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Abstract  

One of the basic concepts in semantics is prepositions and conjunctions, 

and due to stylistic differences in the texts of different periods, they 

have undergone many changes and have been used with different 

meanings. Familiarity with the meanings of these letters and their 

various uses has an important role in the accessibility and eloquence of 

ancient Persian texts. Prepositions and conjunctions are widely used, 

which in some cases have different functions. Some of them are just 

prepositions, another group is conjunctions, some of them have been 

used in various uses as prepositions and adjectives, adverbs and prefixes 

of verbs, which are determined by the context and meaning of the 

sentence. The present article examines the various concepts and 

meanings of these letters using a descriptive-analytical method. The 

results of this study confirm that these letters have multiple semantic 

networks. Including the letters "Az", ba", "ta", ... Also, the use of simple 

prepositions and simple conjunctions has been much more widespread 

in this text, and compound and conjunctive prepositions have been used 

to a limited extent. The relative frequency of simple suffixes accounts 

for 51% of the total text. The simple conjunction "to" has the highest 
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frequency, repeated 256 times. Doing so will solve some of the 

problems in understanding it. 

Keywords: Nafsat al-Masdur, Infinitive, Grammar, Letters,  

Prepositions, Conjunctions 

1. Introduction 

In the Persian language, the prepositions and conjunctions are the 

remnants of the dependent letters in the Pahlavi and ancient Persian 

languages, which have undergone fundamental changes and 

transformations since then. The matter that is raised about the letters 

is about not having independence in their meaning. Knowing the 

meaning of prepositions and conjunctions because of their decisive 

role in induction is of great importance. They also play an essential 

role in facilitating the understanding of the concepts of ancient texts. 

Some of these letters have been used artistically and with high 

frequency in Nafsat al-Masdur. In this article, while enumerating 

prepositions and conjunctions and determining their types and uses, 

more attention is paid to the content and meaning of the work, so that 

it helps in removing the obstacles in the understanding of the text. 

* Research Question(s) 

1- Which letters have a higher frequency than the others in Nafsat al-

Masdur? 

2- How to use simple and compound suffixes? 

3- How are conjunctions used in this work? 

 

3. Literature Review 

The meanings of prepositions and conjunctions are mentioned in 

Khayampour's grammar book (1372),  

Anvari-Givi (1374), Mohammad Javad Shariat (1371), and Khatib 

Rahbar (1367). And all these grammars, more or less or with little 

abbreviated or detailed meanings, have considered similar functions 

for prepositions and conjunctions. Some of the other researches that 

have been done in this matter are: 

1. Dehghan and Parvini (2018) in an article entitled "Multiple 

Meanings of Conjunctions in Persian Language", the article 
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investigated the multiple meanings of two conjunctions of the same 

base as "but" and "veli". 

2. Zahedi and Mohammadi (2013) in the article "The semantic 

network of Persian suffixes "az" in the framework of semantics", the 

suffix "az" is classified into different clusters and the position of each 

is shown. 

3. Mohand (2009) in her research entitled "Investigation of the 

meanings of the spatial suffixes of speech culture based on semantics" 

has shown how cognitive semantics can give a different view to record 

the meanings of these letters. 

With the conducted investigations, it was found that no independent 

research has been done on the specific approach to this issue. 

3. Methodology 

The present research is based on a descriptive and analytical method 

and is based on a library study so the theoretical foundations of the 

research were extracted and categorized and analyzed in Nafsat al-

Masdur. 

4. Results 

The semantic description of prepositions and conjunctions in Nafsat 

al-Masdur is as follows: 

1. Simple suffixes have been used the most in Nafsat al-Masdur. 

2. Compound letters have the lowest frequency in this text, although 

compound letters are more diverse than simple letters, and their 

number increases over time. But in this text, this variety is not very 

significant. 

3. Simple conjunctions like simple adverbs have many and varied 

uses in this work. The letter "wow" has the highest frequency among 

all letters. The relative conjunction "ke" has the lowest relative 

frequency. 

4. The compound conjunction "agatcheh" is repeated 16 times and its 

frequency is about 30. 
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* All prepositions and conjunctions                                                    

 Among all the letters used in this text, simple suffixes are repeated 

874 times and include about 51%, and simple conjunctions are 745 

times and 44%. Compound suffixes and conjunctions are more 

frequent than other letters. They have a lower relative share and 

account for 3% and 2%, respectively. 

5. Discussion  

Conjunctions and prepositions have differences and similarities. What 

they have in common is that both are used to relate words. But their 

difference is that the relationship that the conjunction establishes 

between the words is a relationship of equality, while the relationship 

created by the preposition is in the form of dependence. Prepositions 

and conjunctions are the surviving letters of dependence in Pahlavi 

and ancient Persian languages, which have undergone fundamental 

changes and transformations so far. These letters were used more in 

the Middle and Dari periods, and several aspects of each were 

included in the texts, and usually, their meanings were explained 

according to the noun and the next word. Prepositions, like verbs and 

nouns, are among the main influential categories in the syntactic 

structure of the sentence, and unlike restrictions and attributes, they 

do not have a secondary use. Important information about these 

letters: they do not have semantic independence, but they are effective 

in completing the meaning, and knowing the meanings of prepositions 

and conjunctions because of their decisive role in induction is of great 

importance. They also play an essential role in facilitating the 

understanding of the concepts of ancient texts. Some of these letters 

are used artistically and with high frequency in Nafsat al-Masdur, the 

repetition of some of these letters creates a kind of music and 

strengthens the poetic character of the work. 

6. Conclusion 

The prepositions used in Nafsat al-Masdur are: "Az, b, Bar, Ta, Chon, 

Ra, Ba, and Manand", The same prepositions that are common today, 

but in this book, they have more meanings, which are mentioned in 

detail in the text of the article. The frequency of the additional letter 
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"Be" is higher than other prepositions and it has been repeated 256 

times. The frequency of compound additional letters is less than the 

rest of the letters and only the letter "barhasbe" has been repeated 9 

times.  

Conjunctions, like prepositions, have many uses in this book, and 

they are "ke, waw, chon, ta, cha, lican, agar, pas, ham, amma, baz, 

vala, bari". Among the conjunctions, the letter "Waw" has a high 

frequency. The lowest frequency includes the conjunctions "Bari, 

Vala" and each is mentioned once.  

Compound conjunctions are found in Nafsat al-Masdur and the 

letter "agarcha" is repeated 16 times. But the frequency of the letters 

"bazinhame, angahke, azanjake" is lower than the rest of the 

compound conjunctions. 

Discrete groups of prepositions (double prepositions) that are 

formed from two prepositions, one at the beginning of the noun and 

one after it, are either absent or rare in this book, while such 

combinations were used in the 7th century. 

In total, the percentage of letters that make up Nafsat al-Masdur is 

51% prepositions, 44% conjunctions, 3% compound letters, and 2% 

conjunctions.
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  المصدورنفثة در ربط و اضافه حروف کاربرد و معاني

  ایران رشت، گیالن، دانشگاه دکتری زبان و ادبیات فارسی، آموختۀدانش    ناهیده زرعي
  

 دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیالن، رشت، ایران   لودارمحمدخزانه

 چکیده 
 فراوان اربردک فارسي متون در دیرباز از که است ربط و اضافه حروف ي،شناسمعني در اساسي مفاهيم از یکي
 ناش ا،هآن متعدد کاربردهاي و حروف این معاني با آشنایي. اندرفته کار به مختلب معاني در و اندداشته
 ايستردهگ شکل به ربط و اضافه حروف المصدورنفثة در. دارد فارسي کهن متون شيوایي و رسایي در مهمي
 اند،اضافه حرف فاط هاآن از ايدسته. دارند متفاوتي کارکردهاي موارد برخي در که است رفته کاربه

 قيد فت،ص ربط، و اضافه حروف عنوان به گوناگون کاربردهاي در نيز تعدادي اند،ربط حرف دیگر گروهي
 با حاضر ماالة .شودمي مشخص هانآ کاربرد جمله معناي و بافت به توجه با که اندرفته کار به فعل پيشوند و

 این از لحاص نتایج. پردازدمي حروف این گوناگون معاني و مفاهيم بررسي به تحليلي –توصيفي رو 
 نهمچني... و «تا» ،«به» ،«از» حروف. اندچندگانه معنایي شبکة داراي حروف، این که است آن مؤید پژوهش
 به ربط و مرکب اضافة حروف و است بوده ترگسترده بسيار ساده ربط حروف و ساده اضافة حروف کاربرد
 اختصاص خود به را متن کل از درصد 96 ساده اضافة حروف نسبي فراواني. است رفته کار به محدود صورت
 این انجام. است شده تکرار بار 291 که است برخوردار بسامد بيشترین از «به» سادۀ ربط حرف. است داده
 .کرد خواهد برطرف را آن فهم رد مشکالت برخي کار،

 .دستور، حروف، اضافه، ربط ،المصدورنفثةها: کلیدواژه
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 مقدمه
هاي وابستگي در زبان پهلوي و فارسي در زبان فارسي حروف اضافه و ربط بازماندۀ حرف

باستان است که از آن زمان تاکنون دچار تغيير و تحوالت اساسي شده است؛ این حروف 
يانه و دري کاربرد بيشتري پيدا کرده و وجوه متعددي از هر کدام در متون هاي مدر دوره

ها متناسب با اسم و واژۀ بعد، تبيين شده است. حروف وارد شده است و معموالً معاني آن
هاي اصلي تأ يرگرار در ساختار نحوي جمله است و اضافه مانند فعل و اسم از ماوله

و  انوي ندارند، اما مطلبي که دربارۀ حروف مطرو  برخالف قيود و صفات، کاربرد تبعي
توري هاي دسزیرا این حروف مانند سایر ماوله»هاست شود، نداشتن استاالل معنایي آنمي

« ود...شها مفهوم نميکنند و به تنهایي معناي مانعي از آنمعناي تام و کاملي را الاا نمي
تند که خود به خود معني مستالي حروف کلماتي هس»(، یا 133: 6887)همایونفر ، 
حروف اگرچه معناي مستالي ندارند ولي در تکميل »( یا  78: 6899)خانلري، « ندارند...

 (. 72: 6872)خيامپور، « معنا تأ يرگرار هستند...

ود اي که در الااي ماصکنندهشناخت معاني حروف اضافه و ربط به دليل ناش تعيين
دار هستند. همچنين در تسهيل درک مفاهيم متون کهن ناش دارند از اهميت زیادي برخور

، هنرمندانه و با بسامد باال از برخي از این حروف المصدورنفثةکنند. در اساسي ایفا مي
استفاده شده است. تکرار برخي از این حروف باعث ایجاد نوعي موسياي شده و ویژگي 

ن برشمردن تحليلي ضم -رو  توصيفي شاعرانگي ا ر را تاویت کرده است. در این مااله با
شود ها بر محتوا و معناي ا ر، بيشتر توجه ميحروف اضافه و ربط و تعيين نوع و کاربرد آن

 تا در رفع موانع موجود در ادراک متن کارگر باشد. 

ها در کاربردهاي گوناگون به عنوان صفت، قيد و پيشوند هبا توجه به اینکه برخي از واژ
ن رو، در شود؛ از ایروند که این تنوع کاربرد، غناي بيشتر آنان را موجب ميمي کارفعل به

سخ داده ها پاشود و به این پرسشکاربرد حروف اضافه و ربط پرداخته مي اینجا فاط به
 از بايه بيشتر است؟ نحوۀ کاربرد حروف المصدورنفثةشود که بسامد کدام حروف در مي

صورتي است؟ نحوۀ کاربرد حروف ربط در این ا ر چگونه  اضافة ساده و مرکب به چه
  است؟
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 . پیشینۀ پژوهش2

 گيوي –(، انوري6872پور )معاني حروف اضافه و ربط در کتاب دستور زبان خيام

ها ( رکر شده است و همة این دستور زبان6817( و خطيب رهبر )6876(، شریعت )6875)
معاني، کارکرهایي شبيه به هم را براي حروف  کم و بيش یا با کمي اختصار یا تفصيل

هاي دیگري که در این مورد اند. در ادامه به برخي از پژوهشاضافه و ربط در نظر گرفته
 انجام شده، اشاره شده است.

 «چند معنایي حروف ربط در زبان فارسي»اي با عنوان ( در مااله6863دهاان و پرویني )
 اند. پرداخته« ولي»و « اما»پایة حرف ربط هم مااله به بررسي چند معنایي دو
در « از»شبکة معنایي حروف اضافة فارسي »( در ماالة 6868زاهدي و محمدي )

اه بندهاي متفاوت، جایگدر خوشه« از»بندي حرف اضافة با دسته« شناسيچهارچوب معني
 اند.ههر یک را نشان داد

معاني حروف اضافة مکاني فرهنگ  بررسي»( در پژوهش خود با عنوان 6836مهند )
ند دیدي تواشناسي شناختي مينشان داده که چگونه معني« شناختيسخن بر اساس معني

 متفاوت براي ضبط معاني این حروف به دست دهد. 
حروف اضافه در زبان فارسي معاصر، موارد »اي با عنوان ( در مااله6899وفایي )

سي حروف اضافة رایج در فارسي معاصر پرداخته به برر« استعمال و خصوصيات نحوي آن
 است. 

حروف اضافه و »هاي انجام شده مشخص شد با رویکرد خاص این موضوع با بررسي
 گونه پژوهش مستالي صورت نگرفته است.هيچ«  المصدورنفثةربط در 

  2 . روش7
به طوري که  اي استپژوهش حاضر با رو  توصيفي و تحليلي و بر مبناي مطالعة کتابخانه

 بندي و تحليل شد.دسته ،المصدورنفثةمباني نظري پژوهش استخراج شد و در 

 
 
 

                                                            
1. Method 
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 ها . یافته8

 . حروف اضافه 8-2
شناسي، توصيب معنایي حروف اضافه است. یکي از مسائل مورد بحث در دستور و زبان

ه ت بودمتفاو در ميان واژگان چند معنا، حروف اضافه داراي گسترۀ وسيعي از مفاهيم

همچنين ممکن است این حروف در جمله ناش دیگري ایفا کند که در این صورت است. 
دهد و در حيطة قيدها یا صفت ویا پيشوند فعل قرار قابليت اضافه بودن خود را از دست مي

گيرد که از زمرۀ این مبحث خارج است. با این توضيح مختصر براي تبيين و تعيين مي
کنيم و دربارۀ هر مبحث با اتکا به ادله و شواهد سخن بندي ميا طباهها رحروف اضافه، آن

حروف اضافة ساده  -6شوند؛ رانيم. حروف اضافه از نظر ساختمان به دو دسته تاسيم ميمي
 حروف اضافة مرکب. -2

 . بعضي از کاربرد حروف اضافۀ ساده 8-2-2
ژۀ دو کلمه را بيان کند و واحرف اضافة ساده آن است که یک کلمه باشد و نسبت ميان »

بعد از آن به متمم کلمة دیگري تبدیل شود به طوري که معني کلمة نخستين بدون رکر 
 المصدورنفثةاي که در حرفهاي اضافة ساده (.618: 6، ج 6876معين، « )دوم ناتمام باشد

 د. کار رفته، عبارتند از: از، به، بر، در، چون، تا، را، با، بي، جز و ماننبه

 «از». کاربردهای 8-2-2-2
 رود. کار ميبيشتر در موارد زیر به« از»

 * برای تعلیل و سببیت 
 (. 5: 6839بخت افتان و خيزان...... فصلي چند بنویسم )نسوي، ام که از شکایت خواسته -

 (9: 6839او نيز از سرکوب حوادث حيران مانده است )نسوي،  -

 مورد دیگر. 58و 

 و شروع * برای آغاز 
 (1صبح مشيب از مشارق مفارق بردميد )همان :  -
 مورد دیگر 6و 
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 * برای مبدأ و مکان
 (6: 6839چون از الموت.... به قزوین اتفاق معاودت افتاد... )نسوي،  -

 مورد دیگر. 68و

 برای تفضیل یا سنجیدن دو چیز یا دو مفهوم* 
 (66مان: مهفهفات ترک را از مرهفات هند خوشتر ندیدي!؟ )ه -
 مورد دیگر. 2و 

 (72: 2820رود )ارژنگ، کار مي* گاه به صورت گروهي به
 (2نشين شده )همان: سالمت از ميان امت چون زه کمان گوشه -

 مورد دیگر. 68و 

 رود.کار ميبه« این»و « آن»* با 
 (7آسيبي از آن ارکان رضوي و  هالن را از جاي بردارد )همان:  -
 مورد دیگر. 67و 

 «مانند»و « شبیه»* در معني 
 (1ایام مصابرت در درازگویي از روز محشر زاده )همان: -

 «جزئي از یک کل»* در معنای 
 ( 8شطري از آتش حرقت که ضمير بر آن انطوا یافته )همان:  -

 مورد دیگر. 26و 

 ( 224: 2887پور، * برای جدا کردن و امتیاز )وزین

 گيااه سااابز و زمرد برنگ یکدگرند 
 

 دان کنند و زان بجوالوليک ازاین بنگين 
 

 (69)همان:  

 مورد دیگر. 6و 
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 ( 284: 2808* در معني مجاورت )مشکور، 

 (59: 6839زهي عار، که زهي در ماام مرامات از کمان بازنگرفتند )نسوي،  -

 مورد دیگر. 6و 

 * در معني تحویل دادن، سپردن
 (62مان: ه)بار آن عهده از رمت ضمير نهاده آید  -
 مورد دیگر.  6و 

 «به»* در معني 
 (.52همان: )نظر با همة حدت از آن سوي حلاه گرر نيافتي  -

 * در معني تفسیری )از قبیل(
 (. 58همان: )آوردۀ عمر رها کردند از خاصه و خرجي فراهم -

 (228: 2830الدیني، کند )مشکوه* به روابط دستوری چندگانه اشاره مي
 (.36همان: )شهادتِ مجروو بگراشتند  6ل را با دهاني پر ازعدل مجلا عد -

 «به». کاربردهای 8-2-2-7
 رود.کار ميدر موارد زیر به« به»حرف اضافة 

 «مانند»و « مثل»* در معني 
 (6بروق غمام بصر رباي.... ببریق حسام سررباي متبدل شده )همان:  -

 مورد دیگر. 7و 

 «عنوانِبه»* در 
 (. 6م چون بار حوادث درهم بسته، تيغ بسر باري دربار نهاده )همان: بار ساالر ایا

                                                            
 . متمم صفت در گروه صفتي6
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 * برای ظرفیت یا مکان و مقصد
 (26چون تشویش درافتاد، هریک بطرفي برفتند... من... من روي بلشگرگاه نهادم )همان:  -

 مورد دیگر. 12و 

 * برای زمان
  (92: 6839خود تاتار بشبخيز راه گریز گرفته بود )نسوي،  -
 مورد دیگر. 9و 

 * سببیت
 (7رنجور را در شب دیجور هجر بدان شفایي تواند بود )همان:  -

 مورد دیگر. 58و 

 * یاری و استعانت
 ( 66...بدو تمشيت کار توان کرد )همان: 

 مورد دیگر. 7و 

 «با»* در معني 
 ( 68بانواع تلطب گرد دل او برآمدم )همان:  -

 مورد دیگر. 91و 

 «ی و طرفسو»* در معني 
 ( 82همان: )سحاب که لواقح لواحق، آن را بسوابق در رساند  -
 مورد دیگر. 66و 

 « اندازه و مقدار»* در معني 
 ( 85همان: )سعادت از آن بهزار فرسنگ دور بود -

 مورد دیگر. 6و 
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 * در مفهوم قید
 ( 2همان: )نکباي نکبت حال من پریشان حال بيکبارگي برهم زده  -

 یگر.مورد د 1و 

 شوداز آن استنباط مي« برای»* معني 
 ( 9: 6839نویسي؟! )نسوي، بکدام مشتاق شداید فراق مي

 مورد دیگر. 7و 

«بر»* در معني 
 ( 63انگاشت )همان: گریست و او قهوه ميپياله.... بحال او مي

 مورد دیگر. 8و 

 * در معني رسیدن اثر فعل به چیزی
 ( 9همان: )است  اگرچه خون چون غصه بحلق آمده -
 مورد دیگر. 7و 

 * در معني مقابله 
 (3همان: )مگو که شفياي ندارم که بغم و اندوه متأ ر شود 

 مورد دیگر. 27و 

 * در معني توافق و سازگاری
 ( 3احوال او بنسبت اقتضاي وقت، نه بماتضاي امنيت بر وفق مراد است )همان: 

 مورد دیگر. 6و 

 فعال درآمده به معني تأکید بر سر برخي از ا« ب»* حرف 
 ( 67از آن وقت باز که کار بدین جمله هشته است، بننشسته است )همان:  -

 مورد دیگر.  6و 
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 * در معني منجر شدن
 (. 63کشيد )همان: آورد و مالمت بندامت ميمينصيحت فضيحت بار  -

 * در معني تعجب
 (. 76باتفاق انگشت خلق بدندان ماند )همان:  -

معني مستحق، سزاوار* در 
 (.96: 6839و از جماعتي که بجاي رحمتند..... )نسوي،  -

 * در مفهوم ترتیب
از کنار تا بکنار یک بيک را یکباره و دوباره... بمبالغت مطالبت واجب داشت )همان:  -
685.) 

 «برعهده»* در معني 
 ( 87زمام بسط و قبض... بمخنثي...داد )همان:  -
 مورد دیگر. 6و 

 «بر». حرف اضافۀ 8-2-2-8
 رود.کار ميدر موارد زیر به« بر»حرف اضافة 

 «روی»* در معني 
 (6کشتي حيات را گرر بر جداول ممات متعين گشته )همان:  -

 مورد دیگر. 61و 

 «به»* در معني 
 ( 8شطري از آتش حرقت، که ضمير بر آن انطوا یافته است )همان:  -

 مورد دیگر. 87و 
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 «تعالء و بلندیاس»* در معني 
 ( 53دریا در این ماتم اگر کب بر سر آرد، رواست )همان:  -

 مورد دیگر. 6و 

 «سببخاطر، بهبه* »
 ( 9همان: )بر سالمت صدر مالمت واجب داشته  -
 مورد دیگر. 7و 

 «مثل و مانند»* در معني 
 ( 53: 6839ستاره بر عادت مصيبت رسيدگان بر خاکستر نشسته است )نسوي،  -

 مورد دیگر. 6 و

 «برای»* به معني 
 ( 2سموم عواصب هرچند بر عموم، آب از روي همگنان ربوده )همان:  -
 مورد دیگر. 1و 

 «در»* به معني 
 ( 22بر این راه چاه کنده بود )همان:  -

 مورد دیگر. 3و 

 «از»* در معني 
 ( 22همان: )نيم شب.... بر آن حدود گرشتم  -
 مورد دیگر. 62و 

 «کنار زدن، درو کردن»ني * در مع
 (.9منافاتي که در پردۀ موافات مستور بود، حجاب برانداخت )همان:  -

 «نابود کردن* »
 (.7همان: )آسيبي از آن، ارکان رضوي و  هالن را از جاي بردارد  -
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 «با»* در معني 
 (.7همان: )نبري از وقایع خویش بر قلم ران  -

 «طرف، سوی، جانب* »
 (  67همان: )ا بر صوب موغان حرکت ببایست فرمود رایات اعلي ر -

 مورد دیگر. 5و 

 « تکرار»* برای 
 ( 88: 6839راندم )نسوي، باميد آن انتعا  و ارتيا  کوچ بر کوچ بر صوب شام مي -

 مورد دیگر. 6و 

 «برعلیه»*  در معني 
 (.688پيش از آنکه تاتار در این دیار بر ما سحر خورد، قصد شام کنيم )همان:  -

 «به جای»* در معني 
 ( 87همان: )روباه خداع را بر بر شيران مصاع.... فرمانروایي ]داد[  -

 .مورد دیگر 2و 

 « نزد، کنار»* در معني 
 (.66همان: )اي که بر در اخالط در مدو حضرت اعلي گفته بودم دو سه بيت از قصيده -

 «در». معاني حرف اضافۀ 8-2-2-0
 رود.کار ميوارد زیر بهدر م« در»حرف اضافة 

 * در معني مکان
 (1همان: )عجب دليست، با این همه درد که در او بود نشکافت  -

 مورد دیگر. 28و 
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 * اشاره به حالت یا موقعیت یا وضعیت خاص
 ( 6تا این دو روي تيز زبان در ميان شدآمد گرفته... )همان:  -

 مورد دیگر. 99و 

 «زمان»* در مفهوم 
 ( 6دت که تالطم امواج فتنه کار جهان بر هم شورانيده است... )همان: در این م -
 مورد دیگر. 66و 

 * فعالیت خاص
تيز تاز قلم....بدست گرفته.... که شطري از آتش حرقت در سطري چند درج کنم  -

 ( 8: 6839)نسوي، 

 مورد دیگر. 2و 

 * قرار گرفتن در درون چیزی
 ( 22مان: اندک مایه کينه در سينه دارد )ه -

 مورد دیگر. 1و 

 «چون». کاربرد حرف اضافۀ 8-2-2-5
ه وقتي حرف اضاف»مشترک بين قيد، حرف ربط و اضافه است. « چو»و مخفب آن « چون»

 شود. این حرفباشد که همان ادات تشبيه محسوب مي« مثلِ»، «مانندِ»است که به معني 
اراي معاني متعدد است؛ از جمله: رود که در این صورت دبيشتر به صورت قيد به کار مي

رود و داراي معاني، علت، مناظره، و پرسش... و همچنين به صورت حرف ربط به کار مي
 (.268: 6813)گيوي و انوري، « وقتي، زیرا، ادات استفهام، و ... است

 ( 6شجرۀ شمشير که بهشت در سایة اوست، چون درخت دوزخيان سر بار آورد )همان:  -
 دیگر. مورد 82و 
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 «تا». کاربرد معاني 8-2-2-8
اه تا ماصد، و رمسافت »بين حرف اضافه و ربط مشترک است؛ بنابراین، با مفهوم « تا»حرف 

، ينیالدمشكوة« )رودکار ميبه« از»دنبال گروه حرف اضافة یا پایان طول زمان و معموال به
د، حرف اضافه است )مشکور، (. هرگاه به معني انتها باشد و با متمم رکر شو666: 6835
( و هرگاه حرکت به سوي مکاني مشخص باشد، 285: 6876، الدينیمشكوةو  688: 6851

 (.53: 6873حرف اضافه است )ماهوتيان، 

 * برای مسافت و فاصله
 ( 68است )همان: از ري راه سمگان گرفت و تا بيابانک باخبرم که رسيده  -

 مورد دیگر. 7و 

 بتدا و انتهاء(* در معني زمان )ا
 ( 28: 6839اسيري از امراي تاتار بند کردني داده، تا نيم شب در آن کار برفت )نسوي،  -

 مورد دیگر. 66و 

 «را». کاربرد حرف 8-2-2-2
؛ 77: 6878اند )خانلري، را حرف نشانه گرفته« را»بيشتر دستورنویسان زبان فارسي، حرف 

(. برخي 225: 6875و احمدي و انوري،  825: 6876؛ شریعت، 268: 6875، مشكوةالدينی
: 6832و فرشيدورد،  683: 6836اند )وحيدیان کاميار، نما بودن آن اشاره کردههم به ناش

: 6879و فرشيدورد،  897: 6817رهبر، اند )خطيبرا حرف اضافه دانسته« را»(. برخي 553
 د و این امر فاط به حرفنما هستن(. اصوالً همة حروف و ادوات، کلمات نشانه و ناش15
(. با نظر به ناشي که این حرف در کالم بازي 623: 6872پور، اختصاص ندارد )خيام «را»
کار خوانده است. این حرف به عنوان حرف اضافة پسين به کند، آن را حرف مفعوليمي

شود که در عين حال نشانة مفعول صریح و غيرصریح هم هست؛ هرچند بيشتر برده مي
اند. در دهندۀ اسم یا گروه اسميگيرند و نشاناضافه، پيش از متمم قرار مي حروف

  معاني متنوعي دارد؛ از جمله:« را» المصدورنفثة
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 «برای»* در معني 
 ( 2نوبنو بالیي زایيده )همان: آبستنان ليالي را هر لحظه.... -

 مورد دیگر. 62و 

 *  نشانۀ مفعول
 ( 1مر را بسير متوالي درنوردیده )همان: سواد عمطایاي ایام و ليالي  -
 مورد دیگر. 83و 

 * نشانۀ فک اضافه
 ( 6کشتي حيات را گرر بر جداول ممات متعين گشته )همان:  -

 مورد دیگر. 66و 

 * برای تعلیل
 ( 8: 6839دوزبانست، سفارت ارباب وفاق را نشاید )نسوي،  -
 مورد دیگر. 9و 

 * توضیحي 
 ( 9همان: )که، أعباء محنت گرانبار کرده است... جانِ بجان آمده را  -

 مورد دیگر. 6و 

 « به»* در معني 
 ( 6همان: )الدین احمد را از آنجا اجازت عود داده شد نجم -
 مورد دیگر. 3و 

 * استعانت
 ( 26همان: )اتفاق خير ر شبانه اسبي نيکو خریده بودم  -

 مورد دیگر.  6و 
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 * اختصاص
 ( 39همان: )قانونيست اصه ليک ناکسان را بخ -

 مورد دیگر. 6و 

 «در برابر»* در معني 
 (  87روباه خداع را بر شيران مصاع.... فرمانروایي ]داده[ )همان:  -
 مورد دیگر. 6و 

 «با». کاربرد حرف 8-2-2-3
 موارد زیر: جمله داراي چند معني و موارد استعمال دارد. از« با»حرف اضافة 

 «همراهي، نزدیکيمصاحبت، »* در معني 
 ( 2خناجر با حناجر الب گرفته )همان:  -

 مورد دیگر. 6و 

 * در معني مقابله 
هادم لرات و مخيب آمال، خروج لشگر تاتار.... که با وجود ایشان تمني آسایش، آنجا  -

 ( 62: 6839که عال است، عال نيست )نسوي، 

 مورد دیگر. 2و 

 « به»* در معني 
 ( 1همان: )اگر با گور بري درنگنجي  و أصدقاء مماذقغصة إخوان نامصادق  -

 مورد دیگر. 7و 

 «به سوی»* در معني 
 ( 6همان: )چون از الموت..... با قزوین اتفاق معاودت افتاد...  -

 مورد دیگر. 6و 
 



 2047پاییز |  72شماره  | 72سال | متن پژوهي ادبي  | 208

 «نزد، پیش»* در معني 
 ( 21اي، که با سرگرشت حوادث ایام گوید )همان: بدان شهر... نه مايم را همسایه -

 مورد دیگر. 2و 

 «بي». کاربرد حرف اضافۀ 8-2-2-7
باشد، حرف اضافه است و با کلمة بعد از خود  روي هم رفته به « بدون»اگر در معني 

: 6813)انوري و گيوي، « رودکار ميبراي نفي و سلب به»شود. منزلة صفت استعمال مي
سازد يصفت یا قيد مرکب مرود و کار مي(. بيشتر به صورت پيشوند نفي و سلب به268

 (.215: 6875)انوري وگيوي، 

 « بدون»* در معني 
پریدم، نه چنين که هست بيجان بود )همان: اي که بپر و بال آن ميریزهچون هنوز سعادت -
66 ) 

 مورد دیگر. 66و 

 «جز». کاربرد حرف اضافۀ 8-2-2-24
  رود.ار ميکبه« مگر»و « اِلّا»، «يرغ»در معني « حصر و یگانگي»و « استثنا»براي بيان مفهوم 

از قلم که چون بر سياه نشيند سپيد عمل کند و بر سپيد، سياه جز نفاق چه کار آید  -
 ( 8: 6839)نسوي، 

 مورد دیگر. 69و 

 «مانند». کاربرد حرف اضافۀ 8-2-2-22
شد، حرف اب« چون، مثل و شبيه»هرگاه قبل از اسمي بيایيد و کسره داشته باشد و معني آن 

، داند )خانلريرا شبه حرف اضافه مي« مانندِ»اضافه است؛ این در حالي است که خانلري 
6899 :598 .) 

 ( 7تن در تکاليب دهر غدار مانندِ چشم خوبان ناتوان )همان:  -

 مورد دیگر. 5و 
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 المصدورنفثة ( بسامد و درصد حروف اضافة ساده به کار برده شده در6در نمودار )
 داده شده است.نمایش 

 . حروف اضافۀ ساده2نمودار 

 

اند. تهداش المصدورنفثة(، حروف اضافة ساده بيشترین کاربرد را در 6با توجه به نمودار )
الي بوده است؛ این در ح« از، در، تا، با»هاي دستور، پرکاربردترین حروف اضافه در کتاب

ف اضافة ساده بيشتر بوده و از سایر حرو« به»است که در پژوهش حاضر، حرف اضافة 
بار در معاني متعدد تکرار شده  291درصد است و  26فراواني نسبي آن در این متن حدود 

اط ف« به عنوان، منجر شدن، تعجب، ترتيب، مستحق و سزاوار»است. این حرف در معني 
 یک بار در متن آمده است. 

یک بار  فاط« ستوري چندگانهشبيه و مانند، به، تفسير، روابط د»در معاني « از»حرف 
درصد را در بين سایر حروف به خود اختصاص داده  69در متن تکرار شده است و تاریباً 

 بار در متن تکرار شده است.  621و 

بار  628از بسامد باالیي برخوردار است و « را»بعد از این دو حرف اضافة ساده، حرف 
تر بيش« را»است. با توجه به اینکه حرف درصد را به خود اختصاص داده  65تکرار شده و

 معاني متفارت به کار رفته است.  6رفته، اما در این متن با به عنوان حرف نشانه به کار مي
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بار تکرار شده  9المصدور کمترین بسامد را دارا بوده و فاط در متن نفثة« مانند»حرف 
 درصد را به خود اختصاص داده است.  6و حدود 

زمان به عنوان حرف اضافة ساده محسوب  -2مسافت و  -6دو کاربرد  با« تا»حرف 
 درصد را به خود اختصاص داده است.  8بار و حدود  23شود و با این دو کاربرد، مي

 مصدورالنفثةاي که فاط با یک کاربرد به عنوان حرف اضافه در حروف اضافة ساده
  «.چون، بي، جز، مانند»اند، عبارتند از: رکر شده

است. حروف « چون و تا»حروف مشترک بين حروف اضافه و ربط در این پژوهش 
هایي دارند؛ وجه اشتراکشان آن است که هر دو اضافه و ربط با هم وجوه اشتراک و افتراق

روند و افتراقشان در آن است که حرف ربط رابطة برابري در کار ميبراي رابطة کلمات به
 اما حرف اضافه رابطة وابستگي ایجاد خواهد کرد.کند، بين کلمات برقرا ر مي

 . حروف اضافۀ مرکب3-1-2

رود. کار ميهاي خاص بهبر حروف اضافة ساده، حروف اضافة مرکب نيز به صورت عالوه
گيرد؛ دستة اول هاي سازندۀ آن در دو دسته قرار ميحروف اضافة مرکب برحسب واژه»

یا پيش از، دستة دوم حرف اضافه + پایة واژه،  حرف اضافه + حرف اضافه: مثلِ از پيش
(. بيشتر حروف اضافة مرکب داراي 622: 6835، الدينیمشكوة« )مثلِ، برحسبِ، ازجهتِ

یک عنصر پایه )معموالً یک اسم( هستند که پا از آن نشانة اضافه و احتماالً پيش از آن 
 (.688: 6835، 6یک حرف اضافة بسيط آمده است )الزار

 «بر». کاربردهای حرف اضافۀ مرکب 8-2-7-2
 « بر آن جمله»* حرف اضافۀ مرکب 

: 6839نسوي، )دیدم، خون حميت در رگ طبيعت بجو  آمد چون حال بر آن جمله  -
61 ) 

 مورد دیگر. 2و 
 
 

                                                            
  1. Lazarus, G. 
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 « بر سبیل»* حرف اضافۀ مرکب 
کند و در برخي موارد معني حروف اضافة یک زبان از راه ترجمه به زباني دیگر نفور مي

آورد که قبالً در زبان دوم )ماصد( نبوده وجود ميهایي بهاین امر مورد استعمال و معني
ا از هاي فارسي ماتبرفتن بسياري ازحروف اضافه در جملهکار است، طبق این قاعده به

  (.597: 6832)ر. ک: فرشيدورد، « برسبيل ترجمة علي سبيل است»عربي است؛ مثالً 

 ( 87همان: )ر سبيل یزک، چهار هزار سوار..... روانه گردانيد جهت احتياط ب -

 مورد دیگر.  7و 

 « بر مثال»* حرف اضافۀ مرکب 
 ( 25همان: )تو بر مثال نااهالن شب در شراب مشتغل و روز در خمار  -
 مورد دیگر.  8و 

 «بر وفق»* حرف اضافۀ مرکب 
 ( 56همان: )است کرۀ تند فلک را هيچ رایض بر وفق مرام رام نکرده  -

  مورد دیگر. 6و 

 «بر حسب»* حرف اضافۀ مرکب 
ي، نسو)کارهایي که از حضرت بصدد اتمام آن بودم بر حسب ارادت تمشيت یافت  -

6839 :6.)  

 «بر عادت»* حرف اضافۀ مرکب 
 (. 53همان: )ستاره برعادت مصيبت رسيدگان بر خاکستر نشسته است  -

 «بر سنت»* حرف اضافۀ مرکب 
 (. 68همان: )کردند نصاراي برد بر سنت حواریان گازري مي -

 « بر عقب»* حرف اضافۀ مرکب 
 (. 682همان: )معماران تاتار که بر عاب رسيدند، تتمة عمارت، واجب داشتند  -
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 «از بهر». کاربردهای حرف اضافۀ مرکب 8-2-7-7
نها در همين سبب تبرخي حروف اضافه مربوط به فارسي کهن و یا سبک ادبي است و به 

: 6835 ،الدينیمشكوةشود. )هاي گرشته و یا شعر و سبک ادبي کنوني مشاهده مينوشته
افه شبه حرف اض« از بهرِ»این در حالي است که خانلري معتاد است که «. از بهرِ»(؛ مثلِ 626

 (.63: 6899است )خانلري، 
  

 قح دین زبهرِ شه خفته ناز در دیگران
 

 فتهیا بسااتر و بالين زین ز و زین نمد از 
 

 ( 66همان: ) 

 «بعد از». کاربردهای حرف اضافۀ مرکب 8-2-7-8
 ( 68همان: )بعد از آن معلوم نيست.... که حال او بچه رسيده است  -

  مورد دیگر. 9و 

 «پیش از». کاربردهای حرف اضافۀ مرکب 8-2-7-0
 (81همان: )تا پيش از وقوع واقعه... برسم  -
 دیگر. مورد  8و 

دور المصنفثة کار برده شده در ( بسامد و درصد حروف اضافة مرکب به2در نمودار )
 نمایش داده شده است.
(، حروف اضافة مرکب در این متن از کمترین بسامد برخوردار 2براساس نمودار )

درصد است،  22بار تکرار شده و فراواني نسبي آن حدود  6« بر حسب»هستند، حرف 
بر »درصد را دارا است. حروف  28بار تکرار شده و  3است که « سبيل بر»سپا حرف 

درصد را به خود اختصاص  9/2اند و بار رکر شده 6فاط « عاب، از بهر، بر سنت، بر عادت
اند. هرچند حروف اضافة مرکب، نسبت به حروف ساده از تنوع بيشتري برخوردارند داده

  د، اما در این متن این تنوع چندان چشمگير نيست.شوها افزوده ميو به مرور بر تعداد آن
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 . حروف اضافۀ مرکب7نمودار 

 

 . حروف ربط 8-7
 دهند )گيوي وهایي هستند که دو کلمه یا دو جمله را به هم ربط ميهاي ربط کلمهحرف
حروف ربط  -2حروف ربط ساده و  -6اند: (. حروف ربط دو دسته268: 6813انوري، 
 مرکب. 

 حرف ربط ساده  .8-7-2
 « که». کاربردهای حرف 8-7-2-2

 رود: کار ميدر معاني زیر به« که»حرف ربط 

 « تفسیر، شرح و توضیح»* در معني 
( 6: 6839نسوي، )در این مدت که تالطم امواج فتنه کار جهان برهم شورانيده است...  -

 ( 6همان: )بار آورد 

 مورد دیگر.  221و 
 
 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%



 2047پاییز |  72شماره  | 72سال | متن پژوهي ادبي  | 210

 «نتیجه»* در معني 
همان: )بال چنان باال گرفته که کشتي حيات را گرر بر جداول ممات متعين گشته طوفان  -
6.)  

 «حال»* در معني 
... بخت افتان و خيزان .... سهمي از اقسام آرزو نصيب دل نگردانيد که هزار تير مصائب  -

 ( 5همان: )بجگر نرسانيد 

  مورد دیگر. 8و 

 «بلکه»* در معني 
 (  9همان: )عال؟! که او نيز از سرکوب حوادث حيران مانده است باز عال، کدام  -

 مورد دیگر. 2و 

 « زیرا که»* در معني 
 ( 56همان: )از ارتفاع خرمن سپهر برخورداري مجوي، که ناپایدار است  -

 مورد دیگر. 9و 

 « تعلیل»* در معني 
 ( 86همان: )در اختالف روایات تأملي فرمایيد که محل نظر است  -

 مورد دیگر.  1 و

 * در هنگام نفرین
: 6839ليکن با آبشخوري که خاکش بر سر، با همة ناخوشي، بآمد بمانده بود )نسوي،  -
19 ) 

  مورد دیگر. 6و 

 * برای تنبیه
 (1دریاب که آتش جواني آب است... )همان:  -
 مورد دیگر. 6و 
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 « از»* به معني 
 ( 85ن: هما)در کوي تو مرده به که از روي تو دور  -

 مورد دیگر.6و 

 با کلمات دیگر « که»های ربط از ترکیب . شبه حرف8-7-2-7
 برای مقارنت زماني« از آنگاه باز که* »
 (6از آنگاه باز که فتنه از خواب سربرداشته، هزاران سر، برداشته )همان:  -
  مورد دیگر. 2و 

 برای مقارنت زماني« بازین همه که* »
 ( 668همان: )یت احتراز رعایت ایجاز کردم بازین همه که از غا -

 و  مورد دیگر.

 برای مقارنت زماني« بر آن جمله که* »
  (.15همان: )بر آن جمله که واقع شد جهت دفع مضرت را..... سر بطاعت تاتار درآورند  -

 «واو». حرف ربط 8-7-2-8
خي رود. برار ميکترین نوع حرف ربط است که براي همپایه کردن جمالت بهرایج« واو»

 از کاربرد آن عبارتند از:

 * عطف 
تا هزار شربت ناخو  مراق در پي نداد و سهمي از اقسام آرزو نصيب دل نگردانيد...  -

 ( 5: 6839)نسوي، 

 تکرار شده است. « واو»بار دیگر  888و بيش از 

 * حال 
 ( 5همان: )کند سر تراشيده و سر سياه مي -

 مورد دیگر . 22و 
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 تیناف* اس
 (29همان: )و سخط آفریدگار..... دمار از آن رباع و دیار برآورده  -

  مورد دیگر. 3و 

 * تخمین
 (. 68همان: )چهار سال و چيزیست که دیده بر راه مانده است  -

 «چون». حرف ربط 8-7-2-0
 کار رود:چون وقتي حرف ربط است که در موارد زیر به

 «وقتي که، همین که»* در معني 
 ( 6همان: )ار ساالر ایام چون بار حوادث درهم بسته تيغ بسرباري درنهاده ب -

 مورد دیگر. 26و 

 «زیرا»* در معني 
 ( 66همان: )جان بود پریدم نه چنان بياي که بپر و بال آن ميریزهچون هنوز سعادت -

 مورد دیگر. 22و 

 «شرط، اگر»* در معني 
 ( 36جز..... نيافتي ) اي که چون مطالعه کردي، در اوجریده -

 مورد دیگر.  8و 

 «تا». حرف ربط 8-7-2-5
این حرف بين حرف اضافه و ربط مشترک است و از طریق معاني و کاربرد آن به اضافه یا 

  بریم.ربط بودنش پي مي

 « زمان»* در معني 
 تا این دو روي تيز زبان در ميان شد آمد گرفته، سالمت پاي بر کران نهاده )نسوي، -

6839 :6 ) 
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 مورد دیگر.  66و 

 « شرط»* در معني 
 ( 8همان: )نکند رو فنون نشود طالب علميست سودا بر سر زده تا تن دو نيم  -

 مورد دیگر. 6و 

 «سببیت»* در معني 
 ( 71همان: )پدر تا ندانند کيست خود را ابوالجمال نویسد  -

 مورد دیگر.  68و 

 « که»* در معني 
 ( 1همان: )دل ضعيب چندین سال این همه غصه چگونه خورد  در تعجبم، تا این -

 مورد دیگر.  3و 

 « همین که»* در معني 
 ( 65همان: )تا مجنون نحوي بدست او افتاد....  -

 مورد دیگر.  7و 

 «چه». حرف ربط 8-7-2-8
وقتي حرف ربط است که دو جمله را به هم پيوند دهد یا قسمتي از جمله را به قسمتي 

 پيوندد.دیگر ب

 برای تعلیل « زیرا»* در معني 
 ( 9: 6839پردازي را شاید )نسوي، دم فرو خور و لب مگشاي چه مهرباني نيست که دل -

 مورد دیگر.  3و 

 «لیک، لکن»های دیگر آن و صورت« لیکن». حرف ربط 8-7-2-2
يب )خطرود کار ميبه« اما»براي عطب در سياق فارسي و براي استدراک است و مترادف 

 (. 856: 6872رهبر، 
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 ( 87همان: )]پادشاه[ مساورت را بر مصابرت اختيار کرد .... لکن چه سود؟!  -

 مورد دیگر.  7و 

 «اگر». حرف ربط 8-7-2-3
 کند. امري را موکول یا وابسته و مشروط به امر دیگر مي

 رودکار مي* برای شرط به
ن: هما)... و اگر کار نوعي دیگر است... الیستوي...»اگر سعادتي اسالم را مدخر است  -
89) 

 «در صورتي که»* در معني  
 ( 53ماه در این حاد ة مشکل اگر ر  بخون خراشيده، بحاست )همان: 

 مورد دیگر. 2و 

 «پس». حرف ربط 8-7-2-7
ي و باشد )گيو« بنابراین»و « در نتيجه»، «از این رو»وقتي حرف ربط است که به معني 

کند اشاره مي« پشت جایي»( و در رابطة دستوري قيد و به مفهوم 261: 6813انوري، 
کار هم به« بعد از»در معني « پا»بر این، حرف ربط  (. عالوه663: 6835، مشكوةالدينی)

 رفته است. 

 «بعد از»* در معني 
 ( 61: 6839پيشنهاد فکرت پا از مشاهدۀ آن حال فرامو  شد )نسوي، 

 مورد دیگر. 2و 

 «بنابراین»ني * در مع
ارض با طول و عرض ]را[ برایشان، چون چشم و حوصلة ایشان تنگ کرد، پا، بسوء  -

 ( 88همان: )تدبير، سه طالقه و چهار تکبير بر ممالک زد 

 مورد دیگر. 2و 
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 « هم». حرف ربط 8-7-2-24
 برای عطف است در اثبات *
و هم بر این راه چاه، از این دقياه خواري چند که هم از این نمد کاله کرده بودند پخته -

 (.22گشتند )همان: غافل 

 * برای تسویه
  (.92هم کار زدست رفته، هم دست ز کار )همان:  -

 به قرینه« هم»* حذف 
هم از ناآمد کار و ]..هم از..[ بدآمد روزگار،... جمال علي عراقي پيش از من بنده آنجا  -

  (.79همان: )رسيده بود 

 «یا»ربط  . حرف8-7-2-22
 رود. مانند:کار ميبه« یا»براي مساوي قرار دادن دو یا چند امر با هم، حرف ربط 

سحاب که لواقح لواحق، آن را بسوابق در رساند، یا ]مانند[ سيالب که تواتر أمداد  -
  (.82همان: )صواعق، آن را از شواهق سوي هامون راند 

 عطف« واو»* مترادف 
مع آمد، یا موعظه در سو مولع گردانيده بود که نصيحت دلپریر مي... نه چنان آتش پاي  -

 (. 72: 6839شد )نسوي، جایگير مي

 « نیز». حرف ربط 8-7-2-27
 دهدمي« هم»* معني 

 (.9همان: )او نيز از سرکوب حوادث حيران مانده است  -

 فاصله یا با فاصلهبي« نیز»با « واو»* آمدن 
 ( 72ام..... به بالي دوستان مبتلي شد )همان: ادهو نيز تا از خانه دور افت -

 مورد دیگر. 6و 
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 «اما». حرف ربط 8-7-2-28
 است. « ولي»نزدیک به « اما»معني 

 ( 1محشر زاده )همان: اما چکنم که ایام مصابرت در درازگویي از روز  -

 مورد دیگر. 6و 

کند، اما ه را به هم عطب ميدهد در عين حال دو جملمي« ولي»معني « اما»بر آنکه عالوه 
 کند. جملة دوم را از حکم نخستين جدا مي

خواندم، که: بيدار باشيد....اما بخت خفته، خواب بگو  آن گو  آگندگان فرو مي -
 (. 86خرگو  بر آن غافالن نه چنان غالب گردانيده بود، که به انرار بيدار شوند )همان: 

 «باز». حرف ربط 8-7-2-20
: 6887دهد. )همایونفر ، مي« نيز، دوباره و دیگرباره»بط عطفي باشد، معني اگر حرف ر

718.) 

 ( 9باز عال، کدام عال؟! )همان:  -

 مورد دیگر. 6و 

 «والّا». حرف ربط 8-7-2-25
هاي وابستگي ساده با حرف پيون )ربط( و گاه با پيشوند فعل و گاه با قيد، برخي از حرف

رود در جمله برعهده دارد گاه حرف پيوند به شمار مي مشترک است و برحسب ناشي که
 هم از این امر مستثنا نيست.« وَاِلّا( »68: 6899و گاه حرف اضافه... )خانلري، 

قالب مسکين که مسکن روو نازنينست.... در حوصلة ضباع و کشاکش سباع باید بود،  -
 (. 95: 6839)نسوي،  غَيرِهِواال فَمَن لَم يَمُت بِالسَّيفِو ماتَ بِشمرد]م[، صعب مي

 «باری». حرف ربط 8-7-2-28
 رود. کار ميبه« مختصر کردنِ سخن»، حرف ربط ساده است که در معني «باري»

 (.25از غم چو گزیر نيست باري غم تو )همان:  -
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المصدور نفثة ( بسامد و درصد حروف ربط ساده به کار برده شده در8در نمودار )
 ت.نمایش داده شده اس

 . حروف ربط ساده8نمودار 

 
 

(، حروف ربط ساده مانند حروف اضافة ساده در این ا ر داراي 8براساس نمودار )
در بين کل حروف بيشترین بسامد و درصد «واو» کاربردهاي متعدد و متنوعي است. حرف 

درصد را به خود اختصاص داده است.  57بار تکرار شده و حدود  898شود و را شامل مي
 9/8از کمترین فراواني نسبي برخوردار است حدود  المصدورنفثةدر « که»به حرف ربط ش

« براي، واال، باز، اما، هم، پا، اگر، ليکن، چه»درصد را دارا شده است. سایر حروف 
 دارند.  المصدورنفثةکمترین بسامد را در 

 . حروف ربط مرکب 8-7-7
ها حرف مه است که معموالً یکي از آناي از دو یا چند کلحرف ربط مرکب، مجموعه

بر اینکه کار حرف ربط ساده را انجام ربط یا حرف اضافة ساده است و اغلب عالوه 

-که
25

4

که
ط 

 رب
ف

حر
ه 

شب
-6

-واو
35

0 ون
چ

-
48

-تا
50

9-چه کن
لی

-8

گر
ا

-4

س
پ

-6

3-هم

3-اما

2-باز اال
و

-1 ی
بار

-1

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%



 2047پاییز |  72شماره  | 72سال | متن پژوهي ادبي  | 217

هاي ربط مرکب هم کار دهند، ناش قيدي هم دارند. به عبارت دیگر، بسياري از حرفمي
 (. 261: 6813کنند و هم کار قيد را )گيوي و انوري، حرف ربط ساده را مي

 «اگرچه»حرف ربط مرکب  .8-7-7-2
با اینها، با وجود این، بر فرض آنکه، هر چند که، درست »مساوي است با « اگرچه»معني 

  کار رفته است.به« هر چند که»در معني هاي زیر در عبارت« است که، حتي آنکه

آبستنان ليالي را هرلحظه )ع( اگرچه حال معين شدست حبلي را، نوبنو بالیي زایيده  -
 (  2: 6839ي، )نسو

 مورد دیگر.  69و 

 «هرچند»حرف ربط مرکب  .8-7-7-7
 شود.هم استعمال مي« اگر چند، اگر چه»دهد و به جاي مي« هر قدر»معني « هر چند»حرف 

 ( 7کار امروز به فردا ميفکن، هرچند امروز را فرداست )همان:  -

 مورد دیگر. 66و 

 «بلکه»حرف ربط مرکب  .8-7-7-8
اي برگردانيدن تصور و خيال است از یک چيز به چيز دیگر معني و مفهوم این حرف بر

دو جمله را به همدیگر »دهد. به عبارت دیگر، تر ميکند و با اضراب حکم قويحکم مي
 (.669: 6813گرد، )سلطاني« سازددهد، اما جملة دوم را از حکم نخستين جدا ميربط مي

اري باري.....حامي و حارس شد )نسوي، هوشياري من بنده، استغفراهلل، بلکه عون و نگهد -
6839 :68) 

 مورد دیگر. 5و 

 «از آنکه»حرف ربط مرکب  .8-7-7-0
 رود:کار ميبه« تعليل»براي 

 ( 69ریزۀ مجرد پاي بر فرق فرقدان نتوان نهاد )همان: غافل از آنکه بفضل -



 212 |دار زرعي و خزانه

 مورد دیگر. 1و 

 «چنانکه»حرف ربط مرکب  .8-7-7-5
 رود:براي شرط به کار مي

 ( 688دست آریم )همان: هار پاي چنانکه از دست برخيزد، بهسه چدو  -
 مورد دیگر. 8و 

 «بازین همه»حرف ربط مرکب  .8-7-7-8
 رود:کار ميبراي تعليل به

بازین همه که قالب نيم خسته از کشتي أمل بر لوحي شکسته مانده است..... صلت رحم  -
 (.2بکلي مدروس شده )همان: 

 «با این... که»حرف ربط مرکب  .8-7-7-2
 رود:کار ميبراي تعليل به

 (. 1با این همه درد که در او بود نشکافت )همان:  -

 (.7همان: )با این همه که خاطر از تصاریب احوال روزگار چون زلب دلبران نشکافت  -

 «از آن روز باز»حرف ربط مرکب  .8-7-7-3
 رود:کار ميبراي زمان به

 ( 36: 6839نسوي، )قواعد پادشاهي از آن روز باز واهي و منهدم شد  -

 مورد دیگر. 8و 

 «آنگاه که»حرف ربط مرکب  .8-8-8-7
 رود:کار ميبراي ماارنت زماني به

 (.28تا آنگاه که مخایل ادبارِ احوال گنجه الیح گشت )همان:  -



 2047پاییز |  72شماره  | 72سال | متن پژوهي ادبي  | 210

 «از آنجا»حرف ربط مرکب  .8-8-8-24
 رود:کار ميبراي مبدأ و مکان به

  (.67از آنجا تا موغان پنج شش منزل است )همان:  -

 المصدورنفثة ( بسامد و درصد حروف ربط مرکب به کار برده شده در5ر نمودار )د
( کل حروف ربط و اضافه ارائه و ماایسه 9نمایش داده شده است. همچنين در نمودار )

 شده است.

 . حروف ربط مرکب0نمودار 

 

بار تکرار شده و درصد فراواني  61« اگرچه»(، حرف ربط مرکب 5براساس نمودار )
از سایر حروف ربط « بازین همه، از آنجا، آنگاه که»است. بسامد حروف  88ن حدود آ

درصد را به خود اختصاص  2مرکب کمتر است و هر کدام فاط یک بار رکر شده و 
 اند. داده

( در بين کل حروفي که در این متن به کار رفته است؛ حروف اضافة ساده 9در نمودار )
 759اند. همچنين حروف ربط ساده درصد را شامل شده 96بار تکرار شده و حدود  375
اند. حروف اضافة مرکب و ربط نسبت به سایر درصد را به خود اختصاص داده 55بار و 

درصد را به خود اختصاص  2و  8حروف از فراواني نسبي کمتري برخوردارند و به ترتيب 
 اند.داده
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 . کل حروف اضافه و ربط  5نمودار 

 

 گیریجهبحث و نتی

هایي دارند؛ وجه اشتراکشان در این حروف ربط و اضافه باهم وجوه افتراق و اشتراک 
اي ها در این است که رابطهرود و تفاوت آنکار مياست که هر دو براي رابطة کلمات به
اي که به کند، رابطة برابري است در حالي که رابطهکه حرف ربط بين کلمات برقرار مي

شود به صورت وابستگي است. بنابراین، با تأمل و بررسي در ضافه ایجاد ميوسيلة حرف ا
اي و آنچه در متن مااله مطرو شد به این صورت است که حروف اضافه المصدورنفثةکتاب 

از، ب، بر، در، تا، چون، را، با، جز و »کار رفته است، عبارتند از: به المصدورنفثةکه در 
اي که امروز هم رایج هستند. این در حالي است که در این همان حروف اضافه« مانند

 اند که در متن مااله جزئيات آن رکر شده است. کتاب با معاني بيشتري مطرو شده
بار  291از سایر حروف اضافه بيشتر است و « به»بسامد حرف اضافة  المصدورنفثةدر 

از باية حروف کمتر است « نندما»درصد است. بسامد حرف اضافة  26تکرار شده که تاریباً 
دهد. بسامد حروف اضافة مرکب درصد را تشکيل مي 6بار تکرار شده است که حدود  9و 

درصد  28بار تکرار شده است و تاریباً  3« برسبيل»از باية حروف کمتر است و فاط حرف 
« رهبر عادت، بر سنت، بر عاب، از ب»دهد. بسامد حروف اضافة مرکب درصد را تشکيل مي

 دهد.درصد را تشکيل مي 9/2بسيار کمتر است و هر کدام یک بار رکر شده است و حدود 

874-حرف اضافه  745-حروف ربط  54-حرف ربط مرکب  40-حرف اضافۀ مرکب 
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حروف ربط مانند حروف اضافه در این کتاب داراي کاربردهاي متعددي است و 
ف بين حرو« که، واو، چون، تا، چه، ليکن، اگر، پا، هم، اما، باز، واال، باري»عبارتند از: 
بار تکرار شده است؛ یعني  898باالیي برخوردار است و بيش از از بسامد « واو»ربط حرف 

اري ب»دهد. کمترین بسامد شامل حروف ربط درصد حروف این کتاب را تشکيل مي 57
 درصد است.  6بوده که هر کدام یک بار رکر شده و حدود « و واال

 بار تکرار 61« اگرچه»المصدور آمده است و حرف حروف ربط مرکب هم در نفثة
 «بازین همه، آنگاه که، ازآنجا»درصد است. با این حال،  بسامد حروف  88شده که تاریباً 

 2از باية حروف ربط مرکب کمتر است؛ یعني هر کدام یک بار رکر شده است و حدود 
هاي گسستة حروف اضافه )حرف اضافة دوگانه( که از دو دهد. گروهدرصد را تشکيل مي

آید در این کتاب یا نيست و وجود ميو یکي بعد از آن به حرف اضافه یکي در اول اسم
د کار رفته است. در کل درصگونه ترکيبات در قرن هفتم بهیا نادر است حال آنکه این

درصد  55حرف اضافه، درصد  96دهند؛ عبارتند از: المصدور را تشکيل ميحروفي که نفثة
 رف اضافة ربط.درصد هم ح 2درصد حرف اضافة مرکب و  8حرف ربط، 
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کتاب حرف اضافه و ربط مشتمل بر تعریب و تاسيم و . دستور زبان فارسي(. 6817)______________. 
 . تهران: نشر سعدي.شرو و معاني و کاربرد حروف

 فروشي.. تهران: انتشارات کتابدستور زبان فارسي(. 6872الرسول. )پور، عبدخيام
 . تهران: انتشارات حيدري.از کلمه تا کالم، دستور زبان فارسي(. 6813سلطاني گرد فرامرزي، علي. )

 . تهران: نشر اساطير.دستور زبان فارسي(. 6876شریعت، محمدجواد. )

 . چا  اول. تهران: انتشارات اميرکبير.گفتارهایي دربارۀ دستور زبان فارسي(. 6879فرشيدورد، خسرو. )
 سخن. . تهران: نشردستور مفصل امروز بر پایة زبانشناسي جدید(. 6832فرشيدورد، خسرو. )

 . ترجمة مهستي بحریني. تهران: نشر هرما.دستور زبان فارسي معاصر(. 6835الزار، ژیلبر. )
. ترجمة مهدي سمائي. تهران: نشر شناسيدستور زبان فارسي از دیدگاه رده(. 6873ماهوتيان، شهرزاد. )
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. تصحيح و توضيح امير حسن یزدگردي. چا  دوم. تهران: المصدورنفثة(. 6839نسوي، محمد بن احمد. )
 انتشارات توس.
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