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چکیده

پژوهش حاضر در نظر دارد تا با روش توصیفی – تحلیلی از بین افعال ،ویژگیهای فعل ربطی در زبان فارسی
را بر پایهی مناجاتهای خواجه عبداهلل انصااااری مورد بررسااای هرار دهد با توجه به اینکه مناجات از موارد
مورد توجه و نیاز هر انسااانی اساان ،تااناخن مناجات از بعدهای مم لو ه مورد توجه و اهاین هرار دارد،
بهویژه مناجات خواجه عبداهلل که میتوان آن را از جاله برترین ،زیباترین و دلنشااینترین مناجاتها بهتاااار
آورد و باتوجه به اینکه فعل ربطی جزء مه ترین افعال در زبان اساان و به نفی و اثبات صاافن یا حال ی برای
ماهی ی (در گذت ه ،حال و آینده) میپردازد« :بود»« ،اسن» و مش قاتشان یا از تغییر صفن یا حال ی برای ماهی ی
(در گذت ا ه ،حال و آینده) حکاین میکنند ،بنابراین تااناخن آن بهویژه هازمان با بررساای ک ا های ماندگار
ادبی کاری مثار برای اهل اد اسااان در این م ال ب عد از ت عاریو کاملی از ف عل ربطی مثال های کاملی
بهصورت آماری از مناجاتنامه برای درک به ر مطلب ارائه میتود

کلیدواژهها :فعل ،فعل ربطی ،بود ،تد ،اسن ،مناجاتنامه

مقدمه
در یادگیری هر زبانی اب دا هواعد آن زبان مورد بررساای هرار میگیرد؛ این هواعد در هر زبانی از نظ خاصاای پیروی
میکند اگر این نظ را از هواعد زبانی بگیری بهه ریم گی و گ سیم گی ای اد می تود یک نوی سنده م بحر از این
بهه ریم گیها نظای زیبا میآفریند که زبان را از جایگاه خود خارج و به سااان زبانی ادبی سااو میدهد هاین
امر باعث میتود زبان از حالن خبری و اطالعرسانی به یک اثر هنری زیبا تبدیل تود
بسیاری از زباااانتناسان و دس اااورنویسان مع قدند زباااان ادبااای از هواعد دسااا ور زبان و معناتناسیک فراتر
میرود در هر دو تکل زبان ادبی؛ یعنی گونهی گف اری و گونهی نو ت اری (که هر یک هاعدههای ویژه خود را نیز
دارا هس ند) ،این زبان از بندهای دس وری ،نحوی و معناتناسیک رهایی مییابد(احادی)326 :1370،
در تعریو عل زبانتناسی ،زبانهایی در یک گروه زبانی هرار میگیرند که هاگی از یک زبان مش رک و کهن که
زبان «مادر» نامیده می تود ،م ش ق تده با تند و نیز برا ساس معیارهای زبان تناخ ی در ا صول ساخن د س وری و
وجود واژههای بنیادی ،تااباهنها و هاسااانیهایی داتاا ه باتااند زبانهای ایرانی نیز که تاااخههایی از زبانهای
هندواروپایی را تشکیل میدهند و از لحاظ تاریمی به سه دورهی باس ان ،میانه و جدید تقسی میتوند ،بدون در نظر
گرف ن موهعین جغرافیایی آنها ،هاانندیهایی در ژرفساخن دارند که به سبب این هاانندیها ،در یک گروه زبانی
هرار میگیرند از اینرو در گذر از تحوالت صرفی ،نحوی ،آوایی و بعضاً واژگانی در این زبانها از دورهی باس ان به
دورهی میانه تا به دورهی جدید ،میتوان با ت زیه و تحلیل آثار هر یک از زبان های این گروه و هاچنین به کاک
دانش تطبیقی زبانها ،ها سانیها ،ارتباط و اخ الف این زبانها را از دورهای به دورهی دیگر (کهن به جدید و جدید
به کهن) بازتناخن و آنها را هاعدهمند و مدون ساخ ه اسن
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در تحوالت د س وری ،بیشاز تاام مباحث د س وری ،فعل و انواع آن دچار تغییر و تحول تده ا سن ،باتوجه به
گسااا ردهی بینهاین فعل ،در این پژوهش تنها به تحلیل و بررسااای فعل ربطی و نقش آن در جاالت بر اسااااس
نظریههای اساتید برجس هی دس ور از هدی تا جدید پرداخن تده اسن
اهاین فعل ربطی و مباحث پیرامون آن ،ساابب تااده مقولهی فعل ربطی از دیرباز در بین پیچیدهترین بمشهای
پژوهش دس وری در زبان فارسی به تاار رود و توجه دس ورنویسان و نحویان را به خود معطوف سازد فعل ربطی
بهعنوان یکی از ارکان ا سا سی جاله که در فار سی نقشهای مم لفی را ایفا میکند ،بهعنوان یکیاز مه ترین طبقهی
واژگانی در امر آموزش زبان مطرح اسن؛ چراکه با بودن تنها یک واژه میتواند معانی مم لو و نقشهای م فاوتی را
در جاله برعهده گرف ه و معنای جاله را تغییر دهد
بحث و بررسی
پیش از پرداخ ن به مقولهی فعل ربطی ،نمسن تعاریفی چند از فعل میآوری تا بدانی فعل ربطی در کدام هسان از
تعاریو فعل جای گرف ه اسن
فعل در ساخ ار یک جاله رکن اصلی دارد بدون فعل معنی جاله ناهص اسن دس ور نویسان و فرهنگنویسان
برای فعل ،تعریوهای گوناگونی دارند از جاله اس اد عبدالعظی هریب گوید« :فعل کلاهای اسن که بر بودن و تدن
و کاری کردن داللن دارد :بودم ،تدم ،میروم ،میگوی »(احادیگیوی)1 :1384،
در ک ا پنج اس اد چنین آمده :فعل در اصطالح کلاهای اسن که داللن بر حصول معنای مصادر و حادوث آن
از ذاتای ،در یکی از زمانهای سهگانه :گذت ه ،حال ،اس قبال دارد (پنجاس اد)94: 1370،
فعل کلاهای اسن که عال یا حالن کسی ی اا چی ازی را در یک ای از زم اانه اای گذت ا ه ،اکنون و آینده بیان
میکند(مشکور ) 67: 1342،فعل کلاهای اسن که بر ان ام یاف ن کاری یا بودن حال ی در کس ای ی اا چی ازی ی اا پدی اد
آمدن حال ی تازه در کسی یا چیزی ،در یکی از زمانهای گذت ه یا حال یا آینده داللان کناد(ارژنگ )102 :1374،آنکه
کاری را در یکی از این سه زمان ان ام دهد فاعل نامیده می تود و آنکه یا آنچااااه کاری بدو ن سبن داده می تود
مسندالیه نام دارد(ذوالنور )75: 1343،خانلری آورده« :فعل آن کلاهای اسن که داللن میکند بر کردن کاااری یااا در
ان اواع چهارگان اه جال اه ،کردن کاری ،یا دات ن حال ی را با فعل به کسی یا چیزی نسبن میدهی این نسبن دادن
دو صااورت دارد :یکی مثبن و دیگری منفی»(ناتلخانلری )125 -17: 1369،در دس ا ور زبان فرتاایدورد اینگونه آمده:
«فعل کلاهای ا سن که به تنهایی یا به یاری واب س ههایی در یکی از زمانهای سهگانه باااار واهد تدن امری داللن
میکند و امری اسن که به امر دیگر اسناد داده میتاود»(فرتایدورد)376 :1382،
با توجه به ت عاریو و با در نظر گرف ن ویژگی ها و نقش های ف عل در جاله میتوان گفن :ف عل را باید از دو
دیدگاه تعریو کرد:
 -1دیدگاه ساخ اری (صرفی)
 -2دیدگاه کاربردی (نحوی)
فعل از دیدگاه ساخ اری ،کلاهای اسن که ان ام گرف ن کاری یا بودن و یا دات ن و یا پذیرف ن حال ی را در زمان
گذت ه و حال و آینده میرساند و از دیدگاه کاربردی و نحوی ،کلاهای اسن که در جایگاه مسند مینشیند و یا مسند
را به مسندالیه (نهاد) نسبن میدهد
فعل را از حیث نقشی که در ساخ ار جاله دارد ،به سه دس ه میتوان تقسی کرد:
فعل تام – فعل ربطی؛ فعل معین – فعل تبه معین؛ فعل هاکرد(احادی گیوی)293 :1384،
باتوجه به اینکه موضوع این پژوهش فعل ربطی اسن ،بنابراین تنها به بحث فعل ربطی میپردازی
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فعل ربطی (رابطه= فعل عام)
بیش ر فعلهایی که در زبان به کار میروند ،مانند :خوردن ،رف ن ،دیدن ،نشس ن ،خوابیدن ،و جز آنها بر وهوع کاری
ممصاااوا یا داتااا ن حال ی ممصاااوا داللن میکنند این نوع فعلها را فعل خاا گویند در مقابل ،فعلهایی
ه س ند که معنی کاملی ندارند و تنها برای ن سبن دادن چیزی به چیزی به کار میروند و معنای آنها با آوردن صفن
یا کلاهای دیگر کامل میتود مانند «اسن» در جالهی:
هوا روتن اسن
در این جاله «اسن» تنها برای نسبن دادن «روتن» به «هوا» به کار رف ه اسن و صفن «روتن» معنی آن را کامل
میکند این نوع فعلها را فعل عام یا فعل ربطی یا رابطه میگویند
معروفترین فعلهای ربطی عبارتند از :بودن ،تدن ،ا سن و م ش قات آن دو فعل «گ ش ن» و «گردیده» نیز اگر به
معنی « تدن» به کار روند ربطی ه س ند ،مانند« :راه تهران -توش هنوز آ سفالن نگردیده»؛ نگردیده به معنای «ن شده
اسن» آمده و فعل ربطی اسن
«بودن و اسن» و مش قات آن نیز اگر به معنی «وجود دات ن» باتند ،فعل ربطی نیس ند ،مانند :آنجا چیزی نیسن؛
یعنی آنجا چیزی وجود ندارد(گیوی انوری)68-67 :1364،
فعلهای ربطی اصلی
اس ن ،بودن و تدن
 .1است و هست
در زبان فار سی گاهی هازهی مف وح تبدیل به «ه» می تود ،بنابراین ا سن و ه سن از نظر لفظی یکی ه س ند ،اما از
نظر معنوی باید این نک ه را در نظر داتااان که :افعال ربطی معنی م ردی ندارند و تنها ارتباط مابین ارکان اصااالی
جاله (مسند و مسندالیه) را حفظ میکنند بنابراین فعل «هسن» تا وه ی فعل ربطی حسا میتود که معنی م ردی
ندات ه باتد ،اما اگر ب وانی در جاله به جای هسن وجود دارد بگذاری  ،دیگر فعل ربطی نیسن ،بلکه فعل خاا یا
تام اسن مانند :در خانهی هاسایهی ما برگ گلی هسن ؛ یعنی برگ گلی وجود دارد
هاچنین اسن «نیسن» که اگر معنی «وجود ندارد» بدهد ،فعل خاا یا تام اسن و اگر فقط معنی سلب و نفی بدهد
فعل ربطی و منفی «ا سن» میبا تد مانند :آنجا چیزی نی سن؛ یعنی وجود ندارد -فعل خاا یا تام)( تریعن:1364،
)100

باتوجه به تاام تعاریو برای هر کدام از افعال مثالی از مناجاتنامه میآوری تا بی ش ر و به ر تکلهای این فعل
را مشاهده کنی
 1-1استیدن ،فعل ربطی
الهی! نور تو چراغ معرفن بیفروخن ،دل من افزونی اسن (ا ،8س)1
« 1-2ام» تخفیف هستن ،فعل ربطی
2
سقایه مرا سیری نکند من در طلب دریاام (ا ،60س)6
« 1-3اند» تخفیف هستن ،فعل ربطی
دنیا و عقبی دو م اعاند بهایی (ا ،34س)2
« 1-4ایم» تخفیف هستن ،فعل ربطی
3
بیامرز ما را که بس آلودهای به کرد خویش( ،ا ،74س)1
« 1-5ند» تخفیف هستن ،فعل ربطی
4
ملک میگوید :زندگانند ایشان (ا ،22س)5
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« 1-6ی» تخفیف هستن ،فعل ربطی
ضعیفان را پناهی ،هاصدان را بر سر راهی ،مومنان را گواهی ( ،ا  ،9س)4
« 1-7یم» تخفیف هستن ،فعل ربطی
6
تاد بدانی که اول تو بودی و ما نبودی (ا ،22س)6
« 1-8م» تخفیف هستن ،فعل ربطی
7
گرف ار آن دردم که تو درمان آنی (ا ،11س)1
 .2بودن
بودن نیز م صدری بیهاعده ا سن ،زیرا نم سن فعل امر آن منطبق بر ری شهی فعل نی سن و فعل امر آن را از ری شهی
«باش» میگیری دوم فعل زمان حال آن سه هس ساخ ه میتود ،نمسن از ریشهی اصلی خودش؛ یعنی بوَد ،دوم از
ریشهی «باش»؛ یعنی باتد و میباتد ،سوم از «اسن یا هسن»
فعل «بود» نیز اگر معنی «وجود داتاان» بدهد دیگر فعل ربطی نیساان ،بلکه فعل خاا یا تام اساان؛ یعنی اگر
گف ی  :حسااان دانا بود ،فعل بود در این جاله فعل ربطی اسااان ،اگر گف ی  :میز در خانه بود ،دیگر فعل بود ربطی
نیسن ،زیرا میتوان به جای آن وجود داتن هرار داد(تریعن)116-115: 1364،
 2-1بودن ،فعل ربطی
8
که :میزده را ه بایدارد و مره بود (ا ،14س)7
 2-2باشیدن ،فعل ربطی
9
در بر آن را که چون تو یاری باتد (ا ،18س)5
 .3شدن
تدن نیز از م صدر بیهاعده ا سن ،زیرا فعل امر و ری شهی آن بر ه منطبق نی س ند و فعل امر آن به صورت « تو»
درمیآید و بعضاای عقیده دارند که مصاادر با هاعده اساان و حرف واوی که پس از «ش» آمده اساان هاان واو بیان
حرکن ا سن ،اما تلفظ فار سی زبانان جز این حکاین میکند م صدر « تدن» نیز اگر معنی م ردی ندهد فعل ربطی
اسن ولی اگر معنی «رف ن» بدهد دیگر ربطی نیسن مانند:
آ جوی آمد و غالم ببرد(سعدی)61 :1396،
تد غالمی که آ جوی آرد
باتوجه به مطالب آمده باید اذعان داتاان که در دساا ور تاریمی «تاادن از جاله فعلهای اساانادی اساان؛ یعنی
عارضتاادن حالن یا صااف ی را به نهاد جاله نساابن میدهد در این مورد مانند «بودن» اساان و نباید آن را هاکرد
تارد؛ مثل :کور تدن و گرسنه تدن هاچنین تاام فعلهای سادهی م عدی یک صورت م هول دارند که از صفن
مفعولی آنها با « تدن» ساخ ه می تود در این حال « ،تدن را از نوع «معینفعل» باید محسو داتن مثل «آن مه
تیخ ساخ ه تد ،خون بیگناهان بر زمین ریم ه تود» گاهی از فعل مرکب با «کردن» نیز صفن مفعولی با « تدن»
برای بیان صااورت م هول فعل صاارف میتااود :پیدا کردن /پیدا کرده تاادن اما تاام فعلهای مرکب که با هاکرد
«کردن» صرف می توند و معنی م عدی دارند نیز دارای یک صورت الزم ه س ند که با « تدن» ترکیب می تود و در
این حال اسن که «تدن» را به هیاس «کردن» باید از نوع هاکرد بهتاار آورد :هسان کردن  -هسان تدن
باتوجه به مطالبی که در مقاله آمد؛ خانلری برای مثال کلااتی مانند «هسان تدن» را از آن جهن که م عدی (هسان
کردن) دارد مرکب میداند در حالیکه «کور تاادن» که ایشااان آن را اساانادی میداند نیز صااورت م عدی دارد (کور
کردن) عالوهبر این ،ای شان فعل م هول را از نوع افعال کاکی مح سو کرده و نهتنها « تدن» را فعل م هولسااز
میداند ،بلکه ناونههای دیگر ،مثل «گش ن» ،را ه فعل کاکی به حسا آورده اسن (مثل پوتیده گشن) انوری و
گیوی نیز هاین نظر را دارند« :فعلهای «گ ش ن» و «گردیدن» که گاهی بهجای « تدن» در ساخ ن فعل م هول بهکار
میرود ،فعل کاکی محسو میتود :آزرده گشن ،آتف ه گردید» ،اما در طرف دیگر ابوالقاسای« ،تدن» و مش قاتش
5
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را فعل کاکی محسو نکرده اسن هاچنین برخی از دس وریان فعل م هول را هاان فعل کاکی دانس ه و تاایزی
بین آنها هائل ن شدهاند و بهنظر میر سد تنها نام دیگری به این فعل ا ضافه کردهاند اکثر ک ب د س ور فعل م هول را
از فعل ربطی م اایز دان س هاند چنانکه خانلری ،انوری و گیوی « ،تد» در «پو تیده تد» را معینفعل دان س هاند که با
صفن مفعولی از فعل م عدی صورت م هول می سازد ،اما ای شان (دک ر انوری و گیوی) « تد» در مثالهای «رها تد»
و «پیدا تد» را فعل مرکب بهح سا آوردهاند؛ چراکه میتوان آنها را ناگذر «رها کرد» و «پیدا کرد» دان سن اما باید
گفن فعل م هول بر اثر فرایندی که در افعال ربطی (فرایند ت هیل) دارد ،در جالهی «هوا سرد تد» و «غذا خورده
تد» ربطی اسن؛ با این تفاوت که اولی م هول کوتاه اسن (عالوه بر فرایند ت هیل ،فرایند حذف نیز در آن صورت
گرف ه) و دومی م هول عادی (تنها فرایند ت هیل در آن رخ داده اسااان) بنابراین ،افعال م هول دسااا های از افعال
ربطی حرک ی سه جزئی ه س ند نه چیزی دیگر الب ه در هاین ا تکال ربطی نیز م هول بودن بی ش ر مربوط به نبودن
فاعل جاله اساان تا خود فعل ربطی هاچنین فعل بودن ه  ،فعلی اساان چند نقش؛ چه در نقش فعل ربطی چه در
نقش فعل تام بهصاااورت الزم به کار می رود فعل تااادن ه گاهی مواهد در نقش فعل بودن در نقش ربطی به کار
میرود هاچنین فعل بودن در جاالت اسنادی در نقش فعل ربطی در معنی بودن و تدن به کار میرود
 3-1آمدن(=شدن) ،فعل ربطی
10
حنظل که تلخ آمد ،نه به خویش ن آمد (ا ،49س)10
 3-2شدن ،فعل ربطی
11
آزاد توم از بند وجود و عدم (ا ،47س)9
فعلهای ربطی فرعی
برخی از فعلهای تام هساا ند که گاهی به ندرت در جاله ،در نقش فعل ربطی بهکار میروند؛ مانند تاااردن ،کردن،
باتیدن ،هس یدن ،آمدن ،اف ادن و ایس ادن ،این گونه فعلها در این ک ا فعلهای ربطی فرعی نامیده تدهاند
شُمردن ،در معنای فعل ربطی
هرچه می نشان تاردم ،پرده بود (ا ،107س)10
باشیدن ،فعل ربطی
12
در بر آن را که چون تو یاری باتد (ا ،18س)5
کردن(همراه با تمیز) ،فعل ربطی
13
نسیای دمید از باغ دوس ی ،دل را فدا کردی (ا ،13س)8
گشتن ،فعل ربطی
هرگاه فعلهای (گشاان ،گردید و مش ا قات آن) در معنای جساانوجو کردن ،چرخیدن و گردش ناودن ،بهکار
روند دیگر فعل ربطی نیس ند ،بلکه فعل خاصند و جاله فعلیه میسازند مانند:
14
چون دوسن دیدهور گشن (ا ،36س)1
بهطور کلی فعلهای گشن و گردید فقط زمانی فعل ربطیاند که در معنای « تدن» بهکار روند (الب ه جزء هاکرد
با فعل معین نباتند
نتیجه
عرفان ،تناخ ی هلبی اسن که با م ارکز کردن توجه به باطن نفس بهدسن میآید عرفان اسالمی ،خدا محوری اسن
و به دو دس ه ،نظری و عالی تقسی می تود تیخ االسالم عبداهلل انصاری ( )396-481از پیشوایان بزرگ عرفا و خالق
تااعر منثور در هرن پن و ای ادکننده یک نوع گونه ادبی اساان او هاه تااور ،حال و عشااق؛ یعنی انسااان کامل و
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عارف اسااان جذابین در کالم و بیان خواجه ،باعث ماندگاری ان عارف تاااده اسااان مناجاتنامه خواجه عبداهلل
انصاااری ،رسااالهای عرفانی -ادبی به زبان فارسای ،که تااامل بمشای از مناجاتها و ساامنان عرفانی خواجه عبداهلل
ان صاری ا سن که به سبب نثر دلکش و تیوا ،و س دهایی که نوعی تعر ا سن ،معروف تده ا سن هر مناجات ،با
الهی آغاز میتاااود و نشاااان میدهد که حکان خداوند در جان عارف ت لی کرده اسااان این مقاله با بررسااای
خ صو صیات فعل ربطی که یکیاز مقولههای مه د س وری ا سن ،به ن ای ی چند د سن یاف ه ا سن و از این طریق
برای بمشی از مشکالت و پیچیدگیهای زبان فارسی راه حل ارائه داده و در یادگیری آن راهگشا گش ه اسن
مها رین ن ایج پژوهش عبارتنداز:
 اکثرین فعلهای ربطی کار رف ه در معنای اصلی خود هرار دارند و این باعث درک آسان مطلب میتود پرکاردترین فعل ربطی در بمش اسن -هسن هرار دارد و اس یدن از بیش رین بسامد برخودار اسن افعال منفی به کار رف ه در این ک ا درواهد منفی نیس ند و حالن تانا و خواهش از خداوند را دارند تقریباً از هاه زمانها در مناجات اس فاده تده اسن از بین افعال فرعی ربطی فعل «کردن» بیش رین بسامد را دارد کا رین بسامد در مناجاتنامه مربوط اسن به اند تمفو هس ن ،ای تمفیو هس ن و تاردنناودار بسامد کاربر افعا ربط در مناجاتنامه انصاری:

افعال ربطی در مناجات نامه
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افعال ربطی فرعی

افعال ربطی اصلی

یادداشتها
 1ر ک ( :ا ،8س( ،)3ا ،8س( ،)2ا ،8س( ،)4ا ،8س( ،)5ا ،9س( ،)6ا ،12س( ،)6ا ،12س( ،)8ا ،13س( ،)1ا،13
س( ،)2ا ،16س( ،)4ا ،20س( ،)6ا ،21س( ،)5ا ،21س( ،)6ا ،22س( ،)1ا ،22س( ،)2ا ،23س( ،)1ا ،23س،)4
(ا ،23س ،25( ،)7س( ،)1ا ،25س( ،)2ا ،25س( ،)3ا ،26س( ،)2ا ،26س( ،)3ا ،28س( ،)2ا ،28س( ،)3ا ،28س،)6
(ا ،28س( ،)7ا ،28س( ،)8ا ،29س( ،)3ا ،29س( ،)4ا ،29س ،29( ،)5س( ،)6ا ،29س( ،)7ا ،29س( ،)8ا ،31س،)3
(ا ،33س( ،)6ا ،34س( ،)3ا ،35س( ،)7ا ،35س( ،)8ا ،40س( ،)5ا ،40س( ،)6ا ،40س( ،)8ا ،40س( ،)9ا،40
س( ،)7ا ،41س( ،)1ا ،41س( ،)4ا ،42س( ،)2ا ،42س( ،)3ا ،42س( ،)4ا ،44س( ،)7ا ،45س( ،)1ا ،49س،)5
(ا ،49س( ،)8ا ،49س( ،)12ا ،50س( ،)3ا ،50س( ،)7ا ،50س( ،)9ا ،51س( ،)1ا ،51س( ،)2ا ،51س( ،)3ا،52
س( ،)1ا ،52س( ،)2ا ،52س( ،)3ا ،52س( ،)4ا ،52س( ،)7ا ،52س( ،)8ا ،52س( ،)9ا ،52س( ،)10ا ،53س،)8
(ا ،54س( ،)1ا ،54س( ،)2ا ،54س( ،)3ا ،54س( ،)4ا ،56س( ،)7ا ،56س( )8ا ،56س( ،)9ا ،57س( ،)1ا،57
س( ،)2ا ،57س( ،)4ا ،57س( ،)5ا ،57س( ،)6ا ،57س( ،)7ا  ،61س( ،)7ا ،61س(،)8ا ،61س( ،)9ا ،61س،)10
(ا ،62س( ،)1ا ،62س(،))2ا ،62س( ،)3ا ،62س( ،)4ا ،62س( ،)5ا ،64س( ،)4ا ،64س( ،)5ا ،65س( ،)5ا،65
س( ،)6ا ،65س( ،)7ا ،65س( ،)8ا ،65س( ،)9ا ،65س( ،)10ا ،66س( ،)1ا ،69س( ،)4ا ،66س(،)5ا ،66س،)6
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(ا ،66س( ،)8ا ،66س( ،)9ا ،67س( ،)1ا ،67س( ،)2ا ،67س( ،)3ا ،67س( ،)4ا ،67س( ،)5ا ،67س( ،)6ا،67
س( ،)7ا ،67س( ،)8ا ،67س( ،)10ا ،69س( ،)1ا ،69س( ،)3ا ،69س( ،)6ا ،69س( ،)7ا ،69س( ،)5ا ،69س،)8
(ا ،69س( ،)8ا ،69س( ،)7ا ،67س( ،)2ا ،67س( ،)4ا ،67س( ،)6ا ،67س( ،)7ا  ،67س( ،)5ا ،67س( ،)3ا،66
س( ،)1ا ،64س( ،)4ا ،61س( ،)7ا ،43س( ،)7ا ،71س( ،)6ا ،71س( ،)3ا ،71س( ،)4ا ،71 ،س( ،)5ا ،72س،)8
(ا ،73س( ،)3ا ،73س( ،)3ا ،73س( ،)4ا ،73س( ،)4ا ،73س( ،)5ا ،73س( ،)7ا ،73س( ،)7ا ،73س( ،)8ا،73
س( ،)8ا ،74س(،)8ا ،75س( 150 )5ا  ،76س( ،)1ا ،76س( ،)2ا  ،76س( ،)8ا ،76س( ،)9ا ،77س( ،)2ا،77
س( ،)3ا  ،77س( ،)3ا ،77س( ،)4ا ،77س( ،)4ا ،78س( ،)1ا ،78س( ،)3ا  ،80س( ،)1ا ،82س( ،)4ا ،82س،)5
(ا  ،82س( ،)6ا  ،82س( ،)7ا  ،84س ( ،)4ا ،84س( ،)5ا  ،85س( ،)9ا ،86س( ،)3ا  ،86س( ،)5ا ،87س،)8
(ا ،90س( ،)4ا ،91س( ،)3ا ،91س( ،)3ا ،94س( ،)7ا ،94س( ،)9ا ،94س( ،)10ا ،95س( ،)6ا ،96س( ،)6ا،99
س( ،)1ا ،99س( ،)1ا ،99س( ،)2ا ،99س( ،)2ا ،99س( ،)7ا ،99س( ،)7ا ،99س( ،)8ا ،99س( ،)8ا ،100س،)1
(ا ،100س( ،)2ا ،100س( ،)3ا ،100س( ،)3ا ،100س( ،)4ا ،101س( ،)2ا ،101س( ،)3ا ،102س( ،)5ا ،102س،)7
(ا ،102س( ،)9ا ،103س( ،)4ا ،103س( ،)5ا ،103س( ،)6ا ،103س( ،)6ا ،103س( ،)7ا  ،105س( ،)11ا،109
س( ،)5ا ،109س( ،)6ا ،109س( ،)7ا ،109س( ،)8ا ،110س( ،)2ا ،110س( ،)6ا ،110س( ،)7ا ،110س( ،)3ا،111
س( ،)2ا ،111س( ،)3ا ،114س( ،)5ا ،114س( ،)6ا ،114س( ،)7ا ،114س( ،)8ا ،116س( ،)2ا ،116س( ،)4ا،116
س( ،)6ا ،116س( ،)7ا ،116س( ،)8ا ،116س( ،)9ا ،116س ،117( ،)11س( ،)5ا ،117س( ،)7ا ،118س( ،)4ا،119
س( ،)8ا ،120س( ،)3ا ،122س( ،)8ا ،123س( ،)2ا ،125س( ،)5ا ،125س( ،)6ا ،125س( ،)9ا ،125س( ،)10ا،126
س( ،)1ا ،126س( ،)2ا ،126س( ،)3ا ،126س( ،)4ا ،128س( ،)3ا ،128س( ،)4ا ،128س( ،)5ا ،128س( ،)7ا،128
س( ،)9ا ،129س( ،)9ا ،129س( ،)10ا ،130س( ،)1ا ،130س( ،)2ا ،132س( ،)6ا ،137س( ،)5ا ،137س( ،)5ا،137
س( ،)6ا ،137س( ،)6ا ،137س( ،)7ا ،141س( ،)6ا ،141س( ،)7ا ،145س( ،)3ا ،145س( ،)5ا ،145س( ،)5ا،145
س( ،)8ا ،145س( ،)9ا ،145س( ،) 99ا ،146س( ،)9ا ،147س( ،)1ا ،147س(،)3ا ،147س( ،)5ا ،147س( ،)7ا،147
س( ،)8ا ،148س( ،)2ا ،148س( ،)3ا ،148س( ،)4ا ،148س( ،)5ا ،149س( ،)1ا ،149س( ،)2ا ،149س( ،)3ا،149
س( ،)4ا ،149س( ،)9ا ،149س( ،)9ا ،149س( ،)9ا ،150س( ،)3ا،150س( ،)4ا ،150س( ،)4ا ،150س( ،)6ا،150
س( ،)7ا ،151س( ،)6ا ،152س( ،)3ا ،152س( ،)3ا ،152س( ،)5ا ،152س( ،)9ا ،155س( ،)2ا ،155س( ،)5ا،155
س( ،)5ا،155س( ،)6ا ،155س( ،)7ا ،155س( ،)7ا ،155س( ،)8ا ،155س( ،)9ا ،156س( ،)3ا ،156س( ،)2ا،156
س( ،)3ا ،156س( ،)3ا ،156س( ،)4ا ،156س( ،)5ا ،156س( ،)5ا ،156س( ،)5ا ،159س( ،)9ا ،160س( ،)1ا،161
س( ،)6ا ،161س( ،)6ا ،161س( ،)7ا ،161س( ،)7ا ،161س( ،)9ا ،162س( ،)5ا ،162س( ،)7ا ،162س( ،)8ا،162
س( ،)9ا ،162س( ،)9ا ،162س( ،)10ا ،165س( ،)1ا ،165س( ،)10ا ،165س( ،)11ا ،166س( ،)1ا ،167س،)8
(ا ،168س( ،)2ا ،168س( ،)2ا ،168س( ،)4ا ،168س( ،)5ا ،168س( ،)6ا ،168س( ،)6ا ،169س( ،)2ا ،169س،)3
(ا ،170س( ،)4ا ،170س( ،)6ا ،172س( ،)2ا ،172س( ،)3ا ،172س( ،)5ا ،172س( ،)5ا ،172س( ،)6ا ،172س،)7
(ا ،172س ،179( ،)8س( ،)9ا( ،)10 ،172ا ،173س( ،)1ا ،173س( ،)2ا ،173س( ،)5ا ،173س( ،)2ا ،173س،)8
(ا ،176س( ،)1ا ،178س( ،)5ا ،178س( ،)6ا ،182س( ،)1ا ،182س( ،)1ا،182س( ،)8ا ،182س( ،)8ا ،182س،)9
(ا ،182س( ،)9ا ،185س( ،)10ا ،187س( ،)1ا ،187س( ،)2ا ،187س( ،)7ا ،187س( ،)9ا ،189س( ،)2ا ،189س،)3
(ا ،189س( ،)4ا ،189س( ،)5ا ،189س( ،)10ا ،190س( ،)1ا ،190س( ،)1ا ،192س( ،)1ا ،192س( ،)4ا ،193س،)4
(ا ،194س( ،)2ا ،194س( ،)3ا ،194س( ،)5ا ،194س( ،)6ا ،194س( ،)7ا ،194س( ،)7ا ،194س( ،)8ا ،194س،)8
(ا ،195س( ،)2ا ،195س( ،)5ا ،195س( ،)5ا ،196س( ،)3ا ،197س( ،)1ا ،197س( ،)1ا ،197س(،)2ا ،197س،)5
(ا ،199س( ،)1ا ،199س( ،)2ا ،203س( ،)5ا ،203س( ،)6ا ،203س( ،)7ا ،203س( ،)8ا ،203س( ،)9ا ،204س،)9
(ا ،204س( ،)9ا ،205س( ،)1ا ،206س( ،)7ا ،210س( ،)7ا ،210س( ،)8ا ،212س( ،)3ا ،213س( ،)1ا ،213س،)9
(ا ،213س( ،)10ا ،214س( ،)1ا ،214س( ،)6ا ،214س( ،)7ا ،217س ،218( ،)4س( ،)6ا ،219س( ،)1ا ،219س،)2

(ا ،193س( ،)7ا ،194س.)1
 2ر ک ( :ا ،211س( ،)8ا ،211س( ،)7ا ،175س( ،)5ا ،11س)2
 3ر ک( :ا ،74س)2
 4ر ک ( :ا ،25س( ،)4ا ،25س( ،)6ا ،42س( ،)5ا ،134س( ،)4ا ،134س( ،)4ا ،134س( ،)5ا ،134س)6
 5ر ک( :ا ،9س( ،)4ا ،11س( ،)1ا ،11س( ،)2ا ،11س( ،)4ا ،11س( ،)4ا ،15س( ،)10ا ،16س( ،)1ا ،17س،)1
(ا ،17س( ،)1ا ،17س( ،)1ا ،20س( ،)1ا ،21س( ،)1ا ،21س( ،)2ا ،21س( ،)2ا ،21س( ،)1ا ،27س( ،)2ا،27
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س( ،)2ا ،27س( ،)2ا ،28س( ،)1ا ،28س( ،)6ا ،45س( ،)9ا ،46س( ،)1ا ،46س( ،)2ا ،50س( ،)5ا ،51س،)4
(ا ،51س( ،)5ا ،51س( ،)6ا ،51س( ،)7ا ،51س( ،)8ا ،51س( ،)10ا ،55س( ،)1ا ،55س( ،)1ا ،55س( ،)2ا،55
س( ،)2ا ،66س( ،)7ا ،66س( ،)8ا ،69س( ،)9ا ،67س( ،)1ا ،68س( ،)7ا ،68س( ،)6ا ،68س( ،)8ا ،68س،)9
(ا ،68س( ،)9ا ،68س( ،)10ا ،83س( ،)1ا ،83س( ،)1ا ،83س( ،)2ا ،83س( ،)2ا ،83س( ،)3ا ،83س( ،)3ا،83
س( ،)4ا ،83س( ،)4ا ،83س( ،)5ا ،83س( ،)5ا ،83س( ،)6ا ،83س( ،)6ا ،83س( ،)7ا ،83س( ،)7ا ،83س،)5
(ا ،84س( ،)1ا،84س( ،)1ا ،84س( ،)3ا ،92س( ،)2ا ،93س( ،)2ا ،93س( ،)3ا ،93س( ،)4ا ،93س( ،)5ا،93
س( ،)7ا ،93س( ،)7ا ،93س( ،)8ا ،94س( ،)6ا ،97س( ،)5ا ،106س( ،)1ا ،106س( ،)2ا ،106س( ،)3ا ،106س،)4
(ا ،106س( ،)5ا ،107س( ،)1ا ،107س( ،)8ا ،107س( ،)8ا ،107س( ،)9ا ،111س( ،)1ا ،113س( ،)2ا ،115س،)1
(ا ،115س( ،)2ا ،115س( ،)3ا ،115س( ،)3ا ،115س( ،)5ا ،115س( ،)7ا ،115س( ،)8ا ،115س( ،)2ا ،115س،)11
(ا ،118س( ،)6ا ،118س( ،)7ا ،120س( ،)4ا ،120س( ،)5ا ،120س( ،)6ا ،120س( ،)8ا ،120س( ،)9ا ،127س،)7
(ا ،128س( ،)9ا ،129س( ،)6ا ،129س( ،)7ا ،130س( ،)5ا ،130س( ،)5ا ،130س( ،)5ا ،130س( ،)6ا ،130س،)7
(ا ،130س( ،)8ا ،130س( ،)9ا ،131س( ،)2ا ،131س( ،)3ا ،133س( ،)3ا ،139س( ،)7ا ،139س( ،)8ا ،140س،)1
(ا ،140س( ،)3ا ،140س( ،)3ا ،140س( ،)4ا ،140س( ،)5ا ،140س( ،)5ا ،140س( ،)6ا ،140س( ،)7ا ،140س،)7
(ا ،143س( ،)1ا ،171س( ،)6ا ،174س( ،)5ا ،176س( ،)6ا ،177س( ،)1ا ،191س( ،)4ا ،191س( ،)4ا ،198س،)4
(ا ،209س( ،)2ا ،211س( ،)9ا ،212س( ،)1ا ،212س)1
 6ر ک( :ا ،74س( ،)3ا ،74س( ،)4ا ،139س( ،)7ا ،139س( ،)8ا ،176س( ،)6ا ،182س( ،)5ا ،182س( ،)6ا،182
س( ،)7ا ،186س( ،)4ا ،186س( ،)5ا ،203س( ،)3ا ،204س( ،)4ا ،220س( ،)2ا ،220س)2
 7ر ک( :ا ،11س( ،)2ا ،11س( ،)4ا ،26س( ،)4ا ،30س( ،)2ا ،30س( ،)3ا ،31س( ،)1ا ،38س( ،)2ا ،46س،)6
(ا ،60س( ،)9ا ،61س( ،)2ا ،63س( ،)2ا ،63س( ،)3ا ،63س( ،)7ا ،63س( ،)8ا ،63س( ،)9ا ،72س( ،)2ا،72
س( ،)3ا ،72س( ،)4ا ،72س( ،)5ا ،72س( ،)6ا ،84س( ،)7ا ،85س( ،)1ا ،89س( ،)9ا ،97س( ،)8ا ،97س،)9
(ا ،98س( ،)7ا ،111س( ،)9ا ،112س( ،)1ا ،118س( ،)9ا ،119س( ،)1ا ،119س( ،)2ا ،122س( ،)5ا ،130س،)3
(ا ،134س( ،)7ا ،134س( ،)8ا ،135س( ،)2ا ،135س( ،)4ا ،135س( ،)6ا ،146س( ،)5ا ،146س( ،)6ا ،146س،)10
(ا ،148س( ،)9ا ،153س( ،)6ا ،154س( ،)7ا ،155س( ،)2ا ،155س( ،)3ا ،157س( ،)11ا ،158س( ،)1ا ،158س،)2
(ا ،158س( ،)6ا ،158س( ،)7ا ،175س( ،)6ا ،177س( ،)6ا ،177س( ،)7ا ،177س( ،)8ا ،177س( ،)9ا ،178س،)2
(ا ،178س( ،)3ا ،178س( ،)7ا ،180س( ،)1ا ،180س( ،)4ا ،182س( ،)4ا ،182س( ،)4ا ،183س( ،)2ا ،183س،)4
(ا ،186س( ،)3ا ،186س( ،)6ا ،187س( ،)8ا ،188س( ،)6ا ،188س( ،)8ا ،189س( ،)1ا ،190س( ،)7ا ،193س،)7
(ا ،194س( ،)1ا ،194س( ،)2ا ،207س( ،)2ا ،210س( ،)1ا ،210س( ،)3ا ،210س( ،)4ا ،211س( ،)2ا ،216س،)5
(ا ،216س( ،)6ا ،218س)2
 8ر ک( :ا ،9س( ،)5ا ،18س( ،)9ا ،29س( ،)7ا ،52س( ،)10ا ،59س( ،)9ا ،70س( ،)2ا ،81س( ،)5ا ،81س،)6
(ا ،87س( ،)6ا ،98س( ،)8ا ،102س( ،)8ا ،103س( ،)3ا ،107س( ،)8ا ،107س( ،)10ا ،108س( ،)1ا ،119س،)1
(ا ،123س( ،)1ا ،146س( ،)6ا ،160س( ،)2ا ،163س( ،)8ا ،183س)6
 9ر ک ( :ا ،18س( ،)6ا ،54س( ،)8ا ،60س( ،)1ا ،72س( ،)7ا ،79س( ،)2ا ،79س( ،)7ا ،79س( ،)5ا ،95س،)7
(ا ،195س( ،)6ا ،196س( ،)1ا ،214س)3
 10ر ک( :ا ،49س( ،)10ا ،49س( ،)11ا ،49س( ،)11ا ،60س( ،)11ا ،193س)4
 11ر ک( :ا ،48س( ،)2ا ،86س( ،)7ا ،124س( ،)6ا ،179س( ،)2ا ،179س( ،)4ا ،179س( ،)7ا ،183س( ،)7ا،184
س( ،)7ا ،184س( ،)9ا ،185س( ،)2ا ،189س( ،)6ا ،200س( ،)7ا ،200س( ،)8ا ،201س( ،)5ا ،201س( ،)6ا،201
س( ،)7ا ،201س( ،)7ا ،204س( ،)8ا ،205س( ،)7ا ،209س)6
 12ر ک( :ا ،18س( ،)6ا ،54س( ،)8ا ،60س( ،)1ا ،72س( ،)7ا ،79س( ،)2ا ،79س( ،)7ا ،79س( ،)5ا ،95س،)7
(ا ،195س( ،)6ا ،196س( ،)1ا ،214س)3
 13ر ک ( :ا ،8س( ،)2ا ،15س( ،)1ا ،15س( ،)1ا ،15س( ،)2ا ،15س( ،)2ا ،15س( ،)6ا ،15س( ،)8ا ،15س،)9
(ا ،20س( ،)9ا ،22س( ،)9ا ،23س( ،)1ا ،37س( ،)7ا ،37س( ،)8ا ،37س( ،)8ا ،56س( ،)2ا ،58س( ،)1ا،59
س( ،)5ا ،60س( ،)4ا ،77س( ،)6ا ،77س( ،)6ا ،77س( ،)7ا ،77س( ،)7ا ،81س( ،)6ا ،82س( ،)3ا ،105س،)2
(ا ،105س( ،)3ا ،105س( ،)9ا ،105س( ،)10ا ،107س( ،)1ا ،107س( ،)2ا ،107س( ،)4ا ،113س( ،)8ا ،113س،)8
(ا ،117س( ،)1ا ،117س( ،)2ا ،117س( ،)3ا ،113س( ،)4ا ،118س( ،)1ا ،126س( ،)5ا ،126س( ،)5ا ،126س،)6
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(ا ،126س( ،)6ا ،132س( ،)4ا ،163س( ،)4ا ،163س( ،)5ا ،163س( ،)5ا ،174س( ،)6ا ،174س( ،)7ا ،188س،)3
(ا ،206س( ،)4ا ،206س( ،)5ا ،211س( ،)1ا ،211س( ،)1ا ،215س( ،)6ا ،215س( ،)8ا ،55س( ،)8ا ،152س)4
 14ر ک( :ا ،42س( ،)7ا ،53س( ،)1ا ،66س( ،)7ا ،70س( ،)1ا ،81س( ،)3ا ،81س( ،)3ا ،81س( ،)4ا ،81س،)4
(ا ،86س( ،)8ا ،87س( ،)4ا ،95س( ،)8ا ،99س( ،)6ا ،105س( ،)1ا ،105س( ،)6ا ،162س)1

منابد
-

-

احادی ،بابک ( )1370ساختار و تأویل متن ،تهران :نشرمرکز
ابوالقاسای ،محسن ( )1377دس ور تاریمی مم صر زبان فارسی تهران :سان
احادی گیوی ،حسن ( )1380دس ور تاریمی فعل( ،دو جلد) تهران :هطره
انصاری ،خواجه عبداهلل ( )1389مناجات نامه خواجه عبداهلل انصاری ،تهران
پنج اس اد ( )1370دس ور زبان فارسی ،به کوتش امیر اترف الک ابی ،تهران ،سازمان ان شارات اترفی
خیامپور ،عبدالرسول ( )1341دس ور زبان فارسی ،تهران ،چاپمانه مهر
سبحانی ،احاد ( )1377دس ور زبان فارسی و صناید (آرایههای ادبی) ،ه  ،ان شارات محاد وفایی
سعدی ،مصلحالدین ( )1396کلیات سعدی ،تصحیح محادعلی فروغی ،تهران ،هقنوس
تریعن ،محادجواد ( )1364دس ور زبان فارسی ،تهران ،اساطیر
فرتیدورد ،خسرو ( )1382دس ور مفصل امروز ،تهران ،سمن
مشکور ،محادجواد ( )1342دس ورنامه ،تهران ،مؤسسه مطبوعاتی مشر
ناتلخانلری ،پرویز ( )1369دس ور زبان فارسی ،تهران ،توس

