همان»اگر از يک نويسنده فقط يک ا ر ذکر شده در ارجاعات بعدی از 
البته در اولین ارجراع چنانچره ارجراع بره صرورت درون متنری نبروده اسرت در         . است

   .پانويس مشخصات کامل مأخذ ذکر شده است
بنرا برر    ،اختصراص داده ولری بیران نکرات    با اينکه اين پژوهش صفحات زيادی به خود . ۸

بررای هرر نکتره     شواهد گوناگونذکر  عامل حجم بسیار آن. تاختصار و ايجاز بوده اس
 .  دفتر بسنده شده است به ذکر شماره ابیات و فقط ،بسیاری باشد اگر چه در موارد می

مختلرف را  زيرا هم شرروم  . ا ر کريم زمانی بوده است« شرم جامع مثنوی»، مبنای کار. ۹ 
. در بر داشته و هم نسخه اساس او نسخه تصحیح شرده توسرط نیکلسرون بروده اسرت     

بره   نیرز ، مرکز تحقیقات علوم اسالمی تهیه شده توسطالبته از نرم افزار مثنوی معنوی 
 .  متنوع استفاده کرده ام ،                         خاطر قابلی ت جست و جو های

ساختار دسرتوری زبران    جامع طرم توصیف، کوشش و جوشش چند سالاينک که پس از 
برر   پذيرد جا دارد که پس از سرپاس از خداونرد منران و درود    می فارسی در مثنوی صورت

و خانردان او و نیرز روم برزر      )ص(انبیا و اولیا به ويژه رحمه للعرالمین محمرد مصرطفی   
استادان و دوستانی سپاسگزاری نمرايم کره بردون اهتمرام و     ، از بزرگان ،موالنا جالل الدين

آقرای   گرانقردر نخسرت اسرتاد   : پذيرفت نمی و صبر ايشان اين دستاورد اندک تحقق سعی
پیمودن اين طريق بلند را برای ايرن مشرتاق   ، که با تشويق و تسهیل، دکتر ابوالقاسم رادفر

 ۀصرمیمان های  صادقانه و زحمتهای  هی  سپاسی جبران خدمت. کوتاه تر و آسانتر نمودند
خنان مروجز و  محسرن ابوالقاسرمی کره سر    دکترر  ت اسرتاد  دوم حضر. وی را نخواهد کرد

. و همچون سرندی محکرم و اسرتوار بروده اسرت      ايشان برايم راهگشا های گزيدۀ راهنمايی
سه ديگر استاد ذوفنون و انديشرمند  . جانشین ناپذير بود پژوهشجايگاه اين استاد در اين 

بنرده  هرای   بره پرسرش   نیآقای دکتر تقی پورنامداريان که در همه حرال برا فروتنری و ترأ    
اند و بسیاری از مبهمات زبان و ادبیرات فارسری را بررايم     پاسخی عالمانه و قانع کننده داده

اسرتاد گرانمايره و بزرگروار آقرای دکترر علری اشررف        ۀ چهارم نقش ارزنداند.  روشن نموده
 از ايرن کره بسریاری از اوقرات    . و انسجام اين رساله بی برديل برود   صادقی در شکل گیری
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شرفاهی و  هرای   پرسرش  برای پاسخ بهخويش را در فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۀ ارزند
 .  تلفنی اين جانب اختصاص دادند مرا مرهون منت و ممنون محبت خويش نمودند

دانشرگاه   استاد گرروه زبران و ادبیرات فارسری    ، عباسعلی وفايی از استاد ارجمند آقای دکتر
عضو هیئت علمری پژوهشرگاه   ، نم دکتر فرانک جهانگرداعالمه طباطبايی و استاد گرامی خ

و با نظر نیرک    علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به جهت اينکه اين رساله را مطالعه فرموده
 .  کنم می قدردانی و تشکراند  خويش باعث صالم و اصالم اين پژوهش شدهۀ و منتقدان

ت و نقرش وی در تمهیرد   پاس زحمات همسرم که همواره حامی و مشوقی مشفق بوده اس
زندگی ام جانشین ناپذير اسرت تشرکر و سپاسری     اين دفتر و آراستن و پیراستن و تکمیل
 .  طلبد می جداگانه

، دکترر مهردی احمردی    :الزم و بجاسرت نیرز   قدردانی و سپاس از زحمات عزيزان ديگری 
، ناسری زبران ش ۀ ايشان در زمینر های  عضو هیئت علمی انتشارات سمت به خاطر راهنمايی

نهاد ايرن  نقرش ايشران در پیشر    استاد دانشگاه سرمنان کره  ، ديگر دکتر حمید رضا توکلی
در  دبیر محتررم زبران و ادبیرات فارسری کره     ، خانم زهرا افصحی. موضوع انکار ناپذير است

انردرکاران  بعد از همه دسرت . رضا و محبت پذيرفتندۀ به ديد راهايی  سختی اصالم نقائص،
که در چاپ و انتشار اين ا ر متحمل زحماتی شدند بره خصروص خرانم    انتشارات آوای نور 

آرايی اين کتاب همت گماشتند و صبوانه و کريمانره در  منیرالسادات حسینی که در صفحه
 نمايم.قدردانی می کوشیدندمتن  و زينتاصالم 

ی کره نتوانسرتم نرامی از    ديگرر  عزيزانو  ناشناخته همراهاناينان و ۀ سپاس من برای هم
 .  طلبم از درگاه خداوند کريم پاداشی کريمانه می، منتی که بر من دارند ۀبه سابق، آنها ببرم

 بره يقرین  ، در اين ا ر به علت گستردگی مطالب از سويی و موضوع پژوهش از سوی ديگرر 
بره   خواننردگان صراحب فرن    امید کره  کثیری وجود خواهد داشتهای  و لغزشها  کاستی

 .  نده را در اصالم خطاها ياری دهندديدۀ اغماض نگرند و نگار
 دسررت مررا گیررر و در آن مجلررس کشررررران   

 

 چشنررررد ايررن سررر خوشرران کررز رحیقررت مرری
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