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١۴دستور  مقاله ١٨ 
های دستوری کمیاب و برجسته در... ویژگی

 
  مقّدمه
روایی ـ دعایی به زبان فارسی است. ترین کتاب  منتخبی از ادعیۀ شیعه و کهناآلخرة   ذخیرة

بن عبدالصمد تمیمی نیشابوری سبزواری  بن محمد بن ابوالحسن علی   مؤلف این اثر علی
از محدثان و راویان شیعۀ اثناعشری است. از زندگانی او اطالعات چندانی در دست 

: بیست و ١٣٨٣(عمادی حائری است   ق در قید حیات بوده۵۴٠دانیم که تا سال نیست؛ تنها می
  . )٧٢٧: ١٣٩۶هفت ـ سی و دو؛ همو 

خورد، اما در  چشم نمی های قدیم فارسی به  نامه بازگردان فارسی ادعیه در بیشتر نیایش
السطور مندرج است. عمادی  در بین هیادع یفارس ، ترجمۀاآلخرة ذخیرة های  نویس دست

منتشر  دانشنامۀ جهان اسالم ای که در  حائری، مصحح این اثر، در مقدمۀ کتاب و در مقاله
بن محمد تمیمی   ، با قرائن و شواهدی نشان داده که ظاهرًا ترجمۀ ادعیه از خوِد علی کرده

، اما به 1، نیست و مترجمی دیگر آن را به کتاب افزوده استاآلخرة ذخیرة سبزواری، مؤلف 
متعلق به سدۀ ششم های سبکی و زبانی، احتماًال این ترجمه  گفتۀ او، با توجه به ویژگی

: سی و چهار ـ سی و ١٣٨٣همو  ←(ترین بازگردان  فارسی از ادعیۀ شیعه است  هجری و کهن
و چه در مقالۀ  )١٣٨٣(. عمادی حائری، چه در مقدمۀ کتاب )٧٢٩: ١٣٩۶پنج؛ همو 
، دلیلی واضح برای تعلق ترجمۀ ادعیه به قرن ششم هجری ارائه )١٣٩۶(ای خود  دانشنامه
او این نکته را بر اساس استنباط کلی خود از خصایص زبانی و سبکی متن ابراز ؛  نکرده
های  است. در این جستار، با استناد به منابع معتبر، نشان خواهیم داد که بیشتر ویژگی  داشته

 لیقرن چهار تا اوا دستورِی این بازگردان مربوط به دوران رشد و تکوین زبان فارسی (اواسط
  های در بخش  های مطرح توان به مؤلفه ویژه می است؛ در این زمینه به هجری) قرن هفتم

مقالۀ پیش رو اشاره کرد، که در آثار پس از این عهد  ٧- ٢و  ۶-٢، ٣- ٢، ٢- ٢، ١-٢، ١-١ 
و با عنایت به آنکه مؤلِف اصل کتاب در سدۀ ششم  پایه  اند. بر این بروز چندانی نداشته

نیز بازمانده از قرن ششم اآلخرة  ذخیرة جمۀ فارسی ادعیۀ توان گفت تر زیسته، می هجری می
  است.  زبان فارسیاز متون کهن  یا حداکثر اوایل سدۀ هفتم و

                                                            
  نه به نام نویسنده. خواهد بود اثر به نام کتاب نیارجاعات به ا یۀکل در مقالۀ حاضر، ،علت نیبه هم. ١



١٩ ١۴دستور مقاله
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به نقل ادعیۀ عربی اختصاص دارد، ذخیرةاآلخرة  متن اصلیبخشی عمده از 

های فارسی آن نیز به سبک رایج و متداول در قرن ششم هجری نوشته شده و از  قسمت اندک
 ترجمۀ ادعیۀشود، اما در  ر دستوری، مختصات نادر و برجستۀ چندانی در آن مالحظه نمینظ

های  احتمال فراوان، اثر شخصی غیر از مؤلف متن اصلی است، ویژگی این کتاب، که به 
دستوری ارزشمند و درخور توجه بسیاری وجود دارد که برخی از آنها، در مقایسه با دیگر آثار 

  روند. شمار می دورۀ زبان فارسی (دورۀ رشد و تکوین)، کمیاب و نادر به  متعلق به نخستین
  نپرداخته اآلخرة  ذخیرةمصحح کتاب در مقدمۀ خود به مختصات دستوری ترجمۀ ادعیۀ 

های  ؛ بنابراین در مقالۀ حاضر، ویژگیو هفت) یس ـو هفت  ستیب :١٣٨٣همو  ←(است 
 نیمطرح در اهای  کنیم. مشخصه ی و تحلیل میدستوری کمیاب و برجستۀ این متن را بررس

  :دنشو یم میبه دو دسته تقسپژوهش 
 نیرشد و تکو ۀاز دور مانده ازمتون ب ریکه در سا یابیو موارد نادر و کم ها یژگیوالف) 
  اند.  نداشته یرخداد و کاربرد چندان یزبان فارس
  .دارند ه (بیش از بیست مورد)توج شایانباال و  یبسامد ترجمه، نیدر ا ،که هایی ویژگی) ب

اثر  )١٣٧٧( تاریخ زبان فارسیایم که در  هایی را کمیاب و نادر دانسته در مقالۀ حاضر، ویژگی
کاربرد بودن آنها  اند و خانلری به کم یا با شواهدی اندک ثبت شده  پرویز ناتل خانلری ثبت نشده

است. برای اثبات  مشخص دانسته  اشاره کرده، یا رخداد آنها را محدود به چند متن خاص و
منظور نشان دادن  ها، به دیگر منابع معتبر نیز استناد خواهد شد. به  کمیاب بودن این ویژگی
های نادر در ترجمۀ ادعیه و تحلیل دقیق آنها، شواهدی از سایر متون،  صّحت برخی از ویژگی

ای از این شواهد از پیکرۀ گروه  پارهویژه آثار مربوط به دورۀ اول زبان فارسی، نقل خواهد شد؛  به
  1نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی استخراج شده است. فرهنگ

ها  ها، روش ی، از آموزهدستور های ویژگی علمی لیتحل برای خصوص در این تحقیق، به
روش آماری و با   است. پژوهش حاضر به شناسی معاصر استفاده شده  و دستاوردهای زبان

                                                            
از این پیکره را برای من فراهم که امکان استفاده  ،نویسی اشرف صادقی، مدیر محترم گروه فرهنگ . از دکتر علی١

  کردند، سپاسگزارم.
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انجام شده و، در آن، بسامد دقیق رخداد هریک از  (Excel)از برنامۀ ِاکِسل گیری  بهره

های دستوری،  منظور بررسی و شرح برخی از مؤلفه است. به  های دستوری ذکر شده  ویژگی
   است. آمده به متن عربی دعاها مراجعه شده و اصل عربی عبارات ُمَترَجم در میان دو قالب 

، دو مشخصۀ مطرح در قسمت نخست جستار پیش خواهد شد انیکه در ادامه ب یلیبه دال
اند؛ بخشی عمده از نوشتار حاضر نیز دربارۀ  های دستوری ترجمۀ ادعیه ترین ویژگی رو مهم

کنیم، و سپس به پژوهش دربارۀ  آنهاست؛ بنابراین مقاله را با تجزیه و تحلیل این دو مؤلفه آغاز می
های مقاله با توجه  غیر از قسمت اول، سایر بخش  داخت. بههای دستوری خواهیم پر سایر ویژگی

اثر ) ١٣٨٧( دستور زبان فارسیخصوص  شناختی، به به ترتیب و ساختار رایج در دستورهای زبان
 یمقاله، برا ۀدر ادام. 1شناسان، ارائه خواهد شد شناس و جمعی از دیگر زبان محمد حق علی
  گفت. میسخن خواه »هیادع ۀترجم«با عنوان  اآلخرة ذخیرة  یۀادع ۀاز ترجم ،اختصار تیرعا

  
  های دستوری ترجمۀ ادعیه ترین ویژگی مهم ١

؛ و آن چشمگیر و بسامد ،اضافه شیعنوان حرف پ  به» را«بدون » مر«تکواژ دستوری  رخداد
های  ترین ویژگی دی) مهمشونیپ دی(ق یفعل شوندیعنوان پ  به» فروز«کاربرد تکواژ نیز 

متن  نیا ی و آشکارجّد  زیتماها باعث برجستگی و  اند؛ این مشخصه جمۀ ادعیهدستوری تر
زبان تاریخی و مهم  تحوالت رخی تغییر واز ب، دنشو یم یمتون کهن زبان فارس ریبا سا
؛ بنابراین، دنرو یشمار م  آنها به ۀژیو های نمونه خاص و اتیتجل از و دنگرد یم یناش یفارس

  آغازیم.  ها می ل این ویژگیبحث را با بررسی و تحلی

                                                            
 )١٣٨٧(ی دستور زبان فارساین مقوالت در  ؛های جمله و گروه فعلی این مقاله مرتبط است با مقوله ١- ٢. بخش ١

این جستار  ٣-٢و  ٢-٢های  اند. بخش های اول و دوم از بخش نحو (بخش دوم) را به خود اختصاص داده فصل
ذیل مبحث سیزدهِم فصل سوم، و فصل ششِم  ،ترتیب های ضمیر و قید است؛ در کتاب مذکور، به مربوط به مقوله

ب ارتباط دارد؛ مقاله نیز به مبحث جمالت مرکّ  ٧- ٢تا  ۴- ٢های  است. بخش  بخش نحو از این مقوالت سخن رفته
 ،٧-٢تا  ۴- ٢های  ودن بخشاست. در مرتب نم شده در کتاب یادشده، این مقوله ذیل فصل هفتِم بخش نحو بررسی 

است. مطالب مربوط به صرف در پایاِن تنۀ اصلی کتاب مذکور، مطرح   ها نیز در نظر گرفته شده بسامد رخداد ویژگی
  به همین دلیل، بخش پایانی این مقاله به بررسی ویژگی صرفی ترجمۀ ادعیه اختصاص دارد. ،گردیده و



٢١ ١۴دستور مقاله
 های دستوری کمیاب و برجسته در... ویژگی

 
 1مورد) ٩٩اضافه (بسامد:  عنوان حرف پیش  به» را«بدون » مر«رخداد تکواژ دستوری  ١-١

همراه با » مر«در بسیاری از متون متعلق به دورۀ رشد و تکوین زبان فارسی، تکواژ دستوری 
کار   باال بهبا بسامدی » مر... را«در قالب حرف پیرااضافۀ (حرف اضافۀ مضاعف) » را«

ندرت  . در این آثار به)۴٣۴- ۴٣٣ /١: ١٣٧۶؛ بهار ٣٨٩-٣٨٨ /٣: ١٣٧٧(خانلری است  رفته 
: ١٣٨٠؛ صادقی ٣٩١- ٣٩٠ /٣: ١٣٧٧خانلری  ←(شود  نیز مشاهده می» را«بدون » مر«رخداد 
. در اینجا چهار شاهد برای این کاربرد، غیر از شواهد خانلری و صادقی، از )٢۶۶-٢۶۴
  شود:  ی چهار و پنج هجری نقل میها سده

  

 طبری نامۀ تاریخ( کند یاد خود های کتب از بعضی به خبر این مر جاحظ قرن چهارم:
 آستان خطی قرآن لغات فرهنگی (مر سخنان خدا ستیو برگرداننده ن؛ )١٠٩٨ /۴ :١٣٨٠
  : شصت و نه). ١٣۶٣ رضوی قدس

مر  گفتند یبرم ،شما هم از یرسوالن نه به شما آمد ان،یو آدم انیگروه پر یا قرن پنجم:
: ١٣٣٨و بیم کردند شما را از وارسیدن وازین روز (سورآبادی نیشابوری  من یها شما نشان

  ).۶٢: ١٣۶۴ ترجمۀ قرآنکافران ( اند مر که بجارده  ز آتش آن یو بترس)؛ ٢٢٨ /١
  

در » مر« نامه  یرافارداواست؛ در  کار رفته به» را«بدون » مر«ظاهرًا در فارسی میانه نیز 
  شود:  مشاهده می» از... مر«قالب حرف پیرااضافۀ 

  

“ud pas moγ-mardān ud dastvarān ī dēn any būd hēnd az ān mar andōhōmand ud purr-pīm 
būd hēnd” 2 (71 : ١٣٩۴ نامه ارداویراف ) 

  

ـ یهودی از در متون فارسی ـ یهودی نیز شواهدی دارد. فارسی » را«بدون » مر«رخداد 
طور کامل و یا تقریبی حفظ  در بسیاری از نکات، همسانی خود را با فارسی میانه به «لحاظ دستوری 

                                                            
مورد بود، ١٧٧٢که مجموعًا شامل » را«و » مر... را«، »مر«بوط به شواهد مر تمامیبرای انجام این پژوهش، . ١

از آنجا که این  .رسید نظر می  شاهد از مجموع این شواهد مشکوک و مبهم به بیست که دقت بررسی شد  چندبار به
 ه بهصرف نظر شد؛ دشواری بحث در این زمین آنهاشمارش تأثیری در نتیجۀ بحث نداشت، از ذکر و   اندک تعدادِ 

برخی از » در فارسی ‘را’حرف نشانۀ  ؛بررسی آماری تحول یک تکواژ«حدی است که حتی ژیلبر الزار نیز در مقالۀ 
 ).٨٨-٨٧: ١٣٨٨دبیرمقدم  ←است (در این مورد   را مشکوک و مبهم دانسته شاهدها

نامه  ارداویراف» (بودند رغمکه از این جهت برخی اندوهمند و پُ  ندمردان و دستوران دین دیگری بود پس مغ«. ٢
١٣٩۴ :۴٣ -۴۴.(  
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و حلقۀ اتصال فارسی میانه با فارسی نوین کالسیک دانسته ) ١٧۴: ١٣٨۴(الزار » است کرده 
اضافۀ  در قالب حرف» مر«های متقدِم این گونۀ زبانی،  . در متن)١٢: ١٣٨٨(غنی شود  می

عنوان  و به » را«های آن بدون همراهی  شود و برخی از رخداد بسیار دیده می» از مر«مرّکب 
؛ در اینجا یک شاهد برای این کاربرد )٢٨٣-٢٨٠: ١٣٩٢نوروزی  ←(اضافه است  حرف پیش

  شود:  ذکر می ق)۴١٢(» گزارش مصالحۀ اهواز«از 
  

“nibištēm ō dādēm pa dast ī Ḥannah bǝt Ēšrāl ben Yaʽqūb nuḥo ʽadan tā bawēd 
azmaraš bōzišt ō ḥuǰǰat”1 

؛ نوروزی ١۴١، ١٣٨-١٣۶همان:  ←؛ برای شواهد بیشتر ۴٠-٣٩: ١٣٨٨(به نقل از غنی 
  جا). : همان١٣٩٢

  

  اضافه شاهد دارد:  عنوان حرف پیش به » مر«در بعضی از متون جدیدتر فارسی ـ یهودی نیز 
  ت اگر منرا گف گانیگه دا پس آن
  چو جانم ،و باشدا در یاگر طفل

  

 صندوق دشمن نیچنگ آَرم مر ا  به
 او را پرورانم رشکّ  و ریبه ش

  

 ←؛ نیز ١٨: ١٣۵٢ ایران یهودیان آثار از فارسی اشعار منتخب شیرازی؛ برگرفته از نیشاه(
  ).۵١: ١٣٨۴؛ الزار ١۶٩همان: 

  

از موارد کمیاب، » را«بدون » مر«شواهد منقول حاکی از آن است که هرچند رخداد 
» را«بدون » مر« توجه دارد. رخداد  ای طوالنی و قابل ، اما پیشینهکاربرد است نادر و کم

اضافه از مختصات مهم و ُپرکاربرد ترجمۀ ادعیه است. در اینجا نخست  عنوان حرف پیش  به
ترتیب بسامد،  در این کتاب را، به» مر«اضافۀ  های نحوی و موارد رخداد حرف پیش نقش
  رسیم و سپس به تحلیل این ویژگی دستوری خواهیم پرداخت: برمی
  

 مورد) ۴٣(بسامد: ۀ وابستۀ اسمی در گروه اسمی نشان ١- ١-١
، به »را«اضافۀ  شود که فرایند فّک اضافه رخ داده و حرف پس در متون کهن، بسیار دیده می

کار رفته  الیه) در گروه اسمی به  اٌف عنوان نشانۀ وابستۀ اسمی (مض  جای کسرۀ اضافه، به
                                                            

(غنی » مکان تا از برایش شاهد و حجتی باشد بن یعقوب جنت  نوشتیم و دادیم به دست حنه دختر اسرائیل. «١
٣٩: ١٣٨٨ -۴٠.(  
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  است، ماننِد  

  

، به نقل از خانلری ترجمۀ تفسیر طبریابرهه را چشم (= چشِم ابرهه) بر عبدالمطلب افتاد (
٣٩٢  /٣: ١٣٧٧( .  

  

شده از مضاف) بر هسته  الیه منفک (مضاٌف » را«در این آثار، اغلب وابستۀ اسمِی همراه با 
شناس و  ؛ حق٢١- ٢٠: ١٣۴٩؛ صادقی ٣٩٢-٣٩١  /٣: ١٣٧٧خانلری (گردد  (مضاف) مقدم می

دهد و وابستۀ اسمی، معموًال با  ، اما گاهی نیز این مبتداسازی رخ نمی)١٢٢: ١٣٨٧دیگران 
را به جای «این ویژگی را ذیل مبحث ) ١۴٣: ١٣٨٣ ←(آید. صدیقیان  فاصله، بعد از هسته می

است؛ یک مورد از این  سه شاهد برای آن آورده  و  بررسی کرده» کسره در اضافۀ غیرمقلوب
  شود:  شواهد در اینجا نقل می

اینجانب منتظر است مکتوبات عزیز را (= منتظِر مکتوباِت عزیز است) (رشید وطواط، به نقل 
  جا).  : همان١٣٨٣از صدیقیان 

گروه در ی اسم ۀوابست نشانۀ مثابۀ  به» مر« ۀاضاف شیبار از حرف پ ۴٣ ه،یادع ۀدر ترجم
» مر«یا به قول صدیقیان   وابسته پس از هسته آمده شاهد، ٣٣در ؛ است  استفاده شده یاسم

  است:  کار رفته  به جای کسره در اضافۀ غیرمقلوب به 
  

و  ]ِللّناِس [ مر مردماناست  1هادیخدایا... فرستادی بر پیمبر در این ماه قرآن را، در حالی که 
  ).١٨۵: ١٣٨٣ اآلخرة ذخیرة و حرام ( های روشن است از حالل دلیل

 مر بندگاناند  پیشوایانهای بلندند و  خدایا، رحمت فرست بر محمد و آل محمد که... کوه
  ).٢٠۴و اطراف و جوانب شهرها به ایشان قائم است (همان:  ]ساَدِة الِعبادِ [

که دشمن است  ]ِلَمْن [ یمر آن کسم دشمنکه دوست دارد شما را،  ]ِلَمْن [ یمر آن کسم دوست
  ).٢١۵(همان:  شما را

خدایا... رحمت فرست بر اسرافیل که یکی از فرشتگان بردارندۀ عرش است و صاحب صور 
مْ [ مر حکم تواست  انتظاربرندهاست و 

َ
و ترسان و خوفناک است از ترس تو (همان:  ]رَِک ِأل

  ).٢٧١، ٢١١، ١٨۶همان:  ←؛ برای شواهد بیشتر ٢٢۴
  

                                                            
  است.  مشخص شده خط زیرین. در این شواهد، برای رفع ابهام، هسته و وابستۀ اسمی با ١



١۴دستور  مقاله ٢٤ 
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  است:  وابستۀ اسمی بر هسته مقدم گردیده و فرایند مبتداسازی رخ دادهدر َده شاهد نیز 

  

َک [ مر امام خودخدایا، باش  محمِد مهدی پسر امام حسن در این ساعت و در هر  ]ِلَوِلیِّ
  ).١٨٧(همان:  دارنده دوست و نگهساعتی 

؛ برای ٢٣٧(همان: تا مالقات کنم تو را در روز قیامت  کننده پیروی ]َلهُ [ مر پیمبربگردان مرا 
  ).٢٠۶، ١٩۶همان:  ←شواهد بیشتر 

  
 مورد) ٣٨ور در جمالت اسنادی (بسامد:  نشانۀ فاعل دستوری در نقش معنایی بهره ٢- ١-١

 شود: بعضی از شواهد این کاربرد در اینجا نقل می
باِح [، ثنا و ستایش مر پروردگار صبح ]َلَک [نیست انبازی مر تو  نا مر ، حمد و ث]ِلَربِّ الصَّ

  ).١۵٨(همان:  ]ِلفاِلِق االصباِح [ شکافندۀ روز روشن از شب
که برگردد از تو و ناامیدی خوارسازنده مر آن کسی  ]ِلَمْن [پس هالکی جاوید مر کسی است 

که  ]ِلَمْن [رسیده مر آن کسی است  غایت که ناامید شد از رحمت تو و بدبختِی به ]ِلَمْن [است 
  ).١٧٩-١٧٨ مغرور شد به کرم تو (همان:

هِ [زندگانی من و موت من مر خدایی است    ).٢۵۵که پروردگار عالمیان است (همان:  ]ِللّٰ
و  ]َلهُ [ مر او یکیشر ستیتنهاست او، ن .مگر خدا یمعبود ستیآن که ن دهم یم یگواه
 ←؛ برای شواهد بیشتر ٢٧۶(همان:  او و رسول اوست ۀآن که محمد بند دهم یم یگواه

  ).٢٣٢، ٢٠٧، ١٩٣، ١۶۵، ١٣٩همان: 
  

 مورد) ٨ور (بسامد:  مفعول بهره ۀنشان ٣- ١-١
  

از ذات من آنچه موجب  ]ِلَنْفِسَک [مر ذات خود  ریتو، پس بگ شیام در پ من ِاستاده نکیا
  .)١۵۵(همان:  یتو شود تا خشنود شو یخشنود

را و اسحاق (همان:  لی، اسماع]َم یبراِه ِإلِ [ میرا و مر ابراه ثیبه آدم، ش دیکه بخش یآن کس یا
  ).٢٨١ ،١٩٣ ،١٧٧ ،١۶٣، ١۵۴همان:  ← شتریشواهد ب ی؛ برا٢٢٩

  
 مورد) ٧(بسامد:  حیمفعول صر  ۀنشان ۴- ١-١

  

  .)١۵٣(همان:  »یخواه یکه م ]ِلَمْن [ی مر کس یآمرز یم پس
 [من  شیو مر قوم و خو ]یَّ ِلواِلَد [مرا و مر مادر و پدر من  امرزیپس ب

َ
و هر کس  و فرزند من ]یْهلِأل



٢٥ ١۴دستور مقاله
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  .)٢٠٩، ١٩٣، ١۶٩همان:  ← شتریشواهد ب ی؛ برا٢٠٠که رابطه به من داشته باشد (همان: 

  
 مورد) ٣نشانۀ مفعول غیرصریح (بسامد:  ۵- ١-١

  

  ).١۵١کنندگان مطلوب را (همان:  ، در این شب عرض]َلَک [ای خدای من، عرض کردند مر تو 
های نیکو  کند عمل رسد و ادا نمی و نمی ]ِه َعَظَمِتهِ ِلُکنْ [ها مر نهایت بزرگی او  یابد دل راه نمی

  ).٢۴٠همان:  ←؛ نیز ٢۶۶شکر آن را (همان: 
  

در » مر«اضافۀ  شود، در اکثر قریب به اتفاق موارد، از حرف پیش گونه که مالحظه می همان
نیز این کاربرد مشاهده  قرآناست. در بعِض تراجم قدیم  جر استفاده شده » ِل «ترجمۀ 

 آستان خطی قرآن لغات فرهنگ؛ ١٢٨٢، ١٢۴٨  /٣: ١٣٧٧ نامۀ قرآنی فرهنگ ←(برای نمونه شود  می
؛ ١٠٧: ١٣٨٣ ترجمۀ قرآن ماهان؛ ٢۴۴ /١: ١٣٣٨جا؛ سورآبادی نیشابوری  : همان١٣٧٧رضوی  قدس

های کتاب مقدس به فارسی ـ یهودی  توان با ترجمه . این نکته را می)٢٣٢: ١٣۶۴ ترجمۀ قرآن
الزار  ←(است  کار رفته  به  1אתغالبًا در ترجمۀ » مر«و » از مر«کرد که در آنها نیز مقایسه 
  .)٢٨٠: ١٣٩٢؛ نوروزی ۵١، ۴۶: ١٣٨۴

است.  استفاده شده » مر«اضافۀ  بار از حرف پیش ٩٩در ترجمۀ ادعیه، در مجموع، 
 یها ر نقشد» مر« رخداد اضافه تقریبًا مساوی است. بسامد تعداد و درصد حضور این پیش

    :شود یارائه م ١در جدول  ی گوناگوننحو
  

  ینحو یها در نقش» مر«بسامد رخداد ـ ١جدول 
  

  بسامد رخداد نقش نحوی
  مورد ۴٣ نشانۀ وابستۀ اسمی در گروه اسمی

  مورد ٣٨  یور در جمالت اسنادبهرهییدر نقش معنایفاعل دستورۀنشان
  مورد ٨ ورمفعول بهرهۀنشان

  مورد ٧ ول صریحنشانۀ مفع
  مورد ٣ نشانۀ مفعول غیرصریح

  

                                                            
١ .et؛את، ذیل ١٣۶٠حییم  ←بان عبری (، نشانۀ مفعول صریح در ز Baltsan 1992: et.(  
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های  در ترجمۀ ادعیه و بسامد کاربرد آن در نقش» مر«اضافۀ  رخداد نسبتًا فراوان حرف پیش

مر... «و حرف پیرااضافۀ » را«اضافۀ  مذکور، از رهگذر مقایسه با بسامد رخداد حرف پس
  ، قابل تحلیل است.»را

است. در   کار رفته مرتبه در ترجمۀ ادعیه به  ١۴٠٨در مجموع، » را«اضافۀ  حرف پس
  شود: های نحوی مختلف نشان داده می در نقش» را«بسامد و درصد رخداد  ٢جدول 

  

 های نحوی در نقش» را«ـ بسامد و درصد رخداد  ٢جدول 
  

  درصد رخداد  بسامد رخداد نقش نحوی
  % ٢/٧۵  مورد ١٠۶٠  نشانۀ مفعول صریح
 % ۴/٨  مورد ١١٩  در گروه اسمینشانۀ وابستۀ اسمی 

  % ٨/۶  مورد ٩٧  ور نشانۀ مفعول بهره
  % ۶/۵  مورد ٨٠  نشانۀ مفعول غیرصریح

  % ۵/١  مورد ٢٢ نشانۀ فاعل در جمالت مجهول
  % ٢/١  مورد ١٨ ور در جمالت اسنادینشانۀ فاعل دستوری در نقش معنایی بهره

  % ٨/٠  مورد ١٢ نشانۀ مفعول متممی
  

است.   در ترجمۀ ادعیه استفاده شده» مر... را«نیز از حرف پیرااضافۀ بار  ٢۴۵ در مجموع،
 شود: میارائه  گوناگون ی نحویها در نقش» مر... را«برد ربسامد و درصد کا ٣در جدول 

 

 ینحو یها در نقش» مر... را«بسامد و درصد رخداد ـ  ٣جدول 
 

  درصد رخداد  بسامد رخداد نقش نحوی
  % ۵/٧٧  مورد ١٩٠  یور در جمالت اسناد بهره ییدر نقش معنا یورفاعل دست ۀنشان

  % ١/١٧  مورد ۴٢  نشانۀ وابستۀ اسمی در گروه اسمی
  % ٨/٢  مورد ٧  ور نشانۀ مفعول بهره

  % ٢/١  مورد ٣  نشانۀ مفعول صریح
  % ٨/٠  مورد ٢  نشانۀ مفعول متممی

  % ۴/٠  مورد ١  نشانۀ مفعول غیرصریح



٢٧ ١۴دستور مقاله
 های دستوری کمیاب و برجسته در... ویژگی

 
در اکثر » را«اضافۀ  دهد که در ترجمۀ ادعیه، حرف پس نشان می ٢و  ١مقایسۀ جداول 

در مواردی » مر«اضافۀ  عنوان نشانۀ مفعول صریح و حرف پیش  ) بهدرصد ٢/٧۵موارد (
  است.  کار رفته  مثابۀ نشانۀ مفعول صریح به  ) به درصد ٧بسیار اندک (حدود 

ت که تحول و حرکت تدریجی حاکی از آن اس )١۴٢، ١١٨: ١٣٨٨(نتیجۀ تحقیق دبیرمقدم 
عنوان نشانۀ مفعول صریح و   به» را«زبان فارسی در جهت تثبیت و یگانه کردن نقش نحوِی 

های دستوری بوده  به سایر حروف اضافه یا دیگر ساخت» را«های  واگذار کردن دیگر نقش
غیر  پیش از عناصری» مر«و فراوانی رخداد  مفعول صریحپس از » را«است. کثرت حضور   

ای از این سیر و تحول تدریجی است. بررسی تخمینی  در ترجمۀ ادعیه جلوهاز مفعول صریح 
های پنجم و ششم هجری،  به این نکته اشاره دارد که در نثر سده )١۵٢-١۵١: ١٣٨٣(صدیقیان 

مقالۀ  ٣است؛ جدول   کار نرفته غالبًا همراه با مفعول صریح به » مر... را«حرف پیرااضافۀ 
 ٢/١مورد ( ٣نیز مؤید این مطلب است. در ترجمۀ ادعیه، از این پیرااضافه تنها در  حاضر
  به» مر... را«است؛ قّلت رخداد  نمای مفعول صریح استفاده شده  مثابۀ نقش ) به درصد

توان  عنوان نشانۀ مفعول صریح و کثرت حضور آن با عناصری غیر از مفعول صریح را می
توان گفت، در ترجمۀ  پایه، می تاریخی مذکور دانست؛ بر این نمودی دیگر از دگرگونی 

شبیه به یکدیگر » مر... را«و پیرااضافۀ » مر«اضافۀ  ادعیه، کارکرد و رفتار نحوی حروف پیش
  است.» را«اضافۀ  و متفاوت با حرف پس

 »مر«اضافۀ  تر گفتیم که در آثار دورۀ رشد و تکوین زبان فارسی، رخداد حرف پیش پیش
اضافه بسامدی  است؛ اما در ترجمۀ ادعیه، کاربرد این پیش  یار اندک و محدود بودهبس

» مر... را«مورد) دارد، هرچند که حضور آن کمتر از رخداد حرف پیرااضافۀ  ٩٩چشمگیر (
در این متن با توجه به یکی از تحوالت » مر«اضافۀ  توجه پیش است. فراوانی درخور 

های  ی قابل توجیه است: در زبان فارسی معاصر، مؤلفهشناختی نحوی زبان فارس رده
؛ قوی است (OV) پایانی های فعل های زبان ) قوی بیش از مؤلفهVOمیانی ( فعلهای  زبان

میانی قوی دارد. بسیاری از  های فعل  به عبارت دیگر، فارسی معاصر گرایش به سوی زبان
منجر به رانش به سوی تثبیت بیشتر شناختی زبان فارسی نیز  تغییر و تحوالت تاریخی رده
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اند. از بین رفتن تدریجی حروف پیرااضافه  میانی بودن در این زبان شده های ردۀ فعل ویژگی

های فارسی رواج داشتند، و واگذار شدن نقش و جایگاه آنها  که تا قرن هفتم هجری در متن
-١٢٨ /١: ١٣٩٢قدم دبیرم ←(شناختی است  اضافه یکی از این تحوالت رده به حروف پیش

، که کارکرد و رفتار نحوی مشابهی با »مر... را«. در ترجمۀ ادعیه نیز حرف پیرااضافۀ )١۴٣
است.  واگذار کرده » مر«اضافۀ  پیش  دارد، در مواردی قابل اعتنا، جای خود را به حرف» مر«

و مصادیق شناختی و از تجلیات  توان ناشی از این دگرگونی رده را می» مر«کثرت رخداد 
ویژۀ آن در ترجمۀ ادعیه دانست، اما از آنجا که تغییر تدریجِی یادشده در روزگار نگارش این 

» مر... را«ق) هنوز کامل نشده بود، در ترجمۀ ادعیه، بسامد پیرااضافۀ  ٧یا  ۶متن (قرن 
   است.» مر«اضافۀ  باالتر از بسامد پیش

  
 مورد) ٢۶ی (قید پیشوندی) (بسامد: علف شوندیعنوان پ  به» فروز«اژ و تک رخداد ٢-١

شود،  ، که در بسیاری از آثار دورۀ نخست زبان فارسی مشاهده می]δ[ذال معجمه (فارسی) 
ای ـ  گونۀ همخوان انفجارِی تیغه مثابۀ واج که به  ای ـ دندانِی ضعیف بوده یک سایشی تیغه

در توزیع  [d]رفته و با  کار می  بهای  واکه ای یا میان واکه های پس در جایگاه /d/» د«دندانی 
دهندۀ تلفظ  نشان» ذ«است. به عبارت دیگر، در کلمات اصیل فارسی، کاربرد   تکمیلی بوده

: ١٣٨٣؛ نغزگوی کهن ١٢۶: ١٣۵٧صادقی  ←(است  های مذکور بوده  در جایگاه /d/سایشی 
  خ داد:ر ]δ[از حدود قرن پنجم هجری، دو تغییر درمورد ذال معجمه  .)٣٧٠-٣۶٨
  تبدیل شد.» د«به » ذ«درآمد و نویسۀ  /d/صورت واج اصلی  در اکثر موارد به  ]δ[الف)  
 /z/ای ـ لثوی  انشقاق یافت و با همخوان سایشی تیغه /d/در مواردی اندک از  ]δ[ب)  

. برخی نامند یم هیانشقاق اول  این نوع از تغییرات آوایی را یخیشناسان تار زبانادغام گردید. 
 شود: های زیر مشاهده می از مصادیق این فرایند در نمونه

 

  paδiroftan ←  [paziroftan]][: پذیرفتن
  ←goδaštan[      [gozaštan][: گذشتن

 

در فارسی معیار  ]δ[بر اثر این تغییرات در سدۀ هفتم، دیگر اثری از تلفظ ذال معجمه 
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. انشقاق اولیه، در )٢١۶-٢١۵: ١٣٩۵ ؛ نغزگوی کهن٢۶٠: ١٣٨٠صادقی  ←(جای نمانده بود  بر

و در خط فارسی معموًال موارد انشقاق   نگردیده» ز«به » ذ«اکثر موارد، باعث تبدیل نویسۀ 
]δ[  از/d/  و ادغام آن با همخوان/z/  ز«شود، که مانند  نمایش داده می» ذ«با نویسۀ «

؛ )٧۵-٧۴ /٢: ١٣٧٧نلری ؛ خا٢١٧-٢١۶: ١٣٩۵نغزگوی کهن  ←(است / z/دهندۀ همخوان  نشان
است؛ صادقی  شده » ز«به » ذ«ای از موارد، انشقاق اولیه سبب تبدیل نویسۀ  اما در پاره

  است:   شواهدی برای این تغییر خطی ارائه کرده )٢٩٠: ١٣٨۶(
 

  [joz]جز  ← [joδ]جذ 
  ]âzfandâk[آزفنداک  ← [âδfandâg]آذفنداگ 

 ]bâznij[بازنیج  ← [bâδnij]باذنیج 
 

نیز که در برخی از متون شواهدی دارد  [foruδ]» فروذ«یشوند فعلی (قید پیشوندی) پ
، در بیشتر آثار، جای )٧٠۴ /١: ١٣٣١؛ میبدی ٢۴۴، ٧٠، ٣۴: ١٣۵٩عطار نیشابوری  ←(برای نمونه 
داد، اما این پیشوند فعلی در ترجمۀ ادعیه بر اثر انشقاق اولیه به  ]forud[» فرود«خود را به 

نیز گردیده » ز«به » ذ«و این تغییر آوایی باعث تبدیل نویسۀ   دگرگون شده [foruz] »فروز«
: ١٣٧٧خانلری  ←(اند  این پیشوند فعلی را ثبت نکردهاست. خانلری، بهار و فرشیدورد  
 نامۀ لغت در» فروز. «)۴۵۵-۴۴٧: ١٣٨٣؛ فرشیدورد ٣٧٩-٣۶٧ /١ :١٣٧۶؛ بهار ۵٢-۴١  /٣

: ذیل ١٣٧٧(دهخدا است  نیز در این معنا و کاربرد ضبط نشده  فرهنگ بزرگ سخندهخدا و 
و » آمدن«. در ترجمۀ ادعیه، این پیشوند به همراه دو فعل پایۀ )فروز: ذیل ١٣٩٠؛ انوری فروز

  است: کار رفته   به» آوردن«
  

  مورد) ١٧فروز + آمدن (بسامد:  ١- ٢-١
 

  ).١٣٣: ١٣٨٣ اآلخرة ذخیرة من ( خدایا، بگردان دل مرا نیکو و روزی مرا فروزآینده بر
  ).١٩٧بازمدار از ما بهتر چیزی که فروزآید در این ایام از آسمان (همان: 

  ).٢١٧های تو (همان:  هایی که فروزآمدند به آستانه سالم بر تو ای ابا عبدالّله و بر آن روح
  ).٢۴١آید در شب قدر (همان:  است بر ایشان آنچه فروزمی فرستاده شده 

آید از آسمان و عدد هر قطره که نازل شود  می و راست حمد به عدد هر قطرۀ باران که فروزمر ت
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، ٢١٣، ١٩۵، ١٨١، ١٨٠، ١٧٨همان:  ←های بیشتر  ؛ برای نمونه٢۵٩بر زمین (همان: 

٢، ٢٣٨، ٢٢٢۴٢، ٩۵٢، ٠۵٢، ١۵۴.(     
 

  مورد) ٩فروز + آوردن (بسامد:  ٢- ٢-١
 

  ).١۵٨ها و زمین روزی فراخ (همان:  بر اهل بیت من از برکت آسمان پس فروزآور بر من و
تحقیق که واجب گردانیدی مر مرا از خود رحمت و خشنودی و فروزآوردی مرا در خانۀ  به

  ).٢٣٧قرارگاه (همان: 
 ←های بیشتر  ؛ برای نمونه٢۶٩اگر باشد روزی من در آسمان، پس فروزآور او را (همان: 

 ).١٩٧، ١٩۵، ١۶۶، ١۵۴، ١۴۵، ١٣۵همان: 
 

 در» فروزآمدن«نویسی، مشخص شد که  برای  پس از جستجو در پیکرۀ گروه فرهنگ
اشعار شاهین ، ق) ٧(مقامات حریری ، ترجمۀ فارسی ق)۶(ظ: طرسوسی  نامۀ ابومسلم

و ق) ١٣(ظ:  ، هفت لشکرق)١٢(ظ: نامه  ، حاتمق) ٨سرا ( فارسی یهودی نخستین شاعر
نسخۀ خطی کهن محفوظ در  ١۴٢(فرهنگ برابرهای فارسی قرآن بر اساس نامۀ قرآنی فرهنگ

نیز شواهدی » فروزآوردن«؛ 1شواهدی موجود استکتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی) 
ها و رسائل  نامه فتوت، یکی از نوشتارهای مندرج در ق)١٢(ظ:  های تراش آیتدر رسالۀ 
  شود:  د از این آثار نقل میدارد. در اینجا چند شاه هفت لشکرو  خاکساریه،

 

 ابراهیم رسیدن، میدان در اصغر را در میدان فرستاد. تا اسلم بر لشکر خود نگاه کرد، کامل
 بر تیغ یک فروزآمدن، در. انداخت هوا بر و درُربود زینش پشت از و درآمد و نداد مجالش
  ).٣٧٧ /٢: ١٣٨٠ طرسوسی( شد پاره دو به که زد میانش

(ترجمۀ مقامات حریری ( را ویبهِر رجم د از دیو شتافتن ستاره چو فروزآشتافتم بدان چب
  ).٣٣۴: ١٣۶۵فارسی) 

                                                            
 در حدود قرن چهارم ،آن بر حدس مصحح و بنا، به احتمال که بخشی از تفسیری کهن به پارسی کتاب البته در. ١

اهل دو «است:  مندرج )، این شاهد نهو بیستـ  وهشت : بیست١٣٧۵شیرازی  ۀزاد هاللّ  آیة ←شده ( ألیفت هجری
در دیگر اینکه )، اما با توجه به ٢۵٠: ١٣٧۵ بخشی از تفسیری کهن به پارسی» (و سرای فروزآینذسرای در د

) و ٢٣۵، ٢۵٢، ٧٢ :همان ←است (  کار رفته  به» فرودآیذ«و حتی » فروذآوردند« ،»فروذآید« ،های این متن قسمت
توان به  است، نمی  شده و گاهی ثبت نشدههای این اثر ذال معجمه گاهی ثبت  واژهسایر نکته که در  این با عنایت به

  را نامعتبر شمردیم. اهداین ش بنابراین،؛ ضبط این کتاب اعتماد کرد
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  و بَجست از چنگ آن ماه نیبگفت ا

  

 فروزآمد شتابان تا به درگاه
  

  ).٧٩: ١٣۵٢ ایران یهودیان آثار از فارسی اشعار منتخب شیرازی؛ برگرفته از (شاهین
 

 نامه حاتم( سمنانه فروزآمد ،ختیاز درخت ر وهیآن م ،دیدرخت رفت و جنبان یسمنانه باال
  ).۴۵۵، ۴٢٨، ٣٨۶، ٢٨٨  /٢همان:  ←؛ نیز ٢/١٩۶: ١٣٨۶

 

: ١٣٧٧ لشکر هفت( دلگشا فروزآمدند یسبز و خّرم و شکارگاه یسام با سرداران... در منزل
  ). ١٩٨، ١۵۵، ٨٧همان:  ←؛ نیز ١١٧

 

ها و رسائل خاکساریه  نامه فتوت... (واندبخ تیآ نیوقت فروزآوردن دستار ا ... درشیدرو
١: ١٣٨٢۶٠.(  

 

هفت ( او را فروزآورد زهی. سام به نوک نبود  ختهیافتاد که در درخت آو یا نظر سام بر سفره
  ).٣۵٢، ٣۴١همان:  ←؛ نیز ١٣۵: ١٣٧٧ لشکر

 

  ت. مندرج اس) ١٩١٩ /۴، ۴٠۶  /٢: ١٣٧٧( نامۀ قرآنی فرهنگنیز در  »دیفروزآ«و  »ندیفروزآ«
: ١٣۶۵ یرواق ←( ندا بوده انهیو زبان عام یمحل یها شیگو ریتحت تأث بیشتر این متون
 ینیو مدا ی؛ افشار۵۴  /١: ١٣٨۶؛ همو ١٧۶ /١: ١٣٨٠ یلی؛ اسماع۶٧: ١٣۵٢چهل و چهار؛ نتضر 

 »فروز«بودن  انهیو عام یشیبه گو زین یادشده آثارِ از  یبرخ مصححاِن  .و چهار) ی: س١٣٧٧
: ١٣٨۶؛ همو جا : همان١٣٨٠ یلیجا؛ اسماع : همان١٣٧٧ ینیو مدا یافشار ←(اند  هاشاره کرد

در گویش درواری  ]foruz[» فروز«افزون بر این، پیشوند فعلی (قید پیشوندی) . )جا همان
استعمال  [faruz]صورت  و در گویش خوافی نیز به  )۴٠: ١٣٨۶کلباسی  ←(رود  کار می  به
توان گفت پیشوند فعلی (قید  . بنابراین، می)َفروز َامَینذیل ، ١٣٩٠ساعدی  ←(شود  می

، که مصداق عملکرد فرایند انشقاق اولیه است، تکواژی است گویشی و »فروز«پیشوندی) 
   رخداد آن در ترجمۀ ادعیه داّل بر تأثیرپذیری این متن از گویشی محلی است.

  
 های نحوی ترجمۀ ادعیه دیگر ویژگی ٢

دستوری ترجمۀ ادعیه، در قیاس با خصایص مذکور در بخش اول این های  سایر ویژگی
ها نیز، در مقایسه با سایر متون کهن، نادر  مقاله، اهمیت کمتری دارند؛ اما این مؤلفه

توجه است و بررسی  روند و یا بسامد رخداد آنها در این متن چشمگیر و قابل  شمار می  به
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کر آنها ناقص و ابتر خواهد ماند. بنابراین، در های دستوری ترجمۀ ادعیه بدون ذ ویژگی

  گوییم. های نحوی این اثر سخن می ادامه، از دیگر ویژگی
  
 مورد) ٢٢(بسامد: » را -فاعل  -فعل مجهول «رخداد جمالتی مجهول با ساختار  ١-٢

های بعِض آثار متعلق به دورۀ رشد  با فاعل فعل مجهول (نایب فاعل) از ویژگی» را«رخداد 
عمومیت «در این مورد » را«. استعمال )٣٨١  /٢: ١٣٧٧(خانلری تکوین زبان فارسی است و 

» رود که خاص یک یا چند گویش محلی باشد ندارد و مختص به چند متن است. از اینجا گمان می
و  )١۴٧-١۴۶: ١٣٨٣(، صدیقیان )٨٣١-٨٢٩ /١: ١٣٨٠(احمدی گیوی  .1)٣٨۵  /٣(همان: 

تاریخ هایی برای این کاربرد ذکر کرده و آن را از خصایص  مونهن )۴٠٣: ١٣٨٣(فرشیدورد 
شود؛ در این  اند. در ترجمۀ ادعیه نیز شواهدی برای این ویژگی دیده می دانسته بیهقی

آید؛ در واقع،  همراه است، پس از فعل مجهول می» را«شاهدها، فاعل فعل مجهول، که با 
در منابع  ».راـ  فاعل ـ فعل مجهول: «ها در این جمالت بدین صورت است ترتیب واژه

  مذکور، تنها یک شاهد با این ساختار یافت شد:
 

  ).٨٢٩ /١: ١٣٨٠شرح داده آمد این حال را (بیهقی، به نقل از احمدی گیوی 
 

سازی آن  حرکت فاعل به پایان جمله و پس از فعل برای مؤکد کردن فاعل و برجسته
: ١٣٩٠ماهوتیان ←(در این مورد به همین منظور باشد نیز ممکن است » را«است. استفاده از 

. اینک شواهدی از جمالت مجهولی که دارای این )١۶١٨  /٢: ١٣٨٠؛ احمدی گیوی١٢٠- ١١۴
  شود:  آرایش واژگانی است، از ترجمۀ ادعیه نقل می

 

راً [ تعظیم کرده شده او رابزرگ است ذات او، منّزه است از معایب،  : ١٣٨٣ة اآلخر ذخیرة ( ]ُمَوقَّ
١٣٣.(  

َصٰلوٍة ال  ِمْن [ برداشته نشود او راآورم به تو... از نمازی که  درستی که من پناه می ای خدای، به
  ).١۴١و از دعایی که گوش کرده نشود (همان:  ]َفُع ُتْر 

                                                            
: ١٣٧٧خانلری  ←شود ( معلوم نیز مشاهده می همراه با فاعل فعِل » را«رخداد  ،. در بعضی از متون کهن١
٣٨ /٣۵-٣٨۶ .(  
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قبول کرده کننده و اول کسی که  برگزیدی او را از برای رسالت و گردانیدی او را اول شفاعت

ٍع [ راشود شفاعت او  َل ُمَشفَّ وَّ
َ
َل شاِفٍع َو أ وَّ

َ
  ).١٩٩(همان:  ]َجَعلَتُه إٰلهی أ

(همان:  ]ُروُف ُطِلَب َمْع ِإَلیِه الْ  یا َمْن [ شود نیکویی را طلب کرده میای آن کسی که به سوی او 
٢٢١.(  

د شو نمی ام به زنهار تو که استوار و محکم است، آن زنهاری که غلبه کرده  درزننده خدایا، دست
ِذی ال ُیطاَوُل َو ال ُیحاَوُل [ شود او را تغییر داده نمیو  های بیشتر  ؛ برای نمونه٢۶٢(همان:  ]الَّ
  ).٢٧٠، ٢۵٢، ٢٢۴، ١٧۶همان:  ←

 

شود که، در اکثر موارد، تقدیم فعل بر فاعل حاصل  از اصل عربی این جمالت آشکار می
وان این ساختار را متأثر از زبان عربی ت تأثیرپذیری از نحو عربی نیست و تنها در دو مورد می

  دانست:
 

ْر َمْج [ او را کرده شود ُکنهِ  نییتعکه   تو باالتر است از آن یبزرگ
َ
ْن  َفُع ِمْن ُدَک أ

َ
و  ]ِههِ ُیَحدَّ ِبُکنْ  أ

کْ َو ِنْع [ او را ۀشمرده شود همکه   است از آن شترینعمت تو ب
َ
ْن  َثُر ِمْن َمُتَک أ

َ
ْس ُتْح  أ

َ
» ]ِرهاصٰی ِبأ

  .)١٨٠-١٧٩(همان: 
 

خورد؛ در این شواهد،  چشم می در چهار جملۀ دارای این ساخت، ویژگی دیگری نیز به 
شخص و  انطباق شناسه با فاعل به لحاظ عنصر شخص صورت نگرفته و برای ضمیر دوم

  است:  شخص مفرد استفاده شده شخص مفرد از فعل سوم اول
َک َترٰی َو ال ُترٰی [ شود تو را ده نمیدیبینی و  درستی که تو می الف) خدایا، به ُهمَّ ِإنَّ و تو به  ]َاللّٰ

  ).١۴٣محل دیدن برتری (همان: 
َو [ها  به زبان است تو را شده  خواندهها... و  است چشم ب) خدایا، به سوی تو گشاده شده

لْ 
َ
  ). ١۵٣(همان:  ]ُسِن ُدعیَت ِباأل

بعد از آشامیدن او و بازداشته نشوم از  ج) آب ده مرا از حوض کوثر، آبی... که تشنه نشوم
ذادُ َو ال َعنْ [از آن آب دفع کرده نشود مرا موضع برداشتن آب و 

ُ
  ).١٩۶(همان:  ]ُه أ

نْ [ ستوده شده تو را نیازی که د) تو بی
َ
  ).٢٢١و من بندۀ خوارم (همان:  ]َحمیُد َغِنیُّ الْ َت الْ أ

 

ی را ناشی از تأثیرگذاری زبان عربی دانست؛ توان این ویژگ با توجه به اصل عربی ادعیه، نمی
» ج«عنوان معادل فعل مجهول مفرد مذکر مخاطب، در   به» ب«و » الف«ها در  زیرا این عبارت

است.   کار رفته  به » الحمید«نیز در برابر صفت » د«در مقابل فعل مجهول متکلم وحده، و در 
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ا فاعل از مقولۀ حذف شناسۀ فعل به قرینۀ فعل عالوه، در این شواهد، مطابقت نداشتِن شناسه ب به

است  ای که در برخی از متون کهن فارسی رایج و معمول بوده  ماقبل یا مابعد نیست؛ مشخصه
  . )١٣٧- ١٣٣  /١: ١٣٨٠؛ احمدی گیوی ٣٩٠- ٣٨٩  /٢: ١٣٧٧خانلری  ←(در این مورد 

ی اندک و تحت بهار، خانلری، ابوالقاسمی، احمدی گیوی و جوینی، با آوردن شواهد
شباهت دارند و » د«تا » الف«اند که به شواهد  عناوین مختلف، به بررسی جمالتی پرداخته

 ←( ها به قرینۀ یکدیگر نیست مطابقت نداشتِن شناسه با فاعل در آنها ناشی از حذف شناسه
: ١٣٨٠؛ احمدی گیوی ١٩٣: ١٣٩٢ یبوالقاسم؛ ا٣٨٩-٣٨٨  /٢: ١٣٧٧؛ خانلری ۴٠٠ /١: ١٣٧۶بهار 

  . تحلیل ابوالقاسمی از این ساخِت فعلْی علمی و منطقی)٣٠-٢٩: ١٣٩٠؛ جوینی ١٣٨-١٣٧ /١
اند. به گفتۀ  عقیده باره با وی هم رسد؛ احمدی گیوی و جوینی نیز در این  نظر می به 

های  کار رفته که به روش فعل در فارسی نو، چهار نوع فعل به ) ١٩۴-١٩٣: ١٣٩٢(ابوالقاسمی 
های فعلی بازماندۀ  اند؛ این گونه از ساخت عدی ایرانی میانۀ غربی ساخته شدهماضی مت

  و با الگوبرداری از این ساخت و به 1روند شمار می ساخت ُکنایی (ارگتیو) دورۀ میانه به 
هایی که، به جای شناسه، ضمیر منفصْل کنندۀ آنها را مشخص  فعل«اند.  قیاس با آن ایجاد شده

. در اینجا چهار شاهد از متون کهن برای )١٩٣(همان: ونه از این افعال است دومین گ »کند می
  است: » را«شود؛ دو شاهد آخر دارای فاعل همراه با  این ساخت فعلی نقل می

 

  ).۴۶٧  /١: ١٣٣٨(سورآبادی نیشابوری  بودیتر از مادر و پدر  ، بر وی مهربانبیافتیاو را  مااگر 
: ١٣٨٠ یویگ یبه نقل از احمد ،اریسمک ع( یما بر خلل بودکار ش ،ینه من آمده بوداگر 
١٣٧  /١.(  
: ١٣٩٣ یطبر ریتفس ۀترجم( ندارد شیاندوه قوم خو چیه شما راکافر گفت که  لیق نیا
  .)١٢۴٨  /٢: ١٣٨٠ یویگ یاحمد ← زین ؛١١٨۵  /٣
: ١٣٨٠ یویگ یبه نقل از احمد ،یهقی(ب دیآ رفتهیپذ یبه بندگ ما را ند،یب یعال یرا اگر
٨٣٠ /١(.  

 

                                                            
ها و  همان مادۀ ماضی متعدی است که برای همۀ شخص« ۀ غربیمیان ایرانی. فعل ماضی اخباری متعدی در ١

). ١۶۶: ١٣٩٢(ابوالقاسمی » شود رود؛ از روی کنندۀ منطقی آن... شخص و شمار فعل دانسته می کار می  شمارها به
  ). ٧٧: ١٣٩۵شود (آموزگار و تفضلی  نامیده میُکنایی ساختمان ماضی متعدی اصطالحًا 
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شخص  ها و شمارها به صیغۀ سوم ژگی، فعل برای همۀ شخص در جمالت دارای این وی

سازد که فعل باید  کار رفته و ضمیر جدا نقش شناسه را بر عهده دارد و مشخص می مفرد به 
تا » الف«های  شد. ظاهرًا شواهد منقول از ترجمۀ ادعیه، جمله ای استعمال می با چه شناسه

است. افزون بر   است و تحت همین فرایند قیاسی ایجاد شده  نیز از این گونه جمالت ،»د«
توان گفت که ممکن است ساخت فعلی این  این، با توجه به مجهول بودن این جمالت، می

شواهد با الگوبرداری و به پیروی از فعل ماضی نقلی مجهول در ایرانی میانۀ غربی پدید 
شود،  ساخته می ištēdو  ēstēdاز مادۀ ماضی متعدی با «یک صیغه دارد و آمده باشد؛ این فعل فقط 
شخص و شمار فعل از کنندۀ منطقی آن دانسته  ]و[ -ištو  -ēstشخص مفردند از  که هر دو فعل مضارع سوم

  .  )١۶٨: ١٣٩٢همو  ←؛ نیز ۵۶  /٢: ١٣٧۶- ١٣٧۵(ابوالقاسمی » شود می
 

 مورد) ۴٩(بسامد:  مشترک ریضم یجا  به جدا ریبرد ضمار کا ٢-٢
مشترک  ریکاربرد ضم ِی مقتض یکه قواعد دستور یهنگام ،یاز متون متقدم زبان فارس یبرخ در

رخداد ضمیر مشترک را و با توجه به موارد مشابه، انتظار  سخنبر اساس بافت  خواننده، ایاست 
 نیا ،)٢٠۶- ٢٠۵  /٣: ١٣٧٧( یخانلر ۀ. به گفتاست شده  استفاده  جدا ریاز ضم ی، گاهدارد

مشترک  ریضمدر زبان عربی، از آنجا که  خورد؛ چشم می به  قرآن اتیآ ۀترجم مشخصه غالبًا در
حاصل  یژگ یو نیا. اند آورده یم آن یجا  به یشخص ریضم ،ها هیآ ۀدر ترجم گهگاه،وجود ندارد، 

و نیز انوری  انیقیصد. همچنین )۴٧٧- ۴٧۶  /٣همان:  ←(است  یاز عرب یزبان فارس یریرپذیتأث
و  یانور؛ ١١۴- ١١٣: ١٣٨٣صدیقیان  ←(اند  ارائه کردهکاربرد  نیا یبرای شواهدو احمدی گیوی 

 یژگیو نیا ه،یادع ۀاز جمالت ترجم یادیدر تعداد نسبتًا ز .)٣۶٧- ٣۶۶: ١٣٩١ یویگ یاحمد
  کنیم: ها را نقل می گردد؛ در اینجا برخی از این گونه جمله مالحظه می

 

 ]ِقَک َحالِل ِرْز [ توحالل  یفراخ گردان بر من از روز و رحمت خود یگشا مر مرا درهاب ا،یخدا
  .)١۴۶: ١٣٨٣اآلخرة  ذخیرة (

خواهم از تو، ای محل هر شکایتی و ای شنوندۀ هر رازی و ای بینندۀ هر پیدا و ای دانندۀ  می
خود و  یبردار بر ما از فرمان یکه فرض کرد یزیبر چ یخشنود باشهر پنهانی، آن که... 

ْه [ تو ترسول خود و اهل محب یبردار فرمان
َ
  .)١٩٧(همان:  ]ِل ِوالَیِتَک َو أ
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کنندۀ خوار ترسنده از عذاب ترسان ترسندۀ  خوانم من تو را مثل خواندِن خضوع می

هِ ُمْس الْ [ اوکننده نزد پروردگار  رسیدۀ خوارشده... زاری سختی   ).٢٢٩- ٢٢٨(همان:  ]َتِکیِن ِلَربِّ
 تو یبه سو یسازنده مر مرا و بگردان او را راه کننده و شافع را شفاعت مبریبگردان پ ،ایخدا

  ).٢٣٧(همان:  ]إَلیَک [
نعمت خود بر  رییرحمت فرست بر محمد و آل محمد و مگردان تغکنندگان،  ای بهترین انعام

 ،١۵١، ١۴٧همان:  ← شتریب یها نمونه ی؛ برا٢٧١(همان:  ]ِسواَک [ توجز  یکیدست 
١۶٢، ٢٣٩،  ٢٠١، ٩۵٢ .(  

  

 مورد) ٢٢(بسامد:  دیق در نقشکاربرد مصدر  ٣- ٢
بود، اغلب  شهیر همبا فعل  معموالً  ی کهمصدر ،تعدادی از آثار دورۀ نخست زبان فارسی در

معادل مفعول قیودی از این دست  .رفت یم کار  به  دیق در نقش ،»ی« ۀنکر همراه با نشانۀ
رخداد خصوص در تراجم کهن قرآنی کاربرد داشتند.  سی بودند و بهی در زبان فارمطلق عرب

بهار ؛ ۴٧۵  /٣: ١٣٧٧ یخانلر ←(است  یفارس در یعربدهندۀ نفوذ قواعد  این قیدها نشان
در برخی از  .)١٠۶- ١٠۵: ١٣٨٣ دوردی؛ فرش٢٠٩: ١٣٨٣ انیقی؛ صد۵۶۵- ۵۶۴  /٢: ١٣٧۶
 توان یافت: میهای ترجمۀ ادعیه نیز این گونه از قیود را  قسمت

ْر [ یداشتن  دار او را بزرگ  بزرگ   .)١٣۶: ١٣٨٣اآلخرة  ذخیرة ( ]راً یْکبُه تَ َکبِّ
ُتوُب ِإَلیِه [او بازگشتن  یبه سو گردم یم باز

َ
بَ تَ أ   .)١۶٣(همان:  چارهیب ۀکنند خضوع ۀبند ]ةَ ْو

 نید شود یم دهی، و بر]ْحضاً مَ َحَض الَحقُّ َیْم [ یحق خالص شدن نیبه او د شود یالص مخ
 .)١٩۶(همان:  ]ْفضاً َر ُفَض الباِطَل َیْر [ یدنیباطل بر

خواهد خدا تا ببرد از شما گناه را ای اهل بیت پیمبر و پاک گرداند شما را  جز این نیست که می
َرُکْم [از معاصی پاک گردانیدنی  همان:  ← شتریب یها نمونه یرا؛ ب٢٠٧(همان:  ]ِهیراً َتْط  ُیَطهِّ

١، ١٣٣۴١٧، ٢۶ ،٢، ٢٣١۴٢٧٢ ،٠ .(  
 
اند (بسامد:  جاشده   در جمالت مرّکبی که دارای متمم اسمِی جابه» آن«کاربرد ضمیر  ۴-٢

 مورد) ١٣۶
در جمالت مرّکب حاوی متمم (پیرو) اسمی، در صورتی که عناصر اسمی از درون بند متمم به 

طور اختیاری،  و گاهی به  ، گاهی به اجبار»این«جملۀ اصلی (پایه) ارتقاء نیافته باشند، ضمیر 
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جایی بند  جابه«شود: اگر گشتار اختیاری  بالفاصله یا بافاصله، قبل از متمم اسمی ظاهر می

  اجباری است، مانندِ » این«بر این جمالت مرّکب عمل نکند، حضور ضمیر » متمم
  دانستم. می ]علی کتاب را به مینا داد[ متممالف) من این را که 

ها عمل کند و متمم اسمی تغییر مکان یابد، حفظ یا  شده بر این جملهاما اگر گشتار یاد
  اختیاری است، ماننِد » این«حذف ضمیر 

  . )٢٧- ٢۶: ١٣٨٨دبیرمقدم  ←( ]علی کتاب را به مینا داد[متمم دانستم که  ب) من (این را) می
آنها وجود  های ذیل نیز در مؤلفه تمامی، که »ب«مانند جملۀ  هایی  در ترجمۀ ادعیه، جمله

  است:   کار رفته دارد، فراوان به 
  است.  استفاده شده» این«جای  به » آن«نها، از ضمیر ـ در همۀ آ

  است.  ، با وجود اختیاری بودِن ابقای این ضمیر، حفظ شده»آن«ـ در همۀ آنها، ضمیر 
  است. آمده » آن«بالفاصله بعد از » که«ـ در همۀ آنها، 

  است. مقدم شده » آن که«ی بر ـ در همۀ آنها، فعل اصل
با ارائۀ  است، اما فرشیدورد  خانلری از جمالتی با این ساختار و مختصات سخن نگفته 

و، در این موارد، بند متمم اسمی را در   ها اشاره کرده شاهدی از سعدی، به این گونه جمله
ن متقدم . در متو)٢٨٨-٢٨٧: ١٣٨٢فرشیدورد  ←( است دانسته » آن«حکم بدِل ضمیر 

  ها موجود است: فارسی، شواهد دیگری نیز با این ساختار و ویژگی
 

 درآورد شب را در روز و درآورد روز را در شب -عز و جل  - ی که خدا  تو آن ینیب ینم
 :١٣٨٠ی نیشابوریسورآباد ←های بیشتر  ؛ برای نمونه٢٩۴ /١۵ :١٣۶٩ی (ابوالفتوح راز

 .)۴١۴ /١ :١٣٧۵ی نیاسفرا ؛٣١۶ /١
 

  کنیم:  اینک چند نمونه از این قسم جمالت را از ترجمۀ ادعیه نقل می
 

ْن [حق آن که  خواهم از تو ای معبود به می
َ
قبیح نگردانی بنیه و بدن مرا به آتش دوزخ و آن که  ]أ

ْن [
َ
  ).١۴٠: ١٣٨٣اآلخرة  ذخیرة بکنی با من آن چیزی که تو سزاوار آنی ( ]أ

ْن [دهم آن که  گواهی می
َ
هیچ معبودی مگر خدا. تنهاست، نیست انبازی مر او و  نیست ]أ

نَّ [دهم آن که  گواهی می
َ
 ).١۶۵محمد بندۀ خداست (همان:  ]أ

نّ [آن که من  ،که نزد تو است ،اگر باشد در لوح محفوظ
َ
بدبختم و محروم از لطف تو...  ]یأ
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  ).١٧۴مرا (همان:  یو محروم یپس محو و نابود نما از لوح محفوظ بدبخت

ْن [کنم از تو، به حق محمد و آل محمد، آن که  درستی که من طلب می یا، بهخدا
َ
رحمت  ]أ

ْن [که   فرستی بر محمد و آل محمد و آن
َ
دور گردانی از رحمت خود آن کسی را که انکار کند  ]أ

  ).٢٠۶حق این روز را (همان: 
نَّ [دانم آن که تو  می

َ
  ).٢٣٢: از برای خوانندۀ خود به محل اجابتی (همان ]َک أ

 [دهم آن که  گواهی می
َ
نَّ [موت حق است و آن که  ]نَّ أ

َ
از قبر برانگیزانیدن حق است و آن که  ]أ

نَّ [
َ
نَّ [حساب اعمال حق است و آن که ترازوی اعمال بندگان حق است و آن که  ]أ

َ
بهشت  ]أ

، ١۴٢همان:  ←های بیشتر  ؛ برای نمونه٢۵۵-٢۵۴حق است و دوزخ حق است (همان: 
١۶٢١، ١٩٧، ١٨٢، ٩۵ ،٢۴۵ ،٢۵٢٧، ٧۶ ،٢٨١.(  

 

ْن «در برابر حروف » آن که«شود، در این متن، اغلب، عبارت  طور که مالحظه می همان
َ
یا » أ

نَّ «
َ
  است.  عربی واقع شده » أ

کید بر محتوای بند متمم صورت گرفته » آن«رسد ابقای ضمیر  نظر می به  است؛  برای تأ
های چهارگانۀ مذکور، فعل جملۀ اصلی از نوع بیانی یا طلبی  در بیشتِر شواهِد داراِی ویژگی

است باور یا درخواستی را که  قصد داشته » آن«است و مترجِم ادعیه با حذف نکردِن ضمیر 
  ای مؤکد ابراز دارد. بند متمم حاکی از آن است، به گونه

 
وابسته بدان  به منادا در بند موصولِی   شخص راجع های سوم کاربرد ضمایر و شناسه ۵-٢

 مورد) ٩۴(بسامد: 
به منادا از   روند و در آنها منطقًا راجع کار می شخص به  های ندایی برای خطاب به دوم جمله

تاریخ زبان شود. در جمالت ندایِی منقول در  شخص استفاده می های دوم ضمایر و شناسه
. اما در ترجمۀ )٢٩١-٢٨٨  /٣: ١٣٧٧خانلری  ←(است  نیز این اصل رعایت گردیده  فارسی

های مرتبط با منادا و  شود که در بندهای موصولِی وابسته به منادا شناسه ادعیه بارها دیده می
، تحت عنوان )۴٩: ١٣٨٣ ←(. صدیقیان 1شخص است به آن از نوع سوم  ضمایر راجع

                                                            
: ١٣٨٣ اآلخرة  ذخیرة ←است (  به منادا استفاده شده  راجع» او«از ضمیر  نیز در دو جملۀ سادۀ ترجمۀ ادعیه. ١

  شد. پوشی چشمشواهد از ذکر این خصیصه  علت کمِی   به .)١٩٣، ١٧۴
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، دو شاهد برای این کاربرد ذکر کرده »شخص مفرد مفرد به سوم شخص التفات از دوم«

  آوریم: که یکی از آنها را در اینجا می است، 
  

  . جا) ، به نقل از صدیقیان: همانسمک عیارشاد باش ای مردی که چنین زخمی زند (
  

  شود: اینک شواهدی برای این ویژگی از ترجمۀ ادعیه نقل می
  

ط شنیدنی از شنیدن دیگر، ای آن کسی که در غل ]َغُلهُ ال َیْش [دارد او را  ای آن کسی که بازنمی
ُطهُ [اندازد او را  نمی ال [گرداند او را  های مختلفه، ای آن کسی که ملول نمی مسأله ]ال ُتَغلِّ

  ).١٣٨: ١٣٨٣ اآلخرة ذخیرة کنندگان، بچشان مرا خنکی آمرزش خود ( مبالغۀ مبالغه ]ِرُمهُ ُیبْ 
کسی که  از هالکت، ای آن ]ال َیخاُف [ترسد  مرگ و نمی ]ال َیُذوُق [چشد  ای آن کسی که نمی

هُ [رساند او را  مضرت نمی گناهان بندگان... رحمت فرست بر محمد و آل محمد  ]ال َتُضرُّ
  ).١۴۶(همان: 

ْر [ای آن کسی که امیدوارم به او 
َ
نزد هر  ]َسَخَطهُ [از برای هر نیکویی و ایمنم از خشم او  ]ُجوهُ أ

اندک... رحمت فرست بر  گناه بسیار را به معذرت ]ِطیُیْع [بخشد  گناهی. ای آن کسی که می
  ). ١٧۴محمد و اهل بیت محمد (همان: 

  ).٢١٣(همان:  ]ُتوَر َمْو الْ [سالم بر تو... ای یگانه که قصاص کرده نشده قاتل او را 
دوایی آنچه بسیار شده از درد، ای آن کسی که چون  به اندک ]ُیِزیُل [گرداند  ای آن که زایل می

  ).٢۴٣(همان:  ]َوفا[، وفا کند ]َوَعَد [وعده کند 
همان:  ←های بیشتر  ؛ برای نمونه٢۶٩(همان:  ]یا صمد[ای آن کسی که نزاد از او کسی 

١، ١٣٩۶۴ ،١٩، ١٧٧۵ ،٢٧، ٢٢٨، ١٩٨۴ .(  
  

شود که، در بیشتر شواهد، افعال و ضمایر  با مراجعه به اصل عربی ادعیه مشخص می
ای  اند. این امر نشانه مدهشخص عربی آ شخص فارسی در برابر افعال و ضمایر سوم سوم

  است از تأثیرگذاری قواعد زبان عربی بر این متن فارسی.
 
مطابقت مسند صفتی بند موصولی با موصوف جمع ساخت موصولی از نظر شمار  ۶-٢

 مورد) ۴٨(بسامد: 
گهگاه، در متون بازمانده از نخستین دورۀ زبان فارسی، صفت، بر اثر مطابقت با موصوف، 

ای  . در ترجمۀ ادعیه نیز گونه)١٢۴-١٢٢  /٣: ١٣٧٧(خانلری است   آمده می به صورت جمع
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های مرّکب دارای بند  شود؛ در برخی از جمله خاص از هماهنگی صفت و موصوف دیده می

کار رفته، با موصوف جمع جملۀ  موصولی، هنگامی که صفت در نقش مسنِد بند موصولی به
  اهدی برای این ویژگی:؛ شو1کند پایه از نظر شمار مطابقت می

   

: ١٣٨٣ اآلخرة ذخیرة ( ]َعیِن ُحوِر الْ الْ [اند  چشمان خواهم از تو حوران بهشت که فراخ می
١۴٣.(  
که دور گردانیدی از پیمبران تو و   خواهم از تو آن که... دور گردانی غم را از من همچنان می

  ).١۶٩(همان:  ]لّصاِلحیَن ِعباِدَک ا[اند  های تو و بندگان تو که نیکوکاران فرستاده
اند بر راه  اند و خوانندگان اند و پیشوایان خدایا، رحمت فرست بر محمد و آل محمد که امامان

 [اند  راست و بزرگان
َ
ٍد اْأل ِة َو الْ آِل ُمَحمَّ اَدةِ ِئمَّ عاِة و السَّ   ).٢٠۴همان: ( ]قاَدِة و الدُّ

ُبوَن َمالِئَکُة الّلِه الْ [د ان گیرند به خدا فرشتگان خدا که مقّربان پناه می و پیمبران خدا که  ]ُمَقرَّ
نْ [اند  شدگان فرستاده

َ
همان:  ←های بیشتر  ؛ برای نمونه٢٧٠(همان:  ]َسُلوَن ُمْر ِبیاُء الّلِه الْ أ

١۵١، ٠۶٢، ٧۴٢، ٠۵٢٨٢، ١.(  
  

شواهد داِلّ بر آن است که غالبًا مطابقت صفت با موصوف جمع به تبعیت از اصل عربی 
  است.   یه و حاصل پیروی از سیاق زبان عربی بودهادع

  
  مورد) ٢١حذف نکردن ضمیر فاعلی از بند موصولی (بسامد:  ٧-٢

حذف ضمیر غیرمؤّکد فاعلی از قواعد مشهور زبان فارسی است. بر طبق این قاعده، اگر 
کید  صورت ضمیر شخصی باشد، از جمله حذف می به  فاعل دستوری گردد، مگر آنکه تأ

های موصولی، ضمیِر  ی بر آن ضمیر مورد نظر باشد. بر مبنای همین اصل، در ساختخاص
. اما )۴۴-۴٠: ١٣٨٨دبیرمقدم  ←(شود  مرجِع با موصوف از بند موصولی حذف می فاعلِی هم

مرجِع با  شود که ضمیِر فاعلِی هم در بعضی از آثار دورۀ اول زبان فارسی، به ندرت دیده می
است. خانلری دو شاهد از  ی در بند موصولی حفظ و ابقا شده موصوِف ساخِت موصول

                                                            
 مسند با مسنٌدالیه جمع مطابقۀ البته در ترجمۀ ادعیه، مطابقت صفت با موصوف جمع در ساخت ترکیب وصفی و .١

 کمبودعلت   به. )١۵۶، ٢٣٣ :١٣٨٣ اآلخرة ذخیرة ←(برای نمونه  خورد چشم می  بهجا هفت در در جمالت ساده 
  آنها از ذکر این ویژگی صرف نظر شد. شواهد و مشکوک بودن برخی از
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ناصر خسرو برای این ویژگی آورده و حذف نشدن ضمیر  الحکمتین جامعو تفسیر سورآبادی 

کید دانسته  را به    کنیم:  است. یک شاهد از این دو را در اینجا نقل می علت تأ
  

: ١٣٧٧ابوری، به نقل از خانلری بیافرید (سورآبادی نیش اوبه حق آن خدای که شما را 
١٩  /٣۴ .(  

  

در ترجمۀ ادعیه، شواهدی با این ویژگی وجود دارد. در بندهای موصولِی َده مورد از آنها، 
گونه که در آن قسمت اشاره  شود. همان نیز مشاهده می ١- ٢شده در بخش  مشخصۀ مطرح

کید بر فاعل بوده بعد از آن » را«کردیم، مؤخر ساختن فاعل فعل مجهول و کاربرد  برای تأ
  رسد: نظر می است؛ پس، در این موارد، حذف نشدن ضمیر فاعلی منطقی به  

  

و از دعایی که گوش  ]َفُع َصٰلوٍة ال ُتْر  ِمْن [را  اوآورم به تو... از نمازی که برداشته نشود  پناه می
  ).١۴١: ١٣٨٣ اآلخرة ذخیرة کرده نشود (

ْص [را  اوحارمی که مباح کرده نشده صبح کردم من در محارم خدا، آن م
َ
ُت ِفی ِحَمی الّلِه َبْح أ

ذی ال ُیْس  شود و در ریسمان خدا، آن  و در عهد خدا، آن عهدی که شکسته نمی ]َتباُح الَّ
شود بر او و در بازداشتن  شود و در جوار خدایی که ظلم کرده نمی ریسمانی که بریده نمی
ذی ال ُیْد َمنْ  َو ِفی[را  اوشود  خدایی که دیده نمی ؛ برای شواهد ٢۵٢(همان:  ]َرُک ِع الّلِه الَّ

  ).٢٢۴، ٢٢٣، ٢٢١، ١٧۶همان:  ←بیشتر 
  

نشان  شود. مراجعه به اصل عربی ادعیه مالحظه نمی ١-٢مابقی شواهد، ویژگی  در
  زبان عربی نیست: ریتأثفاعلی ناشی از  ریضم پنج مورد، حذف نشدِن در  ،که دهد می

  

 یا َمْن [چیزی که تحفه آورده شده او را  گزیند اندک کند و می اختیار می وا ای آن کسی که
ُر  یا َمْن [گرداند نعمت را  زایل نمی او... ای آن کسی که ]َحُف َتبی َصغیَر ما ُیتْ َیْج  ال ُیغیِّ

ْع  و راست ... مر ت]َحَسَنةَ ُیثِمُر الْ  یا َمْن [گرداند نیکی را  بسیار می او ... ای آن کسی که]َمةَ النِّ
  ).١٧٧برتری (همان: 

ذی کاَن َقبْ [پیش از همه چیز  اوای آن کسی که بود  ... مر تو راست ثنا ]َل ُکلِّ َشیءٍ یا َذا الَّ
  ).٢٠٠همان:  ←؛ نیز ١٨۶(همان: 

  

است؛ در شواهد  ظاهرًا در این جمالت، حفظ ضمیر فاعلی با هدفی گفتمانی انجام شده 
ن رفته و ضمیر فاعلی، برای تأکید بر فاعلیت خدا و تکبیر و مذکور از اعمال و صفات الهی سخ
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تعظیم او، ابقا شده است. اما در شش مورد دیگر، ضمیر فاعلی در برابر ضمیر موجود در اصل 

  :است  بوده یعرب نتیجۀ تأثیرپذیری از قواعد ریضم نشدِن  حذفو   عربی آمده
  

... رحمت فرست ]ٌر یَقِد  شاءُ یَ ما  یَعلٰ ُهَو ْن مَ  ای[تواناست  خواهد یبر آنچه ماو که  یآن کس یا
  ).٢٢٨(همان:  بر محمد و آل محمد

ِذی ِبْس [تدبیرکنندۀ کارهاست او  به نام خدایی که  ُهَو ِم الّلِه الَّ
ُ
ُر اْأل ؛ نیز ٢٧٠(همان:  ]ُمورِ ُمَدبِّ

  ). ٢۴۴، ٢٠٧، ١٨۴همان:  ←
  

افعال  یها تق از مجهولمش یمفعول یها : بسامد درخور توجه صفتیصرف یژگیو  ٣
 مورد) ٢٢(بسامد:  بمرکّ 

ای از  شود و گونه ساز ساخته می فعل مجهول از ترکیب اسم مفعول + فعل کمکِی مجهول
های اسم مفعول خود برگرفته از افعال  افعال مرّکب است. در برخی از افعال مجهول، صورت

. در ترجمۀ ادعیه، )١٧٣: ١٣٨٨بیرمقدم د ←اطالع داده شدن (، ارسال کرده شدناند؛ ماننِد  مرّکب
 اند از:  صفت مفعولی مشتق از این نوع افعال مجهول وجود دارد، که عبارت ٢٢

َلة[» شده گردانیده بزرگ«؛ ]ُجّو َمْر [» شده امیدداشته«؛ ]ُعَتقاء[»  ها شده آزادکرده« » شده کرده پاک«؛ ]ُمَجلَّ
َرة[ َهم[» شده کرده تهمت«؛ ]ُمَطهَّ ق[» شده داده توفیق«؛ ]ُمتَّ » شده کرده حالل«؛ ]َحمید[» شده ثناگفته«؛ ]ُمَوفَّ
؛ ]ُطَلقاء[» ها شده کرده خالص«؛ ]ُطَلقاء[» ها شده ساخته خالص«؛ ]َحمید[» شده حمدگفته«؛ ]ُمباَحة[
؛ ]غُوبَمْر [» شده کرده رغبت«؛ ]ِدّی َمهْ [» شده راه راست یافته«؛  ]دّییَن َمهْ [» شدگان نموده راست  راه «
» شده کرده رد«؛ ]ُلومَمْظ [» شده کرده ظلم«؛ ]َشهید[» شده یافته شهادت«؛ ]َمسُموم[» شده زهرداده«
َبة[» شده ناامیدگردانیده«؛ ]ُدوَدةَمْر [ ع[» شده کرده فراخ«؛ ]ُمَخیَّ ؛ ]ُدورَمْق [» شده کرده معّین«؛ ]ُمَوسَّ
، ٢٣٢، ٢٢۵، ١٧۴، ١٨٣، ٢٧٧، ١٨۵، ١٩۵، ٢٠۵: ١٣٨٣ اآلخرة ذخیرة ( ]َوِصّی [» شده کرده وصیت«

٢، ١٨٧۶۴ ،١، ١٩٨۴١، ٣۶١٩، ٠۴ ،٢٢، ٢٨٠۶ ،٢٧٩، ٢٧٠(.  
اند.  کار رفته  های عربی به عنوان برابرنهاد اسم مفعول   بیشتر این صفات مفعولی فارسی به

  شود. غیر از این مورد، در ترجمۀ ادعیه، ویژگی صرفی قابل اعتنای دیگری یافت نمی  به
های دستوری ترجمۀ ادعیه، بر اساس میزان اهمیت و نیز با توجه به  این مقاله، ویژگی در

شناختی، مرتب و ارائه شدند. از آنجا که، در تحقیقات  نظم و ترتیب رایج در دستورهای زبان
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ها اهمیت بسیاری  شناختی، بررسی و در نظر داشتِن بسامد رخداد ویژگی دستوری و سبک

های دستوری این متن به ترتیب  ویژگی ۴بندی مطالب، در جدول  ر جمعمنظو  دارد، و به
  شود: بسامد رخداد ارائه می

  

  اآلخرة ذخیرة  یۀادع ۀدر ترجمه و برجست ابیکم ی دستوریها یژگیو ـ بسامدنمای  ۴جدول 
  

  بسامد رخداد ویژگی دستوری  ردیف
  مورد ١٣۶   جاشده   ابهجِیاسممتمِمیداراِبمرکّ در جمالِت»آن«ریکاربرد ضم  ١
  مورد ٩٩    اضافهشیعنوان حرف پبه»را«بدون»مر«یتکواژ دستوررخداد  ٢
  مورد ٩۴ وابسته بدان ِی به منادا در بند موصولشخص راجعسومیهاو شناسهریکاربرد ضما  ٣
  مورد ۴٩ مشترکریضمیجاجدا بهریکاربرد ضما  ۴

۵  
 از نظر ی،با موصوف جمع ساخت موصول یبند موصول یمطابقت مسند صفت

 شمار
  مورد ۴٨

  مورد ٢۶  )یشوندیپدی(قیفعلشوندیعنوان پبه»فروز«رخداد تکواژ  ۶
  مورد ٢٢  »را-فاعل-فعل مجهول«مجهول با ساختاریرخداد جمالت  ٧
  مورد ٢٢ دیکاربرد مصدر در نقش ق  ٨
  مورد ٢٢  بافعال مرکّ  یهاهولمشتق از مجیمفعولیهابسامد درخور توجه صفت  ٩
  مورد ٢١ یبند موصولازیفاعلریضمکردنحذف ن  ١٠
  
  گیری نتیجه ۴

رخداد تکواژ اند از:  عبارت اآلخرة  ذخیرةهای دستوری ترجمۀ ادعیۀ  ترین ویژگی مهم
در مقایسه با  و بسامد درخور توجه آن اضافه شیعنوان حرف پ   به» را«بدون » مر« یدستور
» فروز«کاربرد تکواژ فراوانی نسبی و  تون متعلق به دورۀ رشد و تکوین زبان فارسی؛دیگر م

 بیشتِر موارددر  »مر«اضافۀ  حرف پیش ،این متندر . )یشوندیپ دی(ق یفعل شوندیعنوان پ  به
بسامد رخداد است.  کار رفته  به  غیر از مفعول صریحهایی  همراه با نقش درصد) ٩٢حدود (

؛ اما در درصد است ٨/٩٨نیز  حیاز مفعول صر  ریغ یبا عناصر» مر... را« ۀرااضافیحرف پ
درصد است. کثرت  ٨/٢۴با این عناصر نحوی » را«اضافۀ  مقابل، بسامد حضور حرف پس
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و   با این عنصر جلوه» مر... را«و » مر«با مفعول صریح و قّلت چشمگیر کاربرد » را«رخداد 

نقش  نمودِن  گانهیو  تیتثبجهت در  یزبان فارس یجیتدر سیرو  نمودی است از دگرگونی
حروف دیگر به  آن وظایف نحوی سایر یو واگذار حیمفعول صر نشانۀعنوان   به» را« ینحو

دهند که در ترجمۀ  عالوه، ارقام مذکور نشان می به  .یدستور یها ساخت سایر ایاضافه 
و  ی همگون با یکدیگرکرد و رفتارکار »مر... را« ۀرااضافیو پ» مر« ۀاضاف شیپادعیه، حروف 

  دارند.» را« ۀاضاف متفاوت با حرف پس
توان بر اساس  در ترجمۀ ادعیه را می» مر«اضافۀ  بسامد نسبتًا باالی رخداد حرف پیش 

برخی از تحوالت تاریخی  شناختی نحوی زبان فارسی توجیه کرد: های رده یکی از دگرگونی
) VOمیانی ( شناختی فعل های رده با مشخصهمت زبانی زبان فارسی به رانش بیشتر آن به س

به  آنها و جایگاه نقششدِن  و محول رااضافهیحروف پ یجیتدر محو شدن ند؛ا شده منجر
 ۀرااضافیپ زین یهادع ۀدر ترجم. است یشناخت رده غییراتت نیاز ا یکی اضافه شیحروف پ

 است. فراوانی  سپرده» مر« ۀاضاف شیپ  خود را بهجای ، توجه  قابل یدر موارد، »مر... را«
  است. در این متن آن ۀژیو اتیاز تجلی و شناخت رده یدگرگون نیاز ا یناش» مر«رخداد 

های پایۀ  همراه با فعل ]foruz[» فروز« ی (قید پیشوندی)فعل شوندیپدر ترجمۀ ادعیه، 
فرایند انشقاق  است. این پیشوند مصداقی است از عملکرد کار رفته  به  »آوردن«و » آمدن«

همخوان انفجاری  از ]δ[ای ـ دندانی ذال معجمه  گونۀ سایشی تیغه ای که طّی آن واج  اولیه
 نیا؛ دیگرد / ادغامz/ یلثوی ـ ا غهیت یشیو با همخوان سا افتی/ انشقاق d/ ای ـ دندانی تیغه
شمار    به» فرود«ویشِی گونۀ گتکواژ» فروز«توأم بود.  نیز »ز«به » ذ« ۀسینو لیتبد اب ییآوا رییتغ
  .است یمحل یشیمتن از گو نیا یریرپذیتأثداِلّ بر  هیادع ۀآن در ترجمرود و حضور  می

های  از دیگر ویژگی» راـ  فاعلـ  فعل مجهول«ساختار  بامجهول  یجمالتحضور 
پس از » را«ها، حرکت فاعل به پایان جمله، و کاربرد  نحوی مهم این اثر است. در این جمله

همچنین، در تعدادی از این گونه  است. فاعل بوده  یساز برجسته و د کردنمؤکّ  منظور  به  آن
و آوردن فعل  عنصر شخص نظرشناسه با فاعل از جمالت مجهول، مطابقت نداشتِن 

شود. احتماًال این  مشاهده میشخص مفرد  اول یاشخص  دوم ریبرای ضم شخص مفرد سوم
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 انهیم یفارس یمتعد یاز ساخت ماض یبا الگوبردارو ساخت فعلی تحت فرایندی قیاسی 

  است. پدید آمده  روش ماضی نقلی مجهول فارسی میانه و یا به  )ناییساخت کُ (
، مشترک ریضم یجا  جدا به ریکاربرد ضمادر ترجمۀ ادعیه، شواهدی نسبتًا فراوان برای 

ۀ پیروی از اصل عربی خورد. این کاربردها نتیج چشم می به  دیمصدر در نقش ق و کاربرد
  ادعیه و حاصل تأثیرپذیری از قواعد زبان عربی است. 

  اند  جاشده   جابه ِی متمم اسم مرّکبی که حاویدر جمالت  »آن« ریکاربرد ضم
، »آن« ریضمُپربسامدترین ویژگی این متن است. در همۀ شواهد دارای این مشخصه، 

فاصله بعد بدون » که«آنها،  ۀدر هم شده؛حفظ  ،اختیاری بودِن حذف یا ابقای آن وجود با
در این » آن«ظاهرًا ابقای ضمیر  است. گردیده م مقّد » آن که«بر  یفعل اصلو   ؛آمده» آن«از 

  است. بوده متمم مدلول بند بر  دیتأک برای قسم جمالت
 یها و شناسه ریکاربرد ضمااند از: کثرت  های نحوی ترجمۀ ادعیه عبارت دیگر ویژگی

 یبند موصول یمطابقت مسند صفت ؛ ووابسته بدان ِی موصول به منادا در بند ص راجعشخ سوم
نفوذ قواعد زبان  . این دو ویژگی ناشی ازاز نظر شمار یبا موصوف جمع ساخت موصول
 ِی فاعل رِ یضم کردِن حذف نبر این، در صفحاتی از این متن،   عربی در فارسی است. افزون

شود. در بیشتر موارد، این  ی مشاهده میبند موصول از یصولمرجِع با موصوِف ساخِت مو هم
  است. انجام شده بر فاعل  دیتأک یبرا ی وگفتمان یهدف ابقای ضمیر فاعلی با

بسامد های کمیاب، برجسته و ارزندۀ این متن به حیطۀ نحو ارتباط دارند.  بیشتِر ویژگی
مهم آن در  ۀتنها مشخص بکّ افعال مر یها مشتق از مجهول یمفعول یها درخور توجه صفت

  است. صرف ۀحوز
  
  منابع 

  ، چاپ نهم، تهران: معین. زبان پهلوی، ادبیات و دستور آن)، ١٣٩۵آموزگار، ژاله و احمد تفضلی (
پارسی بخشی از تفسیری  به کهن تفسیری از بخشیبر  »مقدمه« ،)١٣٧۵( سیدمرتضی شیرازی، زادۀ الّله آیة

  .١٣٧۵ ،یری کهن به پارسیبخشی از تفس ← ارسیپ هکهن ب
، به روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن)، ١٣۶٩بن محمد ( بن علی  ابوالفتوح رازی، حسین 
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های اسالمی آستان قدس  تصحیح محمدجعفر یاحقی و محمدمهدی ناصح، مشهد: بنیاد پژوهش

  رضوی. 
 نیسازمان مطالعه و تدو، تهران: انهای باستانی ایر راهنمای زبان)، ١٣٧۶-١٣٧۵ابوالقاسمی، محسن (
  .ها (سمت) دانشگاه یکتب علوم انسان

، چاپ نهم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم دستور تاریخی زبان فارسی)، ١٣٩٢ــــــــــ (
  ها (سمت). انسانی دانشگاه

  ، تهران: نشر قطره.دستور تاریخی فعل)، ١٣٨٠احمدی گیوی، حسن (
)، به کوشش فیلیپ ژینیو، ترجمه و تحقیق ژاله آموزگار، چاپ پنجم، تهران: ١٣٩۴( نامه ارداویراف

  شناسی فرانسه در ایران. انتشارات معین و انجمن ایران
، به تصحیح نجیب تاج التراجم فی تفسیر القرآن لألعاجم)، ١٣٧۵اسفراینی، ابوالمظفر شاهفوربن طاهر (

  ران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.اکبر الهی خراسانی، ته مایل هروی و علی
  . ١٣٨٠، طرسوسی ← نامه ابومسلمبر » مقدمه«)، ١٣٨٠اسماعیلی، حسین (

  .١٣٨۶، نامه حاتم←  نامه  حاتمبر » مقدمه«)، ١٣٨۶ــــــــــ (
  . ١٣٧٧، هفت لشکر ← هفت لشکربر » مقدمه«)، ١٣٧٧افشاری، مهران و مهدی مداینی (

  .سخنتهران: ، چاپ هفتم، گ بزرگ سخنفرهن)، ١٣٩٠حسن ( ،یانور
  ، چاپ دوم، تهران: فاطمی.٢دستور زبان فارسی )، ١٣٩١انوری، حسن و حسن احمدی گیوی (

زادۀ شیرازی، تهران: مرکز  الّله )، تحقیق و تصحیح سیدمرتضی آیة١٣٧۵( بخشی از تفسیری کهن به پارسی
  فرهنگی نشر قبله و دفتر نشر میراث مکتوب.

  ، چاپ نهم، تهران: مجید.شناسی (تاریخ تطور نثر فارسی) سبک)، ١٣٧۶دتقی (بهار، محم
)، به تصحیح و تحشیۀ محمد روشن، چاپ دوم، ١٣٨٠( نامۀ طبری (گردانیدۀ منسوب به بلعمی) تاریخ

  تهران: سروش.
  )، به تصحیح حبیب یغمایی، چاپ سوم، تهران: دانشگاه تهران.١٣٩٣( ترجمۀ تفسیر طبری

)، به تصحیح محمدجعفر یاحقی، تهران: مؤسسۀ فرهنگی ١٣۶۴ق) (۵۵۶(نسخۀ مورخ ن ترجمۀ قرآ
  شهید محمد رواقی.

  )، به تصحیح محمود مدبری، کرمان: دانشگاه شهید باهنر کرمان.١٣٨٣( ترجمۀ قرآن ماهان
ین ترجمه تر اآلخرة (همراه با کهن ذخیرة )، ١٣٨٣( عبدالصمد بن علی  بن  محمد بن ی علتمیمی سبزواری، 

  ، به تصحیح و تحقیق سیدمحمد عمادی حائری، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.از ادعیۀ شیعه)
  .نسفی ← تفسیر نسفیبر » مقدمه«)، ١٣٩٠جوینی، عزیزالّله (
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  )، به تصحیح حسین اسماعیلی، تهران: معین.١٣٨۶( نامه حاتم
  ، تهران: مدرسه.سیدستور زبان فار)، ١٣٨٧محمد و دیگران ( شناس، علی حق

  ، چاپ دوم، تهران: انجمن کلیمیان تهران.فرهنگ عبری ـ فارسی)، ١٣۶٠حییم، سلیمان (
  ، چاپ ششم، تهران: فردوس.تاریخ زبان فارسی)، ١٣٧٧خانلری، پرویز ناتل (

، چاپ دوم، تهران: مرکز شناختی فارسی (مجموعۀ مقاالت) های زبان پژوهش)، ١٣٨٨دبیرمقدم، محمد (
  دانشگاهی. نشر

، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی های ایرانی شناسی زبان رده)، ١٣٩٢(ــــــــــ 
  ها (سمت). دانشگاه
  ، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.نامۀ دهخدا لغت)، ١٣٧٧اکبر ( دهخدا، علی

  .١٣۶۵، مقامات حریری ← مقامات حریری، بر »مقدمه«)، ١٣۶۵رواقی، علی (
، مشهد: ١فرهنگ، تلفظ واژگان و اصطالحات در گویش مردم والیت خواف )، ١٣٩٠ساعدی، احمدقلی (

  نشر شاملو.
 مهدی و مهدوی یحیی تصحیح ،قرآن های قصه و ترجمه ،)١٣٣٨( عتیق ابوبکر نیشابوری، سورآبادی

  تهران. دانشگاه بیانی، تهران: انتشارات
 اکبر سعیدی سیرجانی، تهران: فرهنگ نشر نو. به تصحیح علی، تفسیر سورآبادی)، ١٣٨٠ــــــــــ (

، نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی تبریز، »را در زبان فارسی امروز«)، ١٣۴٩اشرف ( ، علی صادقی
  ؛٢٢-٩، ص٩٣ش

 ، تهران: دانشگاه آزاد ایران.تکوین زبان فارسی)، ١٣۵٧ــــــــــ (

  ، تهران: سخن.بان فارسیمسائل تاریخی ز)، ١٣٨٠ــــــــــ (
  .٢٩٠، ص١، شنامۀ فرهنگستان) نامۀ ویژهنویسی ( فرهنگ، »دربارۀ یازگار«)، ١٣٨۶ــــــــــ (

، تهران: های نحوی زبان فارسی در نثر قرن پنجم و ششم هجری ویژگی)، ١٣٨٣دخت ( صدیقیان، مهین
  فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

، به تصحیح حسین اسماعیلی، تهران: انتشارات معین و نشر نامه ابومسلم)، ١٣٨٠طرسوسی، ابوطاهر (
  شناسی فرانسه در ایران. قطره و انجمن ایران

  ، به تصحیح هلموت ریتر، تهران: توس.نامه الهی)، ١٣۵٩عطار نیشابوری، فریدالدین (
  تمیمی سبزواری.  ← ذخیرةاآلخرةبر » مقدمه«)، ١٣٨٣عمادی حائری، سید محمد (

، دانشنامۀ جهان اسالم، »بن عبدالصمد تمیمی بن محمد بن علی   سبزواری، علی«)، ١٣٩۶ـ (ـــــــــ
  .٧٣٠- ٧٢۶، ص٢٢، جالمعارف اسالمی رةدایتهران: بنیاد 
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  ، تهران: نشر دانش ایران.بررسی چند متن کهن فارسی ـ یهودی)، ١٣٨٨غنی، ناهید (

ژوهشگاه علوم  به تصحیح مهران افشاری، تهران: پ)، ١٣٨٢( ها و رسائل خاکساریه (سی رساله) نامه فتوت
  انسانی و مطالعات فرهنگی.

  ، چاپ سوم، تهران: امیر کبیر.جمله و تحول آن در زبان فارسی)، ١٣٨٢فرشیدورد، خسرو (
  ، تهران: سروش.فعل و گروه فعلی و تحول آن در زبان فارسی)، ١٣٨٣ــــــــــ (

)، به کوشش ١٣۶٣( با ترجمۀ فارسی کهن) ۴ی (شمارۀ فرهنگ لغات قرآن خطی آستان قدس رضو
  احمدعلی رجائی بخارایی، تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

 کتابخانۀ در محفوظ کهن خطی نسخۀ ١۴٢ اساس بر قرآن فارسی برابرهای فرهنگ( قرآنی نامۀ فرهنگ
وم، مشهد: بنیاد )، با نظارت محمدجعفر یاحقی، چاپ د١٣٧٧( )رضوی قدس آستان مرکزی
  های اسالمی آستان قدس رضوی. پژوهش

، سازی های ایرانی و کاربرد آنها در واژه ها و گویش وندهای اشتقاقی فعلی در لهجه)، ١٣٨۶کلباسی، ایران (
 ، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.نامۀ فرهنگستان ٢٨ضمیمۀ شمارۀ 

  ترجمۀ مهستی بحرینی، تهران: هرمس.، گیری زبان فارسی شکل)، ١٣٨۴الزار، ژیلبر (
، ترجمۀ مهدی سمائی، چاپ ششم، شناسی دستور زبان فارسی از دیدگاه رده)، ١٣٩٠ماهوتیان، شهرزاد (

  تهران: نشر مرکز.
)، پژوهش علی رواقی، تهران: مؤسسۀ فرهنگی شهید محمد ١٣۶۵( (ترجمۀ فارسی) مقامات حریری

  رواقی.
)، گردآوری و تحقیق و تصحیح آمنون نتضر، تهران: ١٣۵٢( هودیان ایرانمنتخب اشعار فارسی از آثار ی

  زمین. فرهنگ ایران
اصغر حکمت، تهران:  ، به تصحیح علیاالبرار   االسرار و عدة  ، کشف )١٣٣١میبدی، ابوالفضل رشیدالدین (

  مطبعۀ مجلس.
منتخب اشعار فارسی  ← یرانا یهودیان آثار از فارسی اشعار منتخببر » مقدمه« ،)١٣۵٢( آمنون نتضر،

  .از آثار یهودیان
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