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  چكيده
با  مثنويدر مقالة حاضر، توزيع بسامدي و درصدي انواع زمان را در سه دفتر چهارم، پنجم و ششم 

هايي از صداي  ايم كه هدف از آن، كشف جنبه بررسي كرده »اي پيكره –شناسي رايانشي  سبك«رويكرد 
و كاربردي پژوهش،  مباني نظري. شده است گرايي در دفاتر ذكر دستوري، سبك روايي و ميزان واقع

فعل  15890و دستور سنتي فارسي است و پيكرة زباني آن شامل» گرايي هليدي نظرية نقش«تلفيقي از 
مند از جامعة آماري دفاتر فوق، انتخاب و شانزده متغير زمان در آن  گيري نظام است كه به روش نمونه

درصد، بيشترين و آينده با سه  64حال با دهد كه انواع زمان  هاي آماري نشان مي يافته. تحليل شده است
نمود . ها را به خود اختصاص داده است درصد زمان 35درصد كمترين بسامد را دارند، زمان گذشته نيز 

درصد . شود گذشته چهار درصد و نمود حال، صفر است؛ امر، نهي و الزام نيز شامل هجده درصد مي
داشته و به زندگي در » گرايانه شناسي انسان روان«فلسفة باالي زمان حال بيانگر اين است كه موالنا، 

ها و رويدادهاي گذشته نيز براي تبيين احوال  همچنين وي از داستان. انديشيده است مي» اينجا و اكنون«
  .وگو و چندصدايي حال و گذشته را موجب شده است افراد استفاده كرده كه زمينة گفت

  
  . گرايانه، اينجا و اكنون ، نمود، انسانزمان، مثلث سبكي: واژگان كليدي
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  مقدمه. 1
هاي سبكي يك فرد، گروه، دوره يا يك  ، روشي علمي براي دست يافتن به ويژگي1شناسي سبك

فتوحي اين رويكردها را به چهار رويكرد . مكتب است كه داراي رويكردهاي متفاوتي است
رويكرد . تقسيم كرده است» اي رايانه«و » يهاي ادب برآمده از نظريه«، »شناختي زبان«، »سنتي«

و » 7توصيفي«، »6بياني«، »5عاطفي«، »4، ارزشي»3شمي«، »2تكويني«شناسي  سنتي، انواع سبك
، »9فرماليستي«شناسي  شناختي شامل سبك رويكردهاي زبان. شود را شامل مي» 8تفسيري«
رويكردهاي . است» 14ختيشنا«و » 13تحليل گفتمان«، »12اي پيكره«، »11، نقشگرا»10ساختگرا«

، »17بنياد متن«، »16انتقادي«، »15فمينيستي«شناسي  هاي ادبي نيز شامل سبك برآمده از نظريه
در رويكردهاي . است» 22آموزشي«و  21تاريخي«، »20اجتماعي«، »19بنياد خواننده«، »18بنياد بافت«

» سنجي سبك«و » اي هپيكر«، »اي رايانه«، »آماري«شناسي  توان به انواع سبك اي نيز مي رايانه
  ). 89: 1390فتوحي،(اشاره كرد 
شناسي سنتي، مبتني بر ذوق، شم و شهود است و بيشتر ادعايي و احساسي است تا  سبك

هاي  شناختي، ويژگي شناسي زبان سبك. نگر است اين رويكرد، شهودي و كلي. گرا و اثباتي عيني
هاي  دهاي برآمده از نقد ادبي دگرديسيدر رويكر. كند صوري، نقشي و بافتي اثر را بررسي مي

هاي جنسيتي، سلطه و همبستگي، متن و  شناختي زبان، مشخصه هاي جامعه سبكي، ويژگي
مناسبات قدرت، زبان، زمان و زمينه، رابطة قدرت و ايدئولوژي و زندگي و زيست در دنياي اثر 

اي و  با استفاده از فنون رايانهاي نيز  شناسي پيكره شناسي و زبان سبك. گيرد مورد توجه قرار مي
پردازد و از دو نوع مشخصه براي تحليل  هاي زباني مي افزاري، به تحليل كمي و كيفي پيكره نرم

هاي  مشخصه«شود و  كه از پيش براي تحليل تعيين مي» 23هاي بالقوه مشخصه«: كند استفاده مي
  . آيد ن نويسنده پديد ميهايي است كه هنگام خواندن متن در ذه كه حاصل جرقه» 24بارز

كوشيم بسامد انواع زمان در دفتر چهارم، پنجم و ششم مثنوي و  در تحقيق حاضر مي
توان  ترتيب مي وسيلة موالنا در خط زمان بررسي كنيم، بدين  كشف چگونگي كاربرد زمان را به

سفة فكري گرايي و فل صدايي، ميزان واقع صدايي و چند تا حدودي به صداي دستوري مانند تك
  :پرسش اصلي اين تحقيق اين است كه. وي از طريق چگونگي كاربرد زمان دست يافت

  

1
- Sty listics  

2
- Genetic 

3
- Intuitive  

4
- Evaluative 

5
- Affective 

6
- Expressive 

7
- Descriptive 

8
- Interpretive 

9
- Formalistic  

10
- Structural  

11
- Functiona l  

12
- Corpus-sty lis tics  

13
- Discourse analy sis 

14
- Cognitive  

15
- Feminist  

16
- Critical  

17
- Text-based 

18
- Context-based  

19
- Reader-based 

20
- sociological  

21
- Historical  

22
- Pedagogical 

23
- Potential features 

24
- Prominent features 



1393بهار ، )17پياپي ( 1 ه، شمار5دوره                                                                            جستارهاي زباني
 

169 

  زمان غالب در مثنوي كدام است و نوع نگرش موالنا به زمان چگونه است؟ 
فرضية تحقيق اين است كه صداي غالب در مثنوي، زمان حال بوده و موالنا به زندگي 

  . گرايانه است صة مهم فلسفة انسانانديشيده كه مشخ مي» اكنون و اينجا«
  

 روش تحقيق. 2

-پيكره - شناسي رايانشي  مقالة حاضر نوع تحقيق، كاربردي و رويكرد آن سبك 25در طرح تحقيق

عنوان  بدين صورت است كه انواع زمان به 27است و روند كار 26كمي - روش تحقيق كيفي. اي است
ثبت شده و سپس » SPSS«صورت كمي در  به  صورت كيفي، تحليل و متغير بالقوه، انتخاب و به 

فعل  4746(فعل است  15890شامل  28:حجم نمونه. محاسبات آماري روي آن صورت گرفته است
سه  29كه از جامعة آماري) فعل از دفتر ششم 5932فعل از دفتر پنجم و  5212از دفتر چهارم، 

، بيت و واحد 31واحد نمونه. انتخاب شده است 30مند گيري نظامشده به روش نمونه دفتر ذكر
مقاله،  34هدف اصلي. شوند را شامل مينيز شانزده نوع زمان  33، فعل است و متغيرها32تحليل

آن، بررسي توزيع فراواني و  35كشف الگوي زمان در سه دفتر پاياني مثنوي و هدف عيني
 36يقهاي تحقيافته. درصدي انواع زمان، تشخيص صداي دستوي و سبك روايي در مثنوي است

  . گيردهاي فراواني و درصدي ارائه شده و مورد بحث و بررسي قرار مينيز در قالب نمودار
  

 پيشينة تحقيق. 3

شناسي  سبك«به باور وي . شناختي بهار آغاز شد هاي سبك شناسي در ايران، با پژوهش سبك
به صورتي اي نداشته است و نخستين آثار اين فن،  به معناي حقيقي خود، در ايران، سابقه

، »سبك«شعراي قديم نيز از ). 16: 1380ميرعابديني، (» شود ها ديده مي بسيار ضعيف، در تذكره
علت اين . اند اند و گاهي از فن يا شيوة شاعري سخن گفته به مفهوم امروزي بحث نكرده

توجهي، تطور تدريجي سبك در دورة ساماني، غزنوي و سلجوقي و نبود ابتكار در آن حوزه  بي
  به. مورد توجه بيشتر قرار گرفت» طريقه و طرز«از عصر خاقاني و نظامي به بعد، . بوده است

» ادا«و » طرز«دو كلمة . خوريم مي نظر بهار، از عهد صفويه به بعد، به اجزاي معني سبك بر
بيشتر در ميان شاعران هندوستان رايج بوده و شاعران سبك هندي به آن بيشتر توجه 
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گيري و پيدايش سبك، در عصر صفوي است، آنگاه كه  حقيقت زمان آغاز شكلدر. كردند مي
بهار معتقد است نخستين جايي كه با لفظ سبك . سبك شعر از شيوة عراقي به هندي تغيير يافت

طرز، طريقه، «نوشتة هدايت است، جايي كه اصطالحات  الفصحا مجمعخوريم، مقدمة  مي بر
  ).19 - 18:  همان(است  كار رفته به » سياق، سبك و شيوه

  : بهار براي سبك، دو تعريف بيان كرده است
سبك در اصطالح ادبيات، عبارت است از روش خاص ادراك و بيان افكار به وسيلة تركيب 

و در معني عام خود، عبارت است از تحقق ادبي يك نوع ... كلمات، انتخاب الفاظ و طرز تعبير
بهار، (كند  را مشخص مي) منثور/ اثر منظوم(خود  ادراك در جهان كه خصايص اصلي محصول

1376 :18 - 19 .(  
گرايي مشهود است؛ يعني چگونگي درك و دريافت هستي  در ديدگاه وي نظام گذرايي نقش

و بازنمايي آن در قالب الفاظ و جمالت و توجه به محور همنشيني و جايگزيني در آفرينش يك 
فرهنگي ايران پرداخته و  - ي و اوضاع اجتماعيشناسي به مسائل تاريخ او در سبك. اثر

هاي مختلف بررسي كرده است؛ همچنين به مسائل  هاي متمايز نثر را در دوره گونه
هاي ديگر بر فارسي و تحول و  شناسي تاريخي مانند تأثير زبان شناسي زبان و زبان جامعه

هاي زباني،  رويكرد وي در توصيف مقوله. تطور نثر فارسي نيز توجه داشته است
بهار با . است اگرچه در مواردي به تغييرات معنايي واژگان توجه كرده است» ساختگرايانه«

هاي اجتماعي، تاريخي و  به متن نگريسته و بيشتر به جنبه» شناسي تلفيقي سبك«رويكرد 
شناسي در اثر  هاي زباني توجه داشته است؛ هرچند كه نامي از عناوين مكاتب سبك دگرديسي

  .ذكر نشده استوي 
هاي سبك نثر فارسي را براساس تاريخ ادبيات به ده  ، دورهشناسي نثر سبكشميسا در 

: قرن سوم، چهارم و اوايل پنجم؛ نثر بينابين): خراساني(نثر مرسل : كند بندي مي دوره تقسيم
قرن هفتم؛ نثر : قرن ششم؛ نثر مصنوع يا صنعتي: اواخر قرن پنجم و اوايل ششم؛ نثر فني

از قرن دهم تا : قرن نهم تا اوايل دهم؛ نثر سادة معيوب: قرن هشتم؛ نثر ساده: صنعتي و ساده
نثر (نثر دورة قاجار؛ نثر مردمي دورة مشروطه : مقام و تجديد حيات ميانة دوازدهم؛ نثر قائم

را هاي نثر  وي همچنين دوره). 13: 1381شميسا، ) (نثر رمان و دانشگاهي(و نثر جديد ) روزنامه
از آغاز تا قرن ششم، : نثر مرسل: بندي كرده است تقسيم» فني«و » مرسل«به اعتبار دو مفهوم 

او . قرن هشتم: و نثر مرسل و فني) سال 200(از قرن ششم تا هشتم، : ؛ نثر فني)سال 200(
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هاي بيروني و صوري است و به مشخصات  ها براساس مالك بندي معتقد است كه اين تقسيم
  .توايي اثر ارتباطي ندارددروني و مح
نگرش خاص، گزينش و «، تعاريفي از سبك براساس سه معيار شناسي كليات سبكوي در 

ذكر كرده، سپس مفاهيم سبك دوره، فردي يا شخصي، ادبي، ) 15 - 13: همان(» عدول از هنجار
شناسي و تصحيح  هاي ديگر و رابطة سبك هاي ادبي با سبك مختصات سبكي، تفاوت سبك

شناسي توصيفي، تكويني، ساختاري و  همچنين به مكاتب سبك. ن را بررسي كرده استمتو
شناسي پرداخته و سطوح مختلف زباني را ازجمله آوايي،  شناسي و زبان گرا و ارتباط سبك نقش

  . عنوان متغير سبكي، مورد توجه قرار داده است و ادبي، به ]محتوايي[واژگاني، نحوي، فكري 
شناسي سنتي تعلق دارد كه بر  شناسي مثنوي، بيشتر آثار به سبك سبك در زمينة تحليل

ها با تأمل و غور بسيار در  در اين رويكرد قضاوت. پاية روش ذوقي، دريافتي و شهودي است
هاي ادبي، در حوزة معاني، بيان و بديع است؛ حواشي،  آيد و ابزار تحليل آرايه دست مي اثر به 

ر دربارة متن و مؤلف است و رويكرد نيز موضوعي، مضموني و توضيحات و تعليقات، بيشت
شناسي خاصي  در زبان فارسي، در زمينة تحليل مثنوي، اثري كه از مكتب سبك. محتوايي است

  .تبعيت كرده و از مباني نظري مشخصي برخوردار باشد، ديده نشده است
محتوايي است؛  شناسي مثنوي، بيشتر موضوعي، مضموني و هاي تحليل در سبك گرايش
از كريم زماني، شرح موضوعي مثنوي است كه در آن مباني  ميناگر عشقبراي مثال 

در اين اثر ديدگاه ). 47: 1384زماني، (هاي موالنا و امهات آراي وي بيان شده است  انديشه
هاي  موالنا نسبت به اموري مانند كثرت و وحدت، خداشناسي، تناسخ، انفاق، روزه و نماز، نكته

با استناد به شواهد شعري از مثنوي، مورد ... اخالقي، اضداد، مرگ، رحمت و قهر، حال و مقام و
  .بحث قرار گرفته است

ترين صورت  كوشيده است درست تصحيح و تعليقات مثنوي استعالمي نيز در مقدمة
و  هاي گوناگون و مفيد از مثنوي همچنين با فراهم كردن فهرست. ممكن مثنوي را ارائه كند

نامة شخصي و ادبي از وي  اي سودمند دربارة زندگي و آثار موالنا، به تهية زندگي مقدمه
وي همچنين متن و . كند نياز مي ها، بي پرداخته است كه خوانندگان را از مراجعه به ساير كتاب

: 1387استعالمي، (گانه را نيز در يك دفتر عرضه كرده است  توضيحات هريك از دفترهاي شش
روش وي نيز فهرست كردن موضوعي و مضموني است كه موجب آشنايي خواننده با  ).87
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  .شود نامة مؤلف مي متن و زندگي
هاي مثنوي، معرفي  شناسي شخصيت نيز به شخصيت عارفان در مثنويمشهور، در كتاب 

در هر فصل . ها پرداخته است و شرح احوال، ذكر آثار و تحليل ديدگاه موالنا نسبت به شخصيت
ابتدا شخصيت عرفاني، آثار، اقوال و احوال وي بررسي و با شواهدي از آثار دست اول، مستند 

. هاي نگارنده دربارة وي بيان شده است ها و تحليل ها، استنباط و مستدل شده و سپس دريافت
اي كامل از مردان حق، اقطاب و اوتاد  عنوان نمونه همچنين ديدگاه موالنا دربارة آن شخصيت، به

 ). 6: 1388مشهور، (روزگار، ذكر شده است 

هاي فارسي  نقد، تحليل و بررسي مقالهنامة دكتري خود، با عنوان  مصطفي گرجي در پايان
، كلية مقاالتي كه پيرامون مثنوي تا اين تاريخ نوشته شده 1380دربارة مثنوي از آغاز تا سال 

ترتيب تاريخي و موضوعي  به عدد است كه 640تعداد اين مقاالت . را بررسي كرده است
درصد رشد كيفي و  58مقاالت پيرامون مثنوي  1380تا  1370از سال . بندي شده است طبقه

گروه  14اين مقاالت به . مقاله در رأس قرار گرفته است 57با  1378كمي داشته است و سال 
و ) مقاله 93(يح ترتيب مقاالت شرح، نقد و تصح بندي شده است كه باالترين بسامد را به طبقه

مقاله مورد نقد  573در اين رساله، . به خود اختصاص داده است) مقاله 86(دين، عرفان و فلسفه 
مقاله،  426اند و تنها  مقاله از اعتبار كافي برخوردار نبوده 147و بررسي قرار گرفته است كه 

  ).759 - 758: 1384گرجي، (اند  هاي مقالة علمي را داشته ويژگي
شده  بندي  شده، مقاالت به چهارده بخش بر مبناي موضوعي و تاريخي طبقه ة ياددر رسال

اي، مباحث فقهي و  شناسي، مقاالت تطبيقي و مقايسه تحليل ابيات، مثنوي:  اند از است كه عبارت
شناسي،  هاي مثنوي، دين، فلسفه و عرفان، معرفت كالمي، مقاالت مربوط به عقل و عشق، داستان

شناسي، شرح، نقد و تصحيح نسخ، مقاالت  و مباحث اجتماعي، شخصيت شناسي جامعه
اين مقاالت، به انواع معتبر و فاقد اعتبار علمي، تقسيم . موضوعي و موضوعات پراكنده تك
بيشترين مقاالت به نقد، تصحيح نسخ و شروح . اند كه از نكات برجستة اين رساله است شده

و كمترين مقاالت به مبحث اجتماعي و ) درصد 86(؛ دين، فلسفه و عرفان )درصد 93(
قابل ذكر است كه بررسي ). 762 - 758: همان(اختصاص يافته است ) درصد 5(شناختي  جامعه

اي موضوعي و  گونه هاي مقالة علمي مورد تحليل قرار گرفته و به مقاالت بر مبناي چارچوب
شده در  مقالة بررسي 640بين  نكتة جالب توجه اين است كه در. بندي شده است تاريخي طبقه
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 .اي نوشته نشده است شناختي، مقاله ويژه با رويكرد زبان شناسي، به مقاالت سبك

گويي در نگاه مولوي به مسئلة جهد و توكل، با تكيه بر  و چندآوايي و منطق گفت«مقالة 
 باختين منطق مكالمة، يكي از مسائل مهم فرهنگ اسالمي از ديدگاه »داستان شير و نخچيران

فرضية اين تحقيق اين است كه مولوي به داستان مزبور به . مورد بررسي قرار گرفته است
نظرية تحقيق، منطق مكالمة باختين است كه نگرشي . شيوة چندآوايي نگريسته است

داند كه در  وگو مي گرايانه دارد و راه اساسي آگاهي انسان از خويشتن را ارتباط و گفت انسان
هاي دروني متن و  اين نظريه براي كشف اليه. افتد ور از روابط قدرت اتفاق ميفضايي به د

گرايي و  منطق مكالمه، رهانيدن انسان از جزم. صداهاي پيدا و پنهان در آن مناسب است
عنوان فرديتي مستقل و پرهيز از  انديشي، ارزش نهادن به آرا و عقايد ديگران به مطلق
  ).76 - 71: 1389قبادي و ديگران، (هاي يكسوگرايانه است  داوري

هاي  شود و صدا در آثار چندآوايي، زمينه براي ظهور چندين موقعيت ايدئولوژيك فراهم مي
كند و  را در متن فراهم مي» بينامتنيت«وگو نيز زمينة  گفت. كنند گوناگون حق حيات پيدا مي

ها و حكايات مثنوي  داستان. تداف صداهاي گوناگون با يكديگر تالقي كرده و چندآوايي اتفاق مي
نيز ماهيتي چندآوا، منشورگون و چنداليه دارد كه در عرصة مفاهيمي مانند قضا و قدر، جبر و 

: همان(شود  اختيار، عقل و عشق، فقر و غنا، رضا، دعا، جهد و توكل، بيش از پيش نمايان مي
72 - 73 .(  

وگوهاي ميان شير و  ه گفت، نمايانگر منطق مكالمه است كشير و نخجيرانداستان 
گيري در آن اتفاق  تناوت و با رعايت نوبت نخچيران، شير با خود و نخجيران با خرگوش، به

آيد كه اين آوها به طريق  در خالل اين گفتمان، آواهاي قضا و قدر نيز به ميان مي. افتد مي
اي است كه  گونه به پردازش مسئلة جهد و توكل. نشينند وگو مي بينامتنيت با يكديگر به گفت

ها و  كند؛ بلكه حضور شخصيت شود و راوي نظر خودش را تحميل نمي سلطه در آن كمرنگ مي
جهد و توكل، ساختاري . آورد وگوي متناوب در متن را پديد مي صداهايشان، امكان گفت

شود كه نشانگر  منشورگون دارد كه تضادها در آن براساس اصل همزيستي فراهم مي
 ).91: همان(در تفكر موالنا است چندصدايي 

نوشتة حميدرضا توكلي نيز با نگاهي فراگير و كلي به مثنوي،  بوطيقاي روايت در مثنوي
شناختي و زيباشناختي آن  كوشيده است با در نظر داشتن يكپارچگي اجزا، به بررسي معني
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ا نيز مورد توجه قرار هاي خالق و چندآواي موالنا در روايتگري ر نويسندة كتاب، جنبه. بپردازد
هاي موالنا زاوية ديد دو يا  او معتقد است كه در بسياري از قصه). 15: 1389توكلي، (داده است 

وي . شود چندپاره است و هر بار از نگاهي متفاوت و حتي متناقض به قضايا نگريسته مي
  : گويد مي

ية يك منطق بسيط و در ها بر پا هرگز نبايد مثنوي را روايتي تصور كرد كه در آن شخصيت
رو هيچ  اين از. نهد شوند و راوي، سخنان خود را در دهان آنان مي چارچوب بسته وصف مي

  ). 124: همان(انجامد  آوايي مطلق نمي وقت مثنوي به تك
هيچ مانع و تحريفي  اندازها و آوازها، هرچند ناساز، بي كوشد كه همة چشم موالنا با تمام توان مي

وگوي اضداد  پيدا كنند تا شايد سخن پاياني از درون اين روايت چندآوا و گفت مجال پديداري
آميز مانند جبر و  بدين سان موضع موالنا را دربارة بسياري از مسائل مناقشه. نمايان شود

  ). 133: همان(توان مشخص كرد  آساني، روشني و قطعيت نمي اختيار به
شده  جام شده، دو نتيجة مهم گرفت كه به مقالة ذكرتوان از تحقيقاتي كه دربارة مثنوي ان مي

  :شود مربوط مي
مثنوي، ساحت معناها و صداهاي متفاوت و گاهي متناقض است كه نشانگر اين است كه . 1

به عبارت ديگر، صداهاي متفاوت و تعبيرهاي متناقض، . صداي دستوري مثنوي، چندآوا است
  .ي در مثنوي را فراهم كرده استوگوي صداهاي گوناگون و چندصداي زمينة گفت

شناختي ازجمله ساختگرا، فرماليستي، نقشگرا،  شناسي زبان در زمينة رويكردهاي سبك. 2
اي، آماري و  و رويكردهاي آماري و رايانشي مانند پيكره كابردي، شناختي، تاريخي و گفتماني

شناسي  ت به سبكسنجي، تحقيق شاخصي در كل مثنوي ديده نشده است و بيشتر تحقيقا سبك
هاي ذوقي و شمي  تحليل مفاهيم، مضامين و موضوعات و قضاوت. سنتي و شهودي تعلق دارد

اين گرايش در تحليل متون ادبي در . شناسي شهودي بسيار مورد توجه است دربارة اثر در سبك
از . ستشناسي گسترش زيادي يافته ا هاي ادبي و مكاتب سبك آشنايي با نظريه دليل عدم ايران به

شود تا ميان  هاي ادبي با رويكردهاي نوين يك ضرورت محسوب مي نظر انجام پژوهش  اين
  .هاي معنايي متن، بهتر تبيين شود شناختي، تعاملي دوجانبه برقرار و اليه شواهد شهودي و سبك

» شناختي نقشگرا شناسي زبان سبك«اند از مكتب  در تحقيق حاضر، نگارندگان سعي كرده
در روش، براي تحليل مقولة زمان كه از انواع » اي پيكره - شناسي رايانشي سبك«ه و از در نظري
دنبال كشف  شناسي نقشگرا، به  سبك. است استفاده كنند» نقش بينافردي«هاي  مشخصه
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شناختي است و در نقش بينافردي،  هاي معنايي، اجتماعي و اعتقادي از طريق شواهد زبان نظام
هاي زمان، وجهيت،  گيرد و مقوله باط اجتماعي افراد مورد توجه قرار ميچگونگي تعامل و ارت

زمان، نشانگر ميزان فاصلة گوينده يا نويسنده از واقعيت . شود نمود و حالت فعل بررسي مي
در تحقيق حاضر با رويكرد . كند گرايي وي را نسبت به امور بيان مي است و ميزان واقع

، مقولة زمان در سه دفتر چهارم، پنجم و ششم مثنوي تحليل اي پيكره –شناسي رايانشي  سبك
  . شود صورت آماري ارائه مي و نتايج به 

  

  مباني نظري. 4
  است كه با دستور سنتي فارسي در تحليل» گرايي هليدي نقش«اساس  مبناي نظري اين تحقيق بر

ديدگاه نقشي تحليل  هاي دستوري فارسي با گونه كه مقوله  انواع زمان تلفيق شده است؛ بدين
هاي زبان و بررسي ساخت آن در  گرايي بر توجه به نقش بنيان نظري مكتب نقش. شده است

گرايي هليدي، به وجود نظام صوري زبان قائل  نقش. ارتباط با عوامل بافتي و اجتماعي است
ي زبان كه براي نظام صور طوري داند؛ به است و آن را تابع نقش ارتباطي و كاربردي زبان مي

رو  اين از. كند هاي متفاوت پيدا مي هاي متفاوت، نقش دهد؛ يعني صورت در بافت نقشي ارائه مي
تواند در نقش حال درآيد و حال، در نقش آينده و به همين ترتيب  هاي گذشته مي ساخت
  .هاي انواع گذشته و حال در نقش يكديگر درآيند گونه
شناختي، نه دستوري است؛ اما بدون  معني 37مند ممند، متن، يك واحد نظا در دستور نظام«

؛ يعني اينكه نقش و معني در ):Halliday, 1994 17(» توان آن را شناخت دستور نيز نمي
هاي زباني به آن  كند و ما از طريق مشخصه هاي ساختاري تجلي مي اولويت است اما در الگوي

  . يابيم دست مي
هاي دستوري،  معنايي دارد كه ساخت - ني نقشي ، سازما38در اين نظريه، دستور گفتماني

وسيلة دستور و واژگان  است كه به  39بخشد و زبان يك نظام معنايي الگوهاي معنايي را تحقق مي
  ). Ibid(شود  بيان مي

شود؛ يعني نقش، سرچشمة  صورت نقشي تعبير مي  مند، دستور زبان به در دستور نظام
ها دستور  هاي نقشي كه حاصل تركيب آن هايي از سازه يهزبان، نظامي است شامل ال. معنا است
شود و تحليل اين  ها باعث ايجاد يك نظام معنايي مي پيوستگي و ارتباط اين سازه. زبان است

  

37 - Semantic unit  
38 - Discuosse grammer 
39 - Semantic sy stem 



  ...در زمان انواعي بررس                    و همكار                                            مشهور دخت نيپرو 
 

176 

تحليل «: گويد تأكيد مي هليدي به. نظام معنايي از ديدگاه هليدي از طريق دستور ممكن است
تامسون  (Thomson, 2004: 250).» حليل نيستگفتماني كه براساس دستور نيست، اصالً ت

  : معتقد است
شد و عموماً  شناسي گفته مي اي از تحليل گفتمان كه در گذشته، سبك مند را در شاخه نظرية نظام

همچنين هدف ارزيابي نيز در اين نظريه، . توان به كار بست روي متون ادبي متمركز بود، مي
  ). Ibid(يابد  ارتقا مي» 41ارزيابي«و » 40سنجش«سي به سطح شنا رو سبك اين از. يافتني است دست

مند بر  هاي دستور نظام شناسي است؛ زيرا تحليل مند، الگويي مناسب براي سبك دستور نظام
  .استوار است» ارزيابي و قضاوت«و » شناخت«دو سطح 

ته شناختي، به چگونگي روابط متن پرداخ هاي زبان در سطح شناخت، با توصيف و تحليل
شود؛ اينكه يك متن مؤثر براي  شود و در سطح ارزيابي، چرايي وجود يك متن مطرح مي مي

آيد، متن مناسب و نامناسب كدام است و اينكه چقدر موفق و ناموفق  اهداف ما چطور پديد مي
  . Halliday, 1994: 15)(است 

معناي : وندش ها براساس سه معناي بنيادي سازماندهي مي در نظرية هليدي همة زبان
» 45نظام گذرايي«ها از طريق  اين نقش. »44متني«و » 43بينافردي«، »42ساختي انديشگاني يا انگاره«

كنيم  هاي هستي را تجربه مياز طريق اين نظام، ما پديده. افتد در تعامل تجربي با هستي اتفاق مي
ها و تفاده از نشانهآوريم و سپس از طريق همين نظام با اس و يك نظام معنايي در ذهن پديد مي

درواقع نظام گذرايي، فرايندي . پردازيمهاي زباني، به بيان نظام معنايي خودمان ميگزاره
در اين راستا، نقش . دهد سويه است كه تأثير انسان از محيط و تأثر او را بر محيط نشان مي دو

كند و  وي دنيا را تجربه مياي كه كند؛ شيوه بينافردي، نوع تعامل فرد با جهان بيرون را بيان مي
  . نگردبه آن مي

نقش . بيني ذهن، مرتبط است متغيرهاي بينافردي، با نقش انديشگاني و نظام معنايي يا جهان
انديشگاني، بيانگر ايدئولوژي فرد است و نقش بينافردي، نوع تعامل فرد با جهان بيرون را بيان 

تواند نگاه نويسنده يا فرد را به مي» 47زمان«و » 46وجه«كند؛ دو نوع متغير بينافردي، يعني  مي
گري زماني نويسنده در خط  توان به اشاره زندگي و هستي بيان كند؛ از طريق متغير زمان مي

  . هايي از سبك روايي و صداي دستوري يك اثر دست يافت ، فلسفة زندگي و جنبه48زمان
 

  

40 - Assesment 
41 - Testing  
42 - Ideational 
43 - Interpersonal 
44 - Textual 
45 - Transitivi ty  sy stem 
46 - Mood  
47 - Tense 
48 - Time line 
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  ها بحث و تحليل داده 5
ها  گيرد و از آن دي، از ماجراهاي گذشته الهام ميهاي ارشا مثنوي با سلسله حكايت

كند و در اين ميان به القاي مفاهيم الهي و تبيين اهداف متعالي  هاي حكيمانه مي گيري نتيجه
پردازي در صداي نحوي  گيري و نصيحت نقل، نتيجه. گردد مي پردازد و سپس به قصه باز مي

تحقيق حاضر مسئلة . توان آن را دريافت كه با شم و شهود مي موالنا مشهود است به طوري
هايي از سبك  زمان در دفاتر چهارم، پنجم و ششم، كشف ميزان فاصلة آن از واقعيت و جنبه

هاي تحقيق از جامعة آماري سه دفتر  داده. كند روايي و صداي نحوي يا دستوري را بررسي مي
نمونه، پنجاه درصد ابيات هر دفتر مند انجام شده و حجم  گيري نظام آخر مثنوي، به شيوة نمونه

هاي تحقيق نيز به شكل  يافته. واحد نمونه، بيت و واحد تحليل، فعل است. گيرد برمي را در
شود تا ميزان توزيع بسامدي و  صورت تفكيكي مي نمودارهاي فراواني و درصدي و به 

اي جامع، در يك  ونهگ ها به درصدي انواع زمان در هر دفتر روشن شود و در پايان، همة يافته
  . شود هاي نهايي در ذيل آن داده مي جدول، گزارش و تحليل

در رويكرد ساختاري، ساخت . نقشي است - ها، رويكرد اين مقاله، ساختاري در تحليل داده
هاي ساختواژي تشخيص داد؛ به  توان با توجه به ويژگي فعل ماضي، مضارع و آينده را مي

كند و رابطة ساخت با نقش يا  زمان با ساخت آن مطابقت ميعبارت ديگر نقش و معني هر 
تواند معني حال  گونه نيست؛ يعني گذشته مي كه در واقعيت اين يك است، در حالي به معني، يك

عنوان نمونه  پنج بيت آغازين هر دفتر به. بدهد و حال در نقش آينده بيايد و به اين شكل تا آخر
  . ل شده است تا شيوة كار تبيين شودنقشي تحلي - با ديدگاه ساختاري 

  
  : آغاز دفتر چهارم

  )حال ساده( الدين تويي الحق، حسام اي ضياء
  )گذشتة ساده( كه گذشت از مه به نورت مثنوي

  )   حال ساده: هستي( اي مرتجا همت عالي تو 
  
  )حال اخباري( كشد مي

  ) حال اخباري( اين را خدا داند
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  )حال اخباري( كجا
  

  )گذشتة نقلي( اي ثنوي را بستهگردن اين م
  )گذشتة نقلي(اي  كشي آن سوي كه دانسته مي
  

  )حال ساده : است(ناپديد  مثنوي پويان، كشنده 
  ديد) حال ساده( ناپديد از جاهلي، كش نيست

  
  ) گذشتة نقلي(اي  مثنوي را تو مبدأ بوده

  )گذشتة نقلي(اي  گر فزون گردد توأش افزوده
  

  :آغاز دفتر پنجم
  )حال ساده(الدين كه نور انجم است  سامشه ح

  )حال ساده( طالب آغاز سفر پنجم است
  ) حال ساه: هستي(الدين راد  الحق، حسام اي ضياء

  )حال ساده: هستي( اوستادان صفا را اوستاد
  

  ) گذشتة استمراري( گر نبودي خلق، محجوب و كثيف
  )گذشتة استمراري( ها تنگ و ضعيف ور نبودي حلق

  )گذشته استمراري: دادم مي(داد معني دادمي  در مديحت،
  )گذشتة استمراري( غير اين منطق، لبي بگشادمي

  
  ) حال ساده(ليك لقمة باز، آنِ صعوه نيست 

  )حال ساده( چاره اكنون آب و روغن كردنيست
  

  :آغاز دفتر ششم
  الدين، بسي حسام) حال ساده: هستي(اي حيات دل، 
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  سم سادسيبه ق) حال اخباري(جوشد  ميل مي
  اي  از جذب چو تو علّامه) گذشتة ساده(گشت 

  اي نامه حسامي ،)امر(در جهان، گردان 
  اي معنوي  )حال اخباري(آرمت  پيشكش مي

  )حال اخباري: آرم مي( قسم سادس در تمام مثنوي
  صحف زين شش) امر(، جهت را نور ده شش

 طوفحال اخباري(كَي ي (  
طُفولَه من لَم يساده گذشتة( ح(  

  )حال ساده(عشق را با پنج و با شش، كار نيست 
  )حال ساده( مقصد او، جز كه جذب يار نيست

يك توجه  هاي متفاوت هر ها، به شكل ساختاري انواع زمان، كاربردها و نقش در تحليل داده
ها،  در جدول زير انواع زمان. شده و بافت زباني در تعبير نقشي همواره مورد توجه بوده است

هاي گوناگون آن ترسيم شده است كه درواقع متغيرهاي بالقوة  طريقة ساخت و صرف صيغه
  . آيد شمار مي تحقيق حاضر به 

  
  مثال  نوع ساختار  نوع زمان  شماره

  ...گفتم، گفتي، گفت   هاي گذشته شناسه+ بن گذشته  گذشته ساده  1
  ...ت گف گفتي، مي گفتم، مي مي  گذشتة ساده+ مي  گذشتة استمراري  2

 گذشتة بعيد  3
هاي  شناسه+ بود + صفت مفعولي 

  گذشته
  ...گفته بودي، گفته بود . گفته بودم

 گذشتة مستمر  4
گذشتة + هاي گذشته  شناسه+ داشت 

  استمراري
گفتي، داشت  گفتم، داشتي مي داشتم مي

  ...گفت  مي

 گذشتة نقلي  5
ام، اي، است، ايم، ايد،   +صفت مفعولي 

  اند
  ...اي، گفته است  فتهام، گ گفته

6  
گذشتة استمراري 

 نقلي
  ) ...است(گفته  اي مي گفته ام، مي گفته مي  گذشتة ساده نقلي) + مي(

  ...اي، گفته بوده است  ام، گفته بوده گفته بوده  ...اي  ام، بوده بوده+ صفت مفعولي  گذشتة بعيد نقلي  7
اي،  گفته اي مي ام، داشته گفته ام مي داشته  مراري نقلياست... + اي و ام، داشته داشته گذشتة مستمر نقلي  8
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  مثال  نوع ساختار  نوع زمان  شماره

  ) ...است(گفته  مي) است(داشته 
  ...گفته باشم، گفته باشي، گفته باشد   ...باشم، باشي، باشد و + صفت مفعولي  گذشتة التزامي  9
  گويم، گويي، گويد، گوييم، گوييد، گويند  هاي حال شناسه+ بن مضارع  حال ساده  10
  ...خورد  خوري، مي خورم، مي مي  هاي حال شناسه+ بن حال ) + مي( اخباريحال   11

 حال مستمر  12
+ دارم، داري، دارد، داريم، داريد، دارند 

  حال اخباري
  ...رود  روي، دارد مي روم، داري مي دارم مي

  بروم، بروي، برود، برويم، برويد، بروند  حال ساده) + ب( حال التزامي  13
  ...برو، برويد   بن حال ) +ب( امر  14
  نرو، مرو  بن حال) + م(يا ) ن( نهي  15
  ...خواهم رفت، خواهي رفت، خواهد رفت   بن گذشته... + خواهم، خواهي، خواهد و آينده  16
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  انواع زمان در دفتر چهارم مثنوي» درصدي«نمودار  2شكل
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  انواع زمان در دفتر پنجم مثنوي» درصدي«نمودار  4شكل
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  انواع زمان در دفتر ششم مثنوي» درصدي«نمودار  6شكل
  

  انواع زمان در سه دفتر آخر مثنوي» توزيع بسامدي و درصدي«مقايسة  1جدول 
  

 زمان انواع

 ششم دفتر پنجم دفتر چهارم دفتر

 كل بسامد
 درصد
 درصد بسامد درصد بسامد رصدد بسامد كل

 4/26 4200 7/28 1704 5/25 1330 6/24 1166 ساده ةگذشت

 9/3 626 5/3 210 7/3 191 7/4 225 ياستمرار ةگذشت

 5/0 86 7/0 41 5/0 28 4/0 17 ديبع ةگذشت

 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 مستمر ةگذشت

 6/4 733 9/4 288 6/4 238 4/4 207 ينقل ةگذشت

ي استمرار ةگذشت
 ينقل

0 0/0 2 0/0 0 0/0 2 0/0 

 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 ينقل ديبع ةگذشت

 مستمر ةگذشت
 ينقل

0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 

 2/0 34 4/0 22 0/0 2 2/0 10 يالتزام ةگذشت

 8/28 4570 5/27 1630 28/4 1478 8/3 1462 ساده حال

 5/17 2780 1/16 954 6/18 969 1/18 857 ياخبار حال

 1/0 11 1/0 5 1/0 3 1/0 3 مستمر حال

 4/6 1017 0/6 354 6/7 394 7/5 269 يالتزام حال

 8/9 1555 6/10 626 4/9 492 2/9 437 امر

 4/1 228 3/1 80 3/1 69 7/1 79 ينه

 3/0 48 3/0 18 3/0 16 3/0 14 ندهيآ

 100 15890 0/100 5932 0/100 5212 0/100 4746 جمع
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ها، به حال ساده  م، با گرد كردن يك رقم اعشار، سي درصد كل زماندر دفتر چهار
درصد و در مجموع  24دومين بسامد به گذشتة ساده تعلق دارد كه شامل . اختصاص دارد

حال اخباري با هجده درصد نيز از سومين بسامد برخوردار . درصد است 34هاي گذشته،  زمان
هاي  بنابراين مجموع زمان. شود درصد را شامل ميامر، نهي و التزام مجموعاً شانزده . است
ها نشانگر  اين يافته. نمود يا استمرار حال و زمان آينده تقريباً صفر است. درصد است 65حال، 

» گيري نتيجه«، »نقل«مثلث : چند مشخصة مهم در سبك روايي و صداي دستوري اين دفتر است
و محور نگرش موالنا، زمان حال است كه در سبك روايي آن بارز است » آمرانه  نصيحت«و 

گرايانه، بر زندگي  دهد؛ در فلسفة انسان گرايانة وي را به هستي و زندگي نشان مي ديدگاه انسان
وجود نمود  مشخصة مهم ديگر در صداي دستوري آن، عدم. شود تأكيد مي» اينجا و اكنون«در 

رو صداي  اين نمود يا استمرار است؛ ازهاي افعال بدون  ها و حالت يا استمرار است؛ يعني كنش
مشخصة مهم ديگر اين است كه در صداي دستوري آن، آينده وجود . نيست» دايناميك«آن 

  . سوي آينده ندارد  شده، در خط زمان، نگاهي به ندارد؛ زيرا مثنوي در دفاتر ذكر
رين و گذشته درصد بيشت 28در دفتر پنجم نيز، با گرد كردن يك رقم اعشار، حال ساده با 

درصد است و مجموع  34هاي گذشته،  مجموع زمان. درصد دومين بسامد را دارند 25ساده با 
درصد  3درصد است و آينده نيز  65شود،  هاي امر و نهي را هم شامل مي هاي حال كه فعل زمان
است؛  نمود حال و آينده مانند دفتر چهارم تقريباً صفر. ها را به خود اختصاص داده است زمان

امر، نهي و . رو صداي دستوري نيز همچنان ايستا است و هيچ نگاهي به آينده وجود ندارد اين از
حال . الزام در زمان حال هجده درصد است كه نسبت به دفتر قبلي دو درصد افزايش يافته است

پنجم  گذشتة نقلي در دفتر چهارم و. اخباري نيز در اين دفتر مانند دفتر قبل، هجده درصد است
صد  در  بين دفتر چهارم و پنجم، به غير از امر، نهي و الزام، تقريباً شباهت صد . چهار درصد است

  . شود گيري و نصيحت در اين دفتر هم تكرار مي وجود دارد و مثلث سبكي نقل، نتيجه
درصد بيشترين درصد و  28در دفتر ششم، با گرد كردن يك رقم اعشار، گذشتة ساده با 

حال اخباري نيز با شانزده درصد در . درصد، دومين درصد را دارا است 27ه با حال ساد
 62درصد و حال به انضمام امر و نهي،  38هاي گذشته  مجموعة زمان. مرتبة سوم قرار دارد

تفاوت اين دفتر با دو . آينده و نمود حال، همچنان مانند دو دفتر قبلي صفر است. درصد است
هاي گذشتة آن سه درصد افزايش يافته و به همان نسبت از  زمان دفتر قبلي اين است كه
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مجموع امر، نهي و الزام هجده درصد است كه مانند دفتر . هاي حال كاسته شده است زمان
توان گفت مثلث سبكي دو دفتر قبلي، در اين دفتر نيز وجود داشته و خط زمان  مي. چهارم است

شده بدون هيچ تفاوت  دگاه تطور گفتمان، خط زمان ياداز دي. هر سه دفتر، مانند يكديگر است
  .شود شود و هيچ تنوع سبكي در الگوي زمان ديده نمي بارزي تكرار مي

هاي گذشته در سه دفتر چهارم،  طور كلي، با گرد كردن يك رقم اعشار، مجموع زمان به
مجموع . درصد و آينده، صفر درصد است 64هاي حال،  درصد و زمان 35پنجم و ششم، 

شده، در خط زمان،  مثنوي در سه دفتر ياد. هاي امر، نهي و الزام نيز هجده درصد است فعل
حول محور زمان حال است و هيچ نگاهي به آينده وجود ندارد و موالنا در سبك روايي خود، از 

فتر نمود يا استمرار حال، در سه د. گيرد هاي گذشته نيز براي تبيين احوال حال، مدد مي داستان
. شود شده، وجود ندارد و نمود گذشته فقط چهار درصد در گذشتة استمراري را شامل مي ذكر

گيري و  كند اين است كه مثلث سبكي نقل، نتيجه نكتة بارز كه بسامد آماري نيز آن را تأييد مي
  . و خط زماني يكسان در هر سه دفتر چهارم، پنجم و ششم تكرار شده است  نصيحت
  

  ريگي نتيجه. 6
نقش . داند هاي زباني، اصل مي ، بافت زباني و موقعيتي را در تحليل»گرايي نظرية نقش«
هاي زمان، وجه، نمود، حالت و وجهي بودن است، نشانگر نگرش  كه شامل مقوله» بينافردي«

تواند نگاه فرد را در خط  الگوي زمان مي. فرد به زندگي و تعامالت و ارتباطات اجتماعي است
در  مثنوي. هاي دنيا وجود دارد، نشان دهد گذشته، حال يا آينده كه در بيشتر زبان زمان، به

دهد كه  گردد و شواهد شهودي نيز نشان مي سه دفتر چهارم، پنجم و ششم، حول زمان حال مي
كار  به گيري و تبيين احوال حال ها و حكايات براي نتيجه زمان گذشته، بيشتر براي نقل قصه

تواند قابل  ات آماري دربارة شواهد شهودي، قابل تأويل و تفسير بوده و ميرود و مشاهد مي
توان نتيجه گرفت كه جهت خط زمان مثنوي در  هاي آماري مي بنابراين از يافته. استناد باشد
است » 49گرايانه شناسي انسان فلسفة روان«شده، زمان حال است كه نشانگر موضع  دفاتر ذكر

همچنين  .تأكيد داشته و به واقعيت زندگي توجهي خاص دارد» 50و اكنوناينجا «كه به زندگي در 
وگو  كند كه زمينة گفت هاي گذشته براي تبيين احوال افراد استفاده مي ها و روايت وي از داستان

دهد كه در صداي  ها نيز نشان مي يافته. آورد و چند صدايي زمان حال و گذشته را پديد مي
  

49 - Humanistic psychology  
50 - Here and now 
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  .را به خود اختصاص داده و زمان آينده نيز تقريباً صفر است دستوري، نمود، درصد كمي
  

  ها نوشت پي. 7
1. stylistics 

2. genetic 

3. intuitive 

4. evaluative 

5. affective 

6. expressive 

7. descriptive 

8. interpretive 

9. formalistic 

10. structural 

11. functional 

12. corpus-stylistics 

13. discourse analysis 

14. cognitive 

15. feminist  

16. critical 

17. text-based 

18. context-based 

19. reader-based 

20. sociological 

21. historical 

22. pedagogical 

23. potential features 

24. prominent features 

25. research design 

26. qualitative - quantitative 

27. procedure 

28. sample size 

29. population  

30. systematic sampling  

31. sample unit  

32. analysis unit 

33. variables 

34. goal 

35. objective 

36. findings 

37. semantic unit 
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38. discuosse grammer 

39. semantic system 

40. assesment 

41. testing 

42. ideational 

43. interpersonal 

44. textual 

45. transitivity system 

46. mood 

47. tense 

48. time line 

49. humanistic psychology 

50. here and now 
 

  منابع. 8
: تهران. 15چ. 2ويرايش .2دستور زبان فارسي ).1377( حمدي گيويانوري، حسن و حسن ا •

 . مؤسسة انتشارات فاطمي

: تهران). 3و  2، 1ج(. تاريخ تطور نثر فارسي: شناسي سبك). 1376(بهار، محمدتقي  •
  . اميركبير

  . مرواريد: تهران. 1چ. بوطيقاي روايت در مثنوي). 1389(توكلي، حميدرضا  •
: تهران. و ربط كتاب حروف اضافه: دستور زبان فارسي). 1367(خطيب رهبر، خليل  •

 .انتشارات سعدي

  . سمت: تهران. گيري اي بر نمونه مقدمه). 1372(سرايي، حسن  •
  . آگاه: تهران). 2و  1ج(. هاي ادبي مكتب) . 1381( سيدحسيني، رضا •
 .فردوسي: تهران. دستور زبان فارسي). 1345(شريعت، محمدجواد  •

 . انشر ميتر: تهران. سبك شناسي نثر). 1381(شميسا، سيروس  •

  . انتشارات نوين: تهران. 1چ. مباني علمي دستور زبان فارسي). 1363(شفاهي، احمد  •
 .نشر ني: تهران.  3چ. شرح موضوعي مثنوي معنوي: ميناگر عشق). 1384(زماني، كريم  •

  .سخن: تهران. ها ها، رويكردها و روش نظريه: شناسي سبك). 1390(فتوحي، محمود  •
وگويي در نگاه  چندآوايي و منطق گفت« ).1389(دگان قبادي، حسينعلي و گروه نويسن •

. جستارهاي ادبيمجلة . »مولوي به مسئلة جهد و توكل با تكيه بر داستان شير و نخچيران
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  . 17ش
هاي فارسي دربارة مثنوي از آغاز تا  نقد، تحليل و بررسي مقاله). 1384(گرجي، مصطفي  •

 . تهران .دانشگاه تربيت مدرس. نامة دكتري پايان. 1380

با مقدمه، تصحيح و تعليقات محمد . مثنوي معنوي). 1387(الدين محمد  موالنا، جالل •
  .زوار: تهران. 5چ استعالمي

 . انتشارات شرقي: تهران. 1چ. فارسي دستور كامل زبان). 1370(محتشمي، بهمن  •

  . دانشگاه فردوسي: مشهد .دستور زبان فارسي). 1381(مهدي  ،الديني �مشكو •
 .انتشارات آهنگ قلم : نيشابور. عارفان در مثنوي). 1388(دخت  ، پروينمشهور •

  . توس: تهران. سبك شناسي بهار). 1380(ميرعابديني، سيد ابوطالب •
  . توس: تهران. دستور زبان فارسي). 1370( خانلري، پرويز •
. شناسي زبانمجلة . »هاي شرطي در زبان فارسي جمله«). 1364(وحيديان كاميار، تقي  •

 ). پاييز و زمستان. (2ش. 2س

 . سمت: تهران. دستور زبان فارسي). 1381(  ---------------  •
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