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Abstract
1- Introduction
Shams Qays Razi's book entitled Al-Mo'jam fi Ma'ayeer Ash'ar Al-'Ajam (The
Dictionary of Criteria for Persian Poems), one of the most important sources of
poetics written in the 7th ('AH'), is about eloquence, prosody, and rhyme. In the
chapter on rhyme, the author not only discusses about its rules but also about
grammar and linguistic issues, which is one of the oldest discussions about the
language itself and its developments. Based on a thematic classification in
linguistics, the present paper reviews and analyzes Shams Razi's different views.
2- Theoretical Framework
The theoretical foundations of the present paper are modern linguistics and its
rules which are compared and contrasted with Qays's views. In his book, Shams
sometimes mentions some points which can help us pronounce the words correctly
and inform us about some issues related to the history of Persian language. The
authors try to find his view about standard language of his own time, his familiarity
with some features of old Khorasan's dialects, his way of naming phones and
prepositions, accuracy or inaccuracy of some of his views in order to know that there
were linguistic views about language in old times but with some differences with
modern ones.
3- Methodology
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A descriptive-analytical method is used in this paper. The authors have
completely studied Al-Mo'jam and compared and contrasted its author's view with
the foundations and rules of linguistics.
4- Results and Discussion
Attention to language and rules governing it is one of the most important issues
discussed in some old books and texts. The function and features of language have
long been noted by literary men, particularly writers. No doubt, past linguistic studies
were more about compiling dictionaries, etymology, manner of articulation, some
linguistic developments, and writing rules, because written form was more important
and considered in the past, not spoken form. Al-Mo'jam, which is about poetics and
its different related principles and criteria, provides us with some views about poetic
matters, particularly rhyming letters, which altogether can be regarded and studied as
sub-classifications of linguistic issues, two important of which will be reviewed in
the following parts.
A. Standard Language
A brief look at the diversity of texts in previous centuries and their considerable
differences shows that Persian language had no single form in early centuries and
until the time of compiling Al-Mo'jam to be regarded the standard language cited and
referred by all writers. It seems that writers regarded their own knowledge and
perception of language and dialect in their own environment as the standard
language. Similarly, Shams Qays believed that poetics requires knowing the correct
form of words and its combinations, but did not exactly clarify the criterion for
correct recognition of "Dari words" which he regarded as standard language. The use
of Dari language in poets' and writers' works can be regarded as the criterion for
considering it as the standard language of his time.
Incorrect views about Persian language and its power are sometimes seen in AlMo'jam, because pervious writers compared Persian language's possibilities,
derivation system, and the like with, for example, Arabic, and regarded the latter as
the superior one, while linguists believe that there is no superior language.
B. Phonemic processes
Shams's explanations about rhyming letters clarify some points about phonemes
and their changes at that time. He sometimes refers to the points which can help us
pronounce the words correctly and inform us about the history of Persian language.
One of these points which can be extracted from the text is the existence of some
vowels such as unpronounced "w" which is not now present in the Persian language
in its historical form and its pronunciation has changed.
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C. Grammatical points
In the chapter on rhyming letters, the author mentions some grammatical points,
particularly suffixes and their meaning, which are of great importance due to
antiquity of the work. In this part, the author mostly talks about suffixes, because
they are placed in the position of rhyming letters. He regards these "affixes" as
preposition.
5- Conclusion and Suggestion
Altogether, the study of Al-Mo'jam shows that its author pays attention to the
features of language and rules governing it to make the rhetorical rules understood.
Of course, the terms used in modern linguistics are different from those used in this
book and similar ones. Like many other writers of the time, Qays regards the written
form as the standard language, while has a side glance at pronunciation and
sometimes refers to it. The form called modern standard language can be recognized
in Qays's work, which is his own language used in his time and hometown. He pays
attention to such phonemic processes as adjunction, reduction and alternation or
metathesis and provides some related rules. Some useful grammatical points which
can be used in the classification and description of linguistic models in modern
grammar can be understood and extracted from the book. He provides some
linguistic points and meanings to introduce types of suffixes. The knowledge of these
points and his other views are useful and effective in studying historical linguistics of
Persian language.
Keywords: Al-Mo'jam, Shams Qays, linguistic views, phonetic developments,
suffixes.
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بررسی نظرهای زبانی در المعجم شمس قیس
طاهره موسیزاده مقدم  ،محمود مهرآوران و اقدس فاتحی



چکیده
کتاب المعجم فی معاییر اشعار العجم شمس قیس رازی از متون قررن هترتم ،در موعروال ت ،رر، ،رروف ،قافیری و ی ری از
مهمترین مناتع ترای سخنسنجی اسر .نویسنده در تخش قافیی ،،وه تر قوانین قافیی ،مطرالیی در دسرتور زتران و موعرو،ا
زتانشناسی مطرح کرده کی ی ی از قدیمیترین نوشتیها درتارۀ خودِ زتان و تحوال

آن اسر .در این مقالی نظرهای گونراگون

شمس قیس تا دستیتندی موعو،ی در زتانشناسی تررسی و تحلیل شدهاسر .شمس قیس در این کتاب گاهی تی ن اتی اشاره
میکند کی آگاهی از آنها ،ترای تلتظ صحیح واژگان ارزشمند اسر و ترخی از مسائل مرتوط تی تاریخ زتران فارسری نیرر در آن
نهتتیاسر .نگاه شمس قیس تی زتان معیارِ زمان خود ،آشنایی تا ترخی ویژگیها در گویشهای خراسان قدیم ،نامگذاری آواهرا
و حروف ،درستی یا نادرستی ترخی از نطرا

وی حاصل این نوشتار اسر و نشان میدهد کی در گذشتیهرای نسریتاد دور نیرر

نگاه زتانشناختی تی خود زتان توده ،اما تتاو هایی تا امروز داشتیاسر.
کلید واژهها :المعجم ،شمس قیس ،نظرا

زتانی ،تحوال

آوایی ،پسوندها.

 .1مقدمه
ی ی از مهمترین موعو،اتی کی در ترخی از کتابها و متون گذشتی تی چشم میخورد ،توجی تی زتران و قوا،رد حراکم ترر آن
اسر .اهل زتان ،تیخصوص نویسندگان ،از دیرتاز از کارکرد زتان و ویژگیهای آن افل نیوده و سخر تدان توجری کرردهانرد
الیتی مطالعا

زتانی در قدیم تیشتر مرتوط تی نوشتن فرهنگ لغا  ،ریشة لغا  ،چگونگی تلترظ و ترخری تحروال

و قوا،رد

نوشتاری تودهاسر زیرا در گذشتی تی ش ل م توب زتان تیشتر توجی میکردند و کمتر تی جنیة گتتاری زتان مریپرداختنرد .در
این میان ،نظر ترخی از نویسندگان کی تألیتاتشان در موعو،ا

گوناگون زتانی اسرر ،تررای تررسری سریر آرای زترانشناسری

اهمیر دارد .اتنسینا در دانشنامة ،،یی ،خواجی نصریر در اسراساالقتیراس و قطر الردین شریرازی در دُرّۀالترا از نخسرتین
کسانیاند کی تی ترخی از قوا،د زتان اشاره کردهاند .اما «از قدیمترین کتابهایی کی میاحث دستوری را مطرح کردهاسر ،ی ری
المعجم فی معاییر اشعار العجم از شمس قیس رازی اسر کی در عمن تحث از قوا،د شعر و ادب ،پارهای از ن ا
 دانشجوی دکتری زتان و ادتیا
 دانشیار گروه زتان و ادتیا
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اشتقاق فارسی را تازنمودهاسر» (فرشیدورد.)34 :1384 ،
این کتاب کی در فن شعر و اصول و معیارهای گوناگون مرتیط تا شعر اسر ،در ترخی میاحث تیویژه تخش حروف قافیری،
آراء و نظراتی را تیان میکند کی درمجموال میتوان آنها را میاحث زتانشناسی نامید و در زیرشاخیهرای زترانشناسری تررسری
کرد الیتی شمس قیس ،تی هدف آموزش میانی قافیی در شعر و مشخصاد حروف قافییشونده سرخن گتتری و دسرتیتنردی زترانی
ن ردهاسر اما در این مقالی این گتتیها تا ،ناوین انتخابشده ،دستیتندی و در جای خود تحلیل و نقد شدهاند.
پیشینۀ تحقیق
کتاب المعجم تاکنون چندتار چاپ شده ،اما درتارۀ دیدگاهها و موعو،ا
نوشتیها و اندکمقاال

موجود تیشتر تی موعو،ا

زتانشناسری در آن کمترر سرخن گتتری شردهاسرر.

ت ،ی و ،روف و قافیی در این کتاب توجی کردهانرد .محمرد قروینری در

ترخی از یادداشرهای خود و در مقدمة کتاب ،تی ش ل پراکنده تی تعضی از دیدگاههای شمس قیس توجی کردهاسرر .شمیسرا
( )1388نیر در تخش تعلیقا
واژگان و اصط،حا

را متناس

ترخی ن ا

تا متن توعیح و تذکر دادهاسر .ذاکرالحسرینی ( )1379مجمو،ریای از

را از متن المعجم و تا انشای شمس قیس فراهم کرده و آن را فرهنگ شمس نام نهادهاسرر امرا رحریم

کوشش ( )1390در تنها مقالة مرتیط ،تا نام «آرای لغوی شمس قیس رازی» مستقیم تی میاحث زتانی این کتاب وارد شده ،ولری
تیشتر تی درستی یا نادرستی نظرا

شمس قیس در تاب ریشیشناسی و ساخر تعدادی از واژگان پرداختیاسر .تناتراین نوشتة

حاعر در نوال خود تازگی دارد و درتارۀ آرای زتانی و دستوری در کتاب شمس قیس تی جرئیا

خواهد پرداخر.

 .2زبان معیار
تا نگاه تی تنوال نوشتیها در قرنهای گذشتی و تتاو های تقرییاد چشمگیر تین آنها ،زتان فارسی در قرنهای نخسر و ترا زمران
تألیف این اثر هنوز ش لی واحد نداشتی اسر کی تتوان آن را استنادشدۀ همة نویسندگان و تیاصط،ح زتان معیرار دانسرر .تری
نظر میرسد نویسندگان ،دانش و دریافر خود از زتان و گویش یا زتان محیط اطراف خرویش را زتران معیرار مریدانسرتیانرد.
شمس قیس تا همین نگاه ،دانستن ش ل صحیح کلما
مقدما

شا،ری آن اسر کی مرد تر متردا

وترکییا

را از لوازم شا،ری میداند ودر این تراره مریگویرد« :و امّرا

لغتی کی تر آن شعر خواهد گتر وقوف یاتد و اقسام ترکییا

صرحیح و فاسرد

آن را مستحضر شود» (شمس قیس )444 :1388 ،کی الیتی معیار تشخیص صحیح از فاسد دقیقاد روشرن نیسرر .در ایرن گتترة
وی« :تدان کی هر حرف کی در آخر کلمة قافیر نی از اصل کلمی تاشد و تی،لتی تدان ملحق گردانیده تاشند کی در صحیح لغرر
دری ملتوظ نیاشد ،چون »هاء» خنده و گریی و نامی و خامی و «یاء» کی و چی و «واو» دو و تو ،نشاید کی آن را روی سرازند و
اگر همچون حروف اصلی در لتظ آید و مشهورالترکی

نیاشد و تی کثر

استعمال از نتس کلمی نماید ،چرون «راء» رنجرور و

«و» مردور و «دال» دانشمند و خداوند و «الف» دانا و تینا شاید کی این نوال را روی سازند» (همان )230 :تی چند ن تی میتروان
توجی کرد:
منظور از «صحیح لغر دری» ،زتان معیار مدنظر نویسنده اسر کی شاید تتوان استعمال آن در آثار شا،ران یا نویسرندگان را
م،ک معیار تودنش دانسر .واژۀ «ملتوظ»تودن حروف در ،یار
ش ل نوشتاری «ه» یر ملتوظ /ناخوانا تی جای مصو
م توب ترای آوردن حرف رَوی ،ترکی
ش ل نوشتاری مصو

تاال ،تی جنیة گتتاری و تلتظری زتران و تری قرراردادی ترودن

کوتاه « »َ -در تلتط آن زمان اشاره دارد .از طرف دیگر توجی تی شر ل

«مشهورالترکی » و کثر

استعمال ،خود از معیارهای زتانشناسی هسرتند .توجری تری

« »ُ -و آن را حرف «واو» دیدن در کلمیهای «تو» و «دو» نشان میدهد کی ش ل نوشتاری و خط ترای

ادتای گذشتی م،ک و معیار اصلی زتان تودهاسر .اینها مجمو،یای از ویژگیهای زتان گتتار و نوشتار هستند اما شمس قریس
آنها را دستیتندی ن رده و تی هدف خود یعنی شناخر حروف قافیی پرداختیاسر.
در جایی دیگر نویسنده اقرار می کند کی معیاری روشن و درسر ترای معرفر صحیح و فاسد (یعنی زتان معیرار در زمانرة
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خودش) وجود ندارد« :و تی ح م آن ی قوانین لغر دری را مقیاسی درسر نیسر کی معرفر صحیح و فاسد را از او طلینرد و
در شرح خطا و صواب ک،م پارسی اصلی معتمدٌ،لیی نی کی تی وقر حاجر تدان مراجعی کنند( »...همان.)230 :
گاهی آراء نادرسر نیر در متن درتارۀ زتان فارسی و قدر

آن دیده میشود .نویسندگان گذشتة ما تتاو

ام انا

زتان و

دستگاه اشتقاق و مانند آن را مث،د تا زتان ،رتی مقایسی میکردند و ح م تی ترتری زتان ،رتی میدادند حرال آن ری تری ا،تقراد
زتانشناسان هیچ زتان ترتری وجود ندارد« :در زتان چیری کی تشود آن را خوب یا تد نامید ،وجود نردارد ... .همرة زترانهرا و
گویشها دارای ارزش مساوی هستند هریک ترای خود» (راتر

هال. )9-8: 1381 ،

تاتوجیتی نظر ترخی از نویسندگان متون« ،در قرن ششم ،این ف ر در ذهن ترخی از فض ،رسوخ کرده تود کی ،رتری از هرر
لحاظ ،تر فارسی سَر اسر و حتی ترخی از اینکی فارسی مینوشتند ،پوزش میطلییدند ... .شمس قیس هم در مواعع متعددی
مانند دیگر فض،ی قدیم ،فارسی را در مقاتل ،رتی ،زتانی ناقص قلمداد کردهاسر» (شمیسرا ،در شرمس قریس.)513 :1388 ،
گتتة شمس قیس در اینتاره چنین اسر« :و اگرنی تیَ،رصگی میدان ت ،ر و تنگی مجال فصاحر این لغر ترودی ،متمیّرران
،جم در سَرَد سخن دسر در دامن ،رتیّر نردندی و آرایش نظم و نثر را از التاظ تازی نساختندی» (همان.)317 :
 .3فرایندهای واجی
میدانیم کی زتان در ش ل گتتاری خود تیویرژه در تلترظ آواهرا در طری زمران تریتردری دسرتخوش تغییراتری مریشرود .در
اصط،حا

زتانشناسی«هرنوال دگرگونی را کی روی نوال ،محل و تعداد وا ها یا ساختمان هجا ترأثیر تگرذارد ،فراینرد واجری

میشماریم» (تاقری.)114: 1381 ،
در میان توعیحاتی کی شمس قیس در میحث حروف قافیی آوردهاسر ،تی مطالیی ترمیخوریم کی ن اتی را درتارۀ واکها و
تغییرا

واجی در آن دوره ترای ما روشن میکند .وی گاهی تی ن اتی اشاره میکند کی آگاهی از آنها میتوانرد مرا را در تلترظ

صحیح واژگان یاری دهد و از ترخی مسایل مرتوط تی تاریخ زتان فارسی آگاه گرداند .ی ی از مواردی کی میتروان تری آن پری
ترد ،وجود ترخی از واکهاسر کی امروزه در زتان فارسی ،ش ل تاریخی آن کارترد ندارد و نحوۀ تلتظ آنها تغییر کردهاسر.
 .1-3ذال معجمه
در آواهای زتان فارسی دری در نخستین سدهها تیجر صامر «د» ،صامتی دیگر تا صدایی نردیک تی «ز» و در نوشتار شرییی
«د» توده کی نام و قا،دۀ تلتظ آن از نظر ادتایی چون شمس قیس چنین تودهاسر« :هر دال کی ماقیل آن ی ی از حرروف مَرد و
لیّن اسر ،چنانک تاد و شاد و سود و شنود و دید و کلید ،یا ی ی از حروف صحیح متحرک اسر ،چنانک نمد و سرید و دد و
آمد ،همی ذال معجمیاند و در زتان اهل رنین و تلخ و ماوراءالنهر ذال معجمی نیسرر و جملری ،داال

مهملری در لترظ آرنرد»

(همان .)245 :منظور از حروف مد و لیّن مصو های تلند و منظور از حروف صحیح متحرک ،صامر هایی اسر کی تی همرراه
مصو های کوتاه تلتظ می شوند .پس تی طور خ،صی اگر پیش از صامر ،مصو

چی کوتاه ،چی تلند می آمده« ،د» در ترخی از

نواحی «ذ» تلتظ میشدهاسر .اینکی میگوید در زتان اهل رنین و تلخ و ماوراءالنهر ذال معجمی نیسر ،اشاره تی این اسر کی
در گویشهای آن نواحی ،تتاوتی در تلتظ این صامر وجود نداشتی و همان «د» تلتظ میشردهاسرر .تریگتترة شمیسرا (1388
« )272:هر دو صور

دال و ذال در نسخیهای همرمان دیده میشود و ظاهراد این اخت،ف تلتظ مرتوط تری شرهرهای مختلرف

تودهاسر» .واژههایی را کی این وا داشتی ،یا تا صدایی نردیک تی «ذ» تلتظ میکردهاند یا دسررِکرم در نوشرتار ترا حررف «د»
متمایر میکردهاند.
 .2-3فاء اعجمی
شمس قیس در خ،ل تحث درتارۀ پسوند «فام» تی ن تیای اشاره میکند کری ی ری از واکهرای رایر در آن دوره و نحروۀ
تلتظ آن را ترای ما آش ار میسازد .وی میگوید« :حرف تلوّن :وآن «تا و الف و میمی» اسر کی در اواخر الروان معنری تلروّن
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فایده دهد ،چنانک :سرختام و سیاهتام و تعضی «فاء» ا،جمی در لتظ آرند و گویند سرخفام و سیاهفرام» (همران .)255 :از نظرر
شمس قیس ،اصل این پسوند تا «ب» شروال میشود .در زتان امروز این پسوند «فام» اسر .طیق قا،رده ،صرامر «ب» در آ راز
واژهها از فارسی تاستان تا فارسی دری ثاتر و تدون تغییر تودهاسر (تاقری .)96 :1380 ،ایرن پسروند گویرا در اصرل ترا «پ»
شروال میشده کی در دو مرحلی تغییر کردهاسر« :در تعضی از موارد ،تحول
نپذیرفتی ،تل ی اتتدا

تیدیل تی

تاستانی تی  ،در فارسی جدید مسرتقیم صرور

و و سپس تدل تی شدهاسر .مانند فام» (همان .)92 :تناتراین تلتظ آن در گرویش شرمس

قیس تا «ب» توده و او نظر یا گویش خود را م،ک قرار دادهاسر یا احتمال میرود کی تیدیل «ب» تی «ف» در یک گرویش یرا
ترخی گویشها ش ل گرفتی تاشد.
اصط،حا

و نامهایی را کی شمس قیس تر روی ترخی واکها گذاشتیاسر ،نیر مهم و درخور توجهند:

 .3-3واو اِشمام ضمّه
«و امّا واو اشمام عمّی چون واو خوارزم و خواب و خواستی و خواجی و مانند آن کی گویی حرکر ماقیل این واوا
تودهاسر و تی سی

واو آن را تویی از عمّی دادهاند» (شمس قیس .)127:1388 ،این قا،ده نیر تی تغییر تلترظ صرامر ترکییری

«خو» یا همان نوال دیگر صامر «خ» اشاره دارد« .نمونة دیگر ،تغییر صامر/
« /χ/خ» اسر .فراگویی یا تلتظ /
زتان کوچک ،ل

فتحری

«/ χخو» (کی در فارسی میانی وجود داشرتی) تری

 /χترکییی از دو مخر  χو تودهاسر یعنی همراه تا حالر تولیرد [« ]χخ» در مخرر

پایین نیر تی دندانهای پیشین تاال میچسییده اسر و در فارسی کنونی صامرِ یادشده تی « /χ/خ» تغییر یافتری

اسر ولی در صور

خطی «خو» همچنان تا امروز تاقی ماندهاسر» (مش وۀالدینی .)67 : 1386 ،در ش ل نوشتاری زمران مرا

این صامر «و» ناخوانا را تی «ا،تیار صور

م توب آن «واو معدولی» و در اصط،ح زترانشناسری لر

و نرم رامی مرینامنرد»

(نجتی.)63: 1378 ،
 .4-3واو بیان ضمّه
«و امّا واو تیان عمّی ،چون واو تو و دو کی در صحیح لغر دری ملتروظ نیسرر ،چنرانکری :مررا ترو مررد دو شرهری ...و
همچنین واو چو و همچو ،اگرچی در کتاتر تاشد چون از لتظ ساقط تود ،در تقطیع نیاید» (همان .)126 :ازآنجاکی معیرار زتران
از نظر مؤلف کتاب و تسیاری دیگر مانند او کتاتر و نوشتار توده ،مصو
«و» را کی تیجای همین مصوّ

کوتاه « »ُ -را تی حساب نیراورده و نشرانة نوشرتاری

کوتاه در خط میآید ،در نظر گرفتی و توعیح دادهاسر کی تلتظ نمیشود .تلی تا صدای صامر

«و» تلتظ نمیشود تل ی صدای « »ُ -دارد.
 .5-3هاء غیرملفوظ
«و امّا هاء یرملتوظ چون خنده ،گریی و آهستی و پیوستی و نامی و جامی و مانند آن ،ح م همان اسر کی در واوا
(همان) .در اینجا شمس قیس متوجی تتاو

گتتار و نشانة نوشتار هسر ،اما در تحث «واو» تدل از مصو

گتتیم»

« »ُ -چنین نظرری

دیده نشد .شمس تی تیعیر از زتان ،رتی واکهایی را کی در زتان فارسی وجرود دارنرد و در ،رتری نیسرتند (پ ،ژ ،چ و گ)،
حروف ا،جمی میخواند.
 .6-3جیم اعجمی
در تتاو

صامر «چ» و « » ،وی میگوید «از جیم اصلی هیچ پسوندی وجود ندارد و از جیم ا،جمی چون جیم چررا و

چاکر حرف تصغیر اسر :و آن جیمی اسر موصول تی «هاء» تیان حرکرر چنانرک ،مچری و تادامچری و سرراچی و تا چری»
(همان .)242 :در اینجا نیر مؤلف تیخوتی متوجی تتاو
گویش زمان یا منطقة خویش آن را جیم مینامد.
 .7-3ضمّۀ مُشبعه و ضمّۀ ملیّنه

ش ل نوشتاری و صرور

آوایری در پایران واژههاسرر امرا مترأثر از

تررسی نظرهای زتانی در المعجم شمس قیس 5 /

«و عمّة ماقیل واو در لغر پارسی دوگونی تود :مشیعی و ملیّنی .مشیعی چنانک عمّة حور و نور و سور و ملیّنی چنانرک عرمّة روز
و یوز» (همان .)273 :در گونة اول همان مصو تلند «او  »ūو در گونة دوم صدایی اسر کی آن را « »ō /ُ -مجهول مینامند.
 .8-3کسرة مُشبعه و کسرة ملیّنه
«کسرۀ ماقیل «یا» دو گونی تاشد :مشیعی و ملیّنی .مشیعی چنانک کسرۀ نیل و زنجییل و ملیّنی چنانک کسرۀ دیرر و پریرر» .در
اینجا نیر گونة اول همان مصو
زمان را درتارۀ تتاو

«ای »i /و گونة دوم همان اسر کی «ی »ē /مجهول گتتی میشود .شمس قیس اصط،حا

آن

این آواها چنین تعریف میکند« :و متقدّمان شعرا ،متحرک تی عمّة مشیعی را مرفوال معروف خواندهاند و

متحرّک تی عمّة ملیّنی را مرفوال مجهول و همچنین متحرک تی کسرۀ مشیعی را م سور معرروف و تری کسررۀ ملیّنری را م سرور
مجهول» (همان.)273 :
 .9-3الف ممال
« لتظ کتاب و حساب و ،تاب و امثال آن کی هرچند در استعمال پارسی این کلما
اصلی خویش دارد در آن تغییر جایر نیاشد» (همان .)329 :تاتوجیتی ایرن توعریحا
اینگونی کلما

را تیصور

الیتّی ممالی در لتظ آرند امّا چون الرف
متوجری مریشرویم کری در ،صرر مؤلرف

اصل مینوشتند ،ولی ممال تلتّظ میکردند .محمد قروینی در اینتاره مینویسد « ...مطلر

مهم اسر و از آن اوالد ترمیآید کی کلما

،رتی تا التا

ممالی را کی اکنون تی صور

جحیر و ،تی  ،این مستحدث اسر ،آن وقر همی را همانطور تیصور
میتستیاند ،چنانکی انوری فری

را تا ،تاب قافیی تستیاسر و رودکی سی

تسریار

یراء نویسرند ،چرون سرلیح و رکیر

و

الف مینوشرتیانرد و ترا یراء مجهرول فارسری قافیری
و زی

و فری

را تا جلیاب .ثانیاد آن ی قافیی تستن

یاء مجهول تا یاء معروف تیهیچوجی و تی هیچ ،ذری جایر نیسر .ثالثاد آنکی قافیی تستن واو معرروف و واو مجهرول را تیشرتر
شعرا روا داشتیاند ،چنانکی انوری ستور را تا تنور قافیی تستیاسر و هم او مویان (گرییکننده و جمع موی) را ترا کویران جمرع
کوی (یعنی اهل یک کوچی) و گویان از گتتن قافیی تستی و سنایی ،روس را تا توس قافیری تسرتی .ولری مصرنّف گویرد از ایرن
جنس احتراز اولیتر تا شعر مطیوالتر آید .و ازاینجملی واعحاد معلوم میشود کی در آن ازمنی فرق ماتین واو معروف و مجهول
آن ش ل تودهاسر و حاال تیکلّی و مطلقا نسیاد منسیا شدهاسر» (قروینی.)24 /10 :1388 ،
 .10-3واج میانجی
میدانیم کی طیق قوا،د آوایی ،التقای دو مصو  1صور

نمیگیرد یعنی نمیتوانیم دو مصو

پی در پری را تلترظ کنریم.

در اینجا نیاز تی یک صامر واسطی داریم کی آن را صامر میانجی مینامیم .شمس قریس رازی مصرو
م توتش الف میشناسد ،مصو

تلنرد «آ» را تری شر ل

کوتاه « »َ -یا «ِ »-را کی تا نشانة «ه» ناخوانا ( یرملتوظ) مینویسریم ،هرای زائرده مرینامرد و

مصو های تلند «و» و «ی» را حروف لیّن نام مینهد و «یایی» را کی امروزه ما وا میانجی مینامیم ،همرۀ ملیّنی مرینامرد و در
اینتاره میگوید« :و اما کلما

التی چون دانا و زییا و زرها ،چون اعافر کنند یایی تنویسند ،چنانک دانای دهر و زییای شرهر

و مال های ف،ن ،از تهر آنک ،،مر اعافر در این لغر ،کسرۀ آخر مضاف اسر چرون مرالِ مرن و حرالِ روزگرار .و چرون
حرف آخرین کلمة مضاف الف تاشد والف قاتل حرکر نیسر ،هرآینی همرهیی یا یایی تیاید کی محلّ حرکرر اعرافر شرود.
پس در هر کلمی کی حرف آخرین آن «هاء» زایده تاشد چون تنده و آینده و رونده یا حرفی از حروف مد و لیّن تاشد ،چنانک
دانا و تینا و چنانک کذو و تازو و چنانک سی و تازی ،چون اعافر کنند الیتی حرفی در لتظ آید م سورِ میان همره یا و ازیرن
جهر آن را همرۀ ملیّنی خواندهام چی مستمَع آن تی همره نردیکتر اسر کی تی یا» (شمس قیس.)329:1388 ،
 .11-3حرف بدل

. hiatus

1
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«گاهی طیق قوا،د زتانشناسی ،پارهای از حروف و وا ها تیخصوص آنهرا کری مخرر و واجگاهشران مجراور و نردیرک
ی دیگر اسر تی هم تدل میشوند» (فرشیدورد)572: 1384 ،
کاف اعجمی
«و آن کافی اسر ا،جمی کی در وصل ،تدل همرۀ ملیّنی در لتظ آرنرد ،چنانرک تنردگک و تنردگی و تنردگان و دایگرک و
دایگی و دایگان» (همان .)253 :منظور از این حرف ،همان صامر میانجی «گ» اسر کی در پایان ترخی از واژههای مختوم تری
مصو

« »َ -در تلتظ گذشتی و امروزه مختوم تی مصو

«ِ »-میآید .الیتی این حرف ،یک صامر میانجی اسر نری تردل زیررا

صدای « »َ -یا « »ِ -موجود در تلتظ کلمی تاقی می ماند ،ولی تی دلیل التقای دو مصو  ،این صرامر میرانجی در میران آن دو
مصو

هم تاید صامر «ی» می آمده

قرار می گیرد .گویا شمس قیس در ذهن خود این گونی می پنداشتی کی میان این دو مصو

اما «گ» تدل از آن آمدهاسر.
کوشش در مقالة «آراء لغوی شمس قیس» تی نقل از هوتشمان و تتضلی میگوید« :این کاف تیاصط،ح ا،جمری ،در اصرل
این واژهها وجود داشتی و تی هنگام جمعتستن یا افرودن پسوند ،تی حالر اول خود تازمیگردند و حرف دیگری تدانها افروده
نمیگردد» (کوشش .)65:1390 ،شمس قیس صامر «گ» را کاف ا،جمی مینامد ،چون آوا و حرفری فارسری اسرر امرا ایرن
«گ» نیر صامتی میانجی اسر کی میان دو مصو

هنگام التقای آنها قرار میگیرد و حس

اتتاق زتانی ،صرامتی ،میرانجی قررار

گرفتی کی در گذشتة دور خود جرو آخر چنین واژگانی تودهاسر« .احتماالد ترخی از مشخصیهرای آوایری ی ری از دو مصرو
همنشین موج

میشود کی ی ی از صامرهای میانجی کی مشخصة آوایی مشاتهی را ترا ی ری از دو مصرو

یرا هرر دو آنهرا

داراسر ،ظاهر شود» (مش وۀالدینی .)142 :1388 ،تناتراین تازگشتی در کلمی ش ل نگرفتیاسر زیرا این صرامر در واژههرای
یر فارسی یا ترکییی از فارسی و یر فارسی نیر قرار میگیرد مانند خیمگی ،لقمگی ،تی،رعگی.
ابدال «ه» به «ی»
«و رایگان در اصل راهگان تودهاسر حرف «هاء» تی همرۀ ملیّنی تدل کردهاند و تی صور

یا مینویسند ،یعنری آنرچ در راه

یاتند تی تذل ،وعی و تحمّل مشقّر کسیی و سعیی و شایگان همچنین در اصل شاهگان تودهاسر یعنی کاری کری تری ح رم
پادشاه کنند تیمرد و منّر (همان .)256 :نظر شمس قیس این اسر کی این «ی» تیش ل همرهای نرم و ختیرف (ملریّن) تلترظ
میشود اما در نوشتار تا حرف «ی» نشان میدهیم .او دانستی یا از سر اتتاق تی یک ن تة مهم زتانشناسی درترارۀ همرره توجری
کرده و آن این ی در زتان فارسی «همره در واژههای اصیل (و نی در واژههای دخیرل) فارسری در میران و پایران واژه نمریآیرد»
(نجتی.)70 :1378 ،
از ایرادهای شمس قیس تی شعرا ترخی از اتدالهاسر چنانکی در موعوال اوصاف ناپسندیدۀ ک،م و «تغییر التاظ از مرنه
صواب» میگوید« :و اتوش ور گتتیاسر :آب انگور و آب نیلوفل /مر مرا از ،ییر و مشک تدل» نیلوفر را تیجهر قافیی نیلوفرل
کردهاسر» (همان )325 :کی نشان می دهد مؤلف از چندگانگی تلتظ در زمان خود یا از تلتظ گذشتة آن آگاه نیودهاسر زیررا
در زمان و زتان اتوش ور اتدال صامر «ر» تی «ل» دیده میشود و خانلری نیر نمونیهای متعرددی از ایرن اتردال را از مترون آن
دوره تی دسر دادهاسر ( خانلری .)37: 1372 ،همچنین در تارۀ واژۀ نیلوفل در ایرن شرعر اتوشر ور (کوشرش:1390 ،
 .)69شمس قیس در ادامی میگوید« :و مسعود سعد گتتیاسر:
کمرررانم از پررری آن تیرررروار قامرررر ترررو

وزو مرا همی درد و م اسر قسرمر و تیرر

مررررا نشرررانة تیرررر فرررراق کررررد و هگررررز

کسرری شررنید کرری تاشررد کمرران نشررانة تیررر

و در صحیح لغر دری هگرز نیسر و مستعمل هرگر اسر» (همان.)325 :
درتارۀ واژۀ «هگرز» نیر گتتنی اسر کی قل

وا ها و تلتظهای گوناگون از ویژگیهای زتانی اسر و در ترخی نواحی این
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واژه تی همین صور
هگرز نیر تیندر

تلتظ میشدهاسر ...« :در فارسی دری صور

متداول این کلمی هرگر اسر ،اما صور هرای هرگیرر و

در آثار کهنتر تی کار رفتیاسر» (خانلری )195: 1372 ،چنانکی ناصرخسرو نیر از این استعمال دارد:

ناید هگرز از این یلی گو تاره  /جر درد و رن ،اقل تیچاره (ناصر خسرو.)519: 1378 ،
تنگر تی چشم دل کی دو چشم سر

هگرز  /دیدهاسر چشمیای کی درو نیسر هیچ آب (همان.)297 :

 .12-3از دیگر اش االتی کی شمس قیس -تی نظر خود -در تغییر واکهای کلما
اظهار واوِ دو و تو از زیادا

شعر اسر چی در صحیح لغر دری ،آن واوا

تیان میکند ،چنرین اسرر« :و همچنرین

ملتوظ نیسر و کسایی شا،ر آن را رویّ ساختی،

چنانک گوید:
نرررران سرررریاه و خرررروردی ترررریچرتررررو

وانگررراه مررری تررری مررری ترررود آن هرررر دو

و معرّی گتتیاسر:
دو چشرررم ترررو هسرررتند فتّررران و جرررادو

دل و دیرررن نگررری داشرررر تایرررد ز هرررر دو

گررری شرررعر ،مرررداح خوشرررگو مرررنم مرررن

گرری توسرری معشرروق خرروش لر تررویی تررو»
(همان.)322 :

شمس قیس در اینجا نیر مانند جاهای دیگر متوجی این ن تی نیوده کی «و» در این کلما  ،حرف/صامر نیسر ،تل ی نشرانة
نوشتاری ترای مصو
آن واوا

کوتاه « »ُ -اسر .چون متوجی این ن تی نیوده اسر ،می گوید کی در صحیح لغر دری (زتان معیار زمان)،

ملتوظ نیسر .تلی تا صدای واو ملتوظ نیسر ،چون اصر،د واو نیسرر تل ری « »ُ -اسرر .تاتوجری تری ایرن گتتری ،او

میپنداشتی کی مث،د واژۀ «تو» از سی صدای «
مصو

 + ُ - +و» تش یل شده حال آن ی چنرین اسرر و فقرط یرک صرامر و یرک

دارد.

 .13-3فرایند واجی کاهش
فرایند کاهش یا «تختیف یا سیکسازی ،حذف وا یا وا هایی از سازه یا کلمی یا ک،م اسر تی منظور کوتاه و سیککردن
آن» (فرشیدورد)582: 1384 ،
حذف همره :شمس قیس تیدرستی میگوید وقتی کی فعل «اسر» تی مسند متصل شود ،تاید همرهاش حذف شرود ...« :روا
تاشد کی در وصل ،همرۀ آن حذف کنند و گویند ف،ن کس ،المسر و ف،ن کس توانگرسر» (همران .)239 :ن ترة مهرم ایرن
اسر کی او دقر کرده کی ترخ،ف ظاهر نوشتار ،واژۀ «اسر» تا همره شروال میشود هرچنرد تیران ن ررده کری تعرد از همرره
مصو

کوتاه « »َ -تاید تاشد و این تلر ،ناشی از معیارتودن خط و کتاتر توده و از آنجرا کری مصرو هرای کوتراه در نظرام

التیایی نمایندهای ندارند ،تی آنها تیتوجی تودهاسر.
درتارۀ حذف ناصحیح واکها میگوید« :تختیف حرکا

مشدّد ،چنانک سنایی گتتیاسر:

مصطتی را ز حال کرد آگاه  /یلمرون المطوّ،ین ناگاه و طاء مطّوّ،ین مشدد اسر او تی جهرر شرعر مختّرف آوردهاسرر»
(همان )323 :و اسقاط حرف ،چنانک منصور منطقی گتتیاسر« :تازگِرَم دل ز تو چنانک تدادم /صیر کنم صیر و هرچی تاداتادم.
و در صحیح لغر دری تازگیرم تی حرف «یا» مستعمل نیسر» (همان.)324 :
تی نظر میرسد کی در واژۀ «تازگِرَم» تعد از صدای »گ» یک «ی» مجهول تلتظ مریشرده و در گرویش شرا،ر هنروز زنرده

تودهاسر چنانکی در واژههای «شیر ،دیو ،دیوار ،نیسر و امروز» نیر چنان تودهاسر ( نجتی 64 :1378 ،و مش وۀالردینی،
 .)64 :1386تناتراین شا،ر «ی» مجهول را طیق تلتظ آورده ،اما در نوشتار ظاهر ن ردهاسر .تاقیمانردۀ ایرن گرویش امرروز در
گویشهای خراسان تیویژه در شهرهای جنوتی مانند تشرویی دیده میشود.
«و همچنین حذوف دیگر اسر ،چنانک خمش از خاموش و فرموش از فراموش و جَهن از جهان و نَهن از نهان و شِند از
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شنید .شا،ر مجید تاید کی از این جهر متحرز تاشد و تقیّل قدما در این تاب جایر نشمرد» (همان .)324 :در چنرین واژههرایی
نیر حذف رخ نداده ،تل ی مصو

کوتاه تیدیل شده اسر اما چون مصرو هرای کوتراه در نوشرتار نشران داده

تلند تی مصو

نمیشوند ،نویسنده -مانند تسیاری دیگر از نویسندگان -تیاشتیاه آن را حذف پنداشرتیاسرر .همچنرین در اینجرا نیرر تری نظرر
میرسد شا،ران صرفاد از گذشتگان تقلید ن رده ،تل ی گویش محل یا زمان خود را در شعر تیکار گرفتی تاشند.
در ادامی شمس قیس اش ال رای حذف و اعافی در حروف کلما
حذوف تعضی هسر کی مشهور و متداول گشتیاسر و تدین سی

را جایر میدانرد و مریگویرد« :و از جرنس زیرادا

و

در نظم و نثر جایر و شایع اسر ،چنانک گر و اگر ،مانا و

همانا و می و همی ،کنون و اکنون ،و درون و اندرون و ترون و تیرون ،و فغان و افغان و چار و چهار ،و دگر و دیگر ،و تترر و
تدتر و جا و جایگاه و چنان و چونان و خامش و خاموش و شاه و شی و ماه و می و راه و ره وکوتراه و کوتری» ( .)328در ایرن
گتتیها او تیخوتی تی قا،دۀ زتانی «استعمال ،ام» یا «کارترد فراگیر زتان» توجی کرده و تا توجی تی فراوانی هر دو ش ل ،کرارترد
آنها را درسر دانستیاسر.
 .4نکات دستوری
 .1-4پیشوندها
شمس قیس از معدود پیشوندهایی کی نام ترده« ،ن» نتی (پیشوند صرفی) اسر .وی میگویرد« :و در نتری مطلرق اگرر تری اوّل
کلمی افتد ،نون مترد پیوستی نویسند ،چنانک من نگتتم .و اگر تی آخر افتد تی یا نویسند ،چنانک مرا ازین خیر نیسرر و تعضری
حرف رتط حذف کنند و گویند مرا خیر نی» (همان.)271 :
 .2-4پسوندها
در این کتاب ارزشمند در میحث حروف قافیی تی انواال پسوندها و معانی آنها ترمیخوریم کی تیسی
اهمیّر فراوان اسر .تیشترین گتتیها و نظرا

قدمر منیع ،درخرور

شمس قیس در این قسرمر درترارۀ پسوندهاسرر زیررا پسروندها در جایگراه

حرف قافیی قرار می گیرند .قیل از ورود تی این قسمر ،تاید توجی کنیم کی نویسنده این «وندها» را حرف مینامد .در اینجا نیرر
ما آراء پراکندۀ وی را تی ش لی منسجم و دستیتندی شده ،نوانگذاری کردهایم:
 .1-2-4پسوندهای اسمساز
الف) صرفی
حرف تصغیر :و آن «جیمی» اسر موصول تی «هاء» تیان حرکر چنانرک ،مچری و تادامچری و سرراچی و تا چری (همران:
 .)242حرف تصغیر «ک» چنانک مردک و سرک و مانند آن (همان )252 :حرف تصغیر :و آن «واوی» اسر کی تی جرای کراف
تصغیر استعمال کنند ،چنانک شا،ر گتتیاسر:
ترررا مرررا نظرررری نمررریکنرررد ای پسررررو

چشررم خرروش تررو کرری آفرررین ترراد ترررو

(همان)263 :
پسوند «و» امروزه در واژههای متعددی در زتان فارسی رسمی و معیار کارترد دارد .در گویشهای جنوب و جنروب شررق
کشور نیر در معانی اشاره ،معرفی و تصغیر و تحیی

و تحقیر کارترد دارد.

حرف نکره« :و آن «یایی» اسر ملیّنی کی در اواخر اسما ،،مر ن رره تاشرد ،چنانرک :اسریی خریردم و ،مری فرروختم»
(همان.)269 :
حرف تفضیل« :و آن «تا و را»سر کی در اواخر صتا

معنی ترجیح و تتضیل دهد چنانکی، :المتر و تروانگرتر» (همران:

 .)246امروزه پسوند تر جرو پسوندهای تصریتی شمرده میشود.
*صتر تتضیلی «اولیتر» :شمس قیس ترخ،ف نظر دستورنویسان امروز ،کرارترد صرتر تتضریلی «اولریترر» را صرحیح
میداند و دراین تاره میگوید« :کلمة اولیتر ،کی جما،تی پندارند کی چون در کلمة اولی معنی تتضیل و ترجیح هسر ،لتظ ترر
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تا آن عمّ کردن خطا تاشد و نی چنان اسر» (همان .)330 :تی نظر شمس قیس این کلمی مثل واژۀ تهتر در زتان فارسری اسرر
همانطور کی در کلمة اولی معنی رجحان و ترتری اسر ،در کلمة «تی» هم معنرای رجحران و اولویرر وجرود دارد و در زتران
فارسی «تهتر» کارترد دارد پس کارترد «اولیتر» هم صحیح اسر.
در ادامة این تحث میگوید اگر کلمة «اولیتر» در نقش مسند تیاید «تر» تی جای فعل رترط اسرر و نیرازی تری فعرل رترط
نیسر ،مث،د این اولیتر.
درتارۀ این نظر نویسنده نیر تاید گتر کی درسر اسر زیرا آنهایی کی میگویند نیایرد در چنرین کلمراتی پسروند صررفی «ترر» را
افرود نگاهشان تی قوا،د زتان میدأ یعنی ،رتی اسر کی در آن افعل تتضیل وجود دارد حال آن ی این ت واژ تری زتران فارسری آمرده و
فارسی زتان ،تنا تی قوا،د زتان خود و تنا تی نیاز تی کارتردش آن را تی ترخی از واژهها میافرایرد .در آثرار تررگرانی ماننرد سرعدی (کری
خود استاد سخن فارسی اسر) ،فخرالدین ،راقی ،محمد ،وفی و خود شمس قیس نیر چنین کارتردی دیده میشود.
حرف تعدیت« :الف و نونی» اسر کی در اواخر «اوامر صحیحی» فایدۀ تعدیر دهد چنانک :تگریان و تخندان و ترخیرران
و ترسان» (همان .)، 255 :نویسنده در اینجا نیر مانند ترخی قوا،د دیگر ،پایی یا تن فعل را اصل فعل گرفتی و قائرل تری افررودن
پسوند «ان» تی آنهاسر .الیتی دقر او ستودنی اسر ،زیرا ترخ،ف ترخی از دسرتوریان کری فقرط پسروند «انرد /انیرد» را تررای
متعدیکردن یا سیییساختن افعال ذکر میکنند ،درسر آن اسر کی پسوند «ان» را تی تن مضارال میتوان افررود و از آن مصردر
و همراه تا شناسی فعلهای مضارال ،امر ،ماعی و آینده ساخر مانند :ایستاندن ،میگریاند ،تگریان ،پراند و خواهد دواند.
ب) اشتقاقی
طیق قا،ده از «پایة صتر  +ا» اسمیساختی میشود کی ویژگی همین پایی را دارد .نویسنده در ایرنتراره چنرین مریگویرد« :حررف
نسیر وآن «التی» اسر کی در اواخر تعضی نعو فایده نسیر دهد چنانک :فراخا و درازا و پهنا و تاری ا» (همان.)232 :
حرف ش ل و هیأ  :و آن «دال و یاء و سین» اسر کی در اواخر تعضی اسامی معنی شر ل و شریی دهرد ،چنانرک :مرردم
دیس و خانی دیس و ترن دیس (همان).
هاء تخصیص« :و آن «ها»یی اسر کی در اواخر تعضی اسما نو،ی را از جنس ممتاز گرداند و آن را تخصریص النروال مرن
الجنس خوانند ،چنانک :دندانی از دندان و چشمی از چشم و زتانی از زتان و پایی از پای و دستی از دسرر ،و ناخنری از نراخن و
پشتی از پشر و تنی از تن» (همان .)267 :آنچی در این واژهها دیده میشود ،تیشتر تشییی اسر نری تخصریص زیررا دندانری تری
چیری گتتی میشود کی شییی دندان اسر و چشمی و زتانی هم همینطور .تناتراین چنین اسمهایی از پسوند شیاهرسراز «ه» تری
نام ی ی از ا،ضای تدن ساختی میشود .مثالهای دیگر در زتان :لیی ،گردنی ،دما ی ،کولی.
حرف موضع :چنانک سنگ الخ تی معنی سنگستان و دیوالخ تی معنی جای دیوان و آن خانیهای خراب و جاهای نره تسیار
آب و گیاه را گویند کی در شعاب کوهها و مواعع یر مأهول تاشد (شمس قیس.)243 :1388 ،
میدانیم کی مصدر دو نوال اسر :مصدر اصلی و اسم مصدر .تتاو

در نشانیهای این دو نوال اسر:

الف -مصدر اصلی کی از «تن ماعی َ - +ن» ساختی میشود .شمس قیس میگوید« :حرف مصدر :و آن «نونی» اسر متررد
کی در اواخر افعال ماعی معنی مصدر آرد ،چنانک رفتن و گتتن (همان.)258 :
ب -اسم مصدر یعنی اسمهایی کی نشانة مصدری «ن» ندارند ،ولی معنای مصدر میدهند .اسم مصدرها تری صرور هرای
مختلف ساختی میشوند .ازجملی:
حرف مصدر :و آن «الف و را» اسر کی در اواخر تعضی افعال معنی مصدری دهد ،چنانک :رفتار و کرردار و گتترار ،و در
تعضی کلما

معنی صتر دهد چنانک :کشتار و مردار و خریدار و گرفتار و خواستار و فروشار (همران .)246 :الیتری در ایرن

مثالها ،کشتار صتر نیسر ،تل ی اسم مصدر اسر .واژۀ «فروشار» امروزه کارترد ندارد .شمیسا در تعلیقا

درترارۀ ایرن کلمری

مینویسید« :مسلماد مقصود شمس قیس فروختار تودهاسر چنانکی در مثالهای قیل هم «ار» تی ماعری اعرافی شردهاسرر نری
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مضارال .مدرس رعوی فروشار را فروشنده معنی کردهاسر» (همان.)585 :
حرف مصدر :و آن «شینی» مترد اسر کی در اواخر اوامر معنی مصدر دهد ،چنانرک :روش و دهرش و پررورش (همران:
 .)250امروزه قا،دۀ آن را «تن مضارال ِ _ +ش» میشماریم.
حرف توقیت« :الف و نونی» کی در اواخر اوقا
تیگاهان (همان .)255 :ساخر این واژه ها نیر متتاو
در هر صور

و اَزمَن معنی توقیر دهرد چنانرک :سرحرگهان و تامردادان و ناگاهران و
اسر« :اسم +پسوند گی/گاه +ان» و «اسم +ان» و «پیشروند +اسرم +ان».

ی ی از کارکردهای پسوند «ان» داللر تر زمان اسر کی در چنین واژههایی دیده میشود.

حرف صفت :و آن «دال و الف و را» اسر کی در اواخر تعضی اسامی معنی صتر دهد چنانک :آتدار و تاتدار و پایدار ،و
همچنین پرده دار و جاندار و راهدار (همان« .)247 :دار» را امروزه نی یک پسوند تل ی یک ت واژ مسرتقل و ترن مضرارال فعرل
میدانیم کی واژۀ مرک

میسازد .در عمن نامگذاری نویسنده ترمینای چند اسمی اسر کی گویی نخسر تی ذهنش میآمده.

 .2-2-4پسوندهای صفتساز
صفت فاعلی :پسوند «ا» حرف فا،ل :و آن «التی» اسر کی در اواخر اصول اوامر معنی فا،لیر دهد چنانک دانرا و تینرا و
شنوا و گویا» (شمس قیس .)231 :1388 ،وی آنچی را امروزه «تن مضارال» مینامیم« ،اصل امر» مینامد و پسروند را نیرر تردون
توجی تی گتتار تل ی تا توجی تی ش ل م توتش حرف میشمارد.
حرف فاعل« :و آن «کاف و الف و را» اسر کی در اواخر افعال معنی فا،لیر دهد چنانک کردگار و آفریدگار و آموزگرار
و در اسماء صتا

معنی نعر دهد ،چنانک سازگار و ستم ار و کام ار و آموخت ار و نردیک تدین معنری یادگرار و روزگرار»

(همان .)246 :در اینجا نیر عمن این ی «گ» را کاف میخواند ،تیدرستی تی کارکرد صتر فرا،لی آن و در مثرالهرای پایرانی -
یادگار و روزگار  -تی اسمساز تودنش اشاره میکند.
ن تة تأملترانگیر در میان این مثالها ی ی همسان دانستن تلتظ پسوند «گار» و «کار» اسر کی امروزه «گار» پسوند و «کرار»
یک ت واژ مستقل اسر کی کلمة مرک

میسازد و دیگری واژۀ «آموخت ار» اسر کی امروزه کارترد ندارد.

هاء فاعل :و آن »هایی» اسر کی در اواخر جموالِ فعل معنی فا،لیّر دهد چنانک :داننده و گوینده و کننده (همران.)267 :
نویسنده تی جای این ی پسوند «َنده» را ملحق تی تن افعال تداند ،خودِ فعلهای مضارال ساده را پایی گرفتی و قائل تری ایرن اسرر
کی پسوند «ه» تی آنها اعافی میشود و صتر فا،لی میسازد یعنی مضارال سادۀ سوم شخص جمع +ه .حال آن ری امرروزه ایرن
پسوند را « َنده» میدانیم کی تی تن مضارال افروده می شود .اش ال دیگر تر خود قا،دۀ تیان شدهاسر کی تیطور مطلق گتتی ایرن
«ه» تی آخر جموالِ فعل افروده میشود درحالیکی فقط تیش ل سوم شخص جمع مضارال افروده میشود و جمعهرای دیگرر را
درتر نمیگیرد.
الف) صفت عادی
حرف شکل و هیئت :و آن کلمة «آسا» اسر کی در اواخر اسامی معنی ش ل و شیی دهد چنانک :مردآسا و پادشراهآسرا و
خراسانیان گویند :تاآساسر یعنی تاوقار و رواسر (همان« .)232 :آسا» را امروزه پسوند شیاهر میدانیم ،ولی در گتتة شرمس
در مثال «تاآسا» در زتان خراسانیان نشان میدهد کی یک واژۀ مستقل تودهاسر زیرا از پیشوند «تا  +آسا» ساختی شرده و معنری
تاوقار داشتیاسر و میدانیم کی نمیتوان دو ت واژ واتستی (وند) را تی هم افرود و یک واژه از آنها ساخر.
حرف صحابت« :و آن «واو و رایی» اسر کی در اواخر تعضی اسامی معنری خداونردیِ چیرری دهرد چنانرک پیشریور و
هنرور و تا ور .تی همین معنی رنجور و مردور و دستور یعنی خداوند رن و مستحقّ مرد و خداوند دسر و منصر
اجاز

را دستوری خوانند از این اسر یعنی او را صاح

اتصاف اینها را مینامیم.

و آنرچ

گردانیدن اسر تر آن کار» (همان .)247 :امروز تا ،نوان دارندگی و
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ب) صفت نسبی
حرف تخصیص :و آن «یا و نون» اسر کی در اواخر اسما معنی تخصیص ماهیّر چیری دهد تی تعضی از صتا  ،چنانک:
زرین و سیمین و امسالین و پارین و پنجمین و هتتمین .و در تعضی صیغ «کافی» را درافرایند چنانک :مگرین و سرهمگین و
گرگین وشوخگین (شمس قیس .)258 :1388 ،در این قسمر نویسنده پسوند «ین» را کی معنی نسیر میدهد و صتر نسریی
میسازد ،در معنای تخصیص ماهیر چیری میداند کی تینو،ی درسر اسر زیرا اینگونی صتا

نسیی ،نسیر ماهیتی چیرری

را تیان میکنند .اما در مثالهای مگین و سهمگین و  ...پسوند «گین» تیشتر دارندگی و مال یر را نشان میدهد.
در این کتاب پسوند «انی» را مرک

از «ان» جمع و «ها» تیان حرکر دانستی و در اینتاره گتتیاسر« :و حررف جمرع چرون

موصول تود تی هاء تیان حرکر ،معنی لیاقر و مشاتهر دهد ،چنانک :مردانری و زنانری و تررگانری و پادشراهانی (همران.)256 :
درحالیکی در این ترکییا « ،اسم مترد +انی» صتتی جدید میسازد.
حرف نسبت :و آن «یایی» اسر کی در اواخر اسما فایدۀ نسیر دهد چنانک ،راقی و خراسانی و آتی و آتشی و همچنین
روستایی و مردمی و آهستگی و همراهی و همشهری (رازی .)1388 ،270 ،مثالهایی کی ذکر کررده جرر دو مثرال آهسرتگی و
همراهی معنی صتر نسیی دارند ،اما این دو واژه اسم مصدر ساختیاند و معنای مصدری دارند.
ن تة مهم در میان مثالهایی کی در ادامی ذکر شدهاسر ،درتارۀ واژههایی چون زرّینی و سیمینی و چوتینری اسرر کری «هرا»ی
پایانی این کلما

را از نوال تخصیص دانستیاسر درحالیکری مرا امرروزه پسروند «ینری» را ی ری از پسروندهرای نسریرسراز

ترمیشمریم.
پ) صفت لیاقت
هاء لیاقت و نسبت :و آن »هایی» اسر کی در اواخر جموال اسم ،معنی لیاقر و نسیر دهد ،چنانک :شراهانی و زیرکانری و
مردانی و زنانی (همان .)267 :شمس قیس قا،دۀ آن را « اسم  +نشانة جمع  +ه» میداند کی سی اشر ال دارد :یرک :قا،ردۀ ،رام
گتتی کی هر جمعی را تاید مشمول گرداند و میدانیم کی چنین نیسر دو :آن ی فقط جمعهرای ترا نشرانة «ان» را مریتوانرد در
ترتگیرد نی تا نشانة «ها» سی :این ی میدانیم کی این پسوند «انی» اسر کی تی ترخی از اسمها یا صتا

ملحق میشود و صتر یا

قید میسازد.
ت) صفت مفعولی
در ترخی از دستورهای امروز ،قا،دۀ «تن ماعی +ه» را صتر متعولی میشمارند .نام صتر متعولی نامی قرراردادی تررای
این ساخر اسر ،اما ترخی از دستوریان ازجملی اتوالقاسمی ( )219 :1381این نام را ترنمیتاتد و تاتوجریتری این ری در افعرال
الزم نمیتوان نام صتر متعولی گذاشر ،چنین ساخرهایی را «صتر گذشتی» مینامد کی در «تن ماعی فعلهای الزم +ه» آن
را صتر فا،لی گذشتی و در «تن ماعی فعلهای متعدی  +ه» آن را صتر متعولی گذشتی مینامرد .شرمس قریس در ایرنتراره
چنین مینویسد :هاء صتر :و آن »هایی» اسر کی در اواخر صیغ ماعی فایدۀ اتصاف دهد تدان فعل چنانک :آمرده و رفتری و
ختتی و کرده و گتتی .و نردیک تی همین معنی :یک روزه و یک سالی و زنده و کشتی و مرده و افتاده (همران .)267 :مثرال هرای
«یکروزه و یکسالی و زنده» تیترتی

صتا

نسیی و صتر ،ادی اسر.

ث) صفت شمارشی ترتیبی
حرف عدد« :و آن «میمی» مترد اسر کی در اواخر ا،داد ،تتمیم ،دد متقدّم فایرده دهرد ،چنانرک :دوم و سریم و چهرارم»
(همان .)254 :در اینجا نیر شمس قیس فقط ش ل نوشتاری یعنی «م» را در نظر گرفتریاسرر حرال آن ری در چنرین ترکییراتی
هجای «ُ-م» تی ا،داد اصلی میپیوندد و صتر شمارشی ،ترتی

موصوف را میسازد.

تکریر اعداد« :کاف و الف و نون» چون تی اواخر ا،داد درآید ،ت ریر ،دد فایده دهد ،چنانک دوگان و سیگان و چهارگران
تی معنی دودو و سی سی و چهارچهار (همان .)257 :پسوند «گان» ،،وه تر ساخر صتر یا اسمی کی متهوم مرتیی یا ت ررار را
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دارد ،متاهیم دیگری مانند «مجمو،ی تودن چون ناوگان ،نسیر در واژگان قردیمی چرون تازارگران و دوسرتگان و آذرتادگران،
تطییق نام روز و ماه چون مهرگان و خردادگان» را نیر میساختی و میرساند.
 .3-4شناسهها و ضمایر
« .1-3-4میمی» مترد کی در اواخر افعال فایدۀ عمیر تی نتس مت لّم دهد ،چنانک :آمدم و رفتم و می آیم و میروم (همان:
 .)254این «م» را کی تا این اواخر دستوریان ما عمیر متصل فا،لی میدانستند ،امروزه شناسی مینامیم.
 .2-3-4حرف رابطه
«و آن «میمی» اسر کی در اواخر صتا

فایدۀ رتط صتر دهد تی نتس ،چنانک، :المم و توانگرم و در جمع گویند ،المیم

و توانگریم» (همان .)254 :این «م» نیر کی نویسنده آن را حرف راتطی مینامد ،ش لی کوتاهشده از فعلِ تودن و اسنادی تی معنی
«هستم /هستیم» اسر.
« .3-3-4حرف «یاء» و آن یایی اسر کی در اواخر افعال عمیر مخاط
میگویی» (همان« .)269 :یایی اسر کی در اواخر صتا

تاشد ،چنانک :رفتی ،گتتی و میروی و گتتری و

حرف راتطی تاشد ،چنانک :تو ،المی تو توانگری» (همان)269 :

«و آن «نون و دال» اسر  ...و در جمع گویند :میروند و رفتند و آمدند» (همان.)243 :
« و آن نون و دالی اسر کی در آخر صتا

فایدۀ رتط صتر تی جما،ر دهد ،چنانک ،المند وتوانگرند» (همان .)243 :در

این چند مورد نویسنده شناسیهای «َ-م ،یَ-،ند» را تا نام حرف راتطی ذکر کردهاسر .
 .4-3-4حرف « »حرف اعافر و عمیر« :و آن «تایی» اسر کی در آخر اسما معنی اعرافر تری حاعرر دهرد ،چنانرک
اسیر و ،مر و در اواخر افعال معنی عمیر حاعر دهد چنانک می دهد

و میگوید » (همان .)239 :ایرن عرمیر همران

عمیر متصل شخصی اسر کی کارکرد متعولی یا اعافی دارد.
« .5-3-4حرف «شین» و آن شینی مترد اسر کی در اواخر افعال ،عمیر ای
و میدهدش و در اواخر اسما معنی اعافر تی ای
عمیر شخصی پیوستی تا کارکردهای متتاو

تاشد ،چنانک دادش و گتتش و می ترردش

دهد ،چنانک :اسیش و ،مرش و مرالش» (همران .)250 :ایرن «ش» نیرر

فا،لی ،متععولی و اعافی اسر.

«مان ،تان ،شان» شمس قیس معتقد اسر در اینجا «ان» این عمایر متصل ،الف و نون جمرع اسرر« :و در صریغ اعرافر
فایدۀ جمع دهد ،چنانک :اسیم و اسیمان واسیر و اسیتان و اسیش و اسیشان (همان.)255 :
 .4-4نقشنماها
نشانۀ دعا :و در اواخر افعالی معنی د،ا دهد ،چنانک :تیایدا و ترودا (شمس قریس رازی .)231 :1388 ،نشرانة «ا» در پایران
چنین افعالی ترای تأکید اسر نی د،ا چنانکی اتوالقاسمی ( )211 :1381مینویسد« :در متون قدیم فارسی دری تی پایان تعضری
فعلها -ظاهراد ترای تأکید« -ا» پیوستی شدهاسر :فعل د،ا :تادا ،ماعی :گتتا مضارال :گوییا نهی :تنگرداندا ،م ندا».
الف اشباع :و آن «التی» اسر کی شعرای متقدّم از الف اط،ق اشعار ،رب گرفتیاند  ...و آن را الرف اشریاال خواندنردی از
تهر آنک تولّد الف جر از اشیاال فتحة ما قیل نخیرد.
دوش شرررریی تررررود خرررروب و رخشررررانا

پررررررروین پیرررررردا و مرررررراه تاتانررررررا
(همان.)233 :

تی نظر میرسد مصو

«ا» در هجای دوم این واژهها (ان در رخشان و تاتان) تیصور

فتحی یا همان مصو

کوتاه « »َ -و

تا مقداری کشش تلتظ میشدهاسر زیرا شمس قیس گتتی کی «تولد الف جر از اشیاال فتحة ماقیل نخیرد» (همان) کی الیتی این
را متأثر از اشعار ،رب میداند ،ولی این «ا» کی در واژهها و افعال دیگر هم تی چشم میخورد صرف نظر از این ی آن را اط،ق
یا اشیاال تنامیم در خود زتان فارسی و در نثر و گتتار و زتان محاوره توده و هنوز هم تراقی اسرر و کرارکرد تأکیردی دارد .در
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گتتار امروز و در نوشتیهای داستانی یا محاورهای امروز نیر این پسوند ترای تأکید وجود دارد .تهار در سیکشناسی در اینتاره
نوشتیاسر« :التی توده اسر کی در موارد خاص تی آخر افعال میافرودهاند و ظاهراد از مختصا

پهلوی شمال و شرمال شررقی

و زتان خراسان تودهاسر» (تهار.)344/1 :1370 ،
«کی» و «چی» 
«کی» چون تی معنی مردم تاشد تی ها نویسند ،چنانک :کی میگوید و هر کی میآید گرو تیرا ،اال کری اسرتتهام مجررد تاشرد،
چنانک :او کیسر کی در این موعع تی نویسند یا در لتظ ظاهر گردانند (همان.)270 :
و چون تی معنی تتسیر و تحقیق تاشد تی یا نویسند ،چنانک :گتتم کی ترو و تو کی ف،نی.
و همچنین «چی» چون استتهام را تاشد تی ها نویسند ،چنانک :چی میگویی
و اگر تعلیل را تاشد یا مساوا

را تاشد تی یا نویسد ،چنانک گویی :خدای ی ی اسر چی اگر دو ترودی فسراد ،رالم الزم

آمدی ...و چنانک گویی :مرا چی این و چی آن یعنی نرد من هر دو مساوی اسر (همان.)271 :
تیطور خ،صی درتارۀ «کی /کی» تاید گتر این واژه وقتی عمیر پرسشی اسر ،تیش ل «کی» ،در اتصال تی فعل اسنادی تری
صور

«کی» و در معنی حرف رتط تی صور

«کی» نوشتی میشده و ظاهراد « »Kayتلتظ میشده اسر .تی نظر مریرسرد کری

تتاو

نوشتار در این واژهها نیر ناشی از تتاو

معنا .درتارۀ «چی» نیرر

در گویشهای آن نواحی توده اسر نی تی سی

تتاو

تی اختصار تدینش ل توده اسر :در جایگاه عمیر پرسشی «چی» تلتظ و نوشتی میشده و اگر حرف رترط تتسریری یرا حررف
رتط دوگانی ت راری توده تاشد« ،چی» نوشتی و تلتظ میشدهاسر.
و همچنین میگوید «وقتی عمیر اشاره تر سر «کی و چی» میآید ،تاید آنها را متصل تی اشراره نوشرر و هایشران را حرذف
کرد .آنک میگتتی آمد و آنچ آوردی دیدم» (همان .)271 :در این واژهها مصرو

«ِ »-تلترظ مریشرده ،امرا در نوشرتار ظراهر

نمیشدهاسر .و در استتهام مجرد موصول ،چی تی یا نویسند و «یا» در لتظ آرند ،چنانک :آن چیسر (همان.)271 :
درتارۀ واژۀ «نی» هم میگوید« :نی» در استتهام تی «ها» نویسند ،چنانک:
نرری گتترری ازیررن پررس کررنم دوسررتداری

تنررررامیرد الحررررق ن ررررو قررررول یرررراری
(همان)271 :

ترخی نظرا

دستوری دیگری کی میتوان ازین اثر دریافر تی شرح زیر اسر:

«را»ی تخصیص« :وآن «را و التی» اسر کی در اواخر اسامی معنی تخصیص دهرد :او را و شرما را و اسر

را و جامری را»

(همان .)232 :از نظر دستوری این «را» حرف اعافی و تی معنی «ترای» اسر.
معنی حرف رتط «اگر» :شمس قیس در خ،ل اشاره تی کارتردهای ناصحیح کلما  ،تی کارترد حرف رتط اگر تی معنی «یا»
اشاره میکند و میگوید :همچنین «اگر» تی معنی «یا» کی حرف تردید اسر ،استعمال کردهاند ،چنانک انوری گتتیاسر:
تنگ اسر تر ترو سر نة گیتری ز کیررررررریا
وین طرفیتر کی هسر ترر ا،ردا

نیرر تنرگ

در جن

کیریاء تو خود این چی مس ن اسر

پس چاه یوسرررف اسر اگر چاه تیژن اسرر

یعنی پس چاه یوسف اسر یا چاه تیژن .و انوری سرخسی تودهاسر وحرف شک تی معنی حررف تردیرد اسرتعمالکرردن
لغر ایشان اسر» (همان.)326 :
شمس قیس ،گویش خود و منطقة خود را معیار شمرده و تی تتاو های گتتاری و گویشهای دیگر کی در نواحی خراسان
تررگ آن زمان توده ایراد گرفتیاسر زیرا این ش ل از کلمی در نواحی دیگر هنوز زنده تودهاسر.
کجا :کارترد «کجا» را تی معنی «کی» و «هرکجا» تا این ی مستعمل قدماسر ،درسر نمیداند« :ایدون دانی کی رسرتم از رم
تو من /کاش چنان تودمی کجا تو تری ظن» :یعنی کاش چنان تودمیکی تو ظن می ترری .و لترظ کجرا تری معنری حررف صرلی
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مستعمل قدماسر و همچنین تی معنی هرکجا ،چنانک گتتیاند:
کجرررا خررروش تاشررردم آنجاسرررر جرررایم

کجرررررا زر تاشررررردم آنجرررررا امیررررررم

یعنی هر کجا (همان .)325 :پس تاتوجیتی گتتار نویسنده« ،کجا» دو کارترد داشتیاسر :عمیر پرسشی و حرف رتط.
که :و همچنین کارترد نادرسر «کی» تی معنی «هرکی را» ،چنانک :فخری جرجانی گتتیاسر:
کی را منیر نسازد دار سرازد یعنری هرر کری را

کرررری را خرمررررا نسررررازد خررررار سررررازد

(همان.)325 :
 .5نتیجه
تا مطالعة کتاب ارزشمند المعجم درمییاتیم کی نویسندۀ آن ترای تتهیم قوا،د ت ،ی زتان ،نگاهی تی ویژگیهای زتان و ترخری
قوا،د حاکم تر آن داشتیاسر .الیتی اصط،حاتی را کی امروزه در دانش زتانشناسی تی کار میتریم ،در این کتاب و کترابهرای
مشاتی متتاو

اسر .شمس قیس چون تسیاری دیگر از گذشتگان ،ش ل م توب زتان یعنی خط را معیار گرفتیاسرر در،رین

حال تی جنییهای ملتوظ زتان نیر نظر داشتی و گاهی تی آن اشاره کردهاسر .ش لی از زتان را کری امرروزه معیرار مرینرامیم ،در
نوشتة شمس قیس میتوان شناخر و آن زتانِ خود نویسنده اسرر کری در زمران و ناحیرة خرود تری آن ت لرم مریکرردهاسرر.
فرایندهای واجی همچون افرایش ،کاهش و اتدال مدنظر این نویسنده توده و قوا،دی را تررای آن تیران کرردهاسرر .ترخری از
دستوری متید کی در دستیتندی و توصیف الگوهای زتانی در دستور امروز کارآمد هسرتند ،نیرر از مرتن کتراب دریافرر

ن ا

میشود .در مجموال شناخر آراء شمس قیس تی زتانشناسی تاریخی زتان فارسی کمک تسیاری میکند.
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