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 چکیده
های فعل ربطی در زبان فارسی تحلیلی از بین افعال، ویژگی –پژوهش حاضر در نظر دارد تا با روش توصیفی 

که مناجات از موارد با توجه به اینهای خواجه عبداهلل انصااااری مورد بررسااای هرار دهد  ی مناجاترا بر پایه
مورد توجه و نیاز هر انسااانی اساان، تااناخن مناجات از ب عدهای مم لو ه  مورد توجه و اهاین هرار دارد، 

تاااار ها بهرین مناجاتتجاله برترین، زیباترین و دلنشااینتوان آن را از ویژه مناجات خواجه عبداهلل که میبه
 یبرا یحال  ایو اثبات صاافن  یبه نفو افعال در زبان اساان  نیترجزء مه  یفعل ربطکه آورد و باتوجه به این

 ی یماه یبرا یحال  ایصفن  رییاز تغ ایو مش قاتشان « اسن»، «بود»: پردازدی( مندهی)در گذت ه، حال و آ ی یماه
های ماندگار ویژه هازمان با بررساای ک ا ، بنابراین تااناخن آن بهکنندیم نی( حکاندهی)در گذتاا ه، حال و آ

ثال عل ربطی م کاملی از ف عاریو  عد از ت هل اد  اسااان  در این م ال ب های کاملی ادبی کاری مثار برای ا
 تود نامه برای درک به ر مطلب ارائه میصورت آماری از مناجاتبه

 
 نامه فعل، فعل ربطی، بود، تد، اسن، مناجات :هاواژهکلید

 
  مقدمه

گیرد؛ این هواعد در هر زبانی از نظ  خاصاای پیروی در یادگیری هر زبانی اب دا هواعد آن زبان مورد بررساای هرار می
سیم گی ای اد میکند  اگر این نظ  را از هواعد زبانی بگیری  بهمی سنده م بحر ه  ریم گی و گ از این تود  یک نوی
دهد  هاین آفریند که زبان را از جایگاه خود خارج و به سااان زبانی ادبی سااو  میها نظای زیبا میه  ریم گیبه

  رسانی به یک اثر هنری زیبا تبدیل تود تود زبان از حالن خبری و اطالعامر باعث می

تناسیک فراتر دسااا ور زبان و معنا تناسان و دس اااورنویسان مع قدند زباااان ادبااای از هواعدبسیاری از زباااان
تکل زبان ادبیمی ت اری )که هر یک هاعده یگف اری و گونه ییعنی گونه ؛رود  در هر دو  های ویژه خود را نیز نو

   (326: 1370)احادی،یابداین زبان از بندهای دس وری، نحوی و معناتناسیک رهایی می ،دارا هس ند(
گیرند که هاگی از یک زبان مش رک و کهن که هایی در یک گروه زبانی هرار میزبانتناسی، در تعریو عل  زبان

ساس معیارهای زباننامیده می« مادر»زبان  تند و نیز برا تده با ش ق  س وری و تود، م ساخن د صول  تناخ ی در ا
های از زبان یهایهخهای ایرانی نیز که تاااهایی داتاا ه باتااند  زبانها و هاسااانیهای بنیادی، تااباهنوجود واژه

توند، بدون در نظر باس ان، میانه و جدید تقسی  می یهدهند و از لحاظ تاریمی به سه دورهندواروپایی را تشکیل می
ها، در یک گروه زبانی ساخن دارند که به سبب این هاانندیهایی در ژرفها، هاانندیگرف ن موهعین جغرافیایی آن

باس ان به  یهها از دوردر گذر از تحوالت صرفی، نحوی، آوایی و بعضاً واژگانی در این زبانرو از این  گیرندهرار می
های این گروه و هاچنین به کاک توان با ت زیه و تحلیل آثار هر یک از زبانجدید، می یهمیانه تا به دور یهدور

سانیدانش تطبیقی زبان دیگر )کهن به جدید و جدید  یهای به دوردوره ها را ازها، ارتباط و اخ الف این زبانها، ها
 ه اسن  مند و مدون ساخ ها را هاعدهبه کهن( بازتناخن و آن
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س وری، بیش سن، باتوجه به در تحوالت د تده ا س وری، فعل و انواع آن دچار تغییر و تحول  از تاام مباحث د
فعل ربطی و نقش آن در جاالت بر اسااااس نهاین فعل، در این پژوهش تنها به تحلیل و بررسااای ی بیگسااا رده

 ی دس ور از هدی  تا جدید پرداخن تده اسن های اساتید برجس هنظریه
های ترین بمشی فعل ربطی از دیرباز در بین پیچیدهاهاین فعل ربطی و مباحث پیرامون آن، ساابب تااده مقوله

سان و پژوهش دس وری در زبان فارسی به نحویان را به خود معطوف سازد  فعل ربطی تاار رود و توجه دس ورنوی
سی نقشبه سی جاله که در فار سا ی ترین طبقهاز مه عنوان یکیکند، بههای مم لفی را ایفا میعنوان یکی از ارکان ا

های م فاوتی را تواند معانی مم لو و نقشواژگانی در امر آموزش زبان مطرح اسن؛ چراکه با بودن تنها یک واژه می
 له برعهده گرف ه و معنای جاله را تغییر دهد در جا

 

 بحث و بررسی
آوری  تا بدانی  فعل ربطی در کدام هسان از ی فعل ربطی، نمسن تعاریفی چند از فعل میپیش از پرداخ ن به مقوله

 تعاریو فعل جای گرف ه اسن  
نویسان دس ور نویسان و فرهنگفعل در ساخ ار یک جاله رکن اصلی دارد  بدون فعل معنی جاله ناهص اسن  

ای اسن که بر بودن و تدن فعل کلاه» های گوناگونی دارند  از جاله اس اد عبدالعظی  هریب گوید:برای فعل، تعریو
 ( 1: 1384گیوی،احادی)«گوی روم، میو کاری کردن داللن دارد: بودم، تدم، می

ای مصادر و حادوث آن  ایفعل در اصطالح کلاهدر ک ا  پنج اس اد چنین آمده:  اسن که داللن بر حصول معن
  ( 94: 1370اس اد،)پنجگانه: گذت ه، حال، اس قبال دارد های سهاز ذاتای، در یکی از زمان

اانفعل کلاه ای از زم ازی را در یک اا چی ا ه، اکنون و آینده بیان ای اسن که عال یا حالن کسی ی اای گذت ه
اد کلاه فعل  ( 67: 1342)مشکور،کندمی اا پدی ازی ی اا چی ای ی ای اسن که بر ان ام یاف ن کاری یا بودن حال ی در کس

که آن  (102: 1374)ارژنگ،های گذت ه یا حال یا آینده داللان کنادآمدن حال ی تازه در کسی یا چیزی، در یکی از زمان
سه زمان ان ام دهد فاعل نامیده می سبن داده میآن که یاتود و آنکاری را در یکی از این  تود چااااه کاری بدو ن

کند بر کردن کاااری یااا    در ای اسن که داللن میفعل آن کلاه»خانلری آورده:   (75: 1343)ذوالنور،مسندالیه نام دارد
اه، کردن کاری، یا دات ن حال ی را با فعل به کسی یا چیزی نسبن می اه جال اواع چهارگان دهی    این نسبن دادن ان

گونه آمده: در دساا ور زبان فرتاایدورد این   (125 -17: 1369خانلری،ناتل)«دارد: یکی مثبن و دیگری منفی دو صااورت
س هفعل کلاه» سن که به تنهایی یا به یاری واب سههایی در یکی از زمانای ا تدن امری داللن های  گانه باااار واهد 

  (376: 1382ورد،تایدفر)«تاودکند و امری اسن که به امر دیگر اسناد داده میمی
با در نظر گرف ن ویژگی عاریو و  به ت عل در جاله میها و نقشبا توجه  ید از دو های ف با عل را  توان گفن: ف

 دیدگاه تعریو کرد: 
 دیدگاه ساخ اری )صرفی( -1

 دیدگاه کاربردی )نحوی(  -2

و یا پذیرف ن حال ی را در زمان  ای اسن که ان ام گرف ن کاری یا بودن و یا دات نفعل از دیدگاه ساخ اری، کلاه
نشیند و یا مسند ای اسن که در جایگاه مسند میرساند و از دیدگاه کاربردی و نحوی، کلاهگذت ه و حال و آینده می

 دهد را به مسندالیه )نهاد( نسبن می
 توان تقسی  کرد:فعل را از حیث نقشی که در ساخ ار جاله دارد، به سه دس ه می

  (293: 1384)احادی گیوی،فعل تبه معین؛ فعل هاکرد –عل ربطی؛ فعل معین ف –فعل تام 
 پردازی  که موضوع این پژوهش فعل ربطی اسن، بنابراین تنها به بحث فعل ربطی میباتوجه به این
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 فعل ربطی )رابطه= فعل عام(
ها بر وهوع کاری نشس ن، خوابیدن، و جز آنروند، مانند: خوردن، رف ن، دیدن، هایی که در زبان به کار میبیش ر فعل

هایی ها را فعل خاا گویند  در مقابل، فعلکنند  این نوع فعلممصاااوا یا داتااا ن حال ی ممصاااوا داللن می
سبن دادن چیزی به چیزی به کار می س ند که معنی کاملی ندارند و تنها برای ن صفن روند و معنای آنه ها با آوردن 

 ی:در جاله« اسن»تود  مانند مل میای دیگر کایا کلاه
 هوا روتن اسن                           

معنی آن را کامل « روتن»به کار رف ه اسن و صفن « هوا»به « روتن»تنها برای نسبن دادن « اسن»در این جاله 
 گویند  ها را فعل عام یا فعل ربطی یا رابطه میکند  این نوع فعلمی

ش قات آن  دو فعل هاترین فعلمعروف سن و م تدن، ا نیز اگر به « گردیده»و « گش ن»ی ربطی عبارتند از: بودن، 
س ند، مانند: « تدن»معنی  سفالن نگردیده -راه تهران»به کار روند ربطی ه شده »؛ نگردیده به معنای «توش هنوز آ ن
 آمده و فعل ربطی اسن « اسن
جا چیزی نیسن؛ باتند، فعل ربطی نیس ند، مانند: آن« وجود دات ن»و مش قات آن نیز اگر به معنی « بودن و اسن»

 ( 68-67: 1364)گیوی انوری،جا چیزی وجود نداردیعنی آن
 

 های ربطی اصلیفعل
 اس ن، بودن و تدن 

 است و هست. 1
سی گاهی هازه سن از نظر لفظی یکی می« ه»ی مف وح تبدیل به در زبان فار سن و ه س ند، اما از تود، بنابراین ا ه

نظر معنوی باید این نک ه را در نظر داتااان که: افعال ربطی معنی م ردی ندارند و تنها ارتباط مابین ارکان اصااالی 
تود که معنی م ردی تا وه ی فعل ربطی حسا  می« هسن»کنند  بنابراین فعل جاله )مسند و مسندالیه( را حفظ می
ه جای هسن وجود دارد بگذاری ، دیگر فعل ربطی نیسن، بلکه فعل خاا یا ندات ه باتد، اما اگر ب وانی  در جاله ب

 ی ما برگ گلی هسن   ؛ یعنی برگ گلی وجود دارد  ی هاسایهتام اسن  مانند: در خانه
بدهد، فعل خاا یا تام اسن و اگر فقط معنی سلب و نفی بدهد « وجود ندارد»که اگر معنی « نیسن»هاچنین اسن 
سن»ی فعل ربطی و منف تد  مانند: آنمی« ا سن؛ یعنی وجود نداردبا تریعن،فعل خاا یا تام( -جا چیزی نی (1364 :

100 ) 
تکلنامه میباتوجه به تاام تعاریو برای هر کدام از افعال مثالی از مناجات      ش ر و به ر  های این فعل آوری  تا بی

 را مشاهده کنی  
 

 استیدن، فعل ربطی 1-1
 1(1، س8)ا الهی! نور تو چراغ معرفن بیفروخن، دل من افزونی اسن           

 تخفیف هستن، فعل ربطی« ام» 1-2
 2(6، س60)ا سقایه مرا سیری نکند  من در طلب دریاام           

 تخفیف هستن، فعل ربطی« اند» 1-3
 (2، س34)ا اند بهاییدنیا و عقبی دو م اع           
 فعل ربطیتخفیف هستن، « ایم» 1-4
 3(1، س74)اای  به کرد خویش، بیامرز ما را که بس آلوده           

 تخفیف هستن، فعل ربطی« ند» 1-5
 4(5، س22)ا گوید: زندگانند ایشانملک می           
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 تخفیف هستن، فعل ربطی« ی» 1-6
 5(4، س9) ا ، ی، هاصدان را بر سر راهی، مومنان را گواهیضعیفان را پناه        

 تخفیف هستن، فعل ربطی« یم» 1-7
 6(6، س22)اتاد بدانی  که اول تو بودی و ما نبودی   

 تخفیف هستن، فعل ربطی« م» 1-8
 7(1، س11)اگرف ار آن دردم که تو درمان آنی            

 بودن. 2

صدری بی شهبودن نیز م سن، زیرا نمسن فعل امر آن منطبق بر ری سن و فعل امرهاعده ا شه ی فعل نی ی آن را از ری
ی اصلی خودش؛ یعنی ب وَد، دوم از تود، نمسن از ریشهگیری   دوم فعل زمان حال آن سه هس  ساخ ه میمی« باش»

 « اسن یا هسن»باتد، سوم از ؛ یعنی باتد و می«باش»ی ریشه
تام اساان؛ یعنی اگر بدهد دیگر فعل ربطی نیساان، بلکه فعل خاا یا « وجود داتاان»نیز اگر معنی « بود»فعل      

گف ی : حسااان دانا بود، فعل بود در این جاله فعل ربطی اسااان، اگر گف ی : میز در خانه بود، دیگر فعل بود ربطی 
  (116-115: 1364)تریعن،توان به جای آن وجود داتن هرار دادنیسن، زیرا می

 بودن، فعل ربطی 2-1      
 8(7، س14)ابود دارد و مره  زده را ه  بایکه: می         

 باشیدن، فعل ربطی 2-2
 9(5، س18)ادر بر آن را که چون تو یاری باتد            

 شدن. 3

صدر بی شهتدن نیز از م سن، زیرا فعل امر و ری صورت هاعده ا س ند و فعل امر آن به  « تو»ی آن بر ه  منطبق نی
آمده اساان هاان واو بیان « ش»که پس از  آید و بعضاای عقیده دارند که مصاادر با هاعده اساان و حرف واویدرمی

سی زبانان جز این حکاین می سن، اما تلفظ فار صدر حرکن ا نیز اگر معنی م ردی ندهد فعل ربطی « تدن»کند  م
 بدهد دیگر ربطی نیسن  مانند:« رف ن»اسن ولی اگر معنی 

  (61: 1396)سعدی،تد غالمی که آ  جوی آرد         آ  جوی آمد و غالم ببرد
 یعنیاساان؛  یاسااناد یهااز جاله فعل تاادن»باتوجه به مطالب آمده باید اذعان داتاان که در دساا ور تاریمی 

آن را هاکرد  دیاساان و نبا« بودن»مورد مانند  نی  در ادهدیرا به نهاد جاله نساابن م یصااف  ایتاادن حالن عارض
صورت م هول دارند که از صفن  کی یدم ع یهساد یهافعل تاام نیتارد؛ مثل: کور تدن و گرسنه تدن  هاچن

آن مه  »محسو  داتن  مثل  دیبا «فعلنیمع»تدن را از نوع » حال، نی  در اتودیمساخ ه  «تدن»ها با آن یمفعول
« تدن»با  یصفن مفعول زین« کردن»از فعل مرکب با  یگاه«  تود م هیر نی    بر زمگناهانیساخ ه تد، خون ب خیت
مرکب که با هاکرد  یهافعل تاامکرده تاادن  اما  دایکردن/ پ دای: پتااودیصااورت م هول فعل صاارف م انیب یبرا
س ند که با  کی یدارا زیدارند ن یم عد یو معن توندیصرف م« کردن» و در  تودیم بیترک« تدن»صورت الزم ه
  هسان تدن -هسان کردن  تاار آورد:از نوع هاکرد به دیبا« کردن» اسیرا به ه« تدن»حال اسن که  نیا

)هسان  یرا از آن جهن که م عد« هسان تدن»کلااتی مانند مثال برای  یخانلر باتوجه به مطالبی که در مقاله آمد؛
دارد )کور  یصااورت م عد زین داندیم یآن را اسااناد شااانیکه ا« کور تاادن» کهی  در حالداندیکردن( دارد مرکب م

سو  کرده و نه یفعل م هول را از نوع افعال کاک شانیا ن،یبر اکردن(  عالوه سااز را فعل م هول« تدن» تنهامح
و  یگشن(  انور دهیبه حسا  آورده اسن )مثل پوت ی، را ه  فعل کاک«گش ن»مثل  گر،ید یهابلکه ناونه ،داندیم
ش ن» یهافعل»نظر را دارند:  نیها زین یویگ ساخ ن فعل م هول به «تدن» یجابه یکه گاه «دنیگرد»و « گ کار در 
و مش قاتش « تدن» ،یابوالقاسا گریاما در طرف د، «دیتود: آزرده گشن، آتف ه گردیمحسو  م یفعل کاک رود،یم
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س ه یفعل م هول را هاان فعل کاک انیاز دس ور یبرخ هاچنین  محسو  نکرده اسن یرا فعل کاک  یزیو تاا دان
شدهآن نیب سدینظر مبه اند وها هائل ن ضافه کرده نیبه ا یگریتنها نام د ر س ور فعل م هول را فعل ا اند  اکثر ک ب د

س ه زیم اا یاز فعل ربط س ه فعلنیرا مع« تد دهیپوت»در « تد» ،یویو گ یانور ،یرکه خانلاند  چناندان اند که با دان
«  رها تد» یهادر مثال« تد»( یویو گ ی)دک ر انور شانیاما ا ،سازدیصورت م هول م یاز فعل م عد یصفن مفعول

سن« کرد دایپ»و « رها کرد»ها را ناگذر آن توانیکه ماند؛ چراحسا  آوردهرا فعل مرکب به« تد دایپ»و  اما باید   دان
تد» یهدر جالدارد، ( لیت ه ندی)فرا یدر افعال ربطکه  یندیفعل م هول بر اثر فراگفن  سرد  غذا خورده » و« هوا 
در آن صورت  زیحذف ن ندیفرا ل،یت ه ندیاسن )عالوه بر فرا وتاهم هول ک یتفاوت که اول نیبا ا ؛اسن یربط« تد

از افعال  یاافعال م هول دسااا ه ن،یدر آن رخ داده اسااان(  بنابرا لیت ه ندی)تنها فرا یم هول عاد یگرف ه( و دوم
س ند نه چ یسه جزئ یحرک  یربط تکال ربط نیلب ه در ها  اگرید یزیه  نبودنمربوط به  ش ریم هول بودن ب زین یا

فعل بودن ه ، فعلی اساان چند نقش؛ چه در نقش فعل ربطی چه در هاچنین  ی فاعل جاله اساان تا خود فعل ربط
کار رود  فعل تااادن ه  گاهی مواهد در نقش فعل بودن در نقش ربطی بهکار میصاااورت الزم بهنقش فعل تام به

 رود  رود  هاچنین فعل بودن در جاالت اسنادی در نقش فعل ربطی در معنی بودن و تدن به کار میمی
 آمدن)=شدن(، فعل ربطی 3-1
 10(10، س49)ا حنظل که تلخ آمد، نه به خویش ن آمد           

 شدن، فعل ربطی 3-2
 11(9، س47)ا آزاد توم از بند وجود و عدم          

 
 های ربطی فرعیفعل

روند؛ مانند تاااردن، کردن، کار میهای تام هساا ند که گاهی به ندرت در جاله، در نقش فعل ربطی بهبرخی از فعل
 اند  های ربطی فرعی نامیده تدهها در این ک ا  فعلباتیدن، هس یدن، آمدن، اف ادن و ایس ادن، این گونه فعل

 شُمردن، در معنای فعل ربطی       
 (10، س107)اان تاردم، پرده بود هرچه می نش       
 باشیدن، فعل ربطی     
 12(5، س18)ادر بر آن را که چون تو یاری باتد       

 کردن)همراه با تمیز(، فعل ربطی     
 13(8، س13)انسیای دمید از باغ دوس ی، دل را فدا کردی        

 گشتن، فعل ربطی     
کار وجو کردن، چرخیدن و گردش ناودن، بهمشاا قات آن( در معنای جساانهای )گشاان، گردید و هرگاه فعل      

 سازند  مانند:روند دیگر فعل ربطی نیس ند، بلکه فعل خاصند و جاله فعلیه می

 14(1، س36ور گشن )اچون دوسن دیده
)الب ه جزء هاکرد  کار روندبه« تدن»اند که در معنای های گشن و گردید فقط زمانی فعل ربطیطور کلی فعلبه      

 با فعل معین نباتند 
 

 نتیجه
اسن  یخدا محور ،ی  عرفان اسالمدیآیدسن مبهاسن که با م ارکز کردن توجه به باطن نفس  یهلب یعرفان، تناخ 

بزرگ عرفا و خالق  انیشوایاز پ (481-396) یاالسالم عبداهلل انصار خیتود  ت یم  یتقس یو عال یو به دو دس ه، نظر
انسااان کامل و  یعنی ؛اساان  او هاه تااور، حال و عشااق یوع گونه ادبن کیکننده  ادیو ا تااعر منثور در هرن پن  
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نامه خواجه عبداهلل ان عارف تاااده اسااان  مناجات یخواجه، باعث ماندگار انیدر کالم و ب نیعارف اسااان  جذاب
خواجه عبداهلل  یها و ساامنان عرفاناز مناجات یکه تااامل بمشاا ،یبه زبان فارساا یادب -یعرفان یارساااله ،یانصااار
صار ت یان سبب نثر دلکش و  سن که به  سن  هر مناجات، با  یکه نوع ییهاو س د وا،یا تده ا سن، معروف  تعر ا

با بررسااای  مقاله نیکرده اسااان  ا یدهد که حکان خداوند در جان عارف ت لیتاااود و نشاااان میآغاز م یهال
صیات صو سن و از این طریق از مقولهبطی که یکیفعل ر خ سن یاف ه ا سن، به ن ای ی چند د س وری ا های مه  د
  گشا گش ه اسن راه حل ارائه داده و در یادگیری آن راه فارسی زبان هایپیچیدگی و مشکالت برای بمشی از

 از:عبارتند پژوهش ن ایج مها رین     

 تود هرار دارند و این باعث درک آسان مطلب می خود اصلی معنای در رف ه کار   های ربطیفعل اکثرین -

 هسن هرار دارد و اس یدن از بیش رین بسامد برخودار اسن  -پرکاردترین فعل ربطی در بمش اسن  -

 افعال منفی به کار رف ه در این ک ا  درواهد منفی نیس ند و حالن تانا و خواهش از خداوند را دارند  -

 اسن  تده اس فاده مناجات در هازمان هاه از تقریباً -

 بیش رین بسامد را دارد « کردن»از بین افعال فرعی ربطی فعل  -
 نامه مربوط اسن به اند تمفو هس ن، ای  تمفیو هس ن و تاردن کا رین بسامد در مناجات -

 نامه انصاری:ناودار بسامد کاربر افعا ربط در مناجات
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، 67(، )ا6، س67(، )ا5، س67(، )ا4، س67(، )ا3، س67(، )ا2، س67(، )ا1، س67(، )ا9، س66(، )ا8، س66)ا
(، 8، س69(، )ا5، س69(، )ا7، س69(، )ا6، س69)ا(، 3، س69(، )ا1، س69(، )ا10، س67(، )ا8، س67(، )ا7س
، 66(، )ا3، س67(، )ا5، س67(، )ا 7، س67(، )ا6، س67(، )ا4، س67(، )ا2، س67(، )ا7، س69(، )ا8، س69)ا
(، 8، س72(، )ا5، س71(، )ا، 4، س71(، )ا3، س71(، )ا6، س71(، )ا7، س43(، )ا7، س61(، )ا4، س64(، )ا1س
، 73(، )ا8، س73(، )ا7، س73(، )ا7، س73(، )ا5، س73(، )ا4، س73(، )ا4، س73)ا(، 3، س73(، )ا3، س73)ا
، 77(، )ا2، س77(، )ا9، س76(، )ا8، س76(، )ا 2، س76(، )ا1، س76  )ا 150( 5، س75(،)ا8، س74(، )ا8س
(، 5، س82(، )ا4، س82(، )ا1، س80(، )ا 3، س78(، )ا1، س78(، )ا4، س77(، )ا4، س77(، )ا3، س77(، )ا 3س

(، 8، س87(، )ا5، س86(، )ا 3، س86(، )ا9، س85(، )ا 5، س84(، )ا4، س 84(، )ا 7، س82(، )ا 6، س82)ا 
، 99(، )ا6، س96(، )ا6، س95(، )ا10، س94(، )ا9، س94(، )ا7، س94(، )ا3، س91(، )ا3، س91(، )ا4، س90)ا
(، 1، س100(، )ا8، س99(، )ا8، س99(، )ا7، س99(، )ا7، س99(، )ا2، س99(، )ا2، س99(، )ا1، س99(، )ا1س
(، 7، س102(، )ا5، س102(، )ا3، س101(، )ا2، س101(، )ا4، س100(، )ا3، س100(، )ا3، س100(، )ا2، س100)ا
، 109(، )ا11، س105(، )ا 7، س103(، )ا6، س103(، )ا6، س103(، )ا5، س103(، )ا4، س103(، )ا9، س102)ا
، 111(، )ا3، س110(، )ا7، س110(، )ا6، س110(، )ا2، س110(، )ا8س، 109(، )ا7، س109(، )ا6، س109(، )ا5س
، 116(، )ا4، س116(، )ا2، س116(، )ا8، س114(، )ا7، س114(، )ا6، س114(، )ا5، س114(، )ا3، س111(، )ا2س
، 119(، )ا4، س118(، )ا7، س117(، )ا5، س117(،  )11، س116(، )ا9، س116(، )ا8، س116(، )ا7، س116(، )ا6س
، 126(، )ا10، س125(، )ا9، س125(، )ا6، س125(، )ا5، س125(، )ا2، س123(، )ا8، س122(، )ا3، س120، )ا(8س
، 128(، )ا7، س128(، )ا5، س128(، )ا4، س128(، )ا3، س128(، )ا4، س126(، )ا3، س126(، )ا2، س126(، )ا1س
، 137(، )ا5، س137(، )ا5، س137)ا (،6، س132(،  )ا2، س130(، )ا1، س130(، )ا10، س129(، )ا9، س129(، )ا9س
، 145(، )ا5، س145(، )ا5، س145(، )ا3، س145(، )ا7، س141(، )ا6، س141(، )ا7، س137(، )ا6، س137(، )ا6س
، 147(، )ا7، س147(، )ا5، س147(،)ا3، س147(، )ا1، س147(، )ا9، س146(،  )ا 99، س145(، )ا9، س145(، )ا8س
، 149(، )ا3، س149(، )ا2، س149(، )ا1، س149(، )ا5، س148(، )ا4، س148ا(، )3، س148(، )ا2، س148(، )ا8س
، 150(، )ا6، س150(، )ا4، س150(، )ا4،س150(، )ا3، س150(، )ا9، س149(، )ا9، س149(، )ا9، س149(، )ا4س
 ،155(، )ا5، س155(، )ا2، س155(، )ا9، س152(، )ا5، س152(، )ا3، س152(، )ا3، س152(، )ا6، س151(، )ا7س
، 156(، )ا2، س156(، )ا3، س156(، )ا9، س155(، )ا8، س155(، )ا7، س155(، )ا7، س155(، )ا6،س155(، )ا5س
، 161(، )ا1، س160(، )ا9، س159(، )ا5، س156(، )ا5، س156(، )ا5، س156(، )ا4، س156(، )ا3، س156(، )ا3س
، 162(، )ا8، س162(، )ا7، س162)ا (،5، س162(، )ا9، س161(، )ا7، س161(، )ا7، س161(، )ا6، س161(، )ا6س
(، 8، س167(، )ا1، س166(، )ا11، س165(، )ا10، س165(، )ا1، س165(، )ا10، س162(، )ا9، س162(، )ا9س
(، 3، س169(، )ا2، س169(، )ا6، س168(، )ا6، س168(، )ا5، س168(، )ا4، س168(، )ا2، س168(، )ا2، س168)ا
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(، 3، س189(، )ا2، س189(، )ا9، س187(، )ا7، س187(، )ا2، س187(، )ا1، س187(، )ا10، س185(، )ا9س ،182)ا
(، 4، س193(، )ا4، س192(، )ا1، س192(، )ا1، س190(، )ا1، س190(، )ا10، س189(، )ا5، س189(، )ا4، س189)ا
(، 8، س194(، )ا8، س194(، )ا7، س194(، )ا7، س194(، )ا6، س194(، )ا5، س194(، )ا3، س194(، )ا2، س194)ا
(، 5، س197(،)ا2، س197(، )ا1، س197(، )ا1، س197(، )ا3، س196(، )ا5، س195(، )ا5، س195(، )ا2، س195)ا
(، 9، س204(، )ا9، س203(، )ا8، س203(، )ا7، س203(، )ا6، س203(، )ا5، س203(، )ا2، س199(، )ا1، س199)ا
(، 9، س213(، )ا1، س213(، )ا3، س212(، )ا8، س210(، )ا7، س210ا(، )7، س206(، )ا1، س205(، )ا9، س204)ا
(، 2، س219(، )ا1، س219(، )ا6، س218(، )4، س217(، )ا7، س214(، )ا6، س214(، )ا1، س214(، )ا10، س213)ا
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(، 1، س115(، )ا2، س113(، )ا1، س111(، )ا9، س107(، )ا8، س107(، )ا8، س107(، )ا1، س107(، )ا5، س106)ا
(، 11، س115(، )ا2، س115(، )ا8، س115(، )ا7، س115(، )ا5، س115(، )ا3، س115(، )ا3، س115(، )ا2، س115)ا
(، 7، س127(، )ا9، س120(، )ا8، س120(، )ا6، س120(، )ا5، س120(، )ا4، س120(، )ا7، س118(، )ا6، س118)ا
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، 72(، )ا2، س72(، )ا9، س63(، )ا8، س63(، )ا7، س63(، )ا3، س63(، )ا2، س63(، )ا2، س61(، )ا9، س60)ا
(، 9، س97(، )ا8، س97(، )ا9، س89(، )ا1، س85(، )ا7، س84(، )ا6، س72، )ا(5، س72(، )ا4، س72(، )ا3س
(، 3، س130(، )ا5، س122(، )ا2، س119(، )ا1، س119(، )ا9، س118(، )ا1، س112(، )ا9، س111(، )ا7، س98)ا
(، 10، س146(، )ا6، س146(، )ا5، س146(، )ا6، س135(، )ا4، س135(، )ا2، س135(، )ا8، س134(، )ا7، س134)ا
(، 2، س158(، )ا1، س158(، )ا11، س157(، )ا3، س155(، )ا2، س155(، )ا7، س154(، )ا6، س153(، )ا9، س148)ا
(، 2، س178(، )ا9، س177(، )ا8، س177(، )ا7، س177(، )ا6، س177(، )ا6، س175(، )ا7، س158(، )ا6، س158)ا
(، 4، س183(، )ا2، س183(، )ا4، س182)ا (،4، س182(، )ا4، س180(، )ا1، س180(، )ا7، س178(، )ا3، س178)ا
(، 7، س193(، )ا7، س190(، )ا1، س189(، )ا8، س188(، )ا6، س188(، )ا8، س187(، )ا6، س186(، )ا3، س186)ا
(، 5، س216(، )ا2، س211(، )ا4، س210(، )ا3، س210(، )ا1، س210(، )ا2، س207(، )ا2، س194(، )ا1، س194)ا
 ( 2، س218(، )ا6، س216)ا
(، 6، س81(، )ا5، س81(، )ا2، س70(، )ا9، س59(، )ا10، س52(، )ا7، س29(، )ا9، س18(، )ا5، س9)ار ک:   8

(، 1، س119(، )ا1، س108(، )ا10، س107(، )ا8، س107(، )ا3، س103(، )ا8، س102(، )ا8، س98(، )ا6، س87)ا
 ( 6، س183(، )ا8، س163(، )ا2، س160(، )ا6، س146(، )ا1، س123)ا
(، 7، س95(، )ا5، س79(، )ا7، س79(، )ا2، س79(، )ا7، س72(، )ا1، س60(، )ا8، س54(، )ا6، س18)ا: ر  ک   9

 ( 3، س214(، )ا1، س196(، )ا6، س195)ا
 ( 4، س193(، )ا11، س60(، )ا11، س49(، )ا11، س49(، )ا10، س49)ار ک:   10
، 184(، )ا7، س183(، )ا7، س179(، )ا4، س179)ا(، 2، س179(، )ا6، س124(، )ا7، س86(، )ا2، س48)ا ر  ک:    11
، 201(، )ا6، س201(، )ا5، س201(، )ا8، س200(، )ا7، س200(، )ا6، س189(، )ا2، س185(، )ا9، س184(، )ا7س
 ( 6، س209(، )ا7، س205(، )ا8، س204(، )ا7، س201(، )ا7س
(، 7، س95(، )ا5، س79(، )ا7، س79، )ا(2، س79(، )ا7، س72(، )ا1، س60(، )ا8، س54(، )ا6، س18)ار  ک:    12
 ( 3، س214(، )ا1، س196(، )ا6، س195)ا
(، 9، س15(، )ا8، س15(، )ا6، س15(، )ا2، س15(، )ا2، س15(، )ا1، س15(، )ا1، س15(، )ا2، س8)ا  ر  ک : 13
، 59)ا (،1، س58(، )ا2، س56(، )ا8، س37(، )ا8، س37(، )ا7، س37(، )ا1، س23(، )ا9، س22(، )ا9، س20)ا
(، 2، س105(، )ا3، س82(، )ا6، س81(، )ا7، س77(، )ا7، س77(، )ا6، س77(، )ا6، س77(، )ا4، س60(، )ا5س
(، 8، س113(، )ا8، س113(، )ا4، س107(، )ا2، س107(، )ا1، س107(، )ا10، س105(، )ا9، س105(، )ا3، س105)ا
(، 6، س126(، )ا5، س126(، )ا5، س126، )ا(1، س118(، )ا4، س113(، )ا3، س117(، )ا2، س117(، )ا1، س117)ا
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(، 3، س188(، )ا7، س174(، )ا6، س174(، )ا5، س163(، )ا5، س163(، )ا4، س163(، )ا4، س132(، )ا6، س126)ا
 ( 4، س152(، )ا8، س55(، )ا8، س215(، )ا6، س215(، )ا1، س211(، )ا1، س211(، )ا5، س206(، )ا4، س206)ا
(، 4، س81(، )ا4، س81(، )ا3، س81(، )ا3، س81(، )ا1، س70(، )ا7، س66(، )ا1، س53(، )ا7، س42)ا  ر ک: 14
 ( 1، س162(، )ا6، س105(، )ا1، س105(، )ا6، س99(، )ا8، س95(، )ا4، س87(، )ا8، س86)ا
 

 منابد 
 نشرمرکز : تهران ،ساختار و تأویل متن ( 1370بابک ) احادی،  -

  مم صر زبان فارسی  تهران: ساندس ور تاریمی (  1377 )ابوالقاسای، محسن -

  )دو جلد(  تهران: هطره ،دس ور تاریمی فعل( 1380)احادی گیوی، حسن  -

 (  مناجات نامه خواجه عبداهلل انصاری، تهران 1389انصاری، خواجه عبداهلل ) -

 اترفی (  دس ور زبان فارسی، به کوتش امیر اترف الک ابی، تهران، سازمان ان شارات 1370پنج اس اد ) -

 (  دس ور زبان فارسی، تهران، چاپمانه مهر 1341خیامپور، عبدالرسول ) -

 های ادبی(، ه ، ان شارات محاد وفایی (  دس ور زبان فارسی و صناید )آرایه1377سبحانی، احاد ) -

 (  کلیات سعدی، تصحیح محادعلی فروغی، تهران، هقنوس 1396الدین )سعدی، مصلح -

 دس ور زبان فارسی، تهران، اساطیر  ( 1364تریعن، محادجواد ) -

 (  دس ور مفصل امروز، تهران، سمن 1382فرتیدورد، خسرو ) -

 (  دس ورنامه، تهران، مؤسسه مطبوعاتی مشر  1342مشکور، محادجواد ) -

 (  دس ور زبان فارسی، تهران، توس 1369خانلری، پرویز )ناتل -


