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١۴دستور  مقاله ٥٢ 
دو حرِف اضافۀ پیاپی

 
 یئطباطبا  ←(آید   هایی است که پس از حرف اضافه می  واژه یا واژه» متّمم« ،در دستوِر سّنتِی فارسی

. در متوِن نظم و ژه (متّمم)+ وا حرف اضافهو الگوِی اصلِی آن چنین است:  )۴۶٩، ۴۶٨: ١٣٩۵
به جای یـک  ،»متّمم« ــ ویژه در دورۀ قاجار  و به تقلید از آنها برخی آثاِر متأّخر به ــ نثِر کهن

حـرف حرف اضافه، با دو حرِف اضافه در پیش و پِس آن و در این قالب به کـار رفتـه اسـت: 
  به  و  + بر به + سر ،شاهنامه زیر از در دو بیِت  ،. برای نمونه+ حرف اضافه + واژه (متّمم) اضافه

  از شواهِد این قاعده است: + دز+ در
  

  شگفتی نمود بر سر بهستاره 
 

 به خاک اندرون روشنایی فزود
 

  )۴٩ ، ب٣/ ١: ١٣٩٣ (فردوسی
  هر آن کس که ُبد مهتری در دز به

 

 دیده سری  ُوزان جنگیان رنج
 

  )٨١ ، ب۴٢۴  /٢(همان: 
رنمودترین گواهِی این نوع استعماِل دو حرِف اضافۀ مقـّدم و مـوّخر ترین و پ  شاید جالب
قصیدۀ پنجاه و سه بیتِی ادیب صابر ترمـذی باشـد کـه در آن، ردیـِف شـعر  ،برای یک متّمم

دو حرِف اضافه قبل و بعد از مـتّمم  ،در قافیۀ همۀ ابیات ،است و ناگزیر» اندر«حرف اضافۀ 
  آمده است. مطلع قصیده این است:

  هاست بدان زلِف تابدار اندر  ه حلقهچ
 

 هاست بدان چشم پرخمار اندر  چه غمزه
 

  )١٣۵: ١٣٨۵ (ادیب صابر ترمذی 
شناسِی نظـم و   های دستور، تاریخ زبان و سبک این ویژگِی نحوِی قدیمی در بسیاری از کتاب
مضاعف، تکـراِر حـرف  هایی چون حرِف اضافۀ نثِر فارسی مورِد توّجِه محّققان بوده و آن را با نام

های گسسـتۀ حـرف  اضافه، حرف اضافۀ مکّرر، حرف اضافۀ دوگانه، حرف اضافۀ تأکیدی، گروه
: ١٣٨٨ بیـدی ی بـاغئرضـا ←(از جمله اند   اضافه و حرف اضافۀ زاید نامیده و شواهِد متعّددی آورده

؛ ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٠ ،١٩٩: ١٣٨٧ ؛ فرشیدورد٣٠- ٢٩: ١٣٩۴ ؛ غالمرضایی٣١٣- ٣١٠: ١٣٩٣ ؛ شمیسا١٧۶
  .)٣٠۵- ٣٠٢  /٣؛ ٢۶٨  /١: ١٣٧٧ ؛ خانلری٢۵٣- ٢۵١ ،۴٧، ۴۶: ]تا بی[محجوب 

 شـاهنامهدر کناِر این قاعدۀ معروف، الگوِی دیگری نیز برای کاربرِد حروف اضافه و متّمم در 
ها و مقاالِت مربوط به دستور تاریخی،  در بسیاری از کتاب ،و بعضی متون فارسی وجود دارد که

دور مانده و آن آمدِن دو حـرِف اضـافۀ پیـاپی   از توّجه الزم به ،شناسی و تاریخ زبان فارسی  کسب



٥٣ ١۴دستور مقاله
 دو حرِف اضافۀ پیاپی

 
برخالِف ویژگـِی  ،یعنی در این قالب ؛برای یک متّمم است (حرف اضافه+ حرف اضافه+ متّمم)

پشـِت سـِر هـم و بـه  ،به جای اینکه قبل و بعد از مـتّمم بیایـد ،دو حرف اضافه ،مشهوِر یادشده
شـش  ،در محـدودۀ جسـتجوهای خـویش ،ورِت متوالی پیش از آن قرار گرفته است. نگارندهص

بـه دلیـِل  ،که در این مقاله آنها را بررسـی و ،گونه از حروف اضافۀ پیاپی یافته است مورد برای این
ابِع تا در تـدویِن منـ دکن  آمده را ذکر می دست نادر و کمتر شناخته بودِن این قاعده، همۀ شواهِد به

شناسی در اختیاِر پژوهندگان باشـد. ایـن نکتـه را هـم   تِر مربوط به دستور تاریخی و سبک  جامع
ِ پیکـرۀ زبـانِی گـروهحتمًا باید خاطر نشان کرد که بیش از نیمی از شواهِد این مقاله از جستجو در 

   ١فرهنگستان زبان و ادب فارسی استخراج شده است. نویسِی   فرهنگ
   
  با بر ١
 نامـه  کوشتـریِن آنهـا از   سه گواهی یافتـه کـه کهن ،برای این دو حرف اضافۀ پیاپی ،رندهنگا

  ق) است: ۵(قرن 
  بدان لشکر اندر بیامیختند

 

 هم آویختند با برببردند 
 

  )۵٨٩٠، ب۴۵٩: ١٣٧٧(ایرانشان بن ابی الخیر 
مصـّحح آن را بـا ضبِط مصراِع دوم در یگانه نسخۀ فعًال موجوِد ایـن منظومـه چنـین اسـت کـه 

 ،باشـد »ببردند با هم برآویختند«اند و احتمال دارد سرودۀ اصلِی ناظم   عالمِت تردید (؟) نشان داده
   آمده است.» هم«پیش از » با بر«نویس، دو حرِف اضافۀ   طبِق نگاشتۀ دست ،ولی در هر حال

    :ق) است ۶سمعانی (قرن  االرواح  روحنمونۀ دوم در 
  

  ). ۵۶: ١٣٨۴ پاشد (سمعانی  روی حقیقت گرد می با برآورده عادتی و مجازی 
  مولوی است: مثنویشاهِد سوم هم این بیت 

  حاصالن  خاصه تقلیِد چنین بی
 

 آِفالن با برخشم ابراهیم 
 

  )۵۶۶ ، ب٢٠۵ /٢: ١٣٧٨ (مولوی

                                                            
جناب آقای دکتر ابوالفضل خطیبی بسیار سپاسگزارم که شواهِد حروفـی را کـه  ،شناسم . از دوسِت دانشمنِد شاهنامه١

 ز این پیکرۀ غنی در اختیارم گذاشتند.تقاضا کرده بودم ا



١۴دستور  مقاله ٥٤ 
دو حرِف اضافۀ پیاپی

 
  بر با ٢

  چاِپ مرحوم استاد مدّرس رضوی این بیت آمده است: حدیقۀ سنایِی در 
  حروف را قرآنچه شماری 

 

 آن بر باچه حدیِث َحَدث کنی 
 

  )٧، ب١٧۴: ١٣٧۴ (سنایی 
به کار رفتـه. در تصـحیِح دکتـر » آن«پیش از » بر با«حرِف اضافۀ متوالِی  ،که در مصراِع دوم

، ۴٧: ١٣٨٢ سـنایی ←(آمده است » برخوان«، »بر با آن«ضبط تغییر یافته و به جای  ،حسینی
متفـاوت  حدیقـهکه ضـبط آن نیـز در دو چـاِپ  ،یک شاهد دارد فعالً » بر با«. چون )٨٠٠ب

جزِو  ،با تردید و احتیاط ،باید آن را ،های محتمِل دیگر  تا به دست آمدِن نمونه یا نمونه ،است
  حروِف اضافۀ پیاپِی فارسی به شمار آورد.

  
  بر به ٣

  خوانیم:  یارۀ شگفت میدر توصیِف این پت ،در داستان بهرام چوبین و شیِر َکّپی ،شاهنامهدر 
  همی سنگ را درکشیدی به دم

 

 ترکان دژم بر بهشده روز از او 
 

  )٢٢٩٢ ، ب٩۶٩  /٢: ١٣٩٣ (فردوسی 
به صورِت پیاپی برای یک متّمم (ترکان) به کار رفتـه » بر به«دو حرِف اضافۀ  ،در مصراع دوم

اند،   دسـتوری نشـده که چون بعضی از کاتبان و خوانندگان متوّجِه ایـن نکتـۀ ظریـِف  ،است
، »همیشـه دل چینیـان زو بـه غـم«هایی ماننـِد  به صورت شاهنامهدر شماری از نسِخ را ضبِط آن 

، پانوشـت ١٧۶ /٨: ١٣٨۶ فردوسـی ←» (دل جنگیان زو شده پر ز غم«و » شده روز از او بر بزرگان دژم«
  سِر هم نیامده باشد. پشِت » به«و » بر«تا دو حرِف  ،اند تغییر داده) ٩٢۵: ١٣٨٩همو ؛ ٣٠

در کتابی که دربـارۀ حـروف اضـافه و ربـط  ،رهبر  یاد دکتر خطیب  بار زنده ظاهرًا نخستین
کیدِی بر صورت«ذیِل بحِث  ،اند  نوشته توّجه کرده و » بر به«به حرف اضافۀ متوالِی  ،»های تأ

(مـوارِد نمونـه  کـه چهـار ،١)٢٢٣، ٢٢٢: ١٣٧٩ رهبر  خطیب ←(اند   هشت شاهد برای آن آورده
                                                            

کیدها از نگارنده است) در اینجا آورده می ،برای توّجه و دّقِت خوانندگاِن ارجمند ،. شواهد١   :شود (تأ
ها  شوهران اقتراح بر بهپنجم روز است از اسفندارمذ ماه و پارسیان او را مردگیران خوانند زیراک زنان « )١

  ).التفهیم، (ابوریحان» از مردان کردندی و آرزوها خواستندی



٥٥ ١۴دستور مقاله
 دو حرِف اضافۀ پیاپی

 
درست نیست و در آنها دو حرِف اضـافه پـیش و پـس از یـک مـتّمم آمـده ) ٨و ٧، ۶، ٣شمارۀ 

(بـه کوشـش دکتـر های دیگر هم بیت منوچهری در دیواِن مصّحِح ایـن شـاعر   است. از گواهی
لیلـی و . شـاهِد مـذکور از اسـت به صورتی است که در آن دو حرف اضافه نیامدهدبیرسیاقی) 

هـای  نظامِی چاِپ شادروان استاد وحید دستگردی هست و در چـاپ خمسۀفقط در  نمجنو
ثروتیان) نیست. بیـِت ادیـب صـابر را دکتر برات زنجانی و مرحوم دکتر باکو،  ـ دیگر (مسکو

از  ،ها) نیافـت  احمدرضا یلمهدکتر این گوینده (به اهتمام  دیواِن هم نگارنده در تصحیِح تازۀ 
شـاد دکتـر   ) درسـت و مسـتند اسـت. روانالتفهیمشاهد (نمونۀ نخست از تنها یک  ،این رو

به  احتماالً  ــ ابوریجان بیرونی و بیِت ادیب صابر را التفهیِم برای این حرف، نمونۀ  ،فرشیدورد هم
  .)١٩٨: ١٣٨٧ فرشیدورد ←( است آورده ــ رهبر خطیب  نقل از کتاِب دکتر

پرشـاهدترین حـرف اضـافۀ متـوالِی در ادب » بـهبر « ،تا جایی که نگارنده بررسی کرده
های متعّدِد دیگری از قرن   نمونه ،بیرونی التفهیِم و جملۀ  شاهنامهغیر از بیِت  ،فارسی است و

  آوریم:  پنجم تا دوران معاصر دارد که در ادامه می
  گردون بر بهتو خورشیدی از بهر تو 

 

 ه گذارد ز باالی محورگران کُ 
 

  )١۴٨: ١٣٨۵ (فّرخی سیستانی
هـا کردنـدی و آرزویهـای  شـوهران اقتـراح بـر بـهپارسیان او را مردگیران خوانند زیـراک زنـان 

  ).٢۶٠: ١٣۶٢ خواستندی از مردان (بیرونی
 الخیـر بـوذن (شـهمردان بـن ابـی بـر بـه... از خداوند خانۀ هشتم و از تحت شعاع دلیل کنـذ 

١٧: ١٣٨٢۴.(  

                                                                                                                                            
 لگد ُخرد بسایم بر بهاندام شما   )٢

  

 جز این نیست سزاوار هزیرا که شما را ب
  

  )دیوان، (منوچهری
 اگر عیسّی مریم باز دادی   )٣

  

 جان کالبد جان  ، به بیبرافسون به
  

  )دیوان، (ناصرخسرو
 ای رحم نکرده بر تن خویش   )۴

  

 من  خرمن بر بهوآتش زده
 

 ) لیلی و مجنوننظامی، (
 سماک اعزل گرفته بر گردون   )۵

  

 واقع پر بر بهچو نسر طایر
  

  )دیوان، (ادیب صابر
 ، به نازبربر بهیکی را بدارد   )۶

  

 برآید بر او روزگاری دراز
  

  
 )الصدورةراح ، به نقل ازشاهنامه، (فردوسی

 ام که تا ننهدبدان عزیمت و اندیشه   )٧
  

 ، به حنجرم خنجربردست اجل بهقضا
  

  )دیوان، (انوری
 سرشتشنیدم که جمشید فّرخ   )٨

  

 ، به سنگی نوشت برایسرچشمه به
  

 )بوستانسعدی، (
 ج



١۴دستور  مقاله ٥٦ 
دو حرِف اضافۀ پیاپی

 
  دو پاره ز یاقوت رخشان به رنگ

 

 سنگ بر بهن هر یک از نیم من فزو
 

  ) ٩۴٩٩، ب۵۵٢: ١٣٧٠ الخیر (ایرانشاه بن ابی
  آر وی را کنون از آن جای بر

 

 خیمه درون بر بهدلش باز ده 
 

  ) ١٠۴٠٢، ب۴۶۴ :١٣٨٩ (ربیع 
  تو ماِه روزگاری و او میِر روزگار

 

 زمین ماه و مهر نیست بر بهچون او و چون تو 
  

  )۴۵٨: ١٣۶٢ (قطران
  تخت بر بهنند یک دم تو را نما

 

 شود کشور و لشکرت شوربخت
 

  )۵٠٠ ، ب١٨۵ :١٣٩٣ قبانامه  زّرین( 
  سر بر بهچه بود آنکه آمد مرا 

 

 نبندم به مردی دگر من کمر
  

  )۵٠٧، ب٢٠٩ :(همان 
  زین بر بهنشستند گودرزیان 

 

 جهاندند بر روی میدان کین
 

  )١١٣١، ب٢۴٠ :(همان
  پهلواندرانداخت بر روی آن 

 

 ران بر بهبدزدید سر آمدش 
 

  )١٧٣٨، ب٢۶٩ :(همان 
  جهانی رها کرده از زور و ننگ

 

 چنگ بر بهچه عفریت آمد تو را 
 

  )٢٣٠٢، ب٢٩۶: (همان
  رساندند او را به درگاه شاه

 

 گاه بر بهشهش داد جا پیش خود 
 

  )٨٧ :١٣٧٧ شهریارنامه(
  جای بر بههنگام و سر  به گریِز

 

 انی و سر زیر پایبه از پهلو
 

  )١۴٨ :١٣٨٢ الحکما  رستمبه نقل از (منسوب به فردوسی  
  کمان سخن نهم تیر بر بهچون 

 

 گردون نتواند کشد کمانم
 

  )٧٩: ١٣۶٢ (صفای اصفهانی
  ور طلبی جّنِت وصال حقایق

 

 پای جّنت و نیران بر بهباید زد 
 

  )١٠٣: (همان 
  یهاو باشد شب بر بهبرگزیدن این و آن را 

 

 سنگ گوهر داشتن  بر شبه آوردن و هم
 

  ) ١٠۶: (همان 



٥٧ ١۴دستور مقاله
 دو حرِف اضافۀ پیاپی

 
  از شجِر طوِر دل، تجّلی انوار

 

 کوه وقت دمیدن بر بهگر زندی 
 

  )١١۵: (همان 
  گوش کلیم آمد از درخت بر بهبانگی که 

 

 بود از زبان مهدی بر تیغ کوهسار
 

  )١۴١: (همان 
  پای بوس بر بهل را هزاردستان زد گُ 

 

 بی تو به کردار سندروسرویی مراست 
 

  )١۴۵: (همان 
  توسن بر بهبگرفته تیغ روشن بنشسته 

 

 تازد به خون عاشق نازم سمند قاتل
 

  )٢۴٠: (همان
  تخت دارایی بر بهدوستان 

 

 دشمنان بر فراِز دار بود
 

  )١٨٩: ١٣٣۶ (قاآنی 
  سر است بر بهتا میان در به صلیب است و سبو 

 

 جوزا کمر استمر مرا تاج ز خورشید و ز 
  

  )١١٢ /١: ١٣٨۴ (یغمای جندقی 
  خدنگ بر بهزندم   می   غیر چشمت که همی

 

 نشنیدم که به مردم زند آهوبره تیر
 

  )١۵٣ /١(همان:  
  حکم شریعت بر بهامام شهر کزین پیش 

 

 نداد به کویم  ز ننگ دامِن تر راه می
 

  )١۶۶ /١(همان: 
  ن خاکنوشا  باده بذر است و تو دهقان و قدح

 

 دِل خاک مکار ای ساقی بر بهتخم جز 
 

  )١٨٣ /١(همان:  
  فرقش بر بهکوفتندی   چنان می

 

 شد بر ثرّیا شرق شرقش  که می
 

  )٢١٣ /١(همان: 
  فلک گر همه خود تیر دعاست بر بهوز زمین 

 

 خون هدر مال هباست
 

  )٢٨٩ /١(همان: 
  خاک تیره پامال سمند بر بهعرش رحمان 

 

 نشاِن تیِر قرآن مجید بر فراِز نی
 

  )٢٩۴ /١(همان:  
  ثری سقِف سپهر بر بهچه زنم گر نزنم 

 

 چه برم گر نبرم خاک گذر
 

  )٣٠٣/ ١(همان: 



١۴دستور  مقاله ٥٨ 
دو حرِف اضافۀ پیاپی

 
 رخت رخصه نفرمود اجل بر بهنظری

 

 غالب آن است که با سابقۀ حکم ازل...
 

  )٣٢۵ /١(همان:  
 جحیم ما گذر بر بهخواهی جّنِت دگر

 

 ما قصور تو کوثر تو سرشک ما دیدۀ
 

  )٣۴٠ /١(همان: 
 در آن خیمه کز خرگه مه بر است

 

 بند اندر است بر بهمِه خرگهی
 

  )١١  /٢(همان: 
 بالیِن بندی فراز بر بهشدم

 

 بکردم روان بندش از پای باز
 

  )١٢ /٢(همان:  
 بخشایننه بر من و بر بندگی م

 

 پرستندگی من بخشای بر بهنه
 

  )٢٩۵  /٢(همان: 
 نند مریضی است به نزع اندرنک هما

 

 به شمار آید بر بهکه نفسهاش همی 
 

  )١۵٣ /٢: ١٣٨۴ الممالک فراهانی (ادیب
 نوبت اضحات باد فّرخ و میمون

 

 هر دو جهان یار بر بهایزد یکتات
 

  )٢١۶ /٢(همان:  
 چو بر بامبیدبهگرشاخبر زبِر

 

 خویش طیالس پیچیده بر بهشیخان
 

  )٢۶۶ /٢(همان:  
 عهدتز ابِر مهِر ولیعهِد آسمان

 

 فرق، طالل بر بههمیشه بادا گسترده 
 

  )٢٨۵ /٢(همان:  
 تعدیل وزن و گردش خاک از جبال شد

 

 یک وتیره کند سیر و انتقال بر بهتا
 

  )٢٩٣ /٢(همان:  
 خدای را نفشان خون دیده بر دامان

 

 هیچ گناه بر بهکه دامن تو نیالوده 
 

  )٢٩۶  /٢(همان: 
 دست آیدت بر بهچو فرمان من

 

 همان لحظه اجرای آن بایدت
 

  )۶۵٨ /٢(همان:  
 سرش بر بهزنندگرزها می

 

 خستۀ روزگار را ماند
 

  )٨٣٢ /٢(همان:  
  ماست سزاوار بر بهاین ز تو شایان و 

 

ِس الَجواِر الُکنَّس  ُاقِسُم بالُخنَّ
 

  )٨۶۴ /٢(همان:  



٥٩ ١۴دستور مقاله
 دو حرِف اضافۀ پیاپی

 
  خاک بر بهوزآنجا برانداختش 

 

 اعضایش از هم شود چاک چاک که
 

  )٨٧: ١٣٧٢ (ادیب قاسمی کرمانی 
  خاک بر بهچو یک نیزه ُبد تا شود

 

 برافراشتم نعرۀ هولناک
 

  )١٠٢(همان: 
  اش پیِش رو  نشسته بدو دایه

 

 رو بر بهکه افتادش آن توبره 
 

  )١١٧(همان:  
  فرق بر بهکوفتش   یکی مشت می

 

 یکی بر بناگوش هی َدرق َدرق
 

  )٢۶١(همان:  
  زین خجالت که هدیه الیق نیست

 

 پیشانیش نشسته عرق بر به
 

  )٢٨١(همان: 
  خانه و من بر بهاو چو سگ 

 

 چون خِر مرده در کف سّالخ
 

  )٣۵٩(همان:  
  تخت شهی بر بهزادگان   صفی

 

 دو صد سال کردند شاهنشهی
 

  )٣۵٩(همان:  
  مگر زین حکایت تو را نیست باک

 

 خاک بر بهخورد که تیرت سراسر 
 

  )۴٣۴(همان: 
  ُملک چین خرگاه بر بهبزند 

 

 بکشد سوی باختر لشکر روم
 

  )٢٠: ١٣۵۶ محجوب به نقل از(ایرج میرزا  
گاه شد زود بسپرد راه   چو آ

 

 گاه بر بهبه شام آمد و کرد جا 
 

  )۴ رجدُ افزار  نرمالهامی کرمانشاهی به نقل از  شاهدنامۀ( 
  رای  دهوفایاِن نستو  وزان بی

 

 جای بر بهنماندند جز چند تن 
 

  (همان) 
در شـعِر شـاعراِن » بـر بـه«بسامِد کاربرِد حـرف اضـافۀ متـوالِی  ،شود  که مالحظه می چنان

یغمای جندقی:  ،ترتیب های سیزدهم و چهاردهم بیشتر از گویندگاِن قروِن پیشسین است (به  سده
بار) و  ٧و صفای اصفهانی:  ؛بار ٨قاسمی کرمانی:  ادیب ؛بار ٩الممالک فراهانی:   ادیب؛ بار ١٣

ویژه شعر سبک خراسـانی   های سبکِی گذشتگان به  این احتماًال به دلیِل توّجِه این کسان به ویژگی
شود و در این مورِد خاص (استعماِل حرف اضافۀ   که اصطالحًا مکتب بازگشت نامیده می ،است



١۴دستور  مقاله ٦٠ 
دو حرِف اضافۀ پیاپی

 
ای نیـز در   گرایِی نحـوِی برسـاخته  راِر فراوان و نمایان، باسـتانبه سبِب تقلید و تک ،»)بر به«پیاپِی 

غیر از تشّبه به اشعاِر روزگـاِر  ،»بر به«شعر آنها ایجاد کرده است. البّته در استفاده از حرف اضافۀ 
  سامانی و غزنوی، پر کردِن وزن ابیات نیز مورد نظر شاعراِن دورۀ قاجار بوده است.

  
  در اندر  ۴

به صورِت پشِت سِر هم (در اندر) در پـنج بیـت » اندر«و » در«دو حرف اضافۀ  هشاهنامدر 
  به کار رفته است:

 سرای در اندرمر آن پادشا را
 

 یکی بوستان ُبد گرانمایه جای
 

  )١٠۶ ، ب٢۵ /١: ١٣٩٣ (فردوسی
 بهشت در اندربهاری است خّرم

 

 همه خاک عنبر همه زّر خشت
 

  )٧٣١ ، ب٧٩ /١(همان:  
برای آنها ناشناخته بوده اسـت » در اندر«اینجا کاتبان و خوانندگانی که وجِه دستورِی در 

دگرگـون » دل اندر بهشت«و » در اردیبهشت«هایی چون  ها به صورت  آن را در بعضی نسخه
  .)٢۵پانوشت  ،١٣۴/ ١: ١٣٨۶فردوسی ←(اند   کرده

 بهشت در اندریکی بوستان ُبد
 

 شتبه باالی او سرو دهقان نک
 

  )٢٢٧ ، ب٢٧٠ /١(همان:  
 »در ایـدر بهشـت«و » بوستانی ُبد انـدر بهشـت«، »دید در در بهشت«های  در این بیت هم ضبط

  نویسان است.  حاصِل تصّرِف نسخه) ١، پانوشت ١٣۵/ ٢: ١٣٨۶همان  ←(
 سرای در اندریکی باغ ُبد کش

 

 جوان اندر آمد بدان سبز جای
 

  )٢٠۴ ، ب٣٨١ /٢(همان:  
هـای  دخالـت ،»در انـدر«برای حـِلّ دشـوارِی ضـبِط  ،این نمونه کاتبان و خوانندگاندر 

اند تا دو حرِف اضـافۀ در پـِی هـم   بیشتری کرده و آن را به چندین صورِت مختلف تغییر داده
خـوش دیـد در در «، »گلشـن انـدر سـرای«، »خّرم اندر سرای«نیامده باشد. این وجوه چنین است: 

  .)٢٢پانوشت   ،٢٠٧  /۶: همان ←( »ِکشتش اندر سرای« ،١»یدر سراگشن در «، »سرای
                                                            

انـد: دِر آن بـاغ در سـرای بـود (بـه  دانسـته می» باب« نخست را اسم و به معنای» درِ «و ضبط ماقبل، در این ضبط . ١
 شد). سرای باز می



٦١ ١۴دستور مقاله
 دو حرِف اضافۀ پیاپی

 
  بهشت در اندربهاری است گویی 

 

 به باالی او سرو دهقان نکشت
 

  )۵۴۴ ، ب١١٠٣ /٢(همان:  
در ایـدر «و » در اردیبهشـت«شـدۀ   هـای ساده ضـبط ،همچون شواهِد قبلی ،در این بیت نیز

  .)٢٧، پانوشت ۴۵٧  /٨همان:  ←(شود   ها دیده می نویس  در دست »بهشت
 در کتـاب ،ظاهرًا اّولین بار مرحوم دکتر محّمـد شـفیعی ،در حدوِد جستجوهای نگارنده

توّجه کرده و سه شـاهد بـرای آن عرضـه » در اندر«به حرِف اضافۀ متوالِی  ،شاهنامه و دستور
ر انـوری در شـاد دکتـر شـعار و دکتـ  روان ،. پـس از ایشـان)٣٩٧: ١٣٧٧ شفیعی ←(اند   کرده

به کاربرِد این حـرف اضـافۀ پیـاپی در  ،با قید احتمال ،»رستم و سهراب«توضیحاِت داستان 
اند. پس از انتشاِر چـاِپ نخسـِت شـرح آنهـا و نامـۀ   بیتی از داستان (نمونۀ سوم) اشاره کرده

ایـن نکتـه قطعـی شـده اسـت  ،مطلق در تأییِد این احتمال و ذکر شواهدی دیگر  دکتر خالقی
. خارج از شروح و تحقیقاِت مربـوط بـه )١٠١: ١٣٧٨ ؛ همـو١٨۶، ٨٨: ١٣۶٨ شعار و انوری ←(

در سـخن » در انـدر«به حرف اضافۀ  شناسی  کلّیات سبکنیز دکتر شمیسا در کتاب  شاهنامه
دکتـر  ،بـیش از همـه ،اّمـا در بـین محّققـان. )٣١٢: ١٣٩٣ شمیسا ←(اند   فردوسی دّقت کرده

، شـاهنامههـای   اند و در توضیِح بیِت نخسـت از گواهی  ین موضوع پرداختهمطلق به ا  خالقی
، بـه »در انـدر«برای  نامه  گرشاسپ و یک شاهد از شاهنامهافزون بر آوردِن دو نمونۀ دیگر از 

 ←(انـد   هم اشاره کرده »رستم و پیل سپید«در بیتی از داستاِن الحاقِی » در به«حرف اضافۀ 
تـا ، های شـاهنامه یادداشت. نوشتۀ پنج سطرِی ایشان در )۶١، صخش یکم: ب١٣٩١مطلق  خالقی

ترین توضیحی است که دربارۀ موضوِع دو حـرِف اضـافۀ پیـاپی و   پیش از این مقاله، طوالنی
زیـرا دکتـر  ،شواهِد آن در متون فارسی وجود دارد که البّته با تردید و احتیاط نیز همراه اسـت

بـه معنـی » اندر سـرای«شاید هم « :اند  یادآور شده ،ها  و دادِن نمونهپس از توضیح  ،مطلق  خالقی
کید باشـد » در اندر« ،آمده است» در اندر بهشت«باشد و آنجا که » اندرونی« قید مرّکب تکراری در بیان تأ

های دیگری که در ادامـه خـواهیم آورد نشـان   . اّما نمونه)جا (همان »به معنی سراسر، تمامًا، بکّلی
نیز به ساِن موارِد دیگر از حـروِف اضـافۀ » در اندر«هد داد که جایی برای تردید نیست و خوا

  پیاپی در متون فارسی است.



١۴دستور  مقاله ٦٢ 
دو حرِف اضافۀ پیاپی

 
در پنجـاه و دو » در انـدر«به رغِم توّجِه هوشیارانۀ شادروان دکتر شفیعی به حرف اضـافۀ 

شـارحاِن  مطلق، بیشـترِ   و توضیحاِت دکتـر شـعار، دکتـر انـوری و دکتـر خـالقی ١سال پیش
یـا دربـارۀ آن توضـیحی  ،ذیِل پنج بیتی که این حـرف اضـافه در آنهـا آمـده اسـت، شاهنامه
» در اندر سرای«دانسته و » باب«را اسم و به معنای » در«اند و یا دچار سهو شده و اغلب   نداده

و » رو بـه بهشـت«، »شـد  دری که به سرای یا بهشت باز می«را به صورت » بهشتدر اندر «و 
: ١٣٧٩ ؛ طاهری مبارکه١٢٨: ١٣٧٣ رستگار فسایی ← (برای نمونهاند   معنا کرده» پیوسته به بهشت«

ــی١١٧ ــّزازی٣٣٢ /١: ١٣٨۵ ؛ فردوس ــو٢٨٠: ١٣٧٩ ؛ ک ــاحّقی۵۵۵: ١٣٨٧ ؛ هم ــو٩۵: ١٣۶٨ ؛ ی  ؛ هم
» انـدرونی«روِی هم به معنای » در اندر سرای«را در ترکیِب » اندر سرای« . برخی نیز)٧١: ١٣٩۴
  .)٢٠٧: ١٣٩١ ؛ بهفر۶۴، صبخش سوم :امیدساالر ←(اند   گرفته

  در چند متِن دیگر نیز شواهِد کاربرد دارد: شاهنامهغیر از » در اندر«حرف اضافۀ متوالِی 
  سرای در اندریکی باغ بودش 

 

 بِر قصِر شه چون بهشتی به جای
 

  )۶٨ ، ب٢٢٠: ١٣١٧ (اسدی 
  سرایدر اندر یکی کوشک بودش 

 

 ماه را اندر او کرد جایمر آن 
 

  ) ۶٨٠، ب۵۶: ١٣٧٠ الخیر (ایرانشاه بن ابی 
  اند  شبروان در شب مگر خورشیِد رخشان دیده

 

 ٢اند  آب حیوان دیده در اندریا به تاریکی 
  

  )١۶۶٣، ب١۶۵: ١٣٩٠ (کاتب 
  مرا بود در عنفوان شباب

 

 صواب در اندردو تعلیم و هر دو 
 

  )٢٧٠: ١٣٧١ (نزاری قهستانی 
  ثنای تو در اندراین خانه را کی هست 

 

 ای هم تو تمام کن کی تو بنیاد کرده
 

  )١۶٨: ١٣۶٨ (شمس سجاسی 

                                                            
 منتشر شده است. ١٣۴٣در سال  شاهنامه و دستورِت کتاب چاِپ نخس. ١
به صورت حرف اضافۀ پسین/ موّخر آمده و با این وجِه تأکیدی (دو  ،های دیگر برخالِف نمونه ،»در اندر«در اینجا . ٢

ّکـدتر حرف پیاپی) حرِف اضافۀ پیشین/ مقّدم (به) را در الگوی معروِف دو حرف اضافۀ قبل و بعد برای یک مـتّمم مو
از نـوادر  ،اگـر درسـت ضـبط شـده باشـد ‘به تـاریکی در انـدر’صورت «اند:  کرده است. دکتر شفیعی کدکنی نوشته

 پنجاه و نِه مقّدمه). ،پنجاه و هشت فحات: ص١٣٩٠شفیعی کدکنی » (کاربردهاست



٦٣ ١۴دستور مقاله
 دو حرِف اضافۀ پیاپی

 
  کاخ بستانی است سرتاسر گل و ریحان در اندر

 

 رضای دل گل خندان و طیب خلق ریحانش
  

  )۶٣: ١٣٨٩ (جامی 
  لطف وی از دجلۀ خون بر کنار

 

 کنار در اندرِکشتَیم آورد 
 

  )۶۵٠: ١٣۶٩ ی شیرازی(اهل 
هم باید دو حرِف اضافۀ پیاپی برای یک  شاهنامهرا در » در اندر« ،ها  به استناِد این گواهی

  متّمم دانست و هم به عنوان ضبِط اصلی و دشوارتر در متِن نهایِی حماسۀ مّلی ایران برگزید.
  

  در به ۵
اِن نگهباِن آنجا در خـان هفـتم، ایـن به هنگام رفتِن رستم به غار دیو سپید و نبرد او با جادوگر

  بیت آمده است:
  نیستاد کس پیش او در به جنگ

 

 نُجستند با او کسی نام و ننگ
 

  )۵۶٢ ، ب٢٢١  /٢: ١٣٩٣ (فردوسی
  

متعّلـق بـه » در«حـرف اضـافۀ  ،در مصراع نخست ،قرائت و گزارِش غالب این است که
» در«پیش او در) و یا اینکه  ←او است که به ضرورِت وزن پس از آن آمده (در پیش» پیش«

بر همان ضرورت حذف شده  حرف اضافۀ دوم/ موّخر است که حرف اضافۀ مقّدِم آن (به) بنا
فاصـله   به صورِت نزدیِک به هم و بی» اودر«است (به پیش او در). این نکته از نحوۀ نگارِش 

: ١٣٨١کـّزازی ←(آیـد   برمی مطلق و توضیِح دکتر کّزازی  در ویرایِش دوِم تصحیِح دکتر خالقی
دو حـرف » در بـه«اّما به نظر نگارنده این احتمال را هم نباید نادیده گرفت کـه شـاید  ؛)۴٣٠

 »جنـگ در بـه نیستاد کـس پـیِش او،«توان مصراع را به گونۀ   باشد و می» جنگ«اضافۀ پیاپی برای 
  نیز خواند و معنا کرد.

باِر نخست مرحوم دکتر محجوب بـه آن اشـاره حرف اضافۀ مکّرری است که گویا » در به«
: ]تـا بـی[محجـوب  ←(انـد   که در ادامه ذکر خواهیم کـرد، شـاهد آورده ،کرده و بیتی از فّرخی را

رهبر به این حرِف اضافۀ پیاپی توّجـه کـرده و هفـت   شادروان دکتر خطیب ،. پس از ایشان)٢۵٣



١۴دستور  مقاله ٦٤ 
دو حرِف اضافۀ پیاپی

 
که از آنها موارِد اّول (بیـت فّرخـی) و ) ٣۴۵، ٣۴۴: ١٣٧٩ رهبر  خطیب ←( ١اند  نمونه به دست داده

+  ولی در گواِه دوم دو حـرف اضـافۀ پـیش و پـس (بـه ،پنجم (بیِت ناصرخسرو) درست است
توان به وجـِه دیگـری هـم خوانـد و   + در) به کار رفته است و ابیاِت سوم و چهارم را می صورت

ُلنبـانی نیسـت و  دیـوانشاهِد ششم در باشد. » باب«اسم و به معنای » در«معنی کرد که در آن 
  این شاعر با ضبِط متفاوتی آمده است که دو حرِف اضافۀ متوالی ندارد. دیواِن بیت هفتم در 

از حروِف اضـافۀ پیـاپی و پرکـاربرد در متـون فارسـی اسـت و » بر به«هم ماننِد » در به«
کشتن رسـتِم زال، «ِن الحاقِی در این بیت از داستا شاهنامهترین شاهِد آن در پیوند با   معروف

  هاست: ها و چاپ نویس  در برخی دست» پیل سپید را
  جام بلور در بهگون   می لعل

 

 بخوردند تا در سر افتاد شور
 

  زیرنویس)در  ۵ ب ،٢٧۶ /١: ١٣٨۶ (فردوسی 
  های آن از دورۀ فردوسی (سدۀ پنجم) تا روزگاِر معاصر عبارت است از:  دیگر نمونه

  

  کوخویی نکوطبعی نکوخواهینکورویی ن
 

 برناهی در بهتو را پرهیِز پیران داد یزدان 
 

  )۴١٨: ١٣٨۵ی (فّرخی سیستان 
  

  از آب جیلم از آن روی کارزار به هم
 

 هم نغز در بهد خزینۀ ملکان بَو 
 

  )١٣۶: ١٣۶٣ (عنصری 
  

  َچهی ژرف دیدند صد باز راه
 

 چاه در بهنده ُبد دیکی چرِخ گر
 

  )١٧، ب١٨۴: ١٣١٧ (اسدی 

                                                            
کیدها از نگارنده است):. ١   شواهِد مورد نظر اینهاست (تأ
 اهینکورویی نکوخویی نکوطبعی نکوخو  

  

 برناهی در بهتو را پرهیز پیران داد یزدان
  

  )دیوان(فّرخی، 
 مکن ز بهر گلو خویشتن هالک و مرو  

  

 ، به سیرت مگسیدرصورت بشری به
  

  )دیوان(ناصر خسرو، 
 زنجیـــر کـــن تـــو را گفـــتم در بـــه  

  

ــــان نیاشــــفتم ــــا چــــو زنجیری  ت
  

  )هفت پیکر(نظامی، 
 بـه چنـگ درگری نامـد آن به چـاره  

  

 ینــده یابــد زمــانی درنــگکــه پو
  

  )نامه اقبال(نظامی، 
ــه   ــتگانند در ب ــدرون فریش ــات ان  نب

  

 ای شده مفتـونهر یک در بیخ و دانه
  

  )دیوان(ناصر خسرو، 
 حریف حادثه یعنی که خصم او اینک  

  

 ششـدر ذقـنشدر بهفتاده مهرۀ جان
  

  )دیوانالدین ُلنبانی،  (رفیع
 الجــرم فتــاده بــا مقــامِر گــردون  

  

ــدمهــرۀ ــهاّمی  ششــدِر حرمــاندر ب
 

  )دیوانالدین ُلنبانی،  (رفیع
 



٦٥ ١۴دستور مقاله
 دو حرِف اضافۀ پیاپی

 
  ها می خوردن  ساره در بهخوش باشد 

 

 افشان کردن ها گل  وز بام به ساره
 

  ١)۵١١: ١٣٩٠همو (
  زیر زره در بهنهان کرد تن 

 

 ز کینه فکنده بر ابرو گره
 

  )۶٣٨٨، ب٢٨٧: ١٣٨٩ (ربیع 
  ز آب جود او بگردد آسیا در بادیه

 

 هامون آسیا در بهز آب تیغ او بگردد 
 

  )٢٠: ١٣۶٢ (قطران
  نبات اندرون فریشتگانند در به

 

 ای شده مفتون  هر یک در بیخ و دانه
 

  )۴٩١: ١٣٧٨ (ناصرخسرو 
  زو بپرسیدند کاخر تا کجا

 

 روم صحرا می در بهگفت روزی 
 

  ٢ )۴٨٠: ١٣٨۶ عّطار ← (منسوب به عّطار 
  مدح تو در بههر روز صد هزار زبان 

 

 در بندگی چو سوسن آزاده باد
 

  )٢۴٠: ١٣٨١ لدین فاریابی(ظهیرا 
  آوری است تا کلکم  نه حّد شمع زبان

 

 لسانش لساِن دعوی را در بهشکسته 
 

  )۵٩٠: ١٣٧۴ (حزین الهیجی 
  گر جز مدحش گذشت ِگرِد ضمیرم

 

 کام و چاک مرا تن در بهخاک مرا 
 

  )۴٨۶ /١: ١٣۴٠ (سروش اصفهانی 
  صلیب است و سبو بر به سر است در بهتا میان 

 

 را تاج ز خورشید و ز جوزا کمر استمر م
 

  )١١٢ /١: ١٣٨۴ (یغمای جندقی 
  چاک در بهآسمان طوفان خون انگیخت گیرم 

 

  زآن سفینۀ نوح پاک
 

  ) ٢٩٨ /١(همان:  
  خّرم بوستانی کش همی با باک و بیم در به

 

  در حریم جنبش آوردی نسیم
 

  )٣٠۵ /١(همان:  
  کودکان بستۀ زنجیر و زنان خستۀ بند

 

  کمند در بهدختران 
 

  )٣٢٠ /١(همان:  
                                                            

 ) نیامده است.١٣۶۵ ، تهران:اشرف صادقی (خوارزمی الله مجتبایی و دکتر علی ، تصحیِح دکتر فتحلغت فرساین بیت در . ١
کتـر علیرضـا عّطار، به کوشش آقایان مهدی مداینی و مهـران افشـاری و نظـارِت د دیواناین بیت در تصحیِح تازۀ . ٢

 ) نیست.١٣٩٢، تهران: امامی (چرخ



١۴دستور  مقاله ٦٦ 
دو حرِف اضافۀ پیاپی

 
  خیل حرامی از شره رانده برون ز چار سو

 

 حرم نهاده رو در بهپشت به حرمت نبی 
 

  )٣٢٨ /١(همان:  
  تو و به کربال خفته خبر بیبقیع  در به

 

 مال هبا و خون هدر با تِن پاره پور تو
 

  )٣۴٠ /١(همان: 
  مست  چشم نیم ]...[ زن گرنه در خوابی از آن

 

 گیتی فتنۀ آخر زمان بیدار بین در به
 

  )٣٨٨ /١(همان:  
  نهاد در بهنَیم ]...[من از این مردم زن 

 

 ای هست که بر صورت اینان زادم  نکته
 

  )٣٩۵ /١(همان: 
  وان شعله که از توپ تو افتاد به مجلس

 

 خیام است در بهات   زودا که برافروخته
 

  )١٠٧ /٢: ١٣٨۴ الممالک فراهانی  (ادیب 
  همه چو ماه و چو ابریم در سپهر و هوا

 

 بحر و به بر در بههمه نهنگ و هژبریم 
 

  )١٩٩ /٢(همان:  
  شکسته بازویم از سنگ منجنیق قضا

 

 لگن در بهفتاده حیران چون مور لنگ 
 

  )٩٢٩ /٢(همان:  
  چشم دشمنان در بهخامۀ او  نوک مشکین

 

 همچو تیر رستم است و دیدۀ اسفندیار
 

  )٨ /١: ١٣٧٧ (فرصت شیرازی 
  کف، انگلیسی تفنگ در بههمه 

 

 ز باروت پر کرده هی دنگ دنگ
 

  )١٠٠: ١٣٧٢ (ادیب قاسمی کرمانی 
  این قصیده بدیهه بسرودم

 

 اوبار  ای روان  گرمابه در به
 

  )٢۴٨  /١: ١٣۶٨(بهار 
  

در شـعر  ،همـهبیش از  ،»بر به«نیز مانند » در به«نکتۀ جالب این است که حرف اضافۀ 
  بار) به کار رفته است. ٣الممالک فراهانی (  بار) و ادیب ٨یغمای جندقی (

  
  ز در ۶

 ــ است »زاد  رستم و ُکک کوه«که روایت کوتاهی از داستان  ــ زادنامه  ُکک کوهدر منظومۀ 
  این بیت آمده:



٦٧ ١۴دستور مقاله
 دو حرِف اضافۀ پیاپی

 
  آواز باشم تو را  بدان تا هم

 

 کوشش انباز باشم تو را ز در
 

  )۵۶، ب١٩۵: ١٣٩۴ حماسی ۀمهفت منظو( 
دو حـرِف اضـافۀ ») دربارۀ، نسبت بـه، در موضـوِع «(احتماًال به معنای » ز در«در اینجا 

گـواهِی دیگـری » بـر بـا«ساِن حرف اضـافۀ    اّما چون نگارنده به ،است» کوشش«پیاپی برای 
  فعًال باید آن را با احتیاط تلّقی کرد. ،برای آن نیافته است

دســتور زبــان فارســی از نظــر ســاختمان بــه دو نــوِع ســاده و مرّکــب  حــروف اضــافه در
  .  بندی شده است  تقسیم

  

شود ... در همۀ این حروف اضـافه یـک حـرف   حرف اضافۀ مرّکب از دو یا سه واژه تشکیل می
بسته به اینکه حرف اضافۀ ساده در آغاز یا پایان حرف اضافۀ مرّکـب  ،اضافۀ ساده وجود دارد و

اسـم/ قیـد + حـرف اضـافه،  )١شـود:   می حرف اضافۀ مرّکب به دو دسته تقسیم ،یردگ  قرار می
: از بهِر، با وجوِد، بر مثالحرف اضافه + اسم+ کسرۀ اضافه،  )٢به، عالوه بر.  : بعد از، بنامثال

  . )٢۵٢و ٢۵١: ١٣٩۵ یئاثِر، به رغِم، دربارۀ (طباطبا
یاپِی مورد بحث هم دو واژه به کار رفته اسـت با توّجه به اینکه در ساختاِر حروِف اضافۀ پ

شاید بتوان این الگو (حرف اضافه + حرف اضافه) و شواهِد آن را نیز بر انواِع حـروِف اضـافۀ 
  مرّکِب فارسی افزود.

  :اند  دکتر ابوالقاسمی دربارۀ آمدِن دو حرِف اضافه پیش و پس از متّمم نوشته
  

کید بوده از کـاربرد دو  ،سـرایان  ویـژه مثنوی هبـ ،تـدریج شـعرا ها بامّ  ،این روش در اصل برای تأ
حرف اضافه برای یک اسم استفاده کردند تا با هجا یا هجاهایی که معنی خاّصـی ندارنـد وزن 

  ). ٢٨۴: ١٣٧۵ شعر خود را مراعات کنند (ابوالقاسمی
ننـِد تـر (ما  این تحلیل دربارۀ حروف اضافۀ پیاپی هم صادق است و اگـر در شـواهِد کهن

کیـد و تقویـِت معنـا مـورد نظـر بـوده باشـد در  ،ابیات فردوسی، فّرخـی، عنصـری و...) تأ
عمومًا مقصوِد شاعران تقلید  ،گرایانۀ دورۀ قاجار  های باستان  ویژه گواهی  های متأّخرتر به  نمونه

 شـود کـه  از پیشینیان و پر کردِن وزن بیت بوده است. این موضوع هنگامی بیشـتر آشـکار می
غیـر از سـه جملـه از  ،دّقت بکنیم همۀ شواهِد دو حرف اضافۀ متوالی که در این مقاله آمـده

سمعانی، شـعر  االرواِح   روحالخیر رازی و   شهمردان بن ابی المنّجمیِن   ةروضبیرونی،  التفهیِم 



١۴دستور  مقاله ٦٨ 
دو حرِف اضافۀ پیاپی

 
ا مـورد توّجـه و اسـتفادۀ شـعر ،به دلیِل ویژگِی تتمیِم وزن ،است. یعنی این قاعدۀ نادِر نحوی

  بوده است.
در متـوِن منظـوم و  حرف اضافه + متّمم + حـرف اضـافهنکتۀ دیگر اینکه در الگوِی مشهوِر 

بـه سـر «و مـثًال شود  میغالبًا حرِف اضافۀ دوم/ پسین در نظر گرفته  ،منثور، به لحاِظ معنایی
بحث در  اّما در ساخِت موردِ  ،شود  معنی می» در دز«و » بر سر«به صورِت » به دز در«و » بر

تقویـت و  چـون مـراد از تـوالِی دو حـرْف  ،این مقاله (حرف اضافه + حرف اضافه + مـتّمم)
کیِد معنای هر یک از آنهاست هر کدام از حروف را که در گزارِش بیت یا جمله بـا مـتّمم  ،تأ

شـده روز از «برای نمونه در مصراِع  .بیاوریم معنا و زنجیرۀ نحوِی سخن ایرادی نخواهد داشت
ترکان دژم  بهروز از او «و هم » ترکان دژم شده برروز از او «توان گفت   هم می »ترکان دژم بر به او

و » بهشـت اسـت دربهـاری خـّرم «بـه دو صـورِت » بهشـت در اندربهاری است خّرم «یا  ؛»شده
بـاغی کـش « صـورِت دو به  »سرای در اندریکی باغ ُبد کش «یا  ؛»بهشت است اندربهاری خّرم «

جـام  در بـهگون   می لعـل«؛ یا »سرای بود اندرباغی کش «و  »سرای بود (وجود داشت) درا) (زیب
  و... .  ؛»جام بلور بهگون   می لعل«و  »جام بلور درگون   می لعل« به دو صورِت  »بلور

هـای  با توّجه به اینکه سابقۀ کاربرِد دو حرِف اضافۀ مقّدم و موّخر برای یک متّمم به زبـان
رسد و در زبـان پهلـوی، بلخـی و خـوارزمی شـواهدی بـرای آن وجـود دارد   میانه میایرانِی 

بایـد دیـد کـه آیـا احتمـاًال  ،١)MacKenzie 1992: 519؛ ٩١: ١٣٨٨ بیـدی باغ رضایی ← این باره (در
های ایرانی قبـل از  ای در زبان  ویژگِی دو حرِف اضافۀ پیاپی برای یک متّمم نیز پیشینه و نمونه

چنـد مـورد از حـروِف  ،دری دارد یا خیر؟ نگارنده در حـدوِد جسـتجوهای خـویشفارسِی 
آورد و از متخّصصـان   اضافۀ متوالی در زبان و آثاِر فارسِی میانه یافته است کـه در اینجـا مـی

حتمـًا عرضـه  ،ایرانـی بیابنـد هـای زبان خواهد تا اگر شواهِد دیگری در این زبان یا سایرِ   می
  شدۀ دستوری بیشتر معلوم شود:  گسترۀ یک ویژگِی کمتر شناخته بکنند تا سابقه و

١( abar andar  (بر اندر)هفـتم بـه دینکـرِد ای از   این دو حرِف اضـافۀ پیـاپی در جملـه ــ
                                                            

  آمده:» شکم«پیش و پس از » اندر«و » پد/ به«دو حرِف  ،کارنامۀ ارشیر بابکاندر این جمله از  ،برای نمونه. ١
ter/ tir tâ/ tâk par pad/ pat aškamb andar šud/ šut 

  ).٢٨١: ١٣٧۵ابوالقاسمی ← زنی ؛١۶: ١٣٨٢ شیر بابکاندکارنامۀ ارشد ( اندرشکم  بهتیر تا پر 



٦٩ ١۴دستور مقاله
 دو حرِف اضافۀ پیاپی

 
  به کار رفته و دقیقًا مفهوِم تأکیدی دارد:» بر«یا » در«معنای 

u-š če ân hōm dīd ka rust ēstâd pad ân wan abar andar âsnânag  
 نیـز ؛۴۴٩: ١٣٨٩ دینکرد هفتمآشیانه ُرسته بود ( اندرو او چون آن هوم را دید که بر آن درخت 

  ). Nyberg 2003: 2/ 22؛ ١٧٩  /١: ١٣٩۴ منصوری ←
٢(abar bad   (بر به)در متـون » بـر بـه«آمده و همـان  بندهشای از   در جملهاین مورد  ــ

  فۀ پیاپی را دارد:فارسی است که بیشترین شاهِد حروِف اضا
čiyōn gōwēd kū yazēm wizrī hu-niwixm ī abar bad kamâlī dēwân  

، ٢٩او  بررسـی دسـتنویس م. ←سِر ناپاک دیـوان ( برچنین گوید ستایم گرِز نیکو نواخت را 
  پیشگفتار). ٩٧: ١٣٧٨

٣( abar ō  (بر به)ــ ō  هم هست » به« میانه به معنایدر فارسِی)← ١١۴: ١٣٨٣ مکنزی (
در ت ــ در زبان پهلوی اس» بر به«ای دیگر برای   که نمونهــ » به«به معنای  abar ōو 

  .)Nyberg 2003: 2/22نیز  ؛٣١٢: ١٣٩٠ مزداپور ←(شود   دیده می نامه  ارداویراف
۴( andar ō  (اندر در/ در در)دیگـِر  یک معنـای ــō  اسـت » در«در پهلـوی)← مکنـزی 
  و چند متِن دیگر است: شاهنامه» در اندرِ «در این شاهد معادِل  andar ōو ) ١١۴: ١٣٨٣

âb ōfted Andar ō 2/18 :2003 ← نیز، ؛٢١۵: ١٣٨۴الزار ←آب افتد ( در اندر,  Nyberg

Brunner 1977: 133.(  
۵( be abar  (به بر)نیبرگ این شاهد را ذکر کرده است: ــ  

be apar (abar) Zartuxšt nīšân drâyīt (Nyberg 2003: 2/ 46). 

۶( bē ō  (به به)در چند متن پهلوی دو حرِف اضافۀ  ــbe (به) و ō  (به) پشِت سِر هم و در
  استعمال شده است: » به«معناِی 

 … az dâd ī wēhīh bē ō dâd ī wattarih awurd   
  )نامه  ارداویرافآوردند (  قانون بدی می بهاز قانون بهی 

… bē ō gannâg mēnōg nimud 
  روح خبیث نشان داد (بندهش) به... 

… az ēn zamīg … bē ō dušox ōftend  
  ١)روایت پهلویافتند (  دوزخ می به از این زمین

 ،رسـد  های قرن سـوم می  نوشته  آغاز پیدایش این شیوۀ بیانی خاص به سنگ«به نظِر الزار 

                                                            
 شده است.نقل ) ٢١۵: ١٣٨۴(از الزار سه  شاهد اخیر . ١



١۴دستور  مقاله ٧٠ 
دو حرِف اضافۀ پیاپی

 
  یم:بین  ای از آن را در روایت پارتی کتیبۀ بزرگ شاپور می  که نمونه

  

 hawar datgirw kard ud bēh ō pars ânīd ahend  
  ).٢١۶: ١٣٨۴ پارس تبعید شدند (الزار بههمگی دستگیر و 

  

توانیم بگوییم که ویژگِی نادِر دو حرِف اضافۀ پیاپی برای یک متّمم   می ،بر پایۀ این شواهد
ت و اتفاقًا دو نمونه از در متوِن فارسی ادامۀ یک قاعدۀ نحوی از زبان پهلوی/ فارسِی میانه اس

  های پهلوی استفاده شده است.  در نوشته )»در اندر«و » بر به(«این حروف 
 :اند  نوشـته حـرف اضـافه + مـتّمم + حـرف اضـافهصادقی دربـارۀ قاعـدۀ اشرف  علیدکتر 

. های دنیاسـت شناسی زبان (تیپولوژی) خاّص گروهی از زبان  استعمال حروف اضافۀ مضاعف از نظر رده«
الزم اســت در  ،. از ایــن رو)۵٣۵: ١٣٨۵(صـادقی» نامنــد  می  circumpositionشناسـان آن را   زبان
های هندواروپایی) بررسـِی دقیـق و جـامعی  خانواده با فارسی (اصطالحًا زبان  های هم زبان

حـرف اضـافه + حـرف اضـافه + صورت بگیرد که آیا احیانًا در آنها نمونۀ مشابهی برای الگوِی 
وجود دارد یا نه؟ نگارنده در این باره هیچ دانش، اّطالع و صـالحّیتی نـدارد و فقـط بـه  ّمممت

 toو  inکنـد کـه از دو حـرِف   در زبان انگلیسی اشـاره می intoحرِف اضافۀ مرّکب و متوالِی 
  ؛ برای مثال:کاربرد دارد» به«ساخته شده است و روِی هم در معنای 

Translate it into French.   ۶٩٧: ١٣٩۵ (جعفری(  
The rain changed into snow.    )٨۴٣ /١: ١٣٨٣ شناس و دیگران  (حق 

  
  منابع

  : سمت.، تهراندستور تاریخی زبان فارسی)، ١٣٧۵ابوالقاسمی، محسن (
  .خرد  نیکتهران: ها،   تصحیح احمدرضا یلمهبه ، دیوان)، ١٣٨۵ادیب صابر ترمذی (

  .شناسی  مرکز کرمانکرمان: ، به کوشش ایرج افشار، یات آثارکلّ )، ١٣٧٢ادیب قاسمی کرمانی (
  .قدیانیتهران: ، تنقیح: سّید علی موسوی گرمارودی، دیوان)، ١٣٨۴الممالک فراهانی (  ادیب

  .بروخیمتهران: تصحیح حبیب یغمایی، به ، نامه  گرشاسپ)، ١٣١٧اسدی، ابونصر (
  .اساطیرتهران: قبال، تصحیح عّباس ابه ، لغت فرس)، ١٣٩٠( ــــــــــ

  ).١٣٩١مطلق ( خالقی ←) ١٣٩١امیدساالر، محمود (
  .سناییتهران: ، ٢تصحیح حامد رّبانی، چبه ، دیوان)، ١٣۶٩اهلی شیرازی، محّمد (



٧١ ١۴دستور مقاله
 دو حرِف اضافۀ پیاپی

 
  .علمیتهران: تصحیح جالل متینی، به ، نامه  کوش)؛ ١٣٧٧ایرانشان بن ابی الخیر (
  .علمی و فرهنگیتهران: ویراستۀ رحیم عفیفی،  ،نامه  بهمن)، ١٣٧٠ایرانشاه بن ابی الخیر (

)، ١٣٧٨( هـای دیگـر)  (داستان گرشاسـب، تهمـورس، جمشـید گلشـاه و متن ٢٩بررسی دستنویس م. او 
گهنشر تهران: آوانویسی و ترجمه از متن پهلوی: کتایون مزداپور،    .آ

  .توستهران: ، اپ پنجم، چدیوان)، ١٣۶٨الشعرا) (  بهار، محّمدتقی (ملک
  ).١٣٩١فردوسی ( ← )١٣٩١بهفر، مهری (

  .بابکتهران: الدین همایی،  جاللبه تصحیح ، التنجیم ةالتفهیم الوائل صناع)، ١٣۶٢بیرونی، ابوریحان (
  .نویسِی فرهنگستان زبان و ادب فارسی  پیکرۀ زبانِی گروه فرهنگ

  .نگاهن: تهراتصحیح محّمد روشن، به ، دیوان)، ١٣٨٩جامی، نورالدین عبدالرحمان (
  .نشر نوتهران: ، سوم ، ویراستفرهنگ فشردۀ نشر نو ،)١٣٩۵جعفری، محّمدرضا (

دفتـر نشـر میـراث تهـران: اللـه صـاحبکار،   تصـحیح ذبیحبه ، دیوان)، ١٣٧۴حزین الهیجی، محّمدعلی (
  .مکتوب با همکاری نشر سایه

 -معاصـر هـزاره (انگلیسـیفرهنـگ )، ١٣٨٣محّمد و حسین سـامعی و نـرگس انتخـابی ( شناس، علی  حق
  .فرهنگ معاصرتهران:  ،فارسی)

، با همکاری محمود امیدساالر و ابوالفضل خطیبـی، های شاهنامه یادداشت)، ١٣٩١مطلق، جالل (  خالقی
  .المعارف بزرگ اسالمیتهران: دایرة، چاپ دوم

  .فردوستهران: ، چاپ ششم، تاریخ زبان فارسی)، ١٣٧٧خانلری، پرویز (
  .مهتابتهران: ، چاپ چهارم ،دستور زبان فارسی (حروف اضافه و ربط))، ١٣٧٩، خلیل (رهبر  خطیب

پژوهشـگاه تهـران: محّصل،  )، تصحیح، آوانویسی و نگارش فارسی: محّمدرضا راشد١٣٨٩( دینکرد هفتم
  .علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  .مرکز پژوهشی میراث مکتوبهران: تتصحیح رضا بیات و ابوالفضل غالمی، به ، نامه  علی)، ١٣٨٩ربیع (
  .جامیتهران: ، حماسۀ رستم و سهراب)، ١٣٧٣رستگار فسایی، منصور (

دنیـای تهـران: ، بـه کوشـش میتـرا مهرآبـادی، التواریخ  رستم)، ١٣٨٢الحکما (محّمد هاشم آصف) (  رستم
  .کتاب
  .المعارف بزرگ اسالمیرةدایمرکز تهران: ، های ایرانی تاریخ زبان)، ١٣٨٨بیدی، حسن (  رضایی باغ

تهران: تصحیح سّجاد آیدنلو، به )، ١٣٩٣( ای پهلوانی و پیرو شاهنامه از عصر صفوّیه)  قبانامه (منظومه  زّرین
  .سخن

  .امیرکبیرتهران: ، به اهتمام محّمدجعفر محجوب، دیوان)، ١٣۴٠سروش اصفهانی، میرزا محّمدعلی خان (



١۴دستور  مقاله ٧٢ 
دو حرِف اضافۀ پیاپی

 
تصـحیح نجیـب مایـل هـروی، بـه ، فی شرح اسماء الملک الفّتاح االرواح  روح)، ١٣٨۴سمعانی، احمد (

  .علمی و فرهنگیتهران: 
، چـاپ چهـارمتصـحیح مـدّرس رضـوی، به ، الطریقه  ةالحقیقه و شریع  ةحدیق)، ١٣٧۴سنایی، ابوالمجد (

  .دانشگاه تهرانتهران: 
مرکــز نشــر تهــران: نی، تصــحیح مــریم حســیبــه ، الطریقه  ةالحقیقــه و شــریع  ةحدیق)، ١٣٨٢(ــــــــــــ 

  .دانشگاهی
  .علمیتهران: ، چاپ سوم، غمنامۀ رستم و سهراب)، ١٣۶٨شعار، جعفر و حسن انوری (

  .پیوند معاصرتهران: ، غمنامۀ رستم و سهراب)، ١٣٧٨(ــــــــــ 
  .دانشگاه تهرانتهران: ، چاپ دوم، شاهنامه و دستور)، ١٣٧٧شفیعی، محمود (

  ).١٣٩٠کاتب، حسن محمود ( ← دیوان قائمیاتبر » مقدمه«)، ١٣٩٠کدکنی، محمدرضا ( شفیعی
  .پاژنگتهران: غالمرضا افراسیابی، و تصحیح نورانی وصال به ، السلوک  فرائد)، ١٣۶٨شمس سجاسی (

  .میتراتهران: ، دوم (چاپ چهارم) ، ویراستشناسی  کلّیات سبک)، ١٣٩٣شمیسا، سیروس (
  .پیک فرهنگتهران: حسین بیگدلی، تصحیح غالمبه )، ١٣٧٧( شهریارنامه

کتابخانـۀ تهران: تصحیح جلیل اخوان زنجانی، به ، المنّجمین  ةروض)، ١٣٨٢الخیر رازی ( شهمردان بن ابی
  .مجلس و مرکز نشر میراث مکتوب

، به کوشش علـی میـر الشعرا بهار  نامۀ ملک  ارج، »شناسی بهار  دربارۀ سبک«)، ١٣٨۵اشرف ( صادقی، علی
  .۵۴٨-۵٢١مرکز پژوهشی میراث مکتوب، صتهران:  انصاری،

  .اقبالتهران: ، چاپ دوم، به اهتمام احمد سهیلی خوانساری، دیوان)، ١٣۶٢صفای اصفهانی (
  .سمتتهران: ، رستم و سهراب)، ١٣٧٩محّمد (  طاهری مبارکه، غالم

  .معاصر فرهنگتهران: ، فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی)، ١٣٩۵ی، عالءالدین (ئطباطبا
  .قطرهتهران: ، تصحیح امیرحسن یزدگردی، به اهتمام اصغر دادبه، یوان)، د١٣٨١ظهیرالدین فاریابی (

علمی و تهران: ، چاپ دوازدهم، به اهتمام و تصحیح محّمدتقی تفّضلی، دیوان )،١٣٨۶عّطار، فریدالدین (
  .فرهنگی

  .سناییتهران: ، چاپ دوم، تصحیح سّید محّمد دبیرسیاقیبه ، دیوان)، ١٣۶٣عنصری بلخی (
  .سمتتهران: ، زدهمیشناسی نثر پارسی از قرن چهارم تا قرن س  سبک)، ١٣٩۴غالمرضایی، محّمد (

  .زّوار :، تهرانچاپ هفتم، به کوشش سّید محّمد دبیرسیاقی، دیوان)، ١٣٨۵فّرخی سیستانی، علی بن جولوغ (
تهـران: . سـبحانی،  ھسـکو)، بـه اهتمـام توفیـق (بر اساس چـاپ م شاهنامه)، ١٣٨۵فردوسی، ابوالقاسم (

  .روزنه



٧٣ ١۴دستور مقاله
 دو حرِف اضافۀ پیاپی

 
مطلق، دفتر ششم با همکاری محمـود امیدسـاالر و   تصحیح جالل خالقیبه ، شاهنامه)، ١٣٨۶(ــــــــــ 

  .المعارف بزرگ اسالمیةمرکز دایرتهران: دفتر هفتم با همکاری ابوالفضل خطیبی، 
از روی نسخۀ کتابت اواخر سـدۀ هفـتم و اوایـل سـدۀ هشـتم برگردان   (نسخه شاهنامه)، ١٣٨٩(ــــــــــ 

)، بـه کوشـش ایـرج NC 43ژوزف بیروت، شمارۀ   هجری قمری، کتابخانۀ شرقی وابسته به دانشگاه سن
  .طالیهتهران: نادر مطلبی کاشانی،  و افشار، محمود امیدساالر

  ن: نشر نو.، به تصحیح و شرح مهری بهفر، تهرا١ج، شاهنامه)، ١٣٩١(ــــــــــ 
  .سخنتهران: مطلق،   ، پیرایش جالل خالقیشاهنامه)، ١٣٩٣(ــــــــــ 

  .زّوارتهران: ، دستور تاریخی زبان فارسی)، ١٣٨٧فرشیدورد، خسرو (
تصحیح و تحشیۀ منصور رسـتگار فسـایی، به ، آثار عجم)، ١٣٧٧فرصت شیرازی، محّمدنصیر بن جعفر (

  .امیرکبیرتهران: 
  .امیرکبیرتهران: تصحیح محّمدجعفر محجوب، به ، دیوان)، ١٣٣۶قاآنی شیرازی (
  .دنیای کتابتهران:  ،دیوان (از روی نسخۀ محّمد نخجوانی))، ١٣۶٢قطران تبریزی (

تصـحیح سـّید جـالل حسـینی بدخشـانی، بـا مقّدمـۀ بـه ، دیوان قائمّیات)، ١٣٩٠کاتب، حسن محمود (
  .میراث مکتوبمرکز پژوهشی تهران: محّمدرضا شفیعی کدکنی، 

  .دانشگاه تهرانتهران: وشی،   نامه: بهرام فره  )، ترجمه، آوانویسی و واژه١٣٨٢( کارنامۀ اردشیر بابکان
  .سمتتهران: ، ١، جنامۀ باستان)، ١٣٧٩( الدین ، جاللکّزازی

  .سمتتهران: ، ٢، جنامۀ باستان)، ١٣٨١(ــــــــــ 
  .سمت: تهران، ٩، جنامۀ باستان)، ١٣٨٧(ــــــــــ 

گیری زبـان   شکل، »در فارسی و پهلوی bē (ō)و بی (ُا)  pa (d)حرف اضافۀ پ (د) «)، ١٣٨۴الزار، ژیلبر (
  .٢٢١-٢٠٩هرمس، صتهران: ، ترجمۀ مهستی بحرینی، فارسی

  .فردوس و جامیتهران: ، سبک خراسانی در شعر فارسی، ]تا بی[محجوب، محّمدجعفر 
  .نشر اندیشهتهران: ، چاپ چهارم، وال و آثار و افکار و اشعار ایرج میرزاتحقیق در اح)، ١٣۵۶( ــــــــــ

پژوهشـگاه علـوم انسـانی و تهـران: ، واژه و معنای آن از فارسی میانه تـا فارسـی)، ١٣٩٠مزداپور، کتایون (
  .مطالعات فرهنگی

تهـران: ، ومچـاپ سـ، ترجمۀ مهشید میرفخرایی، فرهنگ کوچک زبان پهلوی)، ١٣٨٣مکنزی، دیوید نیل (
  .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  .دانشگاه شهید بهشتیتهران: ، ١ج )،انگلیسی ـ فارسی ـ فرهنگ زبان پهلوی (پهلوی)، ١٣٩۴منصوری، یدالله (
بـه تصـحیح و پیشـگفتار  ،مثنوی معنـوی (بـر اسـاس نسـخۀ قونّیـه))، ١٣٧٨الدین محّمد ( مولوی، جالل
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  .علمی و فرهنگیتهران: ، هارمچاپ چعبدالکریم سروش، 

  .دانشگاه تهرانتهران: ، چاپ پنجممهدی محّقق، و  تصحیح مجتبی مینویبه ، دیوان)، ١٣٧٨ناصرخسرو (
  .علمیتهران: تصحیح مظاهر مصّفا، به ، دیوان)، ١٣٧١نزاری قهستانی (

  .وبمرکز پژوهشی میراث مکتتهران: تصحیح رضا غفوری، به )، ١٣٩۴( هفت منظومۀ حماسی
  ، توس، تهران؛سوکنامۀ سهراب)، ١٣۶٨یاحّقی، محّمدجعفر (

نشـر (آسـتان قـدس  بـهمشـهد:  ،شـدۀ شـاهنامۀ فردوسـی)  چنین گفت دهقـان (کوتاه)، ١٣٩۴(ــــــــــ 
  .رضوی)

، چـاپ سـومداوود،  ، به تصحیح و اهتمام سـّید علـی آلمجموعۀ آثار)، ١٣٨۴یغمای جندقی، ابوالحسن (
  .توستهران: 
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