
  
  
  
  
  
  
  

  و متون پهلوانی  شاهنامهسه نکته از دستور تاریخی در 
 

  )دانشگاه پیام نور ارومّیهـ ادبّیات فارسی  دانشیار زبان و(سّجاد آیِدنلو 
  
  

متون نظم و نثِر فارسی مشحون از ظرایِف نکاِت دستوری و سبکی است که باید بـا دّقـت : چکیده
نظر و گردآورِی شواهِد مختلف بررسی شود تا مقّدمات تدوین دستور تاریخِی جامِع زبـان فارسـی 

هایی از آثـار دیگـر طـرح  و متون پهلـوانی بـا نمونـه شاهنامهدر این مقاله سه نکتۀ تازه از . فراهم آید
کاربرد حرف اضافه پـیش از مفعـوِل فعـِل غالبـًا سـاده در قالـِب . ١: خواهد شد که عبارت است از

هـایی  در فعل) مفعول+ حرف اضافه+ فعل متعّدی(و ) فعل متعّدی+ مفعول+ حرف اضافه(الگوی 
فتن، خواستن، بوسیدن، َگزیـدن، خـوردن، برداشـتن، گـرفتن، مانند یافتن، کردن، زادن، دانستن، گ

دیـدن (و ) دانسـتن در/ در دانسـتن(با پیش کشیدن پرسش و پیشنهادی دربارۀ دو فعـل ... شنیدن و 
تأکید فاعل در پایان صیغۀ دوم شخِص مفـرِد بعضـی افعـال؛ / فاعلی) ِت (ضمیر . ٢؛ )در دیدن/ در
دو مورد از این نکات ریشه در نحـو .  »آن«اِی  فت پیشیِن اشارهدر معنا و نقِش ص» او«استعمال . ٣

دارد و هدف از طرح آنها در این ) مانوی و پهلوی/ پارتی، فارسِی میانۀ ُترفانی(های ایرانِی میانه  زبان
مقاله عمدتًا جلب توّجه متخّصصان و محّققان برای اظهار نظر دربارۀ این مـوارِد نـادر و احیانـًا بـه 

  .تر است دن شواهدی بیشتر از متون فارسی برای تحلیل دقیقدست دا
  

، صـفت پیشـین )ت(، حرف اضافه، مفعول، ضمیر فاعلِی شاهنامهدستور تاریخی، : ها کلیدواژه
  .ای اشاره



١٠دستور   مقاله ٤٨ 
...سه نکته از دستور تاریخی در شاهنامه و

 
های سـودمنِد اسـتادان محّمـد معـین، پرویـز ناتـل خـانلری، خسـرو  با وجود کوشـش

ن، خلیـل خطیـب رهبـر، محسـن دخـت صـدیقیا فرشیدورد، حسن احمدی گیـوی، مهـین
های عالمانــۀ اســتادان جــالل متینــی و  و مقــاالت و مقّدمــه 1ابوالقاســمی، رحــیم ذوالنــور

اشرف صادقی، هنوز دستور تاریخِی جامع و دقیقـی بـرای زبـان فارسـی تـألیف نشـده  علی
امــروز کــه تصــحیح انتقــادِی متــون متعــّددی از آثــار نظــم و نثــر فارســی منتشــر و . اســت
نامۀ  های آنهـا چـاپ شـده اسـت، بایـد شـیوه نویس ترین دست رگرداِن بعضی از مهمب نسخه
ها تـدوین و سـپس  های دستوری این کتاب روشمندی برای استخراج و بررسی ویژگی ِی علم

ای  فرهنگستان زبان و ادب فارسی با تجربه. برداری و تحقیق آغاز شود کاِر گروهِی یادداشت
و انتشـار مجّلـدی از آن  فرهنگ جـامع زبـان فارسـیمنابِع تألیِف که در تهیۀ مبانِی نظری و 

تواند همین کار را برای نوشتن دستور تاریخِی زبان فارسی  دارد، بهترین مرجعی است که می
ـ تـأّمالت مصـّححان در متـونی کـه چـاپ ـو البّته پس از آن  ـتا آن هنگام ـ. نیز انجام دهد

ایِف دستورِی آثار منظـوم و منثـور، بخشـی از مـواّد الزم های محّققان در ظر کنند و دّقت می
به همین منظور در این مقاله به طرح سه نکتـۀ نـادِر . برای این کار بزرگ را فراهم خواهد کرد

پردازیم تـا شـاید  و متون پهلوانِی بعد از آن، با شواهدی از آثار دیگر می شاهنامهدستوری از 
  .تر و مستندتر شود گران، موضوع روشنبا اظهار نظرهای متخصصان و پژوهش

  
  حرف اضافه پیش از مفعول. ١

پـس از اینکـه تهمـتن در پـِی نشـاِن ُسـِم رخـش ) سـهرابداستان رستم و ( شاهنامهدر 
  : گوید رسد، خطاب به مهتر آن شهر می اش به سمنگان می شده گم

  

  تو را باشد ار بازجویی سپاس  .١
  

 شـناس پـاداش نیکی بـه بیابد
  

  )٢/١٢١/٣٩: الف ١٣٨۶دوسی فر( 
                                                            

مفرد، جمع؛ اسم مصدر، حاصل مصدر؛ اضافه؛ اسم جنس و معرفه، نکره؛ تاریخ زبان فارسی؛ جمله و تحّول : های در کتاب .١
خی زبان فارسی؛ فعل و گروه فعلـی و تحـّول آن در آن در زبان فارسی؛ گفتارهایی دربارۀ دستور زبان فارسی؛ دستور مختصر تاری

های نحوی زبان فارسی در نثـر قـرن پـنجم و ششـم؛ حـروف اضـافه و ربـط؛ دسـتور  زبان فارسی؛ دستور تاریخی فعل؛  ویژگی
 .تاریخی زبان فارسی و رفتارشناسی زبان



مقاله
٤٩ ١٠دستور  

 ...سه نکته از دستور تاریخی در شاهنامه و
 

و در توضـیح آن  1در آغاز مصراع دوم انتخاب تصحیح خالقی مطلق است» بیابد به«ضبط 
و یـا اینکـه ...  روشن نیست که در اینجا فاعل فعل یافتن کیست؟ آیا فاعل آورندۀ رخش است؟«است   نوشته
را پـس » به«جوینی  .)۴٩۴: ١٣٨٠خالقی مطلق(» و یا اینکه بیاید خواند...  جای بیابد، بباید خواند باید به

و کّزازی نیز نحو جمله را آشفته و هنگامی درست ) ٣١۴: ١٣٨٠جوینی: رک(زاید گرفته » بیابد«از 
  .)۵۶١: ١٣٨١ کّزازی: رک(باشد » یافته شدن«در معنای الزِم » یافتن«دانسته است که 

های دیگـر دشـوارتر و  ورتـ که در مقایسه با صــ در مصراع مورد بحث با ضبط مذکور
 هو آن آمدِن حرف اضـافرفته  کار بهنشدۀ دستوری  یک ویژگِی نادر و توّجه ــطبعًا برتر است 

بر اساس این قاعده مصراع را بـه دو . است) بیابد(فعل متعّدی ) پاداش(پیش از مفعول ) به(
 »پـاداش«ا اضافه کردِن ب(شناس  بیابد به پاداِش نیکی) الف: توان خواند و معنا کرد صورت می

شناس را ــ که مِن رسـتم هسـتم  پاداِش نیکی) یابندۀ رخش/ بازجوینده): (»شناس نیکی«به 
کسـی ): و درنگی بعد از آن» پاداش«با سکوِن (شناس  بیابد به پاداش، نیکی) یابد؛ ب ـ میـ

  .دیاب ، پاداش می)شناس نیکی(که کاِر نیِک ُجستن و یافتن رخش را انجام داده 
کاربرد حروف اضافه پیش از مفعول از نوادِر قواعِد دستور تاریخِی زبان فارسی است کـه 

از سـدۀ پـنجم تـا (و سایر متون منظوم و منثـور  شاهنامهغیر از بیت یادشده در بیتی دیگر از 
 هایی از آنها که نگارنـده در شواهدی ــ با افعال مختلف ــ دارد که در ادامه نمونه )دورۀ معاصر

هـا  همچنان که از دّقت در این گواهی. شود خویش یافته است، آورده می حدود جستجوهای
  :آید، الگوی استعماِل این قاعده در متون فارسی به دو شکل است برمی
  فعل متعّدی+ مفعول+ حرف اضافه. ١
  .مفعول+ حرف اضافه+ فعل متعّدی. ٢

  

  کرسـیوز آن گـاه آواز کـرد به  :کرد+ این)+ به( بد. ٢
  

 کـردبخت بدسـاز  بدینکه با من 
  

  )٢۶٣/ ٣٢۴/ ٣: الف ١٣٨۶فردوسی (
                                                            

و ویـرایش ) ۴٧/ ٣۵: ١٣٨٧فردوسـی(مه بنیـاد شـاهنا رستم و سـهراِب ، )۴٨/ ١٧٣/ ٢: ١٣٧۴فردوسی(های مسکو  در چاپ .١
و در تصـحیح جیحـونی » شـناس بباشـم بـه پـاداش نیکی«ضبط مصراع دوم ) ۴٨/ ١۴۵/ ٢: ١٣٩١فردوسی(نهایِی چاپ مسکو 

 .است» شناس بیابی تو پاداش نیکی«) ٣٣/ ٣٢۴/ ١: ١٣٧٩فردوسی (



١٠دستور   مقاله ٥٠ 
...سه نکته از دستور تاریخی در شاهنامه و

 
  سر پرهنر در ایوان آن پیره  :کیخسرو+ به+ بزایی :الف-٣

  

 نـامور کیخسـرو به بزایی
  

   1)٢٣١٧/ ۵١٩/ ٢: ١٣٧٣فردوسی (
  درخـت مردم به زایدنشاید که   :مردم+ به+ زاید :ب

  

 تو بگشای اگر دانی این بنِد سـخت
  

  )١۴٣/١۴: ١٣١٧ی اسد( 
  .بودی ندانستهباری  حال این ازگفت یا بوریحان : ندانسته بودی+  حال+  از :الف -۴

   ٢)٩٢: ١٣٨٣نظامی عروضی (
  .ندانست من حال از و خویشتن را مرده ساختم و وی... : ندانست+  حال+  از :ب

   ٣)١٠١: ١٣٨٧ نرشخی(
  )۴/٣٢٠: ١٣٨۵ کاتب االرجانی(   .دبکنی بگویم هرچه بهاکنون : بگویم+ هرچه+  به .۵
   ٤)۵/٢٢۴: همان(  .به یک شفقت که نمودی خواست تو بهدل من  :خواست+  تو+  به .۶
   .فراموش کردند سیاه ابر ازاز هوس مال و غنیمت، : فراموش کردند+  سیاه ابر+  از :الف -٧

   )١/۶٢۵: همان(
  وش کردام ن شرابی لِب تشنه:فراموش کردی+  وصل+  از :ب   

 

 فراموش کردو هجران  وصل ازکه 
 

  )٧۵۵: ١٣٧۴ حزین الهیجی( 
  آغـوش شدی با مهوشان ری هم:کردی فراموش+  مشتاقان+  ز :ج

 

 کردی فراموشخود  مشتاقان ز
 

  )٩٨٧: ١٣۶٨ بهار( 
  هستیهیچ  برلبش  نبوسیده:هستی+ بر+ نبوسیده.٨

 

 مگر آیینه را آن هم به مسـتی
 

  )١۵٨: ١٣٨٧ نظامی( 
 بگـزد آن بـرانگشت که زینت دست است و آلت قبض و بسط، اگـر مـار : بَگزد+  آن+  بر .٩

  )١٢۵: ١٣٧٣ منشی(    .آن را ببرند ۀبرای بقای باقِی جثّ 

                                                            
، چاپ دبیرسـیاقی )٢٣١۶/ ۶٣٣/ ٣: ب ١٣٨۶وسیفرد: رک(چاپ بروخیم  شاهنامۀاین بیت که غیر از تصحیح ژول مول در  .١
هم آمـده، ) ۴زیرنویس / ١۴٢/ ٣: ١٣٧۴فردوسی: رک(های چاپ مسکو  و زیرنویس) ٢۴١٨/ ۶۶٨/ ٢: ج ١٣٨۶فردوسی: رک(

بزایـی یکـی (صـورت دیگـری  های تصحیح خالقی مطلق به بدل افزون بر اینکه الحاقی است، ضبط مصراع دومش نیز در نسخه
 .است) ٣زیرنویس / ٣۴۶/ ٢( )خسرو نامور

 .٨٨: ١٣٧٩ خطیب رهبر: و نیز، رک .٢

 .١٢٠: ١٣٨٣ صدیقیان: و نیز، رک .٣

 .١٢٢: همان: و نیز، رک .٤



مقاله
٥١ ١٠دستور  

 ...سه نکته از دستور تاریخی در شاهنامه و
 

 دریغ مخور بخور داریتو  هرچه بهبرو :بخور/ داری+ هرچه+ به. ١٠
 

 دریغ زند روزگـار تیـغ هـالک که بی
 

   1)٢۵۴: ١٣٨٧ حافظ( 
   .برداشتکابلی  مبارزآن دوازده هزار  به: برداشت+ مبارز+  به. ١١

  )١٨٣ و ١٨٢: ١٣٩١ طومار نّقالی شاهنامه(  
  )٢٠٧: همان( .بگرفتزنجیر او  کمر دردست دراز کرد :  بگرفت+  کمر+  در .١٢
  2).٣٣٧: همان( .دور نگردانیرا از رحمت خود  بنده این از: دور نگردانی+  بنده+  از .١٣
  )۴١٨: همان(  .بشنیدایلچی پشنگ  آمدن از چون شاه کیقباد: شنید+  آمدن+  زا .١۴

  

مـانوی و بعضـًا فارسـی میانـه / غالبًا پارتی و فارسی میانـۀ ُترفـانی(های ایرانِی میانۀ غربی  در زبان
است پیش از مفعوِل برخی افعال و جمالت بـه » به«که حرف اضافه و در معنای  ō ))پهلوِی ساسانی(

: الـف ١٣٨۶؛ زونـدرمان ۶٣: ١٣٨٨بیدی  ؛ رضائی باغ٢٧٩: ١٣٧۵ ابوالقاسمی: در این باره، رک(رود  می کار
  :برای نمونه. )Skjærvø 2009: 233؛ Brunner 1977: 136- 137؛ ٢۵١: ب ١٣٨۶ ؛ همو٢١۵

  

15. āfur- ēm  ō en xwān yōjdahr. 
 .ستاییم می) به این خوان: فارسی میانه ۀدر جمل(این خوان پاکیزه را 

  

16. ud istāy-ēm  ō  tō  sārār ī hū-jada.  
  .ستاییم بخت مایی می که سرور نیک) به تو: در جملۀ فارسی میانه(تو را 

  

17. u-š nē padīrifit  ō  nabiy-ān ud  ō payāmbar-ān. 
 .نپذیرفت) به نبیان و به پیامبران: در جملۀ فارسی میانه(نبیان و پیامبران را 

  

18. az   ō  tō bōž-ān až harwīn aβnās.  
  .ها رهانیدم از انواع آسیب) به تو: در جملۀ پارتی(تو را 

  

19. yāwēd  ō  tō istāwām amā.   
 .ستاییم می) به تو: در جملۀ فارسی میانه(ما همواره تو را 

  

 اضـافۀ فوهای ایرانِی نو شرقی غیر از آسی نیز مفعوِل مستقیِم معرفه اغلب بـا حـر در زبان
) ٧٣٣: ١٣٨٣؛ کیفـر ۶١٣: ١٣٨٣؛ شـروو ٧٠٧: ١٣٨٣پـین : رک(شود  پیشین یا پسین استعمال می

                                                            
که با توّجه بـه شـواهِد قاعـدۀ حـرف ) ٢١۵ و ٢١۴: ١٣٨٨ صدیقیان: رک(است معنا کرده » را«را » به«صدیقیان در این بیت  .١

 .آید نه مانند این بیت قبل از آن ضمن اینکه نشانۀ مفعولی بعد از مفعول می. این معنی نیست پیش از مفعول نیازی به ۀاضاف
یـا بـه تعبیـر  )circumposition( پیرااضـافهاین نمونه بیان کرد این است که در اینجا شاهد کـاربرد  ۀتوان دربار ای که می نکته .٢

 ).دبیرمقّدممحمد یادداشت دکتر (را ...  از: مضاعفیم ۀسّنتی، حرف اضاف دستورنویساِن 



١٠دستور   مقاله ٥٢ 
...سه نکته از دستور تاریخی در شاهنامه و

 
ـــ کـه  یتوان احتمال داد که شاید ویژگِی مورد بحث در دستور تاریخِی فارسـ روی می ازاین

رانِی های ای شود ــ دنبالۀ قاعدۀ نحوِی زبان های بیشتر بر شواهد آن افزوده می حتمًا با بررسی
پارتی و  ō(» به«جز  ّوع حروف اضافه ادامه یافته و بهمیانۀ غربی باشد که در فارسی دری با تن

  . مستقیِم بعضی افعال آمده است/ هم پیش از مفعول صریح» در«و » بر«، »از«، )پهلوی
های مرّکب نیز بـا حـروف  شود که در متون نظم و نثر فارسی گاهی برخی فعل یادآور می

رغم آنچه ممکن است در نگاه نخست و گذرا به نظر برسد، ربطی  رود که به ه کار میاضافه ب
در این موارد حروف اضافه بـر سـِر . ندارد )پیش از مفعول ۀحرف اضاف(به نکتۀ مورد گفتگو 

به دروغ داشتن، به مردم شمردن، به حالل داشتن، به : مثالً (جزِء غیر صرفِی فعل مرّکب آمده 
گیوی، با ذکر شواهدی، این افعـال  یاحمد. نه مفعوِل فعل...) زیارت کردن و شانه کردن، به

: رک(شـود  را فعل مرّکب یا فعل تمیزی مرّکب نامیده است که با حـرف اضـافه اسـتعمال می
  .)١١۴٠و ١١٣٩، ٨١١: ١٣٨٠احمدی گیوی

بیـت زیـر از پـیش از مفعـول، در  ۀغیر از شواهد یادشده از متون فارسی برای ویژگِی حرف اضاف
آورد  شود و این پرسش را پـیش مـی دیده می) مفعول+ حرف اضافه+ فعل متعّدی(نیز الگوی  شاهنامه

  است؟رفته  کار به» در«هم از مصدرهایی است که مفعول آن با حرف اضافۀ » دانستن«که آیا 
  

  تـو هنرهـای درکس  ندانست  .٢٠
  

 نه پاکی تن و دانش و رای تـو
  

  )۶٣٧/ ۴٠٨/ ۶ :الف ١٣٨۶فردوسی ( 
  

 حرفـتآن  درو چون کسی را یابـد کـه « مرصادالعبادنخستین بار ریاحی در توضیِح این جملۀ 

توّجـه » در«با حرف اضـافۀ » دانستن«به کاربرِد  ،)۵٣٩: ١٣٧۴رازی (» و بهای متاع نشناسد نداند
است دانسته  فعل خاّصی ــ صورت ترکیبی و نه جدا بهــ » دانستن در«صورت  کرده و آن را به

و  )١١٣ و ١١٢: ١٣٧۴ ؛ ریاحی٧٠٩ و ۶۶٩، ۶۶٨: همان: رک(که شواهد استعمال دیگری هم دارد 
  :ترینشان این بیت حافظ باشد شاید معروف

  

 آن شد اکنون که ز ابنـای عـوام اندیشـم.٢١
 

 دانستنهانی  عیشاین  درمحتسب نیز 
 

  )١١٩: ١٣٨٧ حافظ( 



مقاله
٥٣ ١٠دستور  

 ...سه نکته از دستور تاریخی در شاهنامه و
 

ایـن کـاربرد در بیتـی از غزلّیـات سـعدی و اسـت آورده هایی که ریـاحی  افزون بر نمونه
هـم دیـده ) ق ٨۴٠: تـألیف(ابوالمکارم بن عال الملـک جـامی  المقامات ةخالصای از  جمله
  :گمان شواهد دیگری نیز در متون فارسی دارد شود و بی می

  

 نـدانیخـویش  مصـحلت دردرویش تـو .٢٢
 

 مصـلحتی نیسـت خوش باش اگرت نیست که بی
 

  )٢٧: ١٣٨۵ یسعد( 
  ).٢٩۶: ١٣٩٣ شفیعی کدکنی(    .نداندهیچ کس  دِل  درهیچ کس  .٢٣

  

و  سمک عّیـاربا آوردن دو شاهد دیگر از  ،ناتل خانلری در تعلیقاِت بیت مذکور از حافظ
آشـنای آن بـودن، در «به معنای » دانستن در کاری«، همچون ریاحی فعل را آیین کشورداری

ــ ــارت داش ــتن و مه ــت داش ــاری دس ــه » تنک ــت گرفت ــافظ: رک(اس و از  )٢/١١٨٣: ١٣٧۵ ح
با دو شـاهد از حـافظ و » دانستن در چیزی« سخن فرهنگ بزرگهای فارسی تنها در  فرهنگ

نظران  برخی صاحب ،از سوی دیگر. )»دانسـتن«ذیل : ١٣٨٢انوری: رک(آمده است  مرصادالعباد
) چیـزی(در « فعـل را، المقامـات ةخالصـدر بحث از بیت حافظ و شواهد شعِر سـعدی و 

انـد  دانسـتهـــ  بر فعل و برعکِس دیـدگاِه دیگـر» در«یعنی با تقدیِم حرف اضافۀ  ــ» دانستن
. )۴۴٨: ١٣٩٣ ؛ شــفیعی کــدکنی٢٨٩: ١٣٧۵ ؛ خّرمشــاهی١٢۵٩-٢/١٢۵٧: ١٣٩٢ حمیــدیان: رک(

فعـوِل و نشـانۀ م» را«را به معنای  »در« سمک عّیارای از  صدیقیان هم در بیت حافظ و نمونه
تـر نیـز اشـاره  که همان گونه که پیش) ٢١۵: ١٣٨٨ صدیقیان: رک( استانگاشته » دانست«فعِل 

  .نماید و نشانۀ مفعول باید پس از آن بیاید نه پیش از آن شد پذیرفتنی نمی
غیـر از  ـــ 1اسـتذکر کـرده » در دانستن/ دانستن در«در همۀ شواهدی که ریاحی برای 

                                                            
گاهی خوانندگان همۀ این شواهد از تعلیقات  .١ تـاریخ (» دانسـته بـودبه  درابوبکر به کار وی «: شود نقل می مرصاد العبادبرای آ

همه  در«، )سمک عّیار(» دانی این معنی هیچ نمی درای وزیر بدانستم که «، )سمک عّیار(» ندانیجنگ  دردانم که تو «، )بلعمی
 درو مـن  دانـیروی و عّیـاری  شـب درتـو «، )سـمک عّیـار(» داندمنّجمی چیزی  درای شاه «، )سمک عّیار(» داندکار او بهتر 
، )آداب الحرب(» دانداسب همچون  درامیر تو «، )سمک عّیار(» ندانیاحوال سمک  درای ملکه تو «، )سمک عّیار(» تیراندازی

ترجمـۀ تـاریخ اعـثم (» اسـب درکه  دانیکار دیگر بهتر از آن  درتو «، )آداب الحرب(» بداند ها و جوشانیدن آن انواع شراب در«
تـو «، )نامه قابوس(» بداندشعر  درباید که اگر ندیم شاعر نباشد «، )شاه قاسم انوار(» دانی نمیجام  درتو جام جمی اّما «، )کوفی
 ).العینةقرّ (» دانند نمی این معانی در«و ) تاریخ برامکه(» دانیاین علم نیک  اندر



١٠دستور   مقاله ٥٤ 
...سه نکته از دستور تاریخی در شاهنامه و

 
، المقامـات ةخالصـو دو شاهد تازه از غزل سـعدی و جملـۀ  ــ 1سعدی گلستانای از  نمونه

، پـیش از فعـل و غالبـًا قبـل از »در«فاصله افتاده و » دانستن«و فعل » در«بین حرف اضافۀ 
یـا » در«که در افعاِل پیشوندِی متعّدی که با حـرف اضـافۀ  درحالی ؛مفعول جمله آمده است

ای میـان حـرف اضـافه و فعـل دیـده  رًا چنین فاصلهاند ظاه در متون فارسی به کار رفته» بر«
بیامد در آن باغ «یعنی مثًال در  2؛جا حرف و فعِل مربوط در کناِر هم آمده است شود و همه نمی
قـدحی پـر شـراب کـرد و «نیامـده یـا در » کشـید در می«، »می درکشید«جای  به» درکشـید و می

، »دارنـد بر نعش هـر دو می«، »دارند میربر دو نعش ه«، در »در بیهوشانه کرد«، »درکردبیهوشانه 
خواست مال دنیـای دیگـر  می«و در » های زشت انداخت بر رسم«، »برانداختهای زشت  رسم«در 

  .به کار نرفته است» در مال دنیای دیگر یابد«، »دریابد
ه کـ ـــ به این قرینه و با در نظر داشتِن شواهِد قاعدۀ کاربرد حرف اضافه پیش از مفعـول 

و  شـاهنامهشـاید بتـوان در بیـت د ــ رس های ایرانِی میانه می گفتیم محتمًال سابقۀ آن به زبان
ای دانست که مفعـول آن بـا حـرف  را فعِل متعّدِی ساده» دانست«های مربوط نیز  سایر نمونه

کند کاربرد مفعـوِل ایـن  آنچه این گمان را بیشتر تقویت می. استعمال شده است» در«اضافۀ 
) الـف و ب ۴شـواهِد ← ( تاریخ بخـاراو  چهار مقالهدر دو جمله از » از«با حرف اضافۀ  فعل

تـوان حـدس زد  می ،به کار رفته) ندانست+  مفعول+  از(است و همچنان که در آنجا الگوی 
+  در(آمده باشد » در«حرف اضافۀ » از«جای  که شاید در شواهد دیگر هم در همین الگو به

  ).مفعول+  در+  دانست( و) دانست+  مفعول
، »بـر«نیز بـا حـروف اضـافۀ » دیدن«، در برخی شواهِد نظم و نثر »دانست«غیر از فعل 

حـرف +  فعـل(و ) فعل+  مفعول+  حرف اضافه(و در قالِب دو الگوی » اندر«و » در«، »به«
  :برای نمونه. استرفته  کار به) مفعول+  اضافه

  

  تچو یک مرز از این ورزش آباد گش.٢۴
 

 شــاد گشــت آن انــدر دیــددل هرکــه 
 

  )۴١٢/ ۴۴٩/ ۶: الف ١٣٨۶فردوسی ( 
                                                            

 .»این معنی که گوش است در دانددلی « .١
  :مثالً . شود گونه نیست و گاه میان حرف اضافه و فعل فاصله دیده می های پیشوندِی الزم این در فعل .٢

 رواسـتخندیـدنسر و روی توبر
  

 خطاسـت خندیدنروی تودرلیک
 

  )٢۶٧/٨٠١: ١٣٨٣عّطار(
 



مقاله
٥٥ ١٠دستور  

 ...سه نکته از دستور تاریخی در شاهنامه و
 

  گهــی بــر طــارم اعــال نشــینم.٢۵
 

 نبیـنمپای خـود  پیش درگهی 
 

  )٩٠: ١٣٨۴ سعدی( 
ــرز .٢۶ ــرفرام ــکر ب ــداو  لش   بدی

 

 شگفتی سپاه گران شـد پدیـد
 

  )٨٨٢ب : ١٣٩٣ قبانامه زّرین( 
  بدیـدایـران  گردان بهسلیمان .٢٧

 

 نامداران و شـیران بدیـد بدان
 

  )١٨۵٣ب : همان( 
  در بارگـاه فغفـور به دیدمچو .٢٨

 

 گاه اش هیچ ندیدم جز اندیشه
 

  )١٧۴: ١٣٩٢ نامه سام( 
  

چیـزی / در کسی«و » چیزی/ دیدن در کسی« فرهنگ بزرگ سخندهخدا و  نامۀ لغتدر 
اهدی ثبت شده است با شو) صورِت پیشوند و پسوند فعل و حرف اضافه به(روی هم » دیدن

پرسـش نگارنـده از متخّصصـان . )ذیل همان مـاّده: ١٣٧٧؛ دهخدا »دیدن«ذیل : ١٣٨٢ انوری: رک(
را » انـدر«و » در«، »بـه«، »بـر«این است که آیا در این موارد با قطعّیت باید حروف اضـافۀ 

ز به کاربرِد حرف توان با استناد به قاعدۀ مورد بحث، در اینجا نی جزِو فعل به شمار آورد یا می
  ل شد؟ئقا) دیدن(اضافه پیش از مفعوِل فعِل ساده 

  
  شخِص مفرِد فعل در دوم) ت(ضمیر فاعلِی . ٢

  :شاهنامهدر این سه بیت 
  

  نگــه کــن کــه ایــن کــار فــّرخ بــود.٢٩
 

 پاسـخ بـود پرسـیتز بخت آنچه 
 

  )١۵٠۶/ ٣٠١/ ٢: الف ١٣٨۶ فردوسی( 
  

  از نخســت نیازاردیــتاگــر خــود .٣٠
 

 آب این گنه را توانسـت شسـت به
 

  )٢٢٢٧/ ٣۵٣/ ٢: همان( 
  

  فرمـان کـنم خواهیتز من هرچه .٣١
 

ــنم ــان ک ــش ج ــو رام ــدار ت  ز دی
 

  )۵٢٣/ ٣٣۵/ ۵: همان( 
  

+  ردیات؛ نیـاز+  پرسـی(افزوده شده است ) ت(شخِص مفرد، ضمیِر  در پایان فعِل دوم



١٠دستور   مقاله ٥٦ 
...سه نکته از دستور تاریخی در شاهنامه و

 

مونۀ دیگر برای ایـن کـاربرِد نگارنده در حدود جستجوهای خویش دو ن 1).ت+ ت؛ خواهی
  :ابوالفتوح رازی روض الجنانای از تفسیر  یکی در جمله ؛یافته است خاص

  

  ) ٣٢٨: ١٣٨٠ به نقل از احمدی گیوی( .تا زنان تو محتجب شدندی بفرمودیتاگر  .٣٢
  

  :)احتماًال از سدۀ هشتم( برزونامهتِر  و دیگری در این بیت از بخِش کهن
  

  مَو کـار یـاور ُبـهمی با تـو در .٣٣
 

 مَو رهبر بُ  خواهیتبه هر ره که 
 

  )١۶۴۶/ ١١١: ١٣٨٧ کوسج( 
  

هسـتند  های نثر دورۀ سامانی و غزنـوی آشـنا کسانی که با سبک شعر خراسانی و ویژگی
در پایـان ) ش(آمـدِن ضـمیِر  ،دانند که یکی از خصوصّیات کهِن آثاِر ایـن سـبک و دوره می

کیـد ) ش(ضی افعال است که اصطالحًا آن را بع) غایب(شخِص مفرد  صیغۀ سوم فاعلی یا تأ
  :بینیم ی را میا چنین ویژگی شاهنامههای  برای نمونه در این بیت. نامند فاعل می

  

  به گیو آن کجا کرده بـود بگفتش.٣۴
 

 چنــان شــیرمردی کــه آورده بــود
 

 )١/ ٢۵٧ /۴٨٢(  
  سر و تاج شـاه دیدشچون از دور .٣۵

 

 د راهپیـــــاده فـــــراوان بپیمـــــو
 

 )۴ /٣٠۵ /٢١٠٧(  
  ده و دو هــزار گزیــدشاز ایشــان .٣۶

 

 دار افگــِن کینــه ســواران اســپ
 

 )۵ /١/ ٢١٧۵٢٧(2   
  

شـخص مفـرِد  دهد کـه در سـاخِت ویـژۀ دوم نگارنده احتمال می ،به قیاِس این کاربردها
کید فاعل ،)ش(مانند  ،)ت(افعال مذکور نیز  در  بـا ایـن تفـاوت کـه ؛فاعلی است/ ضمیِر تأ

اسـت » ی«شخص مفرد شناسـۀ  و در صیغۀ دوم» او«شخص مفرد، فاعل ضمیِر غایِب  سوم
کیدکنندۀ آن دیده می شخِص مفرِد فعل با ضمیر  همراهِی صیغۀ دوم. شود که در کنار ضمیِر تأ

                                                            
ضـبط شـده » خـواهی تـو«و » نیازاردیی«، »نیازردتی«، »پرسند«صورت  این افعال به ترتیب به شاهنامهای ه در نسخ و چاپ .١

 شـاهنامههای دیگر دشوارتر است و دو شاهد استعمال دیگر در  که در مقایسه با نگاشته ــ »نیازردتی«غیر از  ،از این وجوه. است
 .شده و تغییریافته است های ساده بقیه، صورت ــ )٧۵٣و  ٧۵٢/ ۵٢٧/ ٧ ←(» فرستادتی«و » دادتی«(دارد 
 .٢۵۵ و ٢۵٢، ۴٨: ]تا بی[؛ محجوب ١۵٧٠و  ١۵۶٩ :١٣٨٠ احمدی گیوی: برای شواهد دیگر رک .٢



مقاله
٥٧ ١٠دستور  

 ...سه نکته از دستور تاریخی در شاهنامه و
 

کیدِی / فاعلی استعماِل دستور تاریخِی متون فارسی اسـت و نمونـۀ  های کم از ویژگی) ت(تأ
شـخص مفـرد در  به پایان بعضـی افعـاِل دوم) د(ده شدِن صامِت غیر اشتقاقِی مشابِه آن افزو

: بشناسـید«و » دانـی«جای  بـه» د+ دانـی: دانیـد«یعنی مـثًال  ؛شواهدی از آثار منثور است
  .)١٢و ١١: ١٣٩٠سّیدآقایی صادقی و حاجی: در این باره رک(» بشناسی«جای  به» د+ بشناسی

انشجویان باید یادآور شد که در بعضی متون فارسـی در شناسـۀ این نکته را هم برای توّجه د
و » شـویت«صـورت  به» شـوید«بدل شده و برای مثـال ) ت(به ) د(شخص جمع، حرف  دوم

رغـم شـباهت  بـه ،این موارد. )٣١ و ٢٧، ٢۶: همان: رک(آمده است » افکنیت«به شکل » افکنید«
نـدارد  برزونامـه وروض الجنان  و امهشاهنهیچ ربطی به ویژگی مورد بحث در شواهد  ،صوری

  .ختم شده است» )ت(ضمیِر )+ ی(شناسۀ : یت«شخص مفرِد افعال به  و در آنجا دوم
  
  »آن«اِی  در معنا و نقِش صفت پیشین اشاره» او«. ٣

که به  ــ »او«های پرکاربرِد شعر و نثر فارسی استفاده از ضمیر  دانیم که یکی از ویژگی می
در کناِر ایـن، . برای غیر انسان است» آن«جای  به ــ سّنتی ویژۀ انسان استتعبیر دستورهای 

قبل از » او«شود که در آن ضمیِر  دیگری در برخی متون دیده میتوجه استعمال نادر و جالِب 
تـرین شـواهدی  قدیمی. استرفته  کار به» آن«اِی  اسم و در معنا و نقِش صفت پیشین اشاره

/ نسخۀ بریتانیـا شاهنامۀدر مقّدمۀ منثوِر ذیل یژگی یافته فعًال سه جملۀ که نگارنده برای این و
  :است )ق ۶٧۵(لندن 

  

  )ب ٣برگ : ١٣٨۴ فردوسی(   .زنگی کس دیگری پیش او نگذاشتند غالم اوبه غیِر  .٣٧
  )همان(   .به نوکری داد نقرههزار مثقال  شصت او خواجه حسن، .٣٨
  )همان(   .بود و کتاب از او بستد کتاب اوبه پیش ایاز رفت که دارندۀ  .٣٩

  

به ترتیـب » او کتاب«و » نقره... او «، »او غالم«شود در این شواهد  که مالحظه می چنان
  .استرفته  کار به» آن کتاب«و » نقره...  آن«، »آن غالم«در معنای / جای به

بر قراینـی کـه  نااست، ب ق۶٧۵لندن / نویِس بریتانیا دست شاهنامۀبا اینکه تاریِخ کتابِت 
احتمـاًال زمـان نگـارش ، )۴۶ و ۴۵: ١٣٨۶ آیـدنلو: رک(ها پرداخته  نگارنده در جای دیگر بدان



١٠دستور   مقاله ٥٨ 
...سه نکته از دستور تاریخی در شاهنامه و

 
های بعد نوشته و بر آغـاِز ایـن نسـخه افـزوده شـده  مقّدمۀ منثوِر آن متأّخرتر است و در سده

ه اسـت کـه در ایـن مقّدمـ) بیت ٨۵(از جملۀ این قراین شماِر فراواِن ابیات هجونامه . است
هایی کـه  تـرین نمونـه کهـن ،بر ایـن اسـاس. و حّتی بعدتر باشد ٩و  ٨شاید محصول قرون 

پـیش از اسـم بیابـد محـتمًال » آن«در معنا و نقـش » او«نگارنده توانسته است برای کاربرِد 
  .تر از آن باشد های هشتم تا دهم هجری است و نباید قدیمی مربوط به سده

ُترفـان بـه / های ناحیـۀ تورفـان که در کاوش ــ ی منسوب به مانیبهار پس از آوردِن شعر
   :استنوشته ــ  استرفته  کار به» اوی درخت«، »آن درخت«جای  دست آمده و در آن به

  

در مـواردی کـه  ،عجب است که در بعضی کتب خّطی که در عهد صفوّیه نوشـته شـده اسـت
مثل همـین شـعر  ،بردن ضمیر مغایب نیستکار ه بایستی اسم اشاره آورده شود و اصًال مورد ب

  ) ٣٨٠و  ٣٧٩/ ١: ١٣٧۵ بهار( .ورندآ می» او« ،که ذکر شد
  

در توّجــه بــه آن در  دّقــت اوولــی هوشــیاری و  ،شــاهدی بــرای ایــن نکتــه نیــاوردهوی 
های مـذکور  زیرا غیر از نمونه ؛کننده و ستودنی است های آثار عصر صفوی خیره نویس دست

که اشاره شد تاریخ کتابِت مقّدمـۀ آن محـّل بحـث  ــ بریتانیا شاهنامۀنسخۀ  از مقّدمۀ منثورِ 
همۀ شواهِد دیگر که نگارنده برای این ویژگِی نادر دیـده و یادداشـت کـرده از متـوِن  ــ است

  :ذکر خواهد شد ادامهروزگاِر صفوی یا قاجاری است که در 
  

   .هت من بفرستیداز ج نهنگال اوباید که خزینۀ دیو را با پوست  .۴٠
  )٢٨۴: ١٣٩١ طومار نّقالی شاهنامه(

  )٣٣١: همان(   .شدید بن شّداد مشهور بود بارگاه او .۴١
  

  های تو دست و پایـت گرفـت بدی.۴٢
 

 گرفـت خـدایت اوای  بدین گونه
 

  )٢۵٧۴ب : ١٣٩٣ قبانامه زّرین( 
  بـدگهر اوپسر داشت عفریت .۴٣

 

 که کندی به نیرو سِر پیـل نـر
 

  )۶۴٨۴ب : نهما( 
  

  بخــِش فرخنــدۀ پیلــتن جهــان.۴۴
 

 اهـرمن اوببست او دو بازوی 
 

  )۶۵٣٩ب : همان( 



مقاله
٥٩ ١٠دستور  

 ...سه نکته از دستور تاریخی در شاهنامه و
 

 از او رستم زال آمـد بـه جـان.۴۵
 

 جـــواننبـــرده  اونتابیـــد بـــا 
 

  )٨١٨۵ب : همان( 
 ز کـــار ســـراقه ز جـــادوگری.۴۶

 

ــــابِی دو اواز ــــا داوری نق  ب
 

  )١١۶١٣ب : همان( 
ــروی.۴٧ ــرِد اوز نی  شمشــیرزن گ

 

ــوه ــارۀ ک ــان زوِر آن ب ــن هم  ت
 

  )١٧٢۶۵ب : همان( 
 ، ُگرِد گـزینُگرد اوفروماند از.۴٨

 

 ای رفت انـدر کمـینز بیغوله
 

  )ب ٢، برگ برزونامه( 
    .اند را مانند حلقۀ انگشتر گرفته پوش سیاه اودید دوِر  .۴٩

  )۶۴: ١٣٨۵ قّصۀ حسین کرد شبستری( 
  )٣٣: ١٣٧٧ هفت لشکر(   .زخواست خواهد کردظالم با ماردوش اوکین شما را از  .۵٠
  )٨١: همان(   .، وزیر خاقان گفتحرامزاده او .۵١
  )١۶١: همان(   .بدبخت نگهداری کن ترِک  اواز  .۵٢
  )٢۵۵: همان(   .دیگر را نشناخت زِن  اوو  .۵٣
  )۵١١: همان(   جهانگیر و سام را دیدند سپاه اوچون  .۵۴

  

اّمـا  ،اسـترفتـه  کار بهای  صورِت صفِت پیشیِن اشاره به» او«هم  شهریارنامهدر منظومۀ 
 شـهریارنامه: رک(اند  کرده» قیاسًا تصحیح«همۀ این موارد را  ،به نوشتۀ خودشان ،مصّحح متن

  :برای نمونه در این سه بیت. که نیازی نبوده است) ١٩۶: ١٣٧٧
  

  ببوسید زنجـان زنگـیش پـای.۵۵
 

 رای وارونـه دیـو آنبشد پیش 
 

 )١٣۶: همان(
  جهانگیر شد َمه آناگر ُحسن.۵۶

 

 سـتیزان کشـمیر شـد مالحت
 

 )١۶١: همان(
  دلم شد در اندیشه از روزگـار.۵٧

 

 را شـهریار نامه آنکه گر بیند 
 

 )١٩۶: همان(
  

  .نوشته شده است» او نامه«و » او َمه«، »او دیو«در اصِل نسخۀ منظومه 
  :استرفته  کار  به» آن تیغ«جای  به »او تیغ«در بیت زیر  نامه سامدر چاپ سنگِی 

  

  ببایــد ورا کشــت از تیــغ جــم.۵٨
 

 ، عنقـا دژمتیـغ اوکه گردد از 
 

  
  1)۵١٠: ١٣٨۶ نامه سام(

                                                            
 .است) ٣٨١: ١٣٩٢ نامه سام(» جز آن تیغ او را نسازد دژم«در تصحیح جدیِد این منظومه ضبط مصراع دوم  .١



١٠دستور   مقاله ٦٠ 
...سه نکته از دستور تاریخی در شاهنامه و

 
  :بیت این و در

  رزمگـاه آننشسته به یک دسِت.۵٩
 

 زبان پر فسون بهـر تسـلیم شـاه
 

  )٣٣٣: ١٣٩٢ نامه سام( 
  

  .که به نظر نگارنده همین باید در متن آورده شوداست » او رزمگاه«ها  نویس ضبط یکی از دست
در زبان پـارتی  .رسد های ایرانی میانه می پیشینۀ این ویژگِی نادِر دستور فارسی نیز به زبان

» او«که هر دو در اصل به معنای  ōy) پهلوی(و در فارسی میانه  hōشخِص مفرِد  ضمیر سوم
در ایـن بـاره (رفتـه  کار  بهای قبل از اسم  هصورت صفت پیشین اشار و به» آن«است در معنای 

 :Skjærvø 2009؛  Nyberg 1974: 2/144؛ Brunner 1977: 60- 62؛ ٧١: ١٣٨٨ بیدی ی باغئرضا: رک

  :برای نمونه. )209
 

60. Ud hō mardōhm kē karēd drōy pad But ud frēštag. 
  .دروغ بندد) مانی(= که به بودا و فرستاده  مردی آنو 

 

هایی ماننـد  صورت به» او«های مختلِف  تلّفظ» آن«جای  های ایرانی هم به رخی گویشدر ب
o ،ō ،u ،ū ،oū ،hō  وhū ؛ ویندفور و آربـور١٠۴٨ و ١٠۴٧: ١٣٨٩ دوست حسن: رک(رود  به کار می 

 .پهلوی و فارسی است و های متوِن مکتوِب پارتی که مشابِه استعمال) ۴٢٩: ١٣٨٣

هـای ایرانـی  در زبـان» آن«در معنا و نقِش صفت پیشین » او«اربرد به دلیِل سابقۀ کهن ک
های چهـارم تـا  نماید که شواهد آن در متون نظم و نثِر فارسِی دری سـده میانه بسیار بعید می

 کـار بـه ــ ویژه در دورۀ صفوی و قاجاری بهــ  یکباره در متوِن متأّخرتر نداشته و بههشتم وجود 
های آن در آثـار  الزم است با جستجوهای بیشتر در پِی نمونه استعمال ،روی ازاین ؛باشدرفته 

عامیانـۀ تقریبـًا همـۀ متـوِن ـ  با توّجه به ساختار و زبان نّقـالی ،ولی از سوی دیگر .کهن بود
و تـداوِل ) عصر صفوّیه و قاجارّیـه(های دهم تا سیزدهم  داراِی گواه برای این کاربرد در سده

کید بر پیشـینۀ  ،های ایرانی در بعضی گویش» آن«ی جا به» او«استعماِل  شاید بتوان ضمن تأ
عامیانـۀ  ی ـهای آن در متون نّقال پارتی و پهلوِی این ویژگِی نحوی، برای شماری از استعمال

گفتاری نیز حدس زد و چنین انگاشـت کـه احتمـاًال گفتـار و گـویِش / متأّخر، منشأ شفاهی
  .استسرودۀ آنها تأثیر گذاشته / ّقاالن در این مورد بر نوشتهپردازان و ن ای از داستان عّده



مقاله
٦١ ١٠دستور  

 ...سه نکته از دستور تاریخی در شاهنامه و
 

  منابع
، ١، ش۵، س آینـۀ میـراث، ») ق ۶٧۵(لنـدن / نسـخۀ بریتانیـا شـاهنامۀمقّدمـۀ «، )١٣٨۶(آیدنلو، سّجاد 

  ؛۵٣-٣٠، صص)بهار( ٣٧و ٣۶پیاپی
  ؛، سمت، تهراندستور تاریخی زبان فارسی، )١٣٧۵(ابوالقاسمی، محسن 

  ؛، قطره، تهراندستور تاریخی فعل، )١٣٨٠(حسن  احمدی گیوی،
  ، تصحیح حبیب یغمایی، بروخیم، تهران؛نامه گرشاسپ، )١٣١٧(اسدی، ابونصر 

  ، سخن، تهران؛٢، چفرهنگ بزرگ سخن، )١٣٨٢( ]سرپرست[انوری، حسن 
  کتابخانۀ مجلس؛ ۶٢٨۵۵، نسخۀ شمارۀ برزونامه

  ، توس، تهران؛۴، چاشعاردیوان ، )١٣۶٨) (الشعرا ملک(بهار، محّمدتقی 
  ، امیرکبیر، تهران؛٨، چشناسی سبک، )١٣٧۵(ــــــــــ 
: رودیگر اشـمیت، مترجمـان: ، ویراستارهای ایرانی راهنمای زبان، »های پامیری زبان«، )١٣٨٣(پین، جان 

: نیـا، ترجمـۀ فارسـی زیـر نظـر بیدی، نگین صالحی ی باغئآرمان بختیاری، عسکر بهرامی، حسن رضا
  ؛٧٢٢-۶٨٣، صص٢بیدی، ققنوس، تهران، ج ی باغئرضا حسن

  ، دانشگاه تهران، تهران؛٣، جنویس موزۀ فلورانس شاهنامه از دست، )١٣٨٠( هللاجوینی، عزیزا
  ، خوارزمی، تهران؛٢، تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلری، چدیوان، )١٣٧۵(الدین محّمد  حافظ، شمس

  ، اساطیر، تهران؛٧قزوینی و قاسم غنی، چ، تصحیح محّمد دیوان، )١٣٨٧(ــــــــــ 
  صاحبکار، میراث مکتوب و سایه، تهران؛ هللا ، به تصحیح ذبیحدیوان، )١٣٧۴(حزین الهیجی، محّمدعلی 

، فرهنگستان زبـان و های ایرانی ها و گویش موضوعِی زبانی ـ فرهنگ تطبیق، )١٣٨٩(دوست، محّمد  حسن
  ادب فارسی، تهران؛

  ، قطره، تهران؛شرح شوق، )١٣٩٢(حمیدیان، سعید 
  ، بخش یکم، بنیاد میراث ایران، نیویورک؛های شاهنامه یادداشت، )١٣٨٠(خالقی مطلق، جالل 
  ، علمی و فرهنگی، تهران؛٧، چنامه حافظ، )١٣٧۵(خّرمشاهی، بهاالدین 

  ، مهتاب، تهران؛۴، چ)کتاب حروف اضافه و ربط( دستور زبان فارسی، )١٣٧٩(رهبر، خلیل  خطیب
  از دورۀ جدید، دانشگاه تهران، تهران؛ ٢، چنامه لغت، )١٣٧٧(اکبر  دهخدا، علی

  ، علمی و فرهنگی، تهران؛۶، به اهتمام محّمدامین ریاحی، چالعباد مرصاد، )١٣٧۴(رازی، نجم 
  ، ققنوس، تهران؛٢، چ)پهلوی اشکانی( راهنمای زبان پارتی، )١٣٨٨(بیدی، حسن  ی باغئرضا

  ، علمی و فرهنگی، تهران؛٢، چگلگشت در شعر و اندیشۀ حافظ، )١٣٧۴(ریاحی، محّمدامین 



١٠دستور   مقاله ٦٢ 
...سه نکته از دستور تاریخی در شاهنامه و

 
: ، مقّدمه، تصحیح و توضـیحات)١٣٩٣) (از عصر صفوّیه شاهنامهای پهلوانی و پیرو  منظومه( قبانامه زّرین

  سّجاد آیدنلو، سخن، تهران؛
: ودیگر اشـمیت، مترجمـانر: ویراستار، های ایرانی راهنمای زبان، »پارتی«، )الف ١٣٨۶(زوندرمان، ورنر 

: نیـا، ترجمـۀ فارسـی زیـر نظـر بیدی، نگین صالحی ی باغئآرمان بختیاری، عسکر بهرامی، حسن رضا
  ؛٢٢٢-١٩٠، صص١، ج٢چبیدی، ققنوس، تهران،  ی باغئحسن رضا

  ؛٢۶٠-٢٢٣، صص١، جهای ایرانی راهنمای زبان، »فارسی میانه«، )ب ١٣٨۶(ــــــــــ 
  کوشش میترا مهرآبادی، دنیای کتاب، تهران؛، به )١٣٨۶( نامه سام

  ، تصحیح وحید رویانی، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران؛)١٣٩٢(ــــــــــ 
  ، خوارزمی، تهران؛٧، تصحیح غالمحسین یوسفی، چگلستان، )١٣٨۴(الدین  سعدی، مصلح

  ، تصحیح دکتر غالمحسین یوسفی، سخن، تهران؛های سعدی غزل، )١٣٨۵(ــــــــــ 
رودیگـر : ویراسـتار ،هـای ایرانـی راهنمـای زبان، »های ایرانی نوی شـرقی زبان«، )١٣٨٣(ُا . شروو، پرودز

نیـا، ترجمـۀ  بیدی، نگین صالحی ی باغئآرمان بختیاری، عسکر بهرامی، حسن رضا: اشمیت، مترجمان
  ؛۶٣٠-۶١١، صص٢جبیدی، ققنوس، تهران،  ی باغئحسن رضا: فارسی زیر نظر

  ، سخن، تهران؛)از میراث عرفانی شیخ جام( درویش ستیهنده، )١٣٩٣(، محّمدرضا شفیعی کدکنی
  ، تصحیح غالمحسین بیگدلی، پیک فرهنگ، تهران؛)١٣٧٧( شهریارنامه

ها در  های ناشـناختۀ شناسـه بعضی شـکل«، )١٣٩٠(سّیدآقایی  السادات حاجی اشرف و اکرم صادقی، علی
  ؛۵٧-٣، صص٧، ش دستور، »فارسی قدیم

، هـای نحـوی زبـان فارسـی در نثـر قـرن پـنجم و ششـم هجـری ویژگی، )١٣٨٣(دخـت  یقیان، مهـینصد
  فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران؛

، )مجموعـه مقـاالت( آهنگ فارسـی زبان خوش، »چند نکتۀ دستوری در شعر حافظ«، )١٣٨٨(ــــــــــ 
  ؛٢١٨-٢٠٩ گردآوری سّید ابوطالب میرعابدینی، امیرکبیر، تهران، صص

  نگار، تهران؛ سّجاد آیدنلو، به: ، مقّدمه، ویرایش و توضیحات)١٣٩١( طومار نّقالی شاهنامه
  ، تصحیح محّمدرضا شفیعی کدکنی، سخن، تهران؛منطق الطیر، )١٣٨٣(عّطار، فریدالدین 

  ران؛، سخن، ته۴، تصحیح ژول مول، با مقّدمۀ محّمدامین ریاحی، چشاهنامه، )١٣٧٣(فردوسی، ابوالقاسم 
  ، به کوشش سعید حمیدیان، قطره، تهران؛)بر اساس چاپ مسکو( شاهنامه، )١٣٧۴(ــــــــــ 
  پژوهی، اصفهان؛ ، تصحیح مصطفی جیحونی، شاهنامهشاهنامه، )١٣٧٩(ــــــــــ 
 Add 21, 103تانیا به شمارۀ یچاپ عکسی از روی نسخۀ خّطی کتابخانۀ بر( شاهنامه، )١٣٨۴(ــــــــــ 
  ایرج افشار و محمود امیدساالر، طالیه، تهران؛: برگردانان ، نسخه)به شاهنامۀ لندن مشهور
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 ...سه نکته از دستور تاریخی در شاهنامه و
 

، تصحیح جالل خالقی مطلق، دفتـر ششـم بـا همکـاری دکتـر محمـود شاهنامه ،)الف ١٣٨۶(ــــــــــ 
  امیدساالر و دفتر هفتم با همکاری ابوالفضل خطیبی، دایرةالمعارف بزرگ اسالمی، تهران؛

، تصحیح عّباس اقبال آشتیانی، مجتبی مینوی و سعید نفیسـی، بـه اهتمـام شاهنامه، )ب ١٣٨۶(ــــــــــ 
  بهمن خلیفه، طالیه، تهران؛

  ، به کوشش سّید محّمد دبیرسیاقی، قطره، تهران؛شاهنامه، )ج ١٣٨۶(ــــــــــ 
ایـرج بهرامـی،  ، مقّدمه و تصحیح مجتبی مینـوی، بـه کوشـشداستان رستم و سهراب، )١٣٨٧(ــــــــــ 

  زّوار، تهران؛
بـا  ،مهـدی قریـب، سـروش: ، به اهتمام گروهی از مصّححان روسی، زیر نظرشاهنامه، )١٣٩١(ــــــــــ 

  همکاری دانشگاه خاورشناسی مسکو، تهران؛
  مهران افشاری، چشمه، تهران؛ و ، به کوشش ایرج افشار)١٣٨۵( قّصۀ حسین کرد شبستری
گاه، تهران؛۴، تصحیح پرویز ناتل خانلری، چسمک عّیار، )١٣٨۵(ن خداداد کاتب االرجانی، فرامرز ب   ، آ

  ، سمت، تهران؛٢، جنامۀ باستان، )١٣٨١(الدین  کّزازی، میر جالل
، تصحیح اکبر نحوی، مرکز پژوهشـی میـراث )بخش کهن( برزونامه، )١٣٨٧(الدین محّمد  کوسج، شمس

  مکتوب، تهران؛
، ایرانیهای  راهنمای زبان، »های ایرانی جنوب شرق ی، ارموری و گروه زبانپراچ«، )١٣٨٣(م . کیفر، شارل
بیـدی، نگـین  ی بـاغئآرمان بختیاری، عسکر بهرامـی، حسـن رضـا: رودیگر اشمیت، مترجمان: ویراستار
  ؛٧٣٩- ٧٢٣، صص٢جبیدی، ققنوس، تهران،  ی باغئحسن رضا: نیا، ترجمۀ فارسی زیر نظر صالحی

  ، فردوسی و جامی، تهران؛خراسانی در شعر فارسی کسب، ]تا بی[محجوب، محمدجعفر 
  ، امیرکبیر، تهران؛١١، تصحیح مجتبی مینوی، چکلیله و دمنه، )١٣٧٣( هللامنشی، ابوالمعالی نصرا

، ترجمۀ ابونصر احمد بـن محّمـد نصـر القبـادی، تاریخ بخارا، )١٣٨٧(نرشخی، ابوبکر محّمد بن جعفر 
  ، توس، تهران؛٣صحیح مّدرس رضوی، چتلخیص محّمد بن زفر بن عمر، ت

  ، هرمس، تهران؛٢، چ)باکوـ  بر اساس چاپ مسکو( خمسه، )١٣٨٧(الدین  نظامی، حکیم نظام
، ۵، تصحیح عّالمـه قزوینـی، بـا تصـحیح مجـّدد محّمـد معـین، چچهار مقاله، )١٣٨٣(نظامی عروضی 

  جامی، تهران؛
رودیگـر اشـمیت، : ، ویراستارهای ایرانی اهنمای زبانر، »ایرانی نوی غربی«، )١٣٨٣(ل . ویندفور، گرنوت
نیا، ترجمۀ فارسی زیر  بیدی، نگین صالحی ی باغئآرمان بختیاری، عسکر بهرامی، حسن رضا: مترجمان

  ؛۴٣۵ -۴١٧، صص٢ج بیدی، ققنوس، تهران، ی باغئحسن رضا: نظر
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مـداینی، پژوهشـگاه علـوم ، تصحیح مهران افشـاری و مهـدی )١٣٧٧) (طومار جامع نّقاالن( هفت لشکر

  انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران؛
Brunner, Christopher. J. (1977), A Syntax of Western Middle Iranian, New York: 

Delmar. Carvan Books; 
Nyberg, Henrik Samuel (1974), A Manual of Pahlavi, Wiesbaden: Otto Harrasowitz; 
Skjærvø, Prods Oktar (2009), “Middle West Iranian”, The Iranian Languages, edited 

by Gernot Windfuhr, London and New York: Routledge, pp: 196-335.  
  

 
  
  
  


