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چکیده
یکی از جمالتی که در معانی ثانوي به کار میرود ،جملة امري است .در این مقاله در نظر داریم
برخی از گونههاي جمله را از لحاظ امر و اغراض ثانوي آن که مولوي با شناخت و احاطه بر کالم و
اشراف بر ظرفیتهاي وجودي معانی ،در مثنوي به کار برده ،بیان کنیم .به این نتیجه رسیدیم که
کاربرد این گونهها در کالم موالنا قطعاً وجه ساختگی نداشته و کامالً خودجوش و برگرفته از
سرچشمة معانی بوده که از ذهن خلّاقش تراوش نموده است .ذکر این اغراض ثانوي در مثنوي،
درحقیقت رشتة ارتباطی محکم بین ذهن خواننده و شاعر است تا حدّي که بیان شیوۀ موالنا در کاربرد
اینگونه جمالت امري ،بر جذّابیت و دلنشینی معانی افزوده و به مقتضاي حال مخاطب ،اغراض ثانوي
را بیان کرده است .هدف از این پژوهش ،بررسی سبک و ساختار جمالت امري در دفتر سوم مثنوي
شریف است .نویسندگان درصدد پاسخگویی به این پرسشاند که موالنا به چه منظور و مقصودي از
جمالت امري استفاده کرده است و بسامد کدامیک از اغراض بیشتر است؟ نوع پژوهش ،بنیادي و با
روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته و یافتهها براساس تحلیل محتوا بررسی شده است .جامعة آماري
پژوهش ،دفتر سوم مثنوي است .نتیجة پژوهش بیانگر آن است که موالنا همة اغراض ثانویه را به کار
برده است و اغراض ثانویة امر فقط مختص به همان مواردي نیست که در کتابهاي معانی ذکر شده
است .پرکاربردترین این اغراض عبارتاند از :ارشاد ،استرحام ،تمنّی و آرزو ،ترغیب و تشویق،
 دانشجوي دکتري گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بوشهر ،ایران
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بوشهر ،ایران (نویسندۀ مسئول)
sadeghi.mhmood33@yahoo.com
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بوشهر ،ایران
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دردمندي و التماس و اظهار و بیان معانی متعدّد بهطور همزمان در یک جملة امري توسط گوینده
صورت گرفته است.
کلیدواژه :سبک شخصی ،اغراض ثانویه ،جمالت امري ،مثنوي موالنا ،معانی.

مقدّمه
سید محمود سیدصادقی -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

سکّاکی در تعریف علم معانی« ،آن را علم بررسی ویژگیها و خواص ترکیبهاي
کالم میداند یا بهواسطة آگاهی از این ویژگیها از خطاي تطبیق کالم با مقتضاي حال
پرهیز شود» (همّتیان .)380 :1398 ،در کتابهاي معانی دربارۀ امر گفتهاند« :فرمان به
انجام کار یا طلب حصول فعل از مخاطب است از موضعی باالتر» (سکّاکی ،بیتا:
 )137یا «استدعاي فعل به جهت استعالء» (علوي یمنی ،بیتا« .)281/3 :گاهی گوینده
فعل امر را به کار میبرد و مقصود و غرضی جز امر و فرمان مورد نظر اوست که جنبة
بالغی و ادبی دارد و موجب تأثیر کالم میگردد و زبانشناسان از آن بهعنوان کنش

تأثیر گفتار یاد میکنند» (یول .)68 :1391 ،1در کتابهاي دستور ،غرض اصلی امر را
دستور دادن دانستهاند« .جملهاي که در آن فرمانی داده شده است ،جملة امري خوانده
میشود .در جملة امري از کسی میخواهیم که کاري را انجام بدهد یا حالتی را
بپذیرد» (خانلري.)12 :1380 ،
وقتی موالنا ( 604-672ه.ق) میگوید:
گفت اگر آسان نماید این به تو

اینچنین آسان یکى سوره بگو
(د  ،3ب )4242

شاعر به اظهار دردمندي ،عجز و ناتوانی ک ّفار میپردازد و میخواهد بگوید شما
قادر به آوردن ح ّتی یک سوره مثل قرآن نیستید .در این بیت ،معنی فرمان و دستور از
امر دریافت نمیشود .بحث اغراض ثانویه و معانی مجازي جمالت ،در علم معانی
همچنین دانش زبانشناسی از اهمیت ویژهاي برخوردار است« .میتوان گفت علّت به
1. Yule
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کار بردن جمالت در معانی ثانوي این است که شاعر میخواهد با توجّه به مقتضاي
حال مخاطب یا خواننده ،سخن بلیغ و مؤثّر بگوید و یکی از مهمترین ابزار تأثیر به کار
بردن جمالت به طور غیرمستقیم در معانی ثانوي است .گوینده معنا را مورد غرض خود
برمیگ زیند و این غرض اوست که معنایی خاص یا کاربردي خاص را به میان
میکشد» (شمیسا .)111: 1381 ،همچنین در نظریة «کارگفت» ،آستین 1معتقد است
«مسئلة کاري مطرح است که چنین جمالتی انجام میدهند و زبان را از دیدگاه
کاربردياش مورد توجّه قرار میدهد» (باطنی« .)173: 1371 ،در کتب معتبر بالغت نُه
غرض ثانوي براي امر ذکر شده است» (تفتازانی )240 :1409 ،که برپایة مفاهیم آیات
قرآنی بوده است و نویسندگان معاصر کتابهاي معانی فارسی نیز با تکیه بر همان
نمونهها شاهدمثالهایی از شعراي فارسیزبان براي آن اغراض بیان کردهاند .بنابراین
گ سترش دانش معانی و بررسی اغراض ثانویة شعر فارسی از ضرورتهاي پژوهش در
عصر حاضر است .نویسندگان در این تحقیق ،اغراض ثانویة جمالت امر را در دفتر
سوم مثنوي مورد بررسی قرار دادهاند .موالنا از شاعرانی است که از ظرفیت زبان
بیشترین بهره را برده و از ساختارهاي ویژۀ گفتار براي بیان معنایی و اهداف بالغی
استفاده کرده است تا مشخص سازد گستردگی مفاهیم و اغراض ثانویة امر ،بسیار بیشتر
از آن است که در کتابهاي معانی قدما و معاصران ذکر شده است .همچنین «لطایف
ادبی و تخیّالت شاعرانه محدود نیست .این نوع معانی مجازي را محدود نمیتوان
کرد» (همایی .)110 :1373 ،به قول عبدالقاهر جرجانی« ،مزیّت نظم هم بهسبب اغراض
و مقاصدي است که کالم به لحاظ آنها منظّم میگردد» (جرجانی.)140 :1368 ،
بالغت زبان در مثنوي برپایة ارتباط ترغیبی شکل گرفته است که در یک سوي
این ارتباط ،اغراض گوینده ،کنشهاي کالمی ،جهتهاي زبانی و نحوۀ حضور او در
الیههاي گوناگون واژگانی ،نحوي و سبکی و به عبارت دیگر ،بافت متنی به چشم
میخورد و در سوي دیگر ،عواملی را میتوان یافت که توانش ارتباطی مثنوي را بر
1. Astine
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مخاطب و واکنشهاي پدیدآمده از جانب او درون موقعیت یا بافتی مع ّین که اغلب
بافتی شناختی اجتماعی است ،میآزماید؛ به گونهاي که بیشتر جمالت امري او داراي
اغراض ثانویه است که با توجّه به سیاق کالم و بافت جمالت دریافت میگردد و
«بسیاري از صاحبنظران برآناند که معنی را باید در بافت و کاربرد شناخت» (شفیعی
کدکنی« .)174 :1391 ،این برداشت میتواند تابع روح متکلّم یا روح مخاطب باشد یا
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هر دوي آنها و آنچه به مقتضاي حال برمیگردد» (دیباجی.)580 :1391 ،
هدف از این پژوهش ،بررسی و کشف اغراض ثانویة جمالت امري در دفتر اول
مثنوي است و در پی پاسـخگویی به این سؤالهاست :با توجّه به سبک تعلیمی ،موالنا
براي اظهار کدام معانی از این جمالت استفاده کرده است و کدامیک از انواع جملهها
در شعر او متناسب با این زمینه و موضوع به کار رفته است؟ آیا موالنا بیشتر بهصورت
مسـتقیم از امر اسـتفاده میکند؟ نقش معنایی جملههاي امر در بیان تعلیمات خاصّ او
چگونه است؟

پیشینة تحقیق
تاکنون پژوهشهاي بسیاري در زمینة بررسی مقاصد ثانوي یا منظورشناسی
جملههاي خبري و اقسام جمله هاي انشایی در شعر شاعران مختلف انجام گرفته است.
ازجمله آثاري که میتوان بهعنوان بخشی از پژوهش به آن اشاره کرد ،عبارتاند از:
 چنور کاردانی و تیمور مالمیر ( )1388در مقالة «بررسی نقشهاي معنایی جمالتپرسشی و امري در قصاید خاقانی» ،به  19کارکرد ثانویة جمالت امري در قصاید
خاقانی اشارهکردهاند.
 علیاکبر باقري خلیلی ( )1391در مقالهاي منظورشناسی جملههاي پرسشیغزلیات سعدي را مورد مطالعه قرار داده است.
 عبّاس ماهیار و رحیم افضلیراد ( )1393در مقالة «بررسی اغراض ثانویة جمالتامري در غزلیات سعدي» به این نتیجه رسیده است که سعدي به  32غرض ثانویه در
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جمالت امري توجّه داشته است و مشخّص میشود اغراض ثانویة جمالت امري تنها
محدود به موارد ذکرشده در کتابهاي معانی نیست.
 فهیم بشیري ( )1393در پایاننامة «بررسی معانی ثانوي جمالت پرسشی و امريدر دفتر اوّل مثنوي» به این موضوع اشاره کرده است که موالنا در جمالت پرسشی 21
کارکرد را به کار برده است که کارکردهاي سؤال ،استفهام انکاري و مالمت با بیش
از  63درصد از کل کارکردها بیشترین بسامد را دارند وکارکردهاي استبطاء و بیتابی،
اظهار مخالفت و استیناس با کمتر از  1درصد داراي کمترین بسامد هستند.
آنچه موجب تمایز تحقیق حاضر با پژوهشهاي یادشده میشود این است که
تاکنون هیچ پژوهشی در رابطه با بررسی اغراض ثانویة جمالت امري در دفتر سوم
مثنوي صورت نگرفته است؛ بنابراین تحقیق حاضر در این زمینه براي اوّلین بار انجام
میشود و نوآورانه است.

روش انجام پژوهش
روش پژوهش مطالعهاي برپایة توصیف و تحلیل است و یافتهها براساس تحلیل
محتوا بررسی شده است .جامعة آماري پژوهش حاضر ،دفتر سوم مثنوي است .منبع

مورد مطالعه ،مثنوي معنوي به تصحیح نیکلسون 1بوده است .براي نامگذاري اغراض
ثانویه ،کتابهاي معانی قدما ،متأخّرین و مقاالت پژوهشگران مدّنظر بوده است؛ امّا در
درجة اوّل ،نگارنده براساس دریافت مفهوم و منظوري که گوینده به اظهار آن
پرداخته ،توجّه الزم داشته است؛ زیرا اظهار این معانی ثانوي با توجّه به سیاق کالم و به
معونت قراین ،بافت و موقعیت و خوانش ابیات قابل دریافت بوده است .همچنین
نگارنده هرجا الزم دیده است که آوردن بیت قبل یا بعدِ جملة امري به دریافت غرض
ثانویة امر کمک میکند ،آن ابیات را نیز ذکر کرده تا خوانندۀ مقاله ،مفهوم غرض را
بهروشنی دریابد .اغراض ثانویة جمالت امري دفتر سوم مثنوي پس از بررسی براساس
1. Nicholson
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پرکاربردترین تا کمکاربردترین ،طبقهبندي شده است که به هریک از آنها اشاره
میشود.

بحث و بررسی
شیوة بیان موالنا در مثنوی
سید محمود سیدصادقی -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

با توجّه به فضاي حاکم بر مثنوي و از آنجا که یک متن عارفانه همراه با پند و
اندرزهاي گوناگون است ،میتوان ادّعا کرد این شاهکار بیش از هر اثر ادبی مشهوري
در تاریخ ادبیات ایران از افعال امر و نهی استفاده کرده و موالنا براي ارشاد مستقی ِم
مخاطب از امر و نهیهاي متوالی در تبیین و القاي تعالیم و اندیشههاي خود بهره برده
است.
مبتنی بودن مثنوي بر تخاطب و کاربرد شیوۀ منبري توسط مولوي براي تحت تأثیر
قرار دادن مخاطب از عوامل اصلی است که انواع فعل امر بهصورت ویژهاي در این اثر
به کار رفته است.
« مولوي پیش از آنکه شاعر باشد ،واعظ منبرنشین و عالم دینباور و عارف
صاحبدل است» (زرّینکوب .)96 :1374 ،روشن است که محیط خانوادگی و شغل و
پیشه و اندیشه و باورهاي او در شیوۀ بیان وي تأثیر میگذارد .مولوي به الفاظ و
اعراض کمتر عنایت نشان میدهد و به جوهر و حقیقت ،بیشتر توجّه میکند .دیدگاه
او با شاعرانی که زیبایی ظاهر و موسیقی کلمات و خلق یک اثر بدیع هنري را  -بدون
توجّه زیاد به معانی انسانی و دینی -هدف کار خود قرار دادهاند ،متفاوت است .ساده و
صمیمی سخن میگوید و نکته پرداز حال و احساس درونی خویش است .با در نظر
گرفتن این نکته که موالنا همچون دیگر علما و واعظان زمان ،همواره با اصناف
مختلف مردم سروکار دارد و براي آنها نیز سخن میگوید و با آنان حشرونشري
مداوم دارد ،با زبان ،رسوم ،آداب و عادات آنها کامالً آشناست که این امر در زبان و
طرز بیان او تأثیر گذاشته است.
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تکیه بر خطابه و قیاس به شیوۀ سخنرانان ماهر و اهل منبر ،از دیگر اختصاصات
سبک بیان مثنوي است .این شیوۀ کالم که امر و نهی را به هم میآمیزد و بین سطح
ادراک طبقات پایین مردم و خواص و درسخواندههاي آنها نوعی تعادل برقرار
میسازد ،به سبب تنوّعی که در محتواي فکر و گفتار و طرز بیان آن وجود دارد،
گوینده را وامیدارد به اقتضاي حال شنونده از حجّتهاي تمثیلی و خطابه و قیاس
استفاده کند و بر جذّابیت مجلس خویش بیفزاید.
از دیگر اختصاصات سبک بیان موالنا ،توجّه به مخاطب طی خطاب با استفاده از
جمالت امري است که طرز بیان گوینده را از حالت یکنواخت خارج میکند .در
جریان تبدیل مخاطب ،گوینده حال متکلّمی را پیدا میکند که یک بار روي به یک
دسته از اهل مجلس دارد و بار دیگر به جانب دستة دیگر از حاضران رو میکند .عدم
توجّه به این تبدیل مخاطب ممکن است در برخی موارد فهم مقصود گوینده را مبهم یا
متناقض کند.
بیشتر موضوعات و مفاهیمی که موالنا مخاطب خود را مورد خطاب قرار میدهد و
او را تشویق میکند ،مسائل عرفانی و اخالقی است؛ ازجمله خواندن بهسوي معنویت و
پرداختن به نفس حقیقی ،نماز خواندن ،اطاعت از پیامبران و بزرگان دین ،دوري از هر
چیزي جز حق ،دوري از شهوت و حسادت ،ترغیب به پنداندوزي ،غنیمت شمردن
وقت ،مشورت کردن ،نیکوکاري و. ...
«مولوي در نظم کتاب مثنوي قصد تعلیم مریدان و مخاطبان و اندرزگویی داشته و
میخواسته با نشان دادن طریق معرفت نفس ،راههاي وصول به خداوند را به انسان
بیاموزد» (عبدالحکیم )7 :1375 ،و کوشیده تا جایی که ممکن است حدّ درک
مخاطب را رعایت کند .با توجّه به اینکه نویسندگان کتابهاي بالغی در بررسی
جملههاي امري ،امر را طلب فعل یا فرمان به انجام کار میدانند ،شایان ذکر است
گاهی امر ،معنی حقیقی خود را از دست میدهد و گوینده براي اغراض و مقاصد
دیگر چون تمنّی ،آرزو ،ارشاد ،استرحام و ...از فعل امر استفاده میکند .موالنا در
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مثنوي از ظرفیت زبان بیشترین بهره را برده و از ساختارهاي ویژۀ گفتار براي بیان
ظرایف معنایی و اهداف بالغی استفاده کرده است.
 .1ترغیب و تشویق
هدف از امر ،تشویق مخاطب و برانگیختن به انجام کاري است؛ امّا موالنا در
مثنوي ،جمالت امري را بیشتر در جنبة مؤدّبانه به کار برده ،نه فرمان و دستور .در 73
سید محمود سیدصادقی -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

جملة امري 18/11 ،درصد پژوهش حاضر براي این غرض به کار رفته است که توأم با
غرض ارشاد و راهنمایی است.
جان بده از بهر این جام اى پسر

بى جهاد و صبر کى باشد ظفر
(د  ،3ب )211

شاد از وى شو مشو از غیر وى

او بهار است و دگرها ماه دى
(د  ،3ب )507

گر تو اهل دل نهاى بیدار باش

طالب دل باش و در پیکار باش
(د  ،3ب )1224

هین بجو که رکن دولت جستن است

هر گشادى در دل اندر بستن است
(د  ،3ب )2302

«شاعران گاهی براي تأکید بیشتر و تقویت معنی ،امر و نهی را با هم به کار میبرند»
(شمیسا.)197 :1381 ،
در این غرض ،جملة امري اینگونه بیان میشود:
نى ز دریا ترس و نى از موج و کف

چون شنیدى تو خطاب التَخَف
(د  ،3ب )495

منگر اندر نقش زشت و خوب خویش

بنگر اندر عشق و در مطلوب خویش
(د  ،3ب )1437

 .2ارشاد و راهنمایی
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در این غرض ،هدف شاعر از امر ،راهنمایی و ارشادهاي اخالقی است که بهمنظور
خیر و صالح و رستگاري آدمی بیان شده است .در این پژوهش  71جملة امري،
 17/61درصد ،در این غرض به کار رفته است که گاه همراه با ترغیب و تشویق
مخاطب است.
ببینى

شهر

با

جان

فروغ

گوش سر بربند از هزل و دروغ

تا

یا دهان خویشتن را پاک کن

روح خود را چابک و چاالک کن

(د  ،3ب )101
(د  ،3ب )185
قبض دیدى چارۀ آن قبض کن

زانکه سرها جمله مىروید ز بن

بسط دیدى بسط خود را آب ده

چون برآید میوه با اصحاب ده
(د  ،3ب )362

نفس خود را کش جهان را زنده کن

خواجه را کشتهست او را بنده کن
(د  ،3ب )2504

گر نشد ایمان تو اى جان چنین

نیست کامل رو بجو اکمال دین
(د  ،3ب )4610

 .3اذن و اجازه
غرض گوینده از کاربرد این نوع فعل امر ،دستور دادن از موضعی برتر و باالتر
نیست؛ بلکه هدف گوینده از کاربرد جملة امر ،اجازه دادن به مخاطب براي انجام
کاري است 35 .جملة امر 8/68 ،درصد ،در این پژوهش براي بیان این غرض یافت
شده است.
دارى

وانما

و

فاستقم

کهف اندر کژ مخسب اى محتلم

آنچه

بعد از آن گفت از براى جانتان

جمله در میدان بخسبید امشبان

(د  ،3ب )725
(د  ،3ب )865
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گفت اى عمران بر این در خسب تو

هین مرو سوى زن و صحبت مجو
(د  ،3ب )838

این چهل روزش بده مهلت به طوع

تا سگالد مکرها او نوع نوع
(د  ،3ب )1093

مر لئیمان را بزن تا سر نهند

مر کریمان را بده تا بر دهند
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(د  ،3ب )2987
 .4تهدید و تحذیر
موالنا فعل امر را بهگونهاي به کار میبرد که با توجّه به ساختار سخن و بافت بیت،
مفهوم تهدید و تحذیر که همان بیم دادن است ،از آن فهمیده میشود .تفتازانی در
کتاب مختصرالمعانی ،تهدید را بهمعنی تخویف و در مفهوم انذار آورده است .در این
پژوهش  34جملة امري 8/43 ،درصد ،براي بیان این غرض به کار رفته است.
هر طرف غولى همىخواند تو را

کاى برادر راه خواهى هین بیا
(د  ،3ب )216
و

کلّههاشان

را

ببین

آنکه گستاخ آمدند اندر زمین

استخوان

چون به گورستان روى اى مرتضى

استخوانشان را بپرس از مامضى

(د  ،3ب )273
(د  ،3ب )274
یا

به

حال

اوّلینان

بنگرید

یا سوى آخر به حزمى در پرید
(د  ،3ب )2841

مهربانى مر تو را آگاه کرد

که بجه زود ار نه اژدرهات خورد
(د  ،3ب )2957

چون که عاشق توبه کرد اکنون بترس

کاو چو عیّاران کند بر دار درس
(د  ،3ب )3845

 .5تنبیه و هشدار
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غرض از به کاربردن فعل امر در جمله یا بیت ،آگاه کردن مخاطب و هشدار دادن
به اوست .در این پژوهش  29جملة امري 7/19 ،درصد در این غرض به کار رفته است
که همراه با غرض ِ ارشاد بوده ،با توجّه به سیاق کالم و بافت و لحن جمله قابل
دریافت است.
هر زمان نزعى است جزو جانت را

بنگر اندر نزع جان ایمانت را
(د  ،3ب )123

حزم سوء الظن گفته است آن رسول

هر قدم را دام میدان اى فضول
(د  ،3ب )268
بدندى

اندر

پیلکُش

وغا

چشم بارى در چنان پیالن گشا

که

تو مبین ز افسون عیسى حرف و صوت

آن ببین کز وى گریزان گشت موت

(د  ،3ب )2821
(د  ،3ب )4261
 .6التماس
التماس یعنی «خواهش و طلب یکی از همشأن خود» (همایی.)102 :1373 ،
گوینده خواستة خود را با گریه و تضرّع بیان میکند و جملة امر نشان از دردمندي و
پریشانی خاطر گوینده است .موالنا این غرض را در  40جملة امري به کار برده است
که  23جملة امر 5/7 ،درصد ،فقط در این غرض بوده و  17جمله توأم با اغراض ثانویة
استرحام ،دردمندي و تمنّا و آرزوست.
بیابى

در

قیامت

توشهاى

امشب باران به ما ده گوشهاى

تا

بعد از آن گفتند اى مادر بیا

گور بابا کو تو ما را ره نما

(د  ،3ب )626
(د  ،3ب )1174
هى بیا در کشتى بابا نشین

تا نگردى غرق طوفان اى مهین
(د  ،3ب )1309
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هین بحل کن مر مرا زین کار زشت

اى کریم و سرور اهل بهشت
(د  ،3ب )1686

هین جواب خویش گو با کردگار

ما کهایم اى خواجه دست از ما بدار
(د  ،3ب )2170

 .7نهی
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هدف گوینده از فعل امر ،عکس آن است و غـرض از امـر ،نهـی اسـت و گوینـده
قصــد دارد مخاطــب را از انجــام کــاري مــانع شــود .در مثنــوي  15جملــة امــري3/72 ،
درصد ،در مفهوم این غرض به کار رفته است.
این گمان بد بر آنجا بر که تو

مىشوى در پیش همچون خود دو تو
(د  ،3ب )339

دل از این برکن که بفریبى مرا

یا بهجز فى پس روى گردد تو را
(د  ،3ب )1070

موسیا خود را خریدى هین برو

خویشتن کم بین به خود غرّه مشو
(د  ،3ب )1084

 .8مبالغه
مقصود گوینده از به کار بردن فعل امر ،بیان مبالغه در وصـف مخاطـب اسـت .ایـن
کاربرد به گونهاي است کـه شـنونده ،معنـی حقیقـی امـر را کـه فرمـان و دسـتور اسـت
برداشت نمیکند 15 .جملة امري 3/72 ،درصد ،در این پژوهش براي بیان ایـن غـرض
به کار رفته است.
زین سپس بستان تو آب از آسمان

چون ندیدى تو وفا در ناودان
(د  ،3ب )560

باش تا خورشید حشر آید عیان

تا

ببینى

جنبش

جسم

جهان

(د  ،3ب )1009
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اجزاى

عالم

بشنوید

از جمادى عالم جانها روید

غلغل

اژدها را دار در برف فراق

هین مکش او را به خورشید عراق

(د  ،3ب )1021
(د  ،3ب )1057
آسمان مىگفت آن دم با زمین

گر

قیامت

را

ندیدستى

ببین

(د  ،3ب )4716
 .9تأکید کالم و جلب توجّه مخاطب
مقصود گوینده برجسته ساختن و تأکید سخنی اسـت کـه قصـد بیـان آن را دارد تـا
توجّه خواننده را به پیام خود جلب نماید؛ بنـابراین از جملـة امـري ،قبـل از پیـام اصـلی
خود استفاده میکند 13 .جملة امري 3/22 ،درصد ،در مفهوم این غرض کاربرد داشـته
است.
یک حکایت بشنو از تاریخگوي

تا برى زین راز سرپوشیده بوى
(د  ،3ب )976

مىخور و مىده بدان کش روزى است

هر دم و هر لحظه سحرآموزى است
(د  ،3ب )2037

باش تا شیران سوى بیشه روند

وین سگان کور آنجا بگروند
(د  ،3ب )2559

گفت اى ناصح خمش کن چند چند

پند کم ده زانکه بس سخت است بند
(د  ،3ب )3830

 .10توبیخ و مالمت
غرض گوینده از جملة امري ،سرزنش و نکوهش مخاطب اسـت 12 .جملـة امـري،
 2/97درصد را در غرض ثانویة توبیخ و مالمت به کار برده است.
گفت ناصح بشنوید این پند من

تا دل و جانتان نگردد ممتحن
(د  ،3ب )138

 68ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خویشتن را نیک از این آگاه کن

صبح آمد خواب را کوتاه کن
(د  ،3ب )3925

بس کن ار شرحى بگویم دوردست

خشم گیرد میر و هم داند که هست
(د  ،3ب )3008

چون طبیبان را نگه دارید دل

خود ببینید و شوید از خود خجل
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(د  ،3ب )2730
صحبت او خیر من لهو است و مال

بین که را بگذاشتى چشمى بمال
(د  ،3ب )428

 .11فرح و شادی
فرح و شادي از اغراض پرکاربرد جمالت خبري است؛ امّا موالنا با بهرهگیري از
ظرفیت زبان و ساختارهاي ویژۀ گفتار ،این غرض ثانویه و معنی مجازي را در فعل امر
به کار برده است .این نوع کاربرد ،نشانهاي از هنر بالغت او را میرساند که چگونه با
جملة امري که موضوعٌله آن فرمان و دستور دادن است ،زمینه را براي معانی مجازي و
سخن بالغی فراهم آورده است 12 .جملة امري 2/97 ،درصدِ این پژوهش در این
غرض به کار رفته است .شاعر با آوردن جملة امري ،به اظهار شادي و دادن بشارت
میپردازد.
قاصدان را بر عصایت دست نى

تو بخسب اى شه مبارک خفتنى
(د  ،3ب )1211

در نماز این خوش اشارتها ببین

تا بدانى کاین بخواهد شد یقین
(د  ،3ب )2174

بچّه بیرون آر از بیضة نماز

سر مزن چو مرغ بىتعظیم و ساز
(د  ،3ب )2175

اى غالم اکنون تو پر بین مشک خود

تا نگویى در شکایت نیک و بد
(د  ،3ب )3163
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ذوق طاعت گشت جوى انگبین

مستى و شوق تو جوى خمر بین
(د  ،3ب )3462

چون که قبض آید تو در وى بسط بین

تازه باش و چین میفگن در جبین
(د  ،3ب )3739

 .12طنز و ریشخند و استهزا
مقصود گوینده از امر این است که رفتار و عمـل مخاطـب را مـورد طنـز و تمسـخر
قرار دهد و به او طعنه بزند .موالنا  12جملة امري را براي بیان این غـرض بـه کـار بـرده
است:
که برو ما از تو خود چوپانتریم

چون تبع گردیم هریک سروریم
(د  ،3ب )393

این همىگفتش به تسخر رو بگیر

که رسیدت روزى و آمد بشیر
(د  ،3ب )1481
یابى

و آن همىخندید ما را هم بده

زآنچه

اى چو خربنده حریف کون خر

بوسهگاهى

ساالر

هدیهاى

ده

(د  ،3ب )1481
یافتى

ما

را

ببر

(د  ،3ب )2238

 .13پاکبازی و تسلیم
موالنا براي اظهار تسلیم و سرسپردگی محض در برابر مخاطب و ابـراز ارادت و فنـا
در برابر او از فعل امر استفاده میکند که متضمّن کمال فروتنی و تواضـع اسـت .موالنـا
در  12جملة امري 2/97 ،درصد ،این غرض را اظهار میدارد.
گر نداریم این نگه ما را بکش

اى غالم راى تو افکار و هش
(د  ،3ب )933

هر زمانم غرقه میکن من خوشم

حکم تو جان است چون جان مىکشم
(د  ،3ب )393
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خرقة ما را بدر دوزنده هست

ور نه خود ما را برهنهتر به است
(د  ،3ب )698

گفت یا رب تا به صد سال و فزون

اینچنینم ده بریز از من تو خون
(د  ،3ب )1181

گویم افکندم به پیشت جان خویش

زنده کن یا سر ببر ما را چو میش

سید محمود سیدصادقی -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

(د  ،3ب )933
من خلیلم تو پسر پیش بچک

سر

بنه

سر به پیش قهر نه دل بر قرار

تا

ببرم

إنی

أرانی

أذبحک

(د  ،3ب )4174
حلقت

اسماعیلوار
(د  ،3ب )4175

 .14خبر
گاهی مواقع شاعر بهجاي به کار بردن جملة خبري ،از جملة امري استفاده میکنـد؛
یعنی بهجاي خبر از انشا بهره میگیرد .در ایـن پـژوهش موالنـا  12جملـة امـري2/97 ،
درصد را براي بیان خبر به کار برده است.
عزّت آن اوست و آن بندگانش

ز آدم و ابلیس برمىخوان نشانش
(د  ،3ب )1080

چارهاى مىباید اندر ساحرى

تا بود که زین دو ساحر جان برى
(د  ،3ب )1170

مىروم یعنى نمىارزد بدان

عشق جانان کم مدان از عشق نان
(د  ،3ب )1971

در میان روز گفتن روز کو

خویش رسوا کردن است اى روز جو
(د  ،3ب )2724

ور نباشد آن تو بنگر کاین فریق

پر غم و رنجاند و مفتون و عشیق
(د  ،3ب )4505
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 .15عجز و ناتوانی گوینده
مقصود گوینده از به کار بردن امر ،بیان عجز و ناتوانی و درماندگی خود است .این
غرض با تعجیز تفاوت دارد؛ زیـرا تعجیـز ،عجـز و نـاتوانی شـنونده و مخاطـب را بیـان
میکند نه گوینده 10 .جملة امري 2/48 ،درصـد ،در مفهـوم ایـن غـرض بـه کـار رفتـه
است.
وام دار شرح این نکته شدم

مهلتم ده معسرم ز آن تن زدم
(د  ،3ب )2139

هرکه را پاى است جوید روزیى

هرکه را پا نیست کن دلسوزیى
(د  ،3ب )725
بینید

و

فشار

مهین

این

گفت گرد آیید هین یا مسلمین

ژاژ

پارسى گوییم هین تازى بهل

هندوى آن ترک باش اى آب و گل

(د  ،3ب )2320
(د  ،3ب )2839
 .16تخییر
هدف از امر ،وجوب و الزام نیست؛ بلکه گوینده مفاد امر را در اختیار مخاطب قرار
میدهد و مخاطب است که به اختیار خود آن را به کار میبندد؛ یعنـی شـنونده بـین دو
امر مخیّر میشـود« .تخییـر مـابین دو امـر متضـاد و در معنـی تحـریض اسـت» (همـایی،
 9 .)102 :1373جملة امري 2/23 ،درصد ،در این غرض به کار رفته است.
یا به تابستان بیا وقت ثمر

تا

ببندم

انبیا

یا

بکش

خدمتت

را

کمر

من

(د  ،3ب )242
اى

سعادتبخش

جان

یا

بازخوانم

یا

بیا

(د  ،3ب )407
راستى پیش آر یا خاموش کن

وانگهان رحمت ببین و نوش کن
(د  ،3ب )752
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تو بپرس از هرکه خواهى این خبر

تا بگوید بى شکنجه بى ضرر
(د  ،3ب )2383

 .17تعظیم و تکریم مخاطب (مدح مخاطب)
گوینده گاهی براي نشان دادن بزرگی و احترام و سـتایش مخاطـب و ارادت خـود
به او فعل امر به کار میبرد؛ یعنـی بـهجاي جملـة خبـري از جملـة انشـایی امـر اسـتفاده
سید محمود سیدصادقی -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

میکند 7 .جملة امري 1/73 ،درصد ،این پژوهش در این غرض به کار رفته است.
طاووس

نر چون

مشترى

پس چه خوانیمت بگو اى جوهرى

گفت

پس تبسّم کرد و گفت اکنون بیا

لیک مخفى دار این را اى کیا

(د  ،3ب )773
(د  ،3ب )1708
یوسفى شد در جمال و در دالل

گفتش اکنون رو بده واگوى حال
(د  ،3ب )3173

ثانیاً بشنو تو اى صدر ودود

که بسى جستم تو را ثانى نبود
(د  ،3ب )4704

 .18تواضع و فروتنی
گوینده با امر قصد دارد فروتنـی خـود را نسـبت بـه مخاطـب اظهـار کنـد .در ایـن
پژوهش  7جملة امري 1/73 ،درصد ،در این غرض به کار رفته است.
که بیا مهمان ما اى روشنى

خانه آن توست و تو آن منى
(د  ،3ب )221

که برو ما از تو خود چوپانتریم

چون تبع گردیم هریک سروریم
(د  ،3ب )393

رو که نشناسم تو را از من بجه

عارف

بىخویشم

و

بهلول

ده

(د  ،3ب )698
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بر

برزنیم

کیمیایى

هم خبر ده تا که ما سجده کنیم

خویشتن

هى بیا در کشتى بابا نشین

تا نگردى غرق طوفان اى مهین

(د  ،3ب )1181
(د  ،3ب )1309
 .19تمنّا و آرزو
حالت رایجی که بر جان انسانها غلبه دارد و گاه براي بیان آن از فعل امر استفاده
میشود ،در مفهوم بالغی تمنّا و آرزوست و گوینده قصد اظهار آن را دارد .در این
پژوهش 6 ،جملة امري 1/48 ،درصد ،در این غرض به کار رفته است.
ضیاءالحق

اى
برگشا

گنجینة

حسامالدین

بیار

این سوم دفتر که سنّت شد سه بار

اسرار

را

را

سوم

در

دفتر

بهل

اعذار

(مثنوي ،د  ،3ب )1
لطف کن این نیکویى را دور کن

من نخواهم چشم زودم کور کن
(د  ،3ب )367

من ترازویى که مىخواهم بده

خویشتن را کر مکن هر سو مجه
(د  ،3ب )6227

کاى خدا خصم مرا خشنود کن

گر منش کردم زیان تو سود کن
(د  ،3ب )2469

 .20استرحام (جلب رحم و شفقت مخاطب)
« گاهی گوینده براي استرحام و برانگیختن رحم و شفقت مخاطب ،فعل جمله را
بهصورت امر به کار میبرد» (علوي مقدّم و اشرفزاده .)59 :1386 ،مقصود از امر،
دستور و فرمان نیست .موالنا در جامعة آماري این پژوهش 6 ،جملة امري1/48 ،
درصد را براي بیان این غرض به کار برده است که توأم با اغراض التماس و تمنّاست.
گفت کورى رنگ و حال من ببین

از

غمم

بیگانگان

اندر

حنین

(د  ،3ب )1568
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چند

اندر

رنجها

و

در

بال

گفتى از دامم رها ده اى خدا
(د  ،3ب )2883

از من آن آمد که بودم ناسزا

ناسزایم را تو ده حسن الجزا
(د  ،3ب )3374

داد ده ما را از این غم کن جدا

دست گیر اى دست تو دست خدا
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(د  ،3ب )2883
مىفتد از دیده خون دل شها

بین چه افتادهست از دیده مرا
(د  ،3ب )4711

 .21تفاخر
گاهی غرض موالنا از به کار بردن جملة امر ،اظهار فخر و مباهات است که با توجّه
به بافت و موقعیت جمله ،ایـن مفهـوم قابـل دریافـت اسـت .در ایـن پـژوهش 6 ،جملـة
امري 1/48 ،درصد ،براي بیان این مفهوم بوده است.
یعنى

سوى

سبلت

بنگرید

دست بر سبلت نهادى در نوید

رمز

بنگر آخر در من و در رنگ من

یک صنم چون من ندارد خود شمن

(د  ،3ب )734
(د  ،3ب )767
کرّ و فرّ و آب و تاب و رنگ بین

فخر دنیا خوان مرا و رکن دین
(د  ،3ب )769

 .22دردمندی
شاعر با آوردن جملة امري ،درد و رنج و غم خود را اظهار میدارد .موالنا  5جملة
امري 1/24 ،درصد را در این غرض به کار برده است که گاهی توأم با غرض جلب
رحم و شفقت مخاطب و اظهار حسرت نیز هست.
نیستم

حافظ

مرا

نورى

بده

در دو دیده وقت خواندن بى گره
(د  ،3ب )1863
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باز ده دو دیدهام را آن زمان

که بگیرم مصحف و خوانم عیان
(د  ،3ب )1864

یا سرم درد است درد سر ببر

یا مرا خواندهست آن خالو پسر
(د  ،3ب )195

 .23بیتابی ،مالل و دلتنگی
گاهی موالنا براي اظهار بیتابی و انتظار و دلتنگی خود ،متناسب با موضوع
حکایات در مثنوي ،فعل را بهصورت امر به کار میبرد که همراه اغراض ثانویة
دیگري چون دردمندي و حسرت و جلب رحم و شفقت مخاطب است که با توجّه به
سیاق کالم و قراین جمالت استنباط میشود؛ چراکه «دانش معانی ،دانش حالهاي
سخن است» (کزّازي .)40 :1370،در این پژوهش 5 ،جملة امري 1/24 ،درصد ،در این
غرض به کار رفته است.
روز شد گفتش که اى عمران برو

واقف آن غلغل و آن بانگ شو
(د  ،3ب )903

صبر کن نک آمدم اى روشنى

نیستم غافل که در گوش منى
(د  ،3ب )3050

بنگر

که

نقش

مریما

مىشخولیدند

هر

دم

مشکلم

هم هاللم هم خیال اندر دلم
(د  ،3ب )3773

آن

نفر

بهر اسبان که هال هین آب خور
(د  ،3ب )4293

 .24گله و شکایت
این منظور در کتابهاي بالغت و معانی قدما و معاصران بهعنوان غرض ثانویة امر
نیامده است .موالنا با بهکارگیري جملة امري ،شِکوه و عدم رضایت خود را از مخاطب
بیان میدارد .در جامعةآماري این پژوهش 5 ،جملة امري 1/24 ،درصد ،در اظهار این
غرض قابل برداشت است.
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بهر

ثرید

نااومید

اینجا

مردهریگ

بر در آن منعمان چرب دیگ

مىدوى

چربش اینجا دان که جان فربه شود

کار

بانگ درویشان و محتاجان بنوش

تا

ماه مىگوید که اى پیالن روید

چشمه آن ماست زین یک سو شوید

(د  ،3ب )296
به

شود

(د  ،3ب )296
نگیرد

بانگ

محتالیت

گوش

سید محمود سیدصادقی -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

(د  ،3ب )864
(د  ،3ب )2744
 .25اظهار مخالفت
شاعر گاهی براي بیان مخالفت با طرف مقابل از فعل امر استفاده میکند یا مخالفت
خود را با عقیده و نظر کسی بیان مینماید .موالنا  5جملة امري 1/24 ،درصد ،را براي
اظهار این غرض به کار برده است.
ولیّ

نعمتت

یاغى

مشو

مىگزندش کاى سگ طاغى برو

با

بر همان در همچو حلقه بسته باش

پاسبان و چابک و برجسته باش
(د  ،3ب )318

شرح حق پایان ندارد همچو حق

هین دهان بربند و برگردان ورق
(د  ،3ب )1081

موسیا خود را خریدى هین برو

خویشتن کم بین به خود غرّه مشو
(د  ،3ب )1084

 .26حسرت
منظور از حسرت ،افسوس و دریغ گوینده است از ناکامیها و برآورده نشدن
آرزوهایی که دارد؛ حسرتی که دلتنگی و سوز درون گوینده را نشان میدهد .تحسّر و
حسرت خوردن ،بیشتر در جمالت خبري است؛ امّا در  4جملة امري 0/99 ،درصد،
این غرض قابل استنباط است که موالنا از سخن به مقتضاي حال و مقام در نهایت
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استادي بهره برده است .هر  4جمله با اغراض دیگري چون استرحام ،دردمندي ،تمنّا و
آرزو ،بیتابی و مالل و دلتنگی همراه است.
آن چنانش شرح کن اندر کالم

که از آن بهره بیابد عقل عام
(د  ،3ب )1894

آب ما محبوس گل ماندهست هین

بحر رحمت جذب کن ما را ز طین
(د  ،3ب )2251

کم کن اى پروانه نسیان و شکى

در پر سوزیده بنگر تو یکى
(د  ،3ب )2879

 .27بیاعتنایی
گوینده براي رسیدن به مقصود و برشمردن هدف خود ،بود و نبود خیلی چیزها را
مهم نمیشمارد ،وجود آن را کماهمیت تلقّی میکند ،به آن بیاعتناست و براي اظهار
این غرض از فعل امر استفاده مینماید .موالنا  4جملة امري 0/99 ،درصد را در مفهوم
این غرض به کار برده است.
او

شده

تسلیم

او

ایوبوار

که اسیرم هرچه مىخواهى بیار
(د  ،3ب )452

نى ز دریا ترس و نى از موج و کف

چون شنیدى تو خطاب التخف
(د  ،3ب )495

راستى پیش آر یا خاموش کن

وانگهان رحمت ببین و نوش کن
(د  ،3ب )752

مات و برد از شاه میدان اى عروس

آن مدان از ما مکن بر ما فسوس
(د  ،3ب )886

 .28تحقیر
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دهخدا تحقیر را خوار کردن یا خرد و خوار داشتن چیزي میداند .گاه گوینده با به
کار بردن فعل امر ،قصد خوار کردن کسی یا چیزي را دارد .در این پژوهش 4 ،جملة
امري 0/99 ،درصد ،براي بیان این غرض به کار رفته است.
ى و اى رسول کردگار
اى نب ّ

یک مؤذّن کاو بود افصح بیار
(د  ،3ب )174

سید محمود سیدصادقی -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

در زمان آمد سوارى بس گزین

بانگ برزد بر عوان کاى سگ ببین
(د  ،3ب )752

مىکشیدش

تا

به

داود

نبى

که

بیا

اى

ظالم

گیج

غبى

(د  ،3ب )2383
حجّت بارد رها کن اى دغا

عقل در تن آور و با خویش آ
(د  ،3ب )2316

رو به پیش کاسهلیس اى دیگلیس

توش خداوند و ولىنعمت نویس
(د  ،3ب )3005

 .29تعجّب و شگفتی
هدف گوینده از به کار بردن جملة امر ،اظهار تعجّب و شگفتی است .در این
پژوهش 4 ،جملة امر 0/99 ،درصد ،در مفهوم این غرض به کار رفته است که گوینده
در هر  4مورد از فعل امر «بین» استفاده کرده است.
همّتش بین و دل و جان و شناخت

کاو کجا بگزید و مسکنگاه ساخت
(د  ،3ب )569

کورم

از

غیر

خدا

بینا

بدو

مقتضاى

عشق

این

باشد

بگو

(د  ،3ب )2363
هین کرم بینید و این خود کس کند

کز چنین نعمت به شکرى بس کند
(د  ،3ب )2672
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بنگر آخر چون که واگردید تفت

بر قریظه و بر نضیر از وى چه رفت
(د  ،3ب )4505

 .30دعا
غرض دعا را طلب فعل نه بر سـبیل اسـتعال (تفتـازانی ،بیتـا ،)240 :بلکـه بـر سـبیل
تضرّع (سکاکی ،بیتا )137 :دانستهاند .سـخنی اسـت کـه از جـان گوینـده برآمـده ،بـا
اخالص ،نیاز و خواستة خود را بیان میدارد .در دعا ،گوینـده مقـامی بسـیار پـایینتر از
مخاطب دارد 3 .جملة امري 0/74 ،درصد ،در این غرض به کار رفته که توأم با غـرض
استرحام است.
بىرنج

روزى

کن

مرا

این دعا مىکرد دائم کاى خدا

ثروتى

روز و شب اندر دعایند و ثنا

البهگویان که تومان ده اى خدا

(د  ،3ب )1451
(د  ،3ب )2324
چند اندر رنجها و در بال

گفتى از دامم رها ده اى خدا
(د  ،3ب )2883

 .31تسویه
تسویه یعنی برابر کردن و «حکم به تسـاوي دو نسـبت را گوینـد» (رجـایی:1379 ،
 )154و «مساوي قرار دادن بین فعل و ترک فعل است» (جرجانی .)104 :1368 ،در این
پژوهش ،موالنا  3بار 0/74 ،درصد ،امر را براي غرض تسویه به کار برده که بـا غـرض
تخییر توأم اسـت.
در کدامین دفتر است این شرع نو

گاو را تو باز ده یا حبس رو
(د  ،3ب )2312

این روا و آن ناروا دانى و لیک

تو روا یا ناروایى بین تو نیک
(د  ،3ب )2651
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یا

به

حال

اولینان

بنگرید

یا سوى آخر به حزمى در پرید
(د  ،3ب )2841

 .32تعجیز
مراد از تعجیز ،بیان عجز و ناتوانی مخاطب است .گوینده با آوردن جملة امري
قصد دارد عجز مخاطب خود را بیان کند .در این پژوهش ،موالنا  1بار 0/24 ،درصد،
سید محمود سیدصادقی -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

از امر براي بیان این غرض بهره جسته است.
هین جواب خویش گو با کردگار

ما کهایم اى خواجه دست از ما بدار
(د  ،3ب )2170

نتیجهگیری
با بررسی اغراض ثانویة جمالت امري در دفتر سوم مثنوي به این نتیجه میرسیم که
اغراض ثانویة امر فقط محدود به مواردي نیست که در کتابهاي بالغت آمـده اسـت.
در این پژوهش 32 ،غـرض ثـانوي در جمـالت امـري در دفتـر سـوم مثنـوي مشـخّص
گردید که در مقایسه با اغراضی که در کتابهاي معانی بـراي امـر آمـده ،بسـیار بیشـتر
است و نشان میدهد اوّالً احساسات و تخیّالت شاعران محدود نیست و ثانیاً اصول علم
معانی که به زبان عربی نوشته شده ،بهطور کامـل بـا زبـان فارسـی انطبـاق نـدارد؛ زیـرا
تــألیف ایــن کتابهــا در درجــة اول بــهمنظور نشــان دادن اعجــاز قــرآن بــوده اســت و
نویســندگان کتابهــاي بالغــت فارســی نیــز بــا تأثیرپــذیري کامــل از آن بــهزحمت
شاهدمثالهایی از شعر فارسی براي آن اغراض و معانی ثـانوي ذکـر کردهانـد .بنـابراین
معانی ثانوي انواع جمالت را نیـز نمیتـوان محـدود کـرد .گـواه ایـن موضـوع ،تعـداد
اغراض ثانویهاي است که از جمالت امري دفتر سـوم مثنـوي دریافـت گردیـده اسـت؛
زیرا موالنا در مثنوي از ظرفیت گفتار براي القاي ظرایف بالغی ،بیشترین بهـره را بـرده
و تقریباً تمامی جمالت امري در دفتر سوم مثنوي از کـارکرد اصـلیاش ،یعنـی دسـتور
دادن ،خالی است و براي اغراضی دیگر به کار رفتـه اسـت .همچنـین در برخـی مـوارد
اغراض ثانوي متعدّد از یک جملة امر قابل دریافـت اسـت .کشـف ایـن اغـراض نشـان
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میدهد بخش عمدهاي از راز تأثیر سخن شـاعران ،بـه سـاختمان جملـه و نـوع کـاربرد
انواع جمالت بستگی دارد و زبان فارسی ،بهویژه مثنوي از بهتـرین متنهـایی اسـت کـه
میتواند براساس نتایج فوق براي توسعة دانش معانی مورد مطالعه قرار گیرد.
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