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 دهكیچ
موردتوجّه  يزبان فارس هايمتر در دستوركاربرد، كنظر ، چه ازنظر ساختمان و چه ازيزبان ينكساختارش

و  يرارك، تدستورمطرح هاي تابكساخت و قواعد دستورمند زبان، غالباً در  يگرفته است. الگوهاقرار

گاه هايي ير با دگرگونين مسيدارد و در اقرار تتحواّلاز  يشه در بستريزبان همكه درحالي، ستاستيا

)در ها ينكاز ساختارش يادادن پارهن مقاله با نشانيپژوهشگران اشود. مي و گاه فراوان مواجه كاند

ا، اجتنابيزندة دن يهادر همة زبان يامدين پينه چكنند كمي ر را به خواننده القاكّن تفيزده مورد( ايس

 صورت گرفته يمطرح فارس ياز دستورها يشده با ارجاع به برخاديهاي ليف و تحلير است. تعاريناپذ

 يفراوان ينكت و ساختارشتحواّلدستخوش  يفارس يهاه صفتكنشان دهد  يترافصورت شفّتا به است

هاي ، صفتاليهمضاف صفت، صفت صفت، صفت بعد از اليهمضافة ن پژوهش درباري، اهمهنياباشوند. يم

بر  يفيوند تصر تقدّموابسته، هاي بودنِ صفتيا اجباري ياريشاخص به صفت، اخت تحوّل، ممّيزهمراه با 

دارد و  ياتازه يهاحرف «...و  دامكچي، هيكچي، هيكي، هريكهر»بودنِ ا صفتي، اسم ياشتقاق وند

صفت،  متمّمبودن ياجبارا ي ياري، اختياني، انتقال اسم به صفت بدرون فعلهاي صفت ن دربارةيهمچن

 ياربرد ساخت صفت در دستورهاكپر ياز الگوها يو فقدان برخ« تر» ا بدوني« تر»با  يانيصفت ب

 ند.كيارائه م ياتازه يهاافتهي ،يفارس
 

 .ابسته، وابستة وابسته، هسته، وينكساخت، صفت، ساختارش يالگوها :يدیلكهاي واژه
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 مهمقدّ. 1

ا يدن ةزندهاي ه در همة زبانكبل ،يفقط در زبان فارس، نهيدر حوزة زبان ينكساختارش

 ق خواهد شدمحقّ، انداخته شود ياگر فقط به حوزة ساختمان فعل نگاهافتد. مي اتّفاق

 ،مثالً ؛ه استصورت گرفت يتتحوّالوسته و چه يبه وقوع پ يارمنتظرهيات غاتّفاقه چه ك

دارند،  توجّهزبان  يالگوها (surface structure)ه به روساختِ ك گراساختسان يدستورنو

در « زد»مثال، فعل  برايدانند؛ مي فعل بودنِسادههاي از شرط يكيرا  يپذيرگسترش

ن را گسترش داد و يشيتوان عنصر پمي هكرند يگمي جهت سادهنيرا بد« زدنحرف»

 يمركّبهاي ، فعليش روساختين گرايمطابق با همه ك؛ حال آن«زد ياديزحرف »گفت: 

رساندن، ضعربه» مانند ؛گسترش استقابل يودن آنها به موارد معديشيه جزء پكم يدار

ن آنها را يشيتوان جزء پمي يراحته بهك..« .و  داشتنرفتن، وجودن، ازدستبادرفتبه

فنا رفت، از دستم رفت، وجود  به بادِنم، رسامي به عرض شما»گسترش داد و گفت: 

هاي فراواني ناگفته، شود يابيدر حوزة صفت ارز ينكن ساختارشياگر چن .«دارد يخارج

هاي در اغلب پژوهش يتتحوّالن يامّا چن ،خوانندگان نموده خواهد شد يروپيش 

توري هاي دسپژوهشه كن مقاله ي. پژوهشگران اواقع نشده است توجّهدستوري، مورد

وة ساخت و يدر ش ينكه هنجارشكاند رسيدهجه ين نتي، به اانددهكرمتعددي را بررسي 

، نسخة واحد و يموضوع دستور يك يتوان برانمي ها فراوان است و اصالًرد صفتكارك

 اتّفاق يينوپاهاي م، ساختيان پژوهش نشان دادهيه در اكطوره همانكبل ،ديچيپ يابد

تا در  ندكمي كمكن پژوهش به ما يا .ندكن را نقض يشيپ يالگوها تواندمي هكافتد مي

همراه ه كم، بلينكعمل ن ياشهيلكو  يدي، صرفاً تقلين موضوعات دستورييل و تبيتحل

م و همگام با ييفزايب زيخود ن (Linguistic knowledge) يبه دانش زبان يت زبانتحوّالبا 

 م.يا داشته باشيو پو اياز يواژگان، دستور زبان (creativity) ييايزا

ه ينكا ايو  انجام نشده يق مبسوط و مدوّنيا اصالً تحقين باره يدر ا ،نيش از ايپ

ده در خالل سطور و يبردهينده و بركطور پراها، بهصفت ينكساختارش ةقات در حوزيتحق

 يهدصفت، م هِيالدربارة مضاف ،مثالً؛ شوديافت مي يسختاز دستورها به ياوراق برخ

خواهان »مثل  ييهانمونه ؛مثال آورده استعنوان شاهدبهرا  ييهانمونه الدّينيةمشكو

و عمراني ار يامكان يديه وحكنيايا  .(183: 1389)« محتاج دعا و تمحتاج محبّ ،يبختيكن

. (89-87: 1381) اندردهكرا عنوان  يه و... مطالبيال، صفت صفت، صفت مضافممّيزدربارة 
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 امروزِ مفصّلدستور نظير )جز مواردي معدود  ،يزبان فارس يها و دستورهاژوهشر پيدر سا

 .يافت نشدن باره يدر ا يتوجّهقابل ةنيشيپ، (خسرو فرشيدورد
 

 در حوزۀ صفت ينكاز ساختارش يموارد. 2

 هرگز! «صفت الیهمضاف»! يآر« الیهمضافصفت ». 2-1

گاه وابسته و گاه در ياغلب در جاها تاند، صفسان اذعان داشتهيبنابر آنچه دستورنو

به »د: يگومي لدّينياةمشكورند. يپذمي گوناگونهاي شوند و نقشمي گاه هسته واقعيجا

نند و از لحاظ كمي اشاره يا چگونگيبر حالت  ييه از لحاظ معناكها از واژه يادسته

د يپد يصرفهاي صورت ن(ي)تر« نيبرتر»و  )تر(« برتر» يفيتصرهاي واژكبا ت يواژساخت

را  يگروه صفت يسپس روابط دستور يو .(184: 1389)« شودمي آورند، صفت گفتهيم

 (187-186)همان: كند مي يابيارز« الف، ب، پ، ت»گوناگون در چهار دستة هاي با نقش

 ...«و  دار مردمجوانان خواهان كار، رهبران دوست»هاي محدودي چون و فقط نمونه

هاي صفت خسرو فرشيدورد در بخش وابسته .كندعنوان نمونه ذكر ميرا به (160)همان: 

صفت،  متمّمقيد، »از:  نداكه عبارت است گرفتهي، براي صفت سه نوع وابسته درنظربيان

هايي اي، به نمونههاي وصفيِ بيانيِ ترجمه. او در بخش گروه(310: 1392)« صفت صفت

اي از كه نمونه( 314)همان: اشاره كرده ...« و  بافروزِ جنگ، طرفدارِ غرآتش»چون 

صلح، اقالم عمدة  مجدّداستقرار »هايي چون همچنين نمونه هنجارشكني زباني است.

مثال عنوان شاهدرا به ...«و  صادرات، انتخابات عمومي فرانسه، تقسيم نامساوي ثروت

 .اليه صفت نيستندكدام مضافكه هيچ (371)همان:  است دهكرذكر 

هاي وابسته عنوانبه يپذيروابستهرا در بخش ها صفت يعمرانو ار يامكان يديوح

 .(88-70: 1381)د ننكمي ا وابستة وابسته مطرحيو  ين گروه اسمين و پسيشيپ

 ،اگاه آنهيتر به جاشيبرشمرده و ب يگروه اسمرا جزء ها ، صفتشناس و همكارانحق

ثار برجستة آ باوجود اينكه در. (97: 1390)اند شتها وابستة وابسته نظر دايوابسته  يعني

ن يبه ا چندان ار سخن رفته است،يبس اليهمضافاز صفت  يدستور زبان فارس

اشارهرند، يبگ اليهمضافبه نام  ياتوانند خود وابستهمي يه گاهكها صفت ينكساختارش

 م.ييگويم« صفت اليهمضاف»ن نوع وابستة وابسته، ينشده است. ما به ا يا

 ةن گروه، واژي؛ در اصفت( اليهمضافصفت/ نام: ا: ي)جوان: هسته/ جونام  يايجوجوان نمونه: 

شود يچون نم؛ داردت و در مرتبة وابستة وابسته قرارس«ايجو»صفتِ  اليهمضاف« نام»

 يعر، دانشجوعاشق ش گر: مردِيدهاي نمونه .«جوانِ نام»رد و گفت كرا حذف « ايجو»
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از، ر يروندة راه، مرد دانا ، مردِيمردم خواهان آزاد، يخالق هست يداد، خدااستع يدارا

قه، مردم يسل يشعر، هنرمند دارا ةندة خبر، مردِ خواننديگوام، زنِ يرندة پيدستگاه گ

، دزد قاتل پدر، مرد راز ير دانايه، وزيمال، طفل طرفدار دا زنِ غارتگرِگانگان، يدوستدار ب

 .راي انديشه، شاعر گوياي حق، مرد داراي زن، معلم پذيراي انتقادنگهبان باغ، موجود دا
 

 صفت( الیهمضاف) ينمونه از متون فارس
 
 

 ن عجب استــ، اياي آبــآب جوی

 

 جب استـن عـــراب ايــرِ آب و ســـسي 

 (192: 1389)شاه نعمت اهلل،                

 اد اجــل را آتشيــن منقارداربازِ صيــّ

 
 را كاغـذين چنگال كن یراي املچرخ گ 

 (264: 1336)سنايي،                         

 و داراي عجم داور دارنـــدۀ ایـران

 

 ارســالن ارغــو پناه گـوهــر الب ارسالن 

 (18: 1341، معزّي)امير                      

 يد از غميجاو ينمودار نقش يتابلو جزنداشت.  يآنان مفهوم يبرا يگر زندگيد»

 .(3: 1386، يمكي)ح« جاودان
 

 صفت صفت. 2-2

شده ركذهاي ه نمونهكنيا اينرفته  يا اصالً سخنيد از صفت صفت يجد يدر دستورها

و... امروزه در  ياني، بي، نسبيشمارشهاي از صفت ياريهاست. بسمربوط به رنگ يهمگ

 توجّه، مطرح يستورهاداغلب ه در كشوند مي واقع وابسته( )وابستةگاه صفت صفت يجا

 ي، درِ چوب(: صفت صفتي)تجرب يسال چهارم تجرب ؛ مانندنشده است نهاچنداني به آ

ن ي، لباس پشم: صفت صفت(ي)زنگار يزنگار ياشهيش كني، ع(صفت صفت: يي)گردو: ييگردو

 يحي، زن مس: صفت صفت(ينّ)سُ ينّمردِ مسلمان سُ، : صفت صفت(ي)گوسفند يوسفندگ

 .: صفت صفت(يشي)گاوم يشيگاوم نيپوست، پارچة (: صفت صفتي)ارمن يارمن

 يدر يه در فارسك گفته است يخ زبان فارسيتاركتاب در  يمحسن ابوالقاسم

. (271: 1381)د و هم پس از آن يآمي ش از موصوفيهم پ ،انه، صفتيم يفارسهمچون 

ان يبه م يرفح يدر يدر فارسصفت صفت  هويژبه ،از وابستة وابسته مذكور تابكدر 

 مطرح نشده است. ين موضوعيز چنين وي يزبان فارس يخيدستور تارامده و در ين

رابطة صفت و ، درجات صفت، يخود از صفت اشاره، عدد يخ زبان فارسيتاردر  يخانلر

 است. نكرده يچ بحثيه ، امّا دربارة صفت صفت(164-125: 1366)سخن گفته موصوف 
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ها، از صفت يبرخ»: آمده است صفتصفت بارة در 3زبان فارسي  يتاب درسك در

    حينند و دربارة اندازه و درجة آنها توضكمي يشتر معرّفيهمراه خود را بهاي صفت

، شناس و همكارانحق) «يآسمان ياغذ آبك، يشمي، رنگ سبز ريس يمثل لباس آب دهند؛مي

هاست و از به رنگشده، مربوط ارائههاي ه همة نمونهك پيداست يروشن. به(108: 1390

در  يغالمرضا عمران وار يامكان يديوحشود. نمي افتيمورد هم  يك يحتّها رنگريغ

رده و چون ك ارائه يتاب درسكرا افزون بر « سبز روشن ةپارچ» 1 يدستور زبان فارس

خسرو فرشيدورد هرچند در بخش . (88: 1381) اندنگفتهها رنگرياز غ يزيگران، چيد

، امّا از (310: 1392)ر.ك: فرشيدورد،  بياني، صفت صفت را هم لحاظ كرده هاي صفتوابسته

ن يدر ا الدّينيةمشكو يدستور زبان فارسدر اي نياورده است. صفت صفتِ غيررنگ، نمونه

جمله ؛ ازاندن موضوعيخبر از ايش بيبومكر دستورها هم يعنوان نشده و سا يمطلب باره

، (1387) يباقر يرمه يخ زبان فارسيتار، (1389) الزارلبريژ معاصر يدستور زبان فارس

، (1381) رهبربيل خطيخل زبان فارسي دستور، (1372) يمقرّب زبان فارسي تركيب

 و...  (1394) غالمرضا ارژنگ امروز يدستور زبان فارس
 

 ها(رنگریغ يصفت برا)صفت  ينمونه از متون فارس

 . (108: 1389شناس و همكاران، )حق« مالس بودكبا خسرو هم  یيسال چهارم ابتدا»

 . (111)همان: « امديبرن یيسال ششم ابتداه از عهدة امتحان ك يوقت»
 

  الیهمضاف صفت. 2-3

مثل هايي پس گروه ه است؟يالمضاف ةد، فقط وابستيآيه مياله بعد از مضافك يا صفتيآ

ا ي است «يبردارلميف» صفت «نو» د؟ينكمي ليتحل چگونه را «نو يبردارلمين فيدورب»

مطرح، هاي همة دستورباً يتقروابسته؟  ا وابستةيوابسته است  يعني؟ «نيدورب»صفت 

تاب ك»اند؛ مثلردهكفرض « اليهمضافصفت »د، يآمي اليهمضاف ه بعد ازكرا  يصفت

امّا  ،است اليهمضافصفت « زرنگ»د يتردي، بيوه اسمن گريه در اك« آموز زرنگدانش

صفت  ند،يآمي اليهمضاف از بعد چندهر و اندنكشساختار هك دارند وجود ييهاصفت

؛ مثالً در اند نه وابستة وابستهگردند و وابستهيه به هسته برمكبل ،ستندين اليهمضاف

صفت  هكبل ،ندارد يبردارلميف به يربط «نو» مطلق صفت ،«نو يبردارلميف نيدورب»

 يدستور زبان فارس. در د نه وابستة وابستهيآمي سابوابسته به ح يعنياست؛ « نيدورب»
سپس  و «باشد ي، مبهم، پرسشينوع اشاره، شمارشتواند از مي صفت» آمده است كه 1



 هاي پیرامون آنها و ناگفتهساختارشكني در صفت/ 6

 ،و عمراني اريامكان يدي)وح ندكمي ركعنوان نمونه ذرا به« تابكدام كمطالب » يگروه اسم

در  الدّينيةمشكوند. كنمي يا، اشارهديآمي اليهمضافبعد از ه ك يامّا به صفت ،(89: 1381

ا به ، امّ(158: 1389) سخن گفته ين گروه اسميپسهاي ه از وابستهكنيتاب خود با اك

ر ي. در ساشودنمي افتي ويتاب كاز آن در  يزيو چ است بحث نپرداختهموضوع مورد

عت ، طل(1385) يويگ ياحمد و ي، حسن انور(1394) غالمرضا ارژنگجمله دستورها از

بيل خطي، خل(1372) يمكل حاي، اسماع(1386) پورخيّام، عبدالرسول (1386) يبصار

، (1377) ، جعفر شعار(1381) انين زماني، صدرالدّ(1378) ياقيسريدب محمّد، (1381) رهبر

، (1372) ي، مقرّب(1381) يثربي، (1380) يفرامرزگرد يسلطان، (1393) عتيجواد شرمحمّد

 وركجواد مشمحمّد، (1363) بيم قري، عبدالعظ(1389) زادهيمعل، غال(1392) دورديفرش

 م.يافتين باره نيدر ا يزيچو...  (1355) فرّخونيم همايح، عبدالرّ(1343)
 

 گر یدهاي نمونه

 .(گرددي)به جام برم: صفت ي، خالاليهمضافجام: هسته، شراب:  يجام شراب خال

 .گردد(ي)به لباس برم، بلند: صفت اليهمضافار: كلباس: هسته،  ار بلندكلباس 

 .گردد(يظرف برم هب): صفت ، بزرگاليهمضافظرف: هسته، مس:  ظرف مس بزرگ

 دستگاه  )به: صفت يمي، قداليهمضاف: پيدستگاه: هسته، تا يميپ قديدستگاه تا

 .(رددگيمبر

 .گردد(اليه، سرسبز: صفت )به باغ برميباغ: هسته، سيب: مضاف باغ سيب سرسبز

)به بيمارستان  صفت مجهز: اليه،مضاف قلب: هسته، بيمارستان:بيمارستان قلب مجهز

 .گردد(برمي
 

 ينمونه از متون فارس
 
 

 ام شـراب یـم منـي   جنوش كـن  

 

ــي   ــم از دل بركنـ ــيخ غـ ــدان بـ ــا بـ  تـ

 (339: 1369)حافظ،                               

 

  ممّیزبا  همراه يهاصفت. 2-4

و در بخش وابستة وابسته ها ممّيزل ي، در تحليمطرح زبان فارس يباً اغلب دستورهايتقر

ها با ممّيز يسخن گفته و به همراه ممّيزبا ( ياصل ي)صفت شمارشعدد  ياز همراه

ند: يگومي 3 يزبان فارس يتاب درسكفان مؤلّ .اندردهكن يامبهم اشارههاي صفت

و  ي)صفت شمارشدود ان عدد و معيمموصوف  ا اندازه و وزنِيشمارش تعداد  يرامعموالً ب»
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همراه خود، با عددِ  ممّيزنام دارد.  ممّيزو ه وابستة عدد است كد يآمي ياسم موصوف آن(

 ي. در دستور زبان فارس(107: 1390، شناس و همكارانحق)« شودمي بستة هستهجا وا يك

: 1389)است  مطرح شده يموارد مهم ،نين و پسيشيپهاي دربارة وابسته الدّينيةمشكو

در  شود.نمي افتيها ممّيزمبهم با  يهاصفت يدربارة همراه يمطلبامّا  ،(144-172

شمارش  يو موصوف آن برا ين صفت شمارشيب»: آمده است 1دستور زبان فارسيكتاب 

است و  يه وابستة صفت شمارشكد يآمي يموصوف، معموالً اسما اندازه و وزن يتعداد 

 وار يامكان يدي)وح. «شودمي جا وابستة هسته يكبا عدد همراه خود  ممّيزنام دارد.  ممّيز

، (1372) يب، مقرّ(1392) ردودي، فرش(1381) يدر دستور زبان ابوالقاسم. (87: 1381 ،يعمران

ن يهم در او...  (1385)و احمدي گيوي  ي، حسن انور(1386) ي، بصار(1386) پورخيّام

 ارائه نشده است. يباره مطلب

ا فقط يندارند و  ممّيزة دربار يه اصالً مطلبكنيا اي يسان مطرح زبان فارسيدستورنو

ن تُ يك»، «دو دست لباس»، «نيده دستگاه ماش»، «تابكدو جلد »چون هايي گروه

است،  با عدد خود همراه شده ممّيز در آنها هكاند ردهكر كعنوان نمونه ذو... را به« گندم

و « چند»، «هر»مبهم  يهابا صفتعدد  يجاه بهكم يدار ييهاممّيزه كيحالدر

ن دستگاه خودرو، يتاب، چندكگار، چند جلد ي: هر نخ سشوند؛ مثلمي ركذ« نيچند»

ن قبضه يما، چند حلقه چاه، چندين فروند هواپياغذ، چند اصله نهال، چندكق هر ور

 ت و شلوار، و... . كهر قواره پارچه، هر دست ز، يتفنگ، چندتا م
 

 شاخص به صفت تحوّلا صفت؟ یشاخص . 2-5

ه كدانند مي ين و القابيرا عناوها م، شاخصيزنمي ه ورقكمطرح را  يدستورهااغلب 

ها شاخص»د: نيگومي يعمرانو  اريامكان يديشوند. وحمي اسم همراهسره با كبدون 

ن يتريكند و نزديآمي ش از اسميپ يينماا نقشيه بدون نشانه كهستند  ين و القابيعناو

سره، كه بدون كاند شاخص يصورتدرها ن واژهيا . اند...يماس يوابسته به هستة گروه

ها را نوعي فرشيدورد شاخص. (72: 1381) «اندماس صورتدرغيراين ،نديايش از اسم بيپ

بعد « شاه، خان، ميرزا، آقا،...»هايي چون شمارد و اعتقاد دارد كه وقتي واژهبدل ميشبه

همچنين . (339: 1392)همراه دارند هاي بدل را بهاز اسم و بدون كسره ذكر شوند، ويژگي

لحاظ ساختمان به ، امّا ازاندتهها در معني، نوعي صفت و وابساين»دهد كه توضيح مي

 .(232)همان: « اندبدل نزديك
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گروه  يا نقش اصليابند، يمي انتقال يصفتبه گروه  ياز گروه اسمها شاخص يا گاهامّ

دستور زبان، به مطرح هاي تابكه كشوند مي ا به عنوان وابسته مطرحيرند و يگمي را يصفت

، يمه جعفرعلّا آقا، يعل خانم، نرگس» ياسم هايگروه در .اندردهكن يااشاره هاشاخص تحوّل

در ها ن واژهيهمقاعدة امّا  ،اندشاخص« انم، آقا، علّامه، ملّاخ»يهامطمئناً واژه«  احمد و... ملّا

 ،«آقا است يلياست، خ ييار ملّايدم، استاد بسيمه را دعلّا خانم هستند، مردِ يليخ» جمالت

ا به جزء يافزود « تر»به آخر آنها  يانيبهاي وان مثل اغلب صفتتمي يراحتبه .ندكمي فرق

 از همه(، استاد ملّا ترمه)علّاعالّمه  يمرد مه علّا رد: مردكره را اضافه كن« ي»موصوف، 

 دورد، ي. در دستور فرشو...  يتر از علتر از نرگس، آقااز همه(، خانم تر)مالّ ملّا ياستاد

ن يهم دربارة البرالزار،... ي، ژالدّينيةمشكوب رهبر، ي، خطيفرامرزگرد ي، سلطاني، مقرّبيثربي

 شود.نمي افتي يزيموضوع چ
 
 

 هــمعلّارت ــدل نيك سيــصاحب

 

 گو كفش دريده باش و خلقان جامه 

 (1102: 1376)سعدي،               

 

 ؟يا اصلی ي؟ جزء فرعيا اجباری ياریو اختوابسته، عضهاي صفت. 2-6

د ينيبمي د،ينكل وابسته تأمّهاي د و دربارة صفتيمطرح را ورق بزن يدستورها ياگر تمام

دستور مختصر دورد در يفرشاند. آمدهشمارگروه به ياري، عضو اختييهان صفتيه چنك
ب موصوف را يترتات لمكن يا»د: يگومي يبيترت ي، دربارة صفت عدديزبان فارس يخيتار

و شواهد ارائه ها . از نمونه(114: 1390) «اوّل، روز دوّم، سال سوّم،...مانند نفر  ؛نندكمي نيمع

را هسته « سال»، «سال سوم»مثل هايي سنده در گروهيه نوكم يبرمييپ مذكور تابكشده 

 الدّينيةمشكو يدرده است. مهكفرض  (يو فرع ياري)عضو اخت را وابسته« سوم»و ( ي)عضو اصل

شود. مي به دنبال صفت ظاهر يبيشه عدد ترتي، هميبيصفت و عدد ترت يدر توال»د: يگومي

از  ،از آنپس  . وي«اب استيمكا ينادرست و  «صفت + بـ+  يبيعدد ترت»صورت آنها به يتوال

، (160-159: 1389)آورده انيمسخن به« نيپنجم خانة»، «نيمدو مرحلة»چون  يموارد نادر

ر يستند. ساين يشه عضو فرعيوابسته همهاي ه صفتكاست رده كن موضوع اشاره نيامّا به ا

شه يوابسته، همهاي ه صفتكد نگذارمي ن ادّعا صحّهيد، بر اينكرا هم اگر مروردستورها 

روساخت در چند در ه هركشوند مي افتيهايي ه صفتكيحال، دراندياريا اختي يفرع يعضو

زنگ دوم به »مثال اگر به جملة  برايستند؛ يحذف نرند، هرگز قابليگميته قرارگاه وابسيجا

چند صفت هر« زنگ دوم»ه در گروه كد ينيبمي د،ينك دقّتخوب  ،«الس ما آمده بودك
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توان گفت: نمي د وكرحذف  آن راتوان نمي وابستة گروه است، اصالً« دوم»يبيترت يعدد

 «.الس ما آمده بودكزنگ به »

از  يبسامدن موضوع پُريه چنكب آني. عجفراوان است يدر زبان فارس هان نمونهيااز 

ا يد آينيد و ببينك دقّتر يزهاي ده مانده است! به نمونهيسان پوشياغلب دستورنو دِيد

ا ياند ياري، عضو اختييهان صفتيچن يراستا نه؟ بهياند وابسته، قابل حذفهاي صفت

 ؟ياجبار

از  دوّممة يبه او هشدار دادم، ن نخستدم، مرتبة ياو را د اوّل، بار ميآمي دوّمساعت 

 باتر بود.يز اوّلمة ين
 

 ينمونه از متون فارس
 

 مــايدهـــن او نقاب افكنــما ز روي آتشي
 

 ايمن آتش كباب افكندهـر ايــما ب اوّلبار  

 (2637: 1368)صائب،                        

 ا مـــنـــــــن جكاي نخـستار ــگفت ب

 

 زن مــــرهه بــــهان مــدم ميهمـــآ 

 (44: 1365)بهار،                              

 ستخـــــا بنــــدهل خيــــااز  لاوّبار   ه در دست شماستــك كـــيسب تريــننو

 (229)همان:                                    
 

 هادر ساخت صفت ياشتقاق وند بر يفیتصر وند تقدّم .2-7

 ياشتقاق جلوتر از وند يفيتصر ، هرگز وندهاواژهسان، در ساختمان يدستورنو يطبق ادعا

ا، »ياشتقاق يوندها «ان، رانندگانكها، دخترن، مردانهيباتريز» يهاواژهد؛ مثالً در يآينم

ا ي. آاستگرفته قرار« ن، ها، ان، گانيتر»يفيتصر ياز وندهازودتر  «نده َ،ك َ انه،

د يبامي را يند ساختين فرآير است؟ واقعاً چنيو اجتناب ناپذ يقاعدة قطع يكن الگو، يا

توان نمي را ييا الگوهايرد؟ آكز يسان تجويكطور به يزبان فارس يهاساختمانهمة  يبرا

 يهاواژهساخت  يآمده باشد؟ اگر به الگو ياشتقاق وند جلوتر از يفيتصر ه وندكافت ي

 يهترك و بودن()برتر يبودن(، برتر)مهتر ي، مهترنه، مهترانهينه، بهتريمتركه، نيرتشيب»

گرفته قرار ياشتقاق جلوتر از وند يفيتصر وند هكد ينيبمي د،ينك توجّه« بودن(هترك)

امل و شامل كدستور، هاي تابكشده دره قواعد ارائهكم ييگومي نانيپس با اطم؛ است

 .دارد ياز به بازنگرينبوده و ن
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 ينمونه از متون فارس
 
 

 اتّفاقه ـرب بــرق و مغــاي پادشاه مش
 

 ه نشانـو پادشـدة تـبن ةـــكمترینبل  

 (927: 1376)سعدي،                        

 دـدو يكساننــد افتاد هر و كار با لحــچ

 

 ازاريـب هـــكمترینك و ـمل رــتبزرگ 

 (928)همان :                                  

 ه رسم مردمي ظاهرـوست همـز رسم ت

 

 ري پيداـه اصل مهتــوست همــز اصل ت 

 (525:  1341، معزّي)امير                   
 

 يمردم برا نهیمترك ييگراو تجمّل يپرستو شهوت يخوره پركعصر ما  يايدر دن»

  يگر باقيو توّسل به خشونت راه د يژتابكو  يينوايو ب يجز گرسنگا نهآ نةیشتریب

 .(125: 1389شناس و همكاران، )حق« ذاردگينم
 

ا یاند صفت مبهم ،دامكچیه و یمچیه، هرچند، هكهردام، ك، هریكي، هریمهر. 2-8

 اسم مبهم؟

  انيرا بوصوف ها، مقدار و شمارة ميژگيه حاالت، وكن است يصفت اهاي يژگياز و يكي

صفت، حالت و مقدار »ند: يگومي خود يدستور زبان فارسدر  يويگ يو احمد يند. انوركيم

  يحيه صفت دربارة آن توضك يو اسمرساند مي اسم را هايياز چگونگ يكيا يو شماره 

صفت »: ندكيان ميبنيز چنين پور خيّام. (138: 1385)« شودمي دهيهد، موصوف نامديم

 يبرا ،گريدعبارتساختن اسم وضع شده است و بهمقيّد يخصوص براه بهكاست  يالمهك

 يالمهكصفت »د: يگومي ف صفتيدورد در تعري. فرش(49: 1386) «اسم است يچگونگبيان 

 يحيو توض ندكمي مقيّدآن را  يد و معنيآمي يه همراه اسم و گروه اسمك اسمر از ياست غ

« چيه»و « هر»مبهم هاي باً اغلب دستورها به صفتي. تقر(107: 1390) «دهدمي دربارة آن

« چيه»و « هر»ف يلكه تكاند نگفته يروشنبه يكچيامّا ه ،اندردهكاشاره هايي ر نمونهكبا ذ

ا باز هم صفت يست و آيچ« دام و...كچي، هيكچيچند، هدام، هرك، هريكهر»هاي در نمونه

 يب وصفكيد تريرا باو...(  يكچيدام، هك، هريك)هر اين موارد آيااند، اگر صفتاند؟ مبهم

 يند و گاهكتواند موصوف خود را وصف مي هكاست  يه صفت، عنصركحال آن ؟گرفتدرنظر

هستة گروه « وقت»واژة « هر وقت»ب كيمثالً در تر ؛عنوان وابسته به اسم اضافه شودبه

، هر ي، هر وقت خوشيهر وقت»ابد: يگسترش رد و يرا بپذهايي تواند وابستهمي چون ؛است

خود را با )موصوف( است و هستة  «وقت»ب، صفت مبهم كين تريدر ا« هر» .«،...يوقت مناسب

رد: يگيم وابسته چون ؛است گروه هستة «آدم» ،«آدم چيه» بكيتر در اي ند.كمي وصف ابهام
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صفت مبهم  يب،در اين ترك «چيه» ةواژ ...«. ،يچ آدم خوبي، هيچ آدميه ،ييچ آدم دانايه»

هايي امّا در نمونه ،رده استكرا با ابهام وصف )آدم( چون موصوف خود  ؛ديآميشماربه «آدم»

    را« يكي»و « يك»« مداك»هاي واژه ،...« و يكچي، هيكيدام، هركچيدام، هكهر» مثل

 گسترشها از وابسته يكچيستند و با هين پذيروابستهوان هستة گروه گرفت، چون تينم

 ،نيو بنابرا..« .ها وآدم يكچيهها، آدم يدامكها، هردامكهر»توان گفت: نمي ابند ويينم

مركّب اسم مبهم دركل هكصفت مبهم، بل ياند و نه دارايب وصفكيشده نه تراديهاي نمونه

نقش  يو گاه ينقش اصل يگاه؛ رنديبپذ يتوانند نقش نحومي يمركّباند و مثل هر اسم 

 د:ينك دقّتهاي زير لبه مثاوابسته. 

 مفعول :ياصل، هسته، نقش مركّب: اسم مبهم يكرهردم. كرا آماده  يكهر

 :يفرع وابسته، نقش، مركّب: اسم مبهم يكهر ردم.كرا آماده  يكحقوق هر

 اليهمضاف
 

 ينمونه از متون فارس
 

 :هیالمضاف يفرعنقش 
 كس بينمخواهم كه روي هيچبجز رويت نمي       دم بي تو بنشينم       خيزد كه يكرنميز دستم ب

 (686: 1376)سعدي،                                                                                                
 

 

 ي فم اضافه )آموزگار هركه(:«را»الیه همراه با نقش فرعي مضاف
 
 

 را باشد ز دولت بختِ نيك آموزگار هركه

 

 گذارد روزگارم خوشهمچو سلطان معظّ 

 (560: 1341، معزّي)امير                 

 نقش اصلي نهاد:
 اي جهانگيري كه بر تو گويد و گفت آفرين

 

 اندر دست خنجر گيرد و خنجرگرفت هركه 

 (328)همان:                                      

 در اوست هرچهجفا مكن كه نماند جهان و 

 

 وفا و صحبت ياران مهربان ماند 

 (540: 1376)سعدي،                           

 ميـــزان نامدارنـــد ايــن بنــدگان سلطان

 

 چو رستم زر هریمچو حاتم طَيّ  هریم 

 (580: 1341، معزّي)امير                       

 نقش اصلي مفعول:

 پرستند هيچ نيست هرچهعد از خداي ب

 

 كرد ارياخت چيآنكه بر همه ه دولتيب 

 (528)سعدي، همان:                    
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 :متمّمنقش اصلي 

 دتــواهـدل خ رچهــهي ـــرو از پــم

 

 ور جان كاهدتــن نــت نــيه تمكـــك 

 (330)همان:                              

 دــو نباشـــگ اريبس را رگ نشاط ماـــب  دـبايد چو عاقبت كن هریمدل ز  ةچون غنچ

 (326: 1368)صائب،                     

 نقش قیدي: 

 روي دلت مصفّاتــر هـــرچــه

 

 زو تجلّـــي تــــو را مهياتـــر 

 (286: 1336)سنايي،            
 

 درون فعلهاي صفت. 2-9

  يقيدق برادرم حرفِ .زند. بمي ق حرفيبرادرم دق .د: الفينك دقّتجمله دو ن يبه ا

ه كگرا ساخت يفيست؟ در دستور توصين دو جمله چيدر ا« قيدق»ف يلكتند. زيم

 (surface syntactic description) يزبان يواحدها يظاهر يف الگويبر توص اركاساس 

« ب»لة د است و در جميق« قيدق»واژة « الف»چون در جملة  ؛ميندار يلكاست، مش

ند، كيقضاوت م ساختژرف اساسبر هك معناگرا( ي)سنّت يساختژرف دستور در امّا ،وابسته

ن يو چن سخني نگفتهن موضوع يزبان از ا يدستورها م؟ چرايريبگدرنظر را چه« قيدق»

عدة خاطر قابه گراساخت يفياند؟ در دستور توصردهكل نيحلرا ت يبسامد زبانموضوع پُر

زء اوّل را توان جمي چون ؛ندداننمي مركّبرا فعل « زدنحرف»، يپذيرگسترش

جهت نيدب .«زندمي ، و...ييها، حرفياري، حرف بسياديز حرفِ»گسترش داد و گفت: 

را مفعول و « حرف»را فعل ساده، « زنديم» يراحتش، بهين گرايسان ايدستورنو

 يامّا در دستور سنّت، رنديگمي صفت« ب»لة د و در جميق« الف»را در جملة « قيدق»

(traditional grammar) قيدق»ست؟ يچ هپندارند، قاعدمي مركّبرا « زدنحرف»ه ك »

 ند؟كمي اركچه  مركّبدر درون ساختمان فعل د؟ اگر وابسته است، يا قيوابسته است 

 يژگيو ااست، چر مركّب« ردنكنيّت» ، اگر«ردمكجزم  نيّت»د: يگومي يوقت يسعد

بافت بسته  يكه ك مركّبدر درون فعل  (ي)قطع« جزم»نه بسته؟ صفت  ،باز دارد

(context-sensitive) ،رده است؟كافته و جا خوش يورود  ةچگونه اجاز است 

طور اخص ند تا بهكتاب دستوري نيافتجز در مواردي معدود، نويسندگان اين مقاله، 

را  مركّبفعل  يه اجزاك( مركّبساختمان فعل  )نه صرفاً درون فعلهاي ن صفتيدربارة ا

ا يآ يمواقعن يچن . حال درباشد سخني گفته، يابندميافند و به درون آنها راه كشيم

؛ د پنداشتيرا قهايي ن صفتيمعنا، چن بهباتوجّهرد و ك دقّتجمله  ساختژرفد به يبا



 13/ 22، شمارۀ پیاپي 1397، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 8ادب فارسي، سال 

د ياگر ق؟ «زندمي فحر قيدق» يعني، «زندمي قيحرف دق»ه: كم ينكن فرض يمثالً چن

رده كمطرح ن يسكرا  ين سردرگمي؟ چرا چنچيست )حرفِ دقيق(سرة قبل از آن كاست، 

ه در دستور كن باورند ين مقاله، بر اينگفته است؟ پژوهشگران ا يو دربارة آن سخن

هاي ن صفتيچن ،داندمي حارج يو مفهوم را بر ساخت ظاهر يه معنك يساختژرف

 يف ظاهري، چون توصگراساخت يفيامّا در دستور توص ،دينام« ديق»د يرا با يمتجاوز

 .ه وابسته واقع شده استكپنداشت  يد صفتيدارد، با تقدّم يزبان يالگوها
 

 ينمونه از متون فارس
 رستي است حافظاـــپواب بادهـــكار ص

 

 كنبه كار صواب  عزم جزمز و ــرخيـــب 

 (273 :1369)حافظ،                          
 

 رــو و زلف نگار گيـــه بشنــوي بنفشــب
 

 نــكراب ــــش عزمبنگر به رنگ الله و    

 )همان(                                             
 

 كردز مستوري  هــتوبدوستان دختر رز 

 

 ردـــشد سوي محتسب و كار به دستوري ك 

 (142 )همان:                                   
 

 

 دـو را كنم ماننـــچرا همي به سكندر ت
 

 استغفارد ـــباي ردـــكاز اين حديث مرا  

 (463: 1341، معزّي)امير                     
 

 همه حديث سماع و شراب بايد گفت
 

 ردــكد ـــوس و كنار بايـب حكایته ــهم 

 (415)همان:                                    
 

 ردـــروز ســـود مطبخ امـــا ببگفت
 

 ردــكروزه  نیّته شب ــكه سلطان ب 

 (514: 1376)سعدي،                         

 

و  يلیساخت صفت تفض يدر الگو تحوّلن یر ایو تأث يانیانتقال اسم به صفت ب. 2-10

 يعال

« + ترصفت»را  يليساخت صفت تفض ي، الگويزبان فارسمطرح  يباً همة دستورهايتقر

د: يگومي الدّينيةمشكو يمهددانند. مي «نيصفت+ تر» را يساخت صفت عال يو الگو

اسم را دو ه ك ين معنياست؛ به ا يريپذمقايسه ،عمدة صفتهاي يژگياز و يكي»

ن يسه نمود. در ايگر مقايديكتوان با مي ا حالت خاصي يگچگون يكبودن ازلحاظ دارا

 اركبه دنبال صفت به( ي)عالن ينوان نشانة صفت برترعبه «نيتر» ينشانة صرف ،صورت

ا ر ن(ي)برتر يساخت صفت عالنحوة  و عمراني اريامكان يدي. وح(162: 1389)« ودريم

سان مطرح هم ير دستورنوي. سا(72: 1381)ن ي+ تر ياني: صفت بانددهكرر كن ذيچن

+ ياني)صفت ب يلين صفت تفضيو همچن يصفت عال يرا برا يساخت ين الگويباً چنيتقر
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هاي دستوري، جز در مواردي معدود، در اغلب پژوهش ،گريد يياند. از سوشده ليقا تر(

از  ياريبسكه درحاليشود، ميمطلب چنداني يافت ن يانياسم به صفت ب تحوّلدربارة 

در امروزه « ان، خلق، و...يخ، عوام، بنيزن، مرد، شاگرد، موش، گاو، خر، » ريها، نظاسم

رند: يپذمي خود آخر به را «نيتر» اي «تر» پسوند و شوندمي ليتبد صفت به موارد ياپاره

لحاظ علم ه ازكر اسم به صفت ييتغ ؛...« ن ويترخيتر، خرتر، ن، گرگيتر، موشنيمردتر»

 ييجا يطرح فارسم يهارگرفت، در دستونظرآن در يرا برا« مجاز»توان نام مي انيب

د: ينك دقّتها ن نمونهي. به ااستنشده  يمهم زبان تحوّلن يبه ا يتوجّهدر آنها ندارد و 

 يلي)صفت تفض اوست همه، از ترگرگ ،(متمّم با همراه يليتفض )صفت افتمين او از خرتر را يسك

 .«(سرد»صفت  يجا به «خي» اسم )استفادةداشت  را ايدن داستان نيرتخي ،(متمّم با همراه
 

 ينمونه از متون فارس

 عنوان وكالت تو به عنوان دگرمن به 
 

 مردم خرجلب كرديم بسي فايده زين  

 (85: 1365)بهار،                              
 

 ملت، كز قضا خرمردهروح نامعقول اين 

 

 ، زنده بادخرترهست هر روزي ز روز پيش  

 (354)همان:                                      
 

 نامرد و بنازد پر اگر از عشق الفد مرد و
 

 باشد از آن هر دو مردترسر مردان كه خسرو  

 (329: 1343)اميرخسرو دهلوي،              

 

 «تر»ا بدون ی« تر»با  يانیصفت ب. 2-11

انند ديمن يا به را يانيب صفت صيتشخ هايروش از يكي سان،يدستورنو اتّفاقبهبيقر باًيتقر

زبان در دستور  يئرا به آن افزود. طباطبا« نيتر»و « تر» يفيتصر يتوان پسوندهامي هك

را افزود،  «نيتر و تر» يفيتوان پسوند تصرمي مطلقهاي به صفت»د: يگومي خود يفارس

د: يگومي الدّينيةمشكو .(56-50: 1382) «را ندارند يژگين ويچنها ه اسمكيحالدر

لحاظ اسم اشاره دارد و از يبه چگونگ يلحاظ معنه ازكهاست از واژه ياصفت دسته»

. (98: 1384) «رودمي اركبه  «نيتر»و  «تر» يصرف يپسوندهابا  يساختارهاي يژگيو

است؛  «ترين»و  «تر»هاي مهم صفت بياني يكي پسوند از نشانه»گويد: فرشيدورد مي

مطرح  ير دستورهايدر سا. (255: 1392)« ترينترين و مهمتر، نزديكمانند نزديك

 يانيبهاي از صفت يه گروهكيحالدر ،تقريباً چنين تعريفي ارائه شده است نيز يفارس

چند هر« ديشه سربازِ» يب وصفكيرند؛ مثالً در تريپذنمي را« تر»ه پسوند كوجود دارند 

 يرباز)سرد كره اضافه كن« ي»ب، كيتوان به جزء اوّل ترياست و م يانيصفت ب« ديشه»
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با « رياس ةرزمند»ب كيدر تر همچنينرد. يپذنمي را« رت» يفي، امّا پسوند تصرد(يشه

 كاربرد ندارد. «رترياس ةرزمند»است،  يانيصفت ب« رياس»ه كنيا

؛ رت دارديسان مغايه با نظر دستورنوكافت يتوان مي دستنيافراوان از ييهانمونه

 يرستد يص داد، ادّعايتوان تشخمي «تر»را با پسوند  يانيه هر صفت بكنيا يپس ادعا

 ست. ين
 

 ينمونه از متون فارس

 ه بدانيـن كــود ببيـــر خــگيرهــزلف گ
 

 ن اين استــم رــدلِ اسیاي ــكارگش 

 (92: 1378)فرخي يزدي،                    
 

 عقل را با عشق خوبان طاقت سرپنجه نيست
 

 بر نتابد جهد مرد آسماني قضايبا  

 (527: 1376)سعدي،                         
 

 رشـــر نظــرابــدر ب يــفلك وادثـح

 

 ر مهتابـرابــه قصب در بــود كــچنان ب 

 (215: 1341، معزّي)امير                    
 

 دستبه گنج سلطانيمن كه دارم در گدايي 

 

 پرور كنمكي طمع در گردش گردون دون 

 (346: 1369)حافظ،                          

 

  يفارس ياربرد ساخت صفت در دستورهاكپُر ياز الگوها يبرخ جاي خالي. 2-12

، كيهول، مثل هولكي َ+  رّركاسم م .د: الفينك دقّتساخت  ين الگوهايبه ا

  كي، سَرسركيريرزيز

لومتر در ساعت، دوازده درجه به كي+ اسم، مثل: صد + در + اسم يصفت شمارش. ب

 راست 

 دوبار يصدهزار تومان، روز يماه، مثل: + اسم ي+ صفت شمارشي+ اسم .پ

ن ي، به اي، به همان خوبييباين زي، مثل: به اي+  يانيبصفت +  + صفت اشاره به .ت

 ين زرنگي، به ايسادگ

از  يزبان فارس يبسامد است، امّا دستورهاار پُريبسها در ساخت صفتالگوها اين 

ن ياز چن يمطرح، نشان ياغلب دستورهاباً در يو تقراند غافل شدههايي ن ساختيچن

دوره،  يكاهل زبان در  يازهايحسب نبر يه گاهكد يدانمي ست. حتماًين ييالگوها

و  تحوّلن ين است اكشود و مممي ن افزودهيشيپهاي ساخت به ياتازهساخت  يالگوها

و دريافت شف كچون  امّا ،داشداشته با دو دهه ي يكبه اندازة  ي، عمرينكن ساختارشيا

 چنداني توجّه ،دستور هايتابك اغلب در دارد، نياز ايگسترده تحقيقات به تيتحوّال نيچن
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ن يبه ا ؛هندديم ادامه خود يراركت و ياشهيلك ،يديتقل يالگوها به لذا و است نشده آن به

 د:ينك دقّتها نمونه

 ي: صفت نسبكيهولهول: هسته، ارك  كيهولهول ارِك

 يصفگروه ولومتر در ساعت: كيصد ت: هسته،كحر لومتر در ساعتكيصد تِكحر

 يانيب

 گروه وصفي بيانيهزار تومان: صد يهسته، ماه: حقوق هزار تومانصد يماهحقوقِ 

 گروه وصفي بياني: ييباين زيبه اهسته،  :جوان ييباين زيبه ا جوانِ
 

 جهینت. 3

تر و الدر بين اهل زبان، فعّد واژگان يه تولكن است ياهر زبان  يزبانهاي از توانش يكي

همان درجه برسد، به نظربه رتريگچشم (creativity) ييايچه زا. هرزاياتر از گذشته باشد

به  يگاه هك شودمي وارد زبان حوزة به يترتازه ساخت يالگوها با ياتازه واژگان

ه با كعهده دارند رر و صعب بيبس خط يافهيانجامد. دستوردانان وظمي ينكساختارش

هاي ن است واژهكه ممكطورروز باشند و بدانند همانبهها ينكت و هنجارشتحوّالن يا

تواند ين متفاوت باشد، به همان اندازه هم ميشيدهه نسبت به دهة پ يكشده در ديتول

 يه با ادعاها و باورهاكپا به عرصه بگذارد  ينينوهاي دهيند و پدكر ييساخت تغ يالگوها

 ميب يزبانهاي ينكشن ساختاريرش چنيد از پذينباجهت نيند. بدكامالً فرق كگذشته 

 .داشت

تري توليد هاي تازههاي نوپايي را با سازههاي گوناگون واژهزبانان نيز با شيوهفارسي

زده مورد از ين پژوهش به سيدر ااند. ده و به سبد واژگان زبان فارسي افزودهكر

ن نظر، يغالباً مغفول واقع شده بود و از ان يش از ايه پكاشاره شد  يزبان ينكساختارش

اربرد ساخت صفت، كپر ياز الگوها يد. اشاره به برخيآشمارتواند بهيم يديدستاور جد

 ياصفحة تازه ،ه صفت و...يال، مضافيبر اشتقاق يفيتصر دون تقدّمدرون فعل،  يهاصفت

نده باشد. در يقات آيتحق يبرا يخوب ةنيشيتواند پيه مكن حوزه گشوده است يرا در ا

شه يهم ،گريموارد ديا صفت  ةه زبان در حوزكنشان داده شد  يخوبق بهين تحقيا

د يبامي ناچارم، بهيهستزبان  ييو مانا يياياگر خواهان زاپس است؛  تحوّلخوش تدس

 بر سر راه هر زبان،هايي ين دگرگونيه چنكم يم و بدانيريبپذت آن را هم تحوّال

 است.  ناپذيراجتناب
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 منابع 
 .سمت ،تهران ،سوم اپچ ،يخ زبان فارسيدستور تار ،(1381، محسن )يابوالقاسم

 .نايابن س ،تهران ،اقبال عبّاس تصحيح ،ديوان (،1341) معزّير يام

 .يفاطم ،تهران ،يدستور زبان فارس ،(1385) يويگ ي، حسن و حسن احمديانور

 .آگاه ،تهران ،هشتم اپچ ،تازه به دستور زبان ينگاه ،(1377رضا )محمّد، يباطن

 .ققنوس ،تهران ،ديوان (،1365) الشّعرا كبهار، مل

شركت چاپ و نشر  ،نتهرا ،سيزدهم اپچ ،3زبان فارسي  ،(1390)و همكاران  محمّدشناس، عليحق

 .هاي درسيكتاب
 .هاي درسيشركت چاپ و نشر كتاب ،تهران ،چهاردهم اپچ ،2ت فارسي اادبيّ ،(1389)                          

 .ل مايدل ،قم ،چاپ چهاردهم ،د در اسالمات و تعهّيّادب ،(1386رضا )محمّد، يمكيح

 ،ششمچاپ  ،يو قاسم غن ينيقزو محمّداهتمام  به ،ديوان ،(1369) محمّدن يالدحافظ، خواجه شمس

 .زوّار ،تهران

 .مهتاب ،تهران ،يدستور زبان فارس ،(1381ل )يب رهبر، خليخط

 .ستوده ،تهران ،پانزدهم اپچ ،يدستور زبان فارس ،(1386پور، عبدالرّسول )خيّام

 .قفنوس ،تهران ،ششم اپچ ،يفروغ يعلمحمّدتصحيح  ،اتيّلك ،(1376) يسعد

 .اميركبير ،تهران ،به كوشش مظاهر مصفّا ،ديوان(، 1336) ييسنا

 .يانيقد ،تهران ،دوم اپچ ،ديوان ،(1389) يشاه نعمت اهلل ول

 .رياساط ،تهران ،چهارم اپچ ،يدستور زبان فارس ،(1393جواد )محمّدعت، يشر

 .يفرهنگو  يعلم ،تهران ،قهرمان محمّدوشش كبه  ،ديوان (،1368) يزيصائب تبر

 .فرهنگ معاصر ،تهران ،يدستور زبان فارس ،(1382ن )يالدّ، عالءيئطباطبا

 .زديانجمن آثار و مفاخر استان  ،دزي ،ن مسرّتيوشش حسكبه  ،ديوان (،1378) يزدي يفرّخ

 .ارزوّ ،تهران ،دوم اپچ ،دستور مختصر تاريخي زبان فارسي ،(1390فرشيدورد، خسرو )
 .سخن ،تهران ،چهارم اپچ ،امروز مفصّلدستور  ،(1392)                          

 .جهان دانش ،تهران ،پنج استاد يدستور زبان فارس ،(1363م )يب، عبدالعظيقر

دانشگاه  ،مشهد ،يازدهمچاپ  ،ية گشتاريبر پا يدستور زبان فارس ،(1389) ي، مهدالدّينيةمشكو

 .مشهد يفردوس

 .شرق يمطبوعاتمؤسسة  ،تهران ،سومچاپ  ،رنامهدستو ،(1343جواد )محمّدور، كمش

 .توس ،تهران ،دوم اپچ ،يزبان فارس تركيب ،(1372) ي، مصطفيمقرّب

 .نشر نو ،تهران ،سومچاپ  ،يخ زبان فارسيتار ،(1366ز )ي، پرويناتل خانلر

 .سمت ،تهران ،سوم اپچ ،1 يدستور زبان فارس ،(1381) يغالمرضا عمران و ، تقياريامكان يديوح


