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  چکیده
حـوزة  سبک معاصر در  از شاعران متعهد صاحب) 1365-1338( سلمان هراتی

دست و در عین  شعر سلمان زالل و یک .ادبیات انقالب اسالمی و پایداري است
ساده  ؛زبان شعري سلمان زبان شعر انقالب است .حال صادقانه و صمیمی است

ادبی شدن زبان خود گوناگونی براي هاي  از شیوه اما او ؛نشین دل آالیش و و بی
طح عـادي زبـان شـعري    از شگردهایی که سلمان براي ارتقاي سـ  .برد بهره می

هاي  فعل و نقشگوناگون استفاده از وجوه  گیرد خویش به سطح ادبی به کار می
معنایی است کـه نظـر و     ـ  اي نحوي وجه فعل مقوله. متمایز وجوه افعال است

وجـه فعـل    ،درواقع .دهد گوید نشان می چه می دیدگاه گوینده را به محتواي آن
کـه   ،صورتی از ساختار فعل است که آن را به اعتبار چگونگی بیـان مفهـوم آن  

یا امري کند، یا وقوع کاري را با احتمال همراه  ،خبري را به طور قطعی برساند
یکی از سه وجه اخباري یا التزامی یـا امـري بـه شـمار      بودن فعلی را برساند،

 اخبـاري،  :تـر وجـود نـدارد    وجه بـیش  در فارسی امروز سه ،بنابراین .آورند می
ی بـه بررسـی   کم ـ   آن است تا با روشی کیفی پژوهش براین  .امريو  التزامی،

که سلمان براي  دهدکاربرد وجوه افعال در اشعار سلمان هراتی بپردازد تا نشان 
 نتایج. آن بهره برده است شعریت بخشیدن به کالم خود تا چه حد و چگونه از

هاي وجه التزامی چون نقش  که سلمان از برخی نقش دهد شان میپژوهش ناین 
از نیز و  ،میزان قطعیت و امکان انجام عمل نقش بایدي، نقش منظوري، دعایی،

                                                                                                     
  fatememodarresi@yahoo.comدانشگاه ارومیه  ،استاد گروه زبان و ادبیات فارسی *
  mehravar_g@yahoo.com) ولئمس ةنویسند( دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی **

  17/8/1393: ، تاریخ پذیرش5/7/1393 :تاریخ دریافت
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اشعار خود اي در سرایش   هاي وجه امري مانند وجه هشداري و وجه اجازه نقش
در کاربرد وجه اخباري در اشعار سلمان هراتی  با وجود این، .سود جسته است

 .تر است وجه التزامی و امري بیش مقایسه با

  .اشعار سلمان هراتی، وجه اخباري، وجه التزامی، وجه امري، وجه فعل :ها واژهکلید
  

  مقدمه .1
شود  واقع می )گزاره(گروه فعلی  ۀکه هست واژگانی زبان استمقولۀ ترین عنصر  فعل اساسی

در یکی ) به اثبات یا نفی( آمدن حالتی  یا روي دادن امري یا داشتن یا پدید انجام کاريو بر 
از  .داردگونـاگونی  هـاي   هر فعـل ویژگـی   .یا آینده داللت دارد یا حال، هاي گذشته، از زمان

معنایی است که نظر و دیـدگاه    ـ  اي نحوي وجه مقوله .وجه است هاي فعل ترین ویژگی مهم
صورتی از فعل است که  ،عبارتی به .دهد گوید نشان می چه می به محتواي آنراجع گوینده را 

ایـن   .رسـاند  یا امري بودن فعل می ،قطعی بودن یا غیر قطعی بودن، ةدیدگاه گوینده را دربار
سبک  شاعران صاحبپژوهش بر آن است که کاربرد وجوه افعال در اشعار سلمان هراتی، از 

  .بررسی و موشکافی کندادبیات پایداري و انقالب اسالمی، را  ةمعاصر در حوز
  
  روش تحقیق 1.1

متغیر منزلۀ اي است که در این پژوهش به  وجه مقوله .ی استکم  ـ  پژوهش کیفیاین روش 
زیـرا رویکـرد   ؛ نقشـی اسـت    ــ   رویکرد تحلیل این پژوهش سـاختاري  .برگزیده شده است

صورت اسـت کـه     روند کار بدین .رساند ساختاري صرف ما را به واقعیت کاربرد زبان نمی
ـ  ،به صورت کیفی تحلیل شده ،شدهمتغیر بالقوه انتخاب منزلۀ انواع وجه به  ی به صورت کم

آماري کـل  جامعۀ  .آن صورت گرفته استبر و سپس محاسبات آماري  ،ثبت شده SPSSدر 
واحد تحلیل جمله بـوده و   .فعل در آن به کار رفته است 2574که اشعار سلمان هراتی بوده 

ثبـت و در قالـب    Excelهاي پـژوهش در   یافته .استمتغیر وجه سه ها مجموعاً رتعداد متغی
  .استشده نمودارهاي فراوانی و درصدي ارائه 

  
  سلمان هراتی .2

 بودکرده ساز  طبیعت همموسیقی میالد و مرگش را با میالد و مرگ  که تقدیرْْ ،سلمان هراتی
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در آسمان شعر معاصر ایـران و ادبیـات انقـالب اسـالمی و      ،)1365آبان   ـ 1338 فروردین(
 در جایگـاه اگرچـه درنگـی شـقایقی داشـت، حضـورش را      . داران اسـت  نامدفاع مقدس از 

 ۀسـلمان عـابري اسـت کـه در فاصـل      .زبان و اندیشـه ثبـت کـرد   ة شاعري اثرگذار در حوز
سـبزش را  » هاي بعثت ترانه«ریزد تا  شعر ما می» ۀآب در سماور کهن« 1365- 1357 هاي سال

در » پنداري نیک«او با  ، امازند دست و پا می» دنیا در باتالق تقلب« .ها شکوفا کند در خاطره
ـ  »آوارهزارة ها  در کسوف دل«است و  »محتومیزلزلۀ «اندیشۀ   ارا به انتظار آکنده از شوق ام

 ۀشعر ایران با وجود عمر اندکش صاحب سه مجموع نِسلما 1.نشیند نه به تماشا میگینا اندوه
راسـتی   بـه امـا   ؛شد از این ستاره تا آن ستاره و، خورشیدخانۀ دري به  ،از آسمان سبز نفیسِ

شاعري که توانسته بود با این عمر اندك از آسـمان   چه زود خرقه تهی کرد و رخت بربست
خورشید باز کند و گذري هم از این ستاره تـا آن سـتاره داشـته    خانۀ سبز بگذرد و دري به 

هـاي   دل» خط مقـدم « یاد او و کوچ نابهنگامش براي همیشه در ).16: 1375، پور علی( باشد
 ).75: 1381، حسـینی ( زند شاعرانه پوزخند می هاي حقیر »خطی بی«زنده است و به  صمیمی

اي از شـعر   در شاخهد ادبی و بینش و باور اعتقادي خو هاي سلمان با اتکا به استعداد و یافته
خود را به اثبات رسـاند و در ایـن عرصـه     درخور توجهایدئولوژي و اعتقاد قابلیت  انقالبی،

از شگردهایی که سلمان براي ارتقاي سطح عادي زبان شعري خویش بـه سـطح   . شددار  نام
  .هاي متمایز آن است و نقشفعل گوناگون استفاده از وجوه  گیرد ادبی به کار می

  
  فارسیگوناگون نگاهی به وجه فعل در دستورهاي  .3

هاي دسـتور   در کتاب. دارندهاى آن  وجوه فعل و نشانه ةدربارگوناگونى  آرايدستورنویسان 
 بر سـه وجـه اخبـاري،   دستورنویسان  یِولی جملگ اند، وجوه فعل را بین سه تا هفت شمرده

خود وجوه فعل را مطالعـه و بررسـى    خیامپور با دید دقیق .و امري اتفاق نظر دارند ،التزامی
 معتقد است وجه فعل عبارت از داللت آن بر وقوع یا الوقوع عمل به شـکل اخبـار،   او. کرد

 در دسـتور  »وجوه افعـال « در منطق و »جهت قضایا« به ارتباط خیامپور. و امر است ،احتمال
اى مستدل وجـوه افعـال را بـه سـه وجـه       شناسى و به گونه مبناى معنىو بر  زبان توجه کرد

که خیامپور  بعد از آن ).86: 1357، خیامپور(کرد و امرى محدود  ،، اخبارى)التزامى( احتمالى
 ،و امرى منحصر دانسـت، محمـد جـواد مشـکور     ،وجوه فعل را به سه نوع اخبارى، التزامى

 ،اخبارى، التزامى، امرى، شرطى، وصفىچون  فعل ۀگان ششدوباره وجوه  ،دستورنامهمؤلف 
را کـه خیـامپور بـا دلیـل      ورمـذک و سه وجه  )96 :1366، مشکور( مطرح کرد را مصدرىو 
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. دانسـت وجـوه مسـتقل    منزلـۀ باز به  )84: 1375، خیامپور(ها را فاقد استقالل دانسته بود  آن
بـراى  را و امـرى   ،، التزامـى سه وجه اصلى اخبارى امروز مفصل دستورفرشیدورد در کتاب 

دسـتور مفصـل   در کتـاب خـود،    او ).120 :1348، فرشـیدورد (شمرده است برفارسى  زبان
اي از فعل دانست که بر اخبار و احتمال و امـر و آرزو و   ، وجه فعل را صورت یا جنبهامروز

نـوعِ  و وجوه فعل را افزون بر شـش   کند تمنی و تأکید و امید و بعضی امور دیگر داللت می
 ).381- 380: همـان ( و مصـدري دانسـته اسـت    ،اخباري، التزامی، امـري، وصـفی، تأکیـدي   

آن گوینده وضع خـود را  کمک داند که به  اي از استعمال فعل می خانلري وجه فعل را شیوه
ز طـرف  اي کـه جریـان فعـل ا    طریقـه  ،به عبارتی دیگر ؛دارد می نسبت به جریان فعل اظهار

یـا قصـد خـود را بـه انجـام      ، که از وقوع فعلی خبر بدهد بر حسب آن شود، گوینده نقل می
 .کنـد  یا امر به انجام دادن فعلی را بیان می یا شرط انجام گرفتن، یا میل به انجام یافتن، دادن،

 بـراي زبـان   ییتمنـا و  ،ند از اخباري، التزامی، شـرطی، امـري  ا که عبارترا پنج نوع وجه  او
دسـتورزبان  انوري و احمدي گیوي در جلـد دوم  ). 22: 1354، خانلري( شمارد فارسی برمی

فعل را به اعتبار کیفیت بیان مفهوم آن که خبري را برسـاند   :وجه فعل معتقدند ةدربار فارسی
یکـی از سـه وجـه     یا وقوع و حالت آن را با احتمال یا شرط همراه کند یا فرمانی را برساند

 ).73/ 2 :1387، انوري و احمدي گیوي( آورند التزامی یا امري به شمار میاخباري یا 
شناسى  اساس معیارهاى زبان که توصیف ساختارى زبان بر ،هاى دستورى جدید در کتاب

هاى معنایى انجام گرفته، مباحث و تعاریف دسـتورى بـا دقـت فـراوان      و با توجه به ویژگی
وجه فعل را صـورتی از سـاختار فعـل     ،ارسی امروزدستورزبان فارژنگ در . تشده اس بیان
یـا امـري بـودن فعـل      بـودن   قطعـی  یا غیـر  بودن  قطعی ةداند که دیدگاه گوینده را دربار می
 امريو  التزامی اخباري، :تر ندارد زبان فارسی امروز سه وجه بیش :معتقد استاو  .رساند می

 ةدربـار  گشتاري پایۀ نظریۀدستورزبان فارسی بر الدینی نیز در  مشکوة). 141: 1374، ارژنگ(
بـاطنی در   ).61: 1366، الدینی مشکوة( تعریف وجه و انواع آن نظر ارژنگ را نقل کرده است

 التزامی، از وجوه اخباري، تعریفی از وجه، ۀبدون ارائ توصیف ساختمانی دستورزبان فارسی
ایـن مقالـه   نگارندگان ). 130: 1364، باطنی( گوید شخصی در فارسی سخن می و غیر ،امري

وجه فعل صورتی از ساختار فعل اسـت کـه آن را بـه اعتبـار چگـونگی بیـان        بر این باورند
یـا امـري   کند مفهوم آن که خبري را به طور قطعی برساند یا وقوع کاري را با احتمال همراه 

  بـدین . دورنآ حساب مییکی از سه وجه اخباري یا التزامی یا امري به  بودن فعلی را برساند،
 امـري و  التزامـی  اخبـاري،  :تـر وجـود نـدارد    ، امروز در زبان فارسی سه وجـه بـیش  ترتیب
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هاي آن در دسـتورهاي   بندي اکنون با توجه به تعاریف وجه و تقسیم ).443: 1386، مدرسی(
تـر وجـود    ذکر این نکته که در زبان فارسی امروز سه وجه بـیش  سنتی و جدید وگوناگون 

  .شود بررسی و موشکافی میندارد کاربرد وجوه افعال در اشعار سلمان هراتی 
  

  کاربرد وجوه افعال در اشعار سلمان هراتی .4
  وجه اخباري 1.4

دادن از کار یـا حـالتی بـه صـورت قطعـی       وجه اخباري نمودي از فعل است که براي خبر
دادن یا نـدادن فعـل یـا      گوینده به روي هایی که وجه اخباري است در صیغه .شود آورده می

  :مانند این شعر سلمان ).همان( یقین دارد دهد وجود یا عدم حالتی که از آن خبر می
ام  خوشـبختی دغدغـۀ  من که  ماا /کنند در خیابان کسانی هستند که به آدم نگرانی تعارف می

هـایی از ترانـه و    آیم با زنبیل پس می /خندم هاي کوچک می به شادي این خوشبخت/ نیست
بـه  / و یـک لبخنـد تـو را   / که تو را در تنفس خود دارند دهم و مردانی را سالم می/ آویشن

  ).240: 1390، هراتی(دهند  ترجیح می/ هزار عافیت محض

از ایـن عشـق گریـز و     و در نگاه سلمان هراتی مفهوم وطن اسـت هاي عشق  از مصداق
عشق همواره با درد  .باید مملو از عشق به وطن شد تا حیات یافت و بنابراین گزیري نیست

سـلمان هراتـی وطـن را عشـق یـا ازدحـام درد        .حتی عشق بـه وطـن  ؛ و رنج همراه است
  :دکن میابراز با وجه خبري پندارد و این نکته را  می

 زیـن پـیش هـر   / کند درد می/ دردي جان من از بی/ اي ازدحام درد/ اي عشق اي وطن من،
  .)50: 1388، هراتی(ام  عاشق نبوده/ ام چه بوده

تـو را دوسـت    /اي توانـاترین مظلـوم  !/ وطـن مـن  / اي ایستاده در چمن آفتابی معلـوم 
  .)9: همان! (دارم می

تر در پی بیان یک تجربه و احساس عارفانه است و شکوه  ذیل بیشسرودة شاعر در 
و ابهت این تجربه او را واداشته تا از زبانی سمبلیک و رازآلود بهره جوید و آن را چنین 

  :کندبیان 
و لبخندم را دامـن  / چشید ام نمک می که پنجره از شادي/ دیشب آن قدر نزدیک بودي

و از پنجـره بیـرون رفـت    / هاي من رویید هنیلوفري از شان/ من مشغول تو بودم/ زد می
  .)180: 1390، هراتی(
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جز ماضـی التزامـی و   ه ساختارهاي مضارع ساده و مضارع اخباري و مستقبل و ماضی ب
در اشـعار سـلمان هراتـی برخـی از     . دارنـد مضارع التزامی و سـاخت امـر وجـه اخبـاري     

  .اردوجود د ،دارندکه وجه اخباري  ،ها ساختارهایی با این زمان

  مضارع ساده 1.1.4
از میان  ،مضارع ساده .شود فعلی است که از بن مضارع و شناسه ساخته میمضارع ساده 

ترین نمـود را در اشـعار سـلمان هراتـی      بیش ،دارندساختارهاي فعلی که وجه اخباري 
گونه داد سخن  این) ره(سلمان هراتی در وصف حضرت امام خمینی  ،براي نمونه .دارد

  :دهد سر می
تـوان کهکشـان را    و مـی / شـمار سـتاره دارد   که بی /آسمان مجهزي است/ حضور تو امروز

  .)32: 1388، هراتی(شمرد 

بـه   ر راذیل ایمان قلبـی خـویش بـه واقعیـت وجـودي پروردگـا       ةسلمان در سرود
  :کشد تصویر می

درخـت  بـه یـک   / بـرد  ابر سجده مـی  تکهبه یک / ام که پیشانی/ قدر واقعیت داري گاهی آن
  .)188- 187: 1390، هراتی( مهربانی را / از سنگ توقع دارم/ شوم خیره می

  :هاي دیگر براي مضارع ساده از اشعار سلمان هراتی نمونه
وگرنه امیدي بـه گشـودن   / نگذاردما را تنها  کندخدا / نداریم خانه داریمخاك خیمه یعنی 

  .)83: همان(بعدي نیست  ةپنجر
  کاریم هر گل سرخ که می

  
  داریـم زیر لـب نـام تـو      

  )123: همان(
هیـاهوي  / داننـد  و مـی / دارنـد بهـاري بـراي شـکفتن    / که در پنهان خـویش / سالم بر آنان

  .)208: همان(وار  حتی کنایه/ نداردربطی با بهار  /هاي حقیر گنجشک
و / وار اینان با رفتاري پرنده/ چه شکوهی به خیابان داده است/ حضور این کاروان

در خـدمت پرنـدگان   / باشمدست کم درختی / آموزند مرا می سبزتنفس با حرارتی از 
  .)222: همان(

ــاوري      داریمچنان درخت در این آسمان سري  ــه دســت تن ــراي حادث ــمب   داری
  )309: همان(
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  مضارع اخباري 2.1.4
هاي مضـارع   بن مضارع و شناسه+ » می«فعل مضارع اخباري فعلی است که از جزء پیشین 

از لحاظ و  ،دارنداز میان ساختارهاي فعلی که وجه اخباري  ،مضارع اخباري .شود ساخته می
  :براي نمونه .فراوانی در اشعار سلمان هراتی در جایگاه سوم قرار دارد

 شـنوي  مـی عشـق را   ۀهمهمـ / کشـی  دست مـی که از حرص حقیر داشتن دل   وقتی
  .)62: 1388، هراتی(

اگرچـه هـواي جهـان طوفـانی     / کننـد  دخالت میدر سیاست / پرداز هاي دروغ ماهواره
/ و خـواب خوشـی را   /دهـد  مـی معتدل به دنیا  گزارشهمیشه / سازمان هواشناسی/ است

  .)68: همان( کند آرزو میبراي شنوندگان 
هـاي   بوته گل/ شود باز میچشم زمین ز خواب گران / از برق پرفروغ سم مرکب سحر

  ).109: همان( شود آغاز میآنک بهار حادثه / دمند میمعنی و اشراق 
بـا نـخ نـور    / هـا  ستاره/ اندازم میاي آسمان  چشم بر شمد سورمه/ ایستم میکنار شب 

  .)186: 1390، هراتی( درختان را ۀزمزم شنوم میو من  /اند دوزي شده گل

  )مستقبل(فعل آینده  3.1.4
فعـل مـورد نظـر    ) مصدر مـرّخم (ماضی بن + » خواهد«هاي صرفی  فعل مستقبل از صورت

از لحـاظ   و ،دارنـد از میان ساختارهاي فعلی که وجه اخباري  ،فعل مستقبل. شود ساخته می
سلمان هراتی عشـق   ،براي نمونه .فراوانی در اشعار سلمان هراتی در جایگاه ششم قرار دارد

  :کشد به تصویر میذیل به وطن را در شعر 
/ خواهم سـاخت دستمالی  از جنگل/ اي مظلوم مجروح!/ ها خوبی ها، الجزایر گل اي مجمع

  .)11: 1388، هراتی(تا از تو بیاموزد ایستادن را / گویم و دنیا را می/ تا بر زخم تو گذارم

  :هاي دیگر نمونه
/ هـاي مسـموم   و گسـتاخی قـارچ  / در روزگار جسارت مرداب/ هاي آشوب اي مقتداي آب
  .)22: همان(خواهد گذشت خاك گسترة که بر / طوفان آخرینی

و / نماز خواهم بـرد / هاي کریم من به تقالي دست/ ها کاري نیست مرا با رکود مرداب
  .)24: همان(آشتی خواهم داد / با نهرهاي روان/ خاك مستعد را

اي که تو به من  با تیشه/ شکنم و دل مغرورم را می/ بافم از گل یاس فرشی می/ و برایت
  .)40 :همان(خواهی داد 
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ـتند   یک زخم بیش/ هایی که امروز شکوفه/ زنند؛ حرف می/ هاي پیراهن من و شکوفه / تـر نیس
  .)191- 190: 1390، هراتی( اشاره خواهی کردمرا با دست / ها تو به حرمت این شکوفه

اي  به نیش پشـه / دارتر از مرگ نمرود که خنده/ زنم تر از سحر حدس می فردا را روشن
  .)229: همان( فرو خواهی ریخت

 ماضی ساده 4.1.4
 یا حالتی در زمان گذشته بـه طـور مطلـق داللـت دارد     فعل ماضی ساده بر انجام گرفتن کار

شناسـه سـاخته   + فعـل ماضـی، از بـن ماضـی      ةصورت سـاد  ).90: 1384، احمدي گیوي(
از لحـاظ   و ،دارنـد از میان ساختارهاي فعلی کـه وجـه اخبـاري     ،فعل ماضی ساده .شود می

زیبایی  سلمان هراتی به ،براي نمونه .فراوانی در اشعار سلمان هراتی در جایگاه اول قرار دارد
  :کند میاشاره  ،مظهر عدالت بر روي زمین ،)ع(به پنج سال حکومت حضرت علی 

آن جویبـار بـزرگ    ۀتتمـ / هـا  و سبزي این سـال / تن دادپنج تابستان به عدالت / زمین فقط
  .)28: 1388، هراتی( جوشیدناپیدایی  ۀکه از سرچشم/ است

  :در وصف میرزاکوچک خان جنگلی است ذیل که با فعل ماضی ساده بیان شدهنمونۀ 
جسـتم  پـاي تـو را    و رد/ رفتمشمشادهاي مقابل  ۀاز باریک/ جوي تو و در جست/ آي میرزا

  .)34: همان(
  :استشعر ذیل شام غریبان را با وجه اخباري به تصویر کشیده  سلمان در

/ دیگـر همیشـه شـعر   / نـاك  شامی گرفته و غم/ بود شامی غریب/ آلود درد ۀپایان آن حماس
  .)267- 266: 1390، هراتی( بوددر بحر اشک / دیگر همیشه مرثیه

  :هاي دیگر نمونه
هـا   گنجشـک  /نبـودم من / نشستندشکوفه  بی درختانْ /نبودممن / شدمادرم یتیم  /نبودممن 

  .)85: همان( گذشتندو از بهار  /بستندبرگ و بارشان را 
  ماندیم و نراندیم نشستیم و شکسـتیم 

  
ــد    ــهیدان خدایی ــنیدیم ش ــد و ش   رفتی

  )289: همان(  

  ماضی استمراري 5.1.4
 آیـد و آن،  ساخت ماضی ساده پدیـد مـی   بر سرِ» می«این فعل امروزه با افزودن جزء پیشین 

 آرزو، تکرار، عادت، مفهوم ادامه،با بر انجام گرفتن کار یا وقوع امري در زمان گذشته همراه 
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فعـل ماضـی    ).98: 1384، احمدي گیوي( ها داللت دارد و جز آن ،جزاي شرط ،لزوم شرط
از لحـاظ فراوانـی در اشـعار    و  ،دارنداز میان ساختارهاي فعلی که وجه اخباري  ،استمراري

ضـربت  ذیـل  سلمان هراتـی در شـعر    ،براي نمونه .ر جایگاه پنجم قرار داردسلمان هراتی د
  :کشد را در نوزدهم ماه مبارك رمضان با این وجه به تصویر می) ع(خوردن حضرت علی 

/ بـا خنجـرش  / با بغض وسوسه چرخیـد / ناگاه دست حرامی /خواند میآفتاب نماز حادثه 
بـر  / و ترس ویرانـی / سوخت میاج حجت در احتی/ زمین ایستاد/ فرق خورشید را شکافت

این زخـم را بـه تفـاخر سـرود و     / آفتاب/ گریست میو آسمان تا صبح / گذشت میخاك 
  .)16: 1388، هراتی(رفت 

در تبعیـد بـه سـر    ) ره( هایی است که حضرت امام خمینـی  که در وصف سالذیل شعر 
  :بردند با این وجه بیان شده است می

/ و جنگـل از بسـیاري رطوبـت   / زیسـت  مـی سالی که باغ در سـایه  / سال قحطی چشم تو
دسـتی بـراي   / و سال اختالط گرگ و مـیش / هاي مخوف ها حفره چشم/ رویید میکرخت 
 کردند سالم میبا آهنگ تجسس / ها و لب/ اندیشید نمیو هیچ چشمی / آمد برنمیتفکیک 

  .)30: همان(

  :اند شدهکه با این وجه بیان  هاي دیگر نمونه
مـن در  / در جـان شـب   نواخت میوقفه  بی/ بانگ رحیل عمر/ وقتی/ در عادت مداوم بودن

  .)245- 244: 1390، هراتی(گریستم / کرد دریغ میکه نور را از من  امتناع خورشید

  ماضی بعید 6.1.4
و بر انجـام   شود هاي ماضی ساخته می شناسه+ بود + این فعل از صفت مفعولی فعل اصلی 

 ).143: 1384، احمـدي گیـوي  (دور داللـت دارد   ۀگرفتن کار یا وقوع امري در زمان گذشت
از لحاظ فراوانـی در اشـعار   و  ،دارنداز میان ساختارهاي فعلی که وجه اخباري  ،ماضی بعید

  :براي نمونه .سلمان هراتی در جایگاه آخر قرار دارد
آمـد   دور مـی  ۀو آبی که از بیشـ / شد هاي تو آغاز می تدس/ دیدم از هر گلی را که می/ و من
روز خورشید را خواهی آورد که یک / من از ابتداي تو فهمیده بودم/ بوي تو را داشت/ آرام

  .)103: 1388، هراتی(

  پیموده بودیمهایی که تا هیچ  بس کوچه    بیهوده بـودیم هایی که بیهـوده   بس سال
  فرسـوده بـودیم  دل را در آرامشی پوچ     ها بـه انـدازة خنـدك کـوچکی بـود      دل



150   نگاهی به کاربرد افعال در اشعار سلمان هراتی وجوه 

  

  هـا را شـنیدیم، رفتنــد   موسـیقی چشـمه  
  

  آسوده بـودیم که آن سوي تنهایی   وقتی  
  )117: همان(

شـاعر   .شـود  نوسـتالژي دیـده مـی    نوعی  ،که با فعل ماضی بعید بیان شده ،در شعر ذیل
دنبـال سـادگی و   کنـد و در ژرفـاي مـه بـه      خاطرات دوران کودکی خـویش را مـرور مـی   

دوران کودکی  ۀسادگی و معصومیتی که بارزترین مشخص گردد؛ معصومیت کودکی خود می
  :تر شده است رنگ شدن از آن ایام کم است و اینک با دور

و یـک  / که کـودکی مـن بـود   / دنبال سادگی پسرکی بودم/ زنان در ساحل خاکستري مه قدم
در ژرف / لک ي یک لکها بالو نگاهش را با / .آمده بودجا  به این/ دستی روز از تشنج تنگ

  ).195: 1390، هراتی(ها خرسندم  من به تماشاي دوردست/ از آن پس/ رنگ مه گم کرد بی

  ماضی نقلی 7.1.4
 ایـد،  ایـم،  /است اي، ام،(» است« صرف فعل ناقصِ+ این فعل از صفت مفعولی فعل اصلی 

از دارنـد و  از میان ساختارهاي فعلی که وجه اخباري  ،فعل ماضی نقلی .شود ساخته می )اند
سلمان هراتی  ،براي نمونه .در جایگاه چهارم قرار دارد ،لحاظ فراوانی در اشعار سلمان هراتی

  :کشد ش استمرار داشت با این فعل به تصویر میا سراسر زندگی عشق به وطن را که در
دنیـا دوزخ  / در کنار تو سبز و سـربلند  ایم ایستاده.../  !وطن من/ اي ایستاده در چمن آفتاب

که من خـوف تبـر را    و بیش از آن/ سالی و تو آن درخت گردوي کهن/ اشباح هولناك است
انـد   کـرده که عشق و عقل در تو آشتی / نه براي تو/ بگذار گریه کنم/ اي ایستادهتو / نگرانم

  .)10- 9: 1388 هراتی،(
هـاي خـود    تنگـی  کـه از دل » در خلـوت بعـد از یـک تشـییع    « ۀسلمان هراتی در منظوم

با زبانی صمیمی پیونـد  و گوید و دنیاي سرشار از لطافت و صداقت جبهه را بدون تعقید  می
  :برد کند، از این فعل بهره می هاي آن را با زبان طبیعت ترجمه می زند و زیبایی می

کـه بـه   / جـا رطوبـت مطبـوعی دارد    آن /ام بوییـده جا را یک بـار   من آن/ بیا به جبهه برویم
مـا کـه بـه    / ما چقدر غافلیم/ ما چقدر جاهاي دیدنی داریم/ کند ایستادگی درخت کمک می

چـه  / هـا را ببـرد   زباله/ هر روز کسی بیاید ایم نشستهو / ایم عادت کرده/ بوي گیج آسفالت
  .)67: همان! (انتظار حقیري

  :هاي دیگر نمونه
ــه ــقِ  آاللـ ــاي عاشـ ــونهـ ــده را درخـ   رســیده اســتوقـت نمــاز حادثــه اکنــون      تپیـ
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  اي ســــاکنان جنگــــل انبــــوه زنــــدگی
  

  دمیده است خورده و گلگون  خورشید زخم  
  )110: همان(

کـه  انـد   هـا نیـز آیـات آن    کتاب بزرگ و گشوده است و پدیـده  جهانْ در فرهنگ قرآنی،
 کنـد از  شاعر ما را دعوت مـی  .خواند خویش فرا می ۀبین را به مطالع هاي عاشق و ژرف نگاه

  :انداز به جهان بنگریم ین چشما
درخـت یـک   / انـد  ایستاده که بنشینند، به جاي این/ ها در آن و آیه/ ر استمصو قرآنجهان 

بـا  / خورشـید و مـاه و گیـاه   / جنگـل و خـاك و آب  / دریا یک مفهـوم اسـت  / مفهوم است
  .)195- 194: 1390، هراتی(تا جهان را تالوت کنیم / هاي عاشق بیا چشم

  :کند میابراز جشن شهادت شهید رجایی را با این فعل  سوگ و سلمان هراتی استمرار
به سوگ / یاران به سوگ تو، نه/ ایم دیدههاي نذیران تاریخ  در چهره/ ما نشان صالبت تو را

  .)243: همان( اند نشستهبه جشن شهادت / مردم به سوگ تو، نه/ اند نشستهمردم تودة 

 
 نمودار فراوانی وجه اخباري در اشعار سلمان هراتی

 
  نمودار درصدي وجه اخباري در اشعار سلمان هراتی

ماضی ساده
ماضی  

استمراري
ماضی بعید ماضی نقلی مضارع ساده

مضارع  
اخباري

مستقبل

تعداد وجه اخباري 683 113 21 161 691 619 43

0

100

200

300

400

500

600

700

800



152   نگاهی به کاربرد افعال در اشعار سلمان هراتی وجوه 

  

  وجه التزامی 2.4
وجه التزامی نمودي از فعل است که وقوع کاري را به صورت التزام بـه امـري چـون آرزو،    

 هرگاه واقـع  بنابراین،و  کند میبیان غیره  و ،شک، امید، شرط، میل، خواهش، حدس و گمان
چون این وجه بـه  ؛ شود شدن یا نشدن فعل مسلّم و قطعی نباشد، از وجه التزامی استفاده می 

را ذیـل  سـلمان شـعر    ،براي نمونه ).444: 1386، مدرسی( قطعی بودن جمله اشاره دارد غیر
  :سروده است) ع(در وصف حضرت علی 

که گنجایش بلندي تو را نخواهد داشت / حجم حقیري /زمین اگر برابر کهکشان تکرار شود
  .)26: 1388، هراتی(

  :دیگرنمونۀ 
چینـد   زبـان مـی   گـاو  گـل / هاي کوهسـتان  با بچه/ اگر ببینم ماه/ کنم و تعجب نمی

  .)188: 1390، هراتی(

بـه ایـن    .همیشه همراه و وابسته به وقوع فعل دیگر اسـت  هاي وجه التزامی وقوع صیغه
 گفتنـی  ).30: 1353، خـانلري ( بـودن   التزامی یعنی وابسته .خوانیم می »التزامی« ها را سبب آن

نـوعی از وجـه    عنوان مسـتقلی مطـرح شـده   با است وجه شرطی که در برخی از دستورها 
 آید و انواع دیگر وجه التزامی ماننـد احتمـال و تمنّـا و آرزو    التزامی است که در بند پیرو می

  .کند میملتزم فعل را به وجود شرط 
ولـی سـاختار    .ماضـی التزامـی   و مضارع التزامـی  :تر ندارد وجه التزامی دو ساختار بیش

 قطعی اخباري به کـار  ۀتوان هم در جمل ماضی بعید و ماضی استمراري و ماضی نقلی را می
  ).444: 1386، مدرسی( ساز بعد از عناصر التزامی هایی با مفهوم التزامی، برد و هم در جمله

  مضارع التزامی 1.2.4
هـاي مضـارع سـاخته     شناسه+  بن مضارع+  »ب«ساز  واژ التزامی فعل مضارع التزامی از تک

نیـز،   و» داشـتن و کـردن  «هـاي پرکـاربرد شـامل     واژ در برخی از فعـل  اما این تک؛ شود می
توان با افـزودن آن بـر سـر     که در آن صورت می شود هاي پیشوندي و مرکب حذف می فعل
، مضارع التزامـی  ).44: 1387، وحیدیان کامیار و عمرانی( التزامی بودن آن را ثابت کرد فعل،

از لحاظ فراوانی در اشعار سلمان هراتـی  و  ،دارندمیان ساختارهاي فعلی که وجه التزامی  از
  :براي نمونه .در جایگاه اول قرار دارد
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سـبزتر  / انگیزاند که تو را برمی/ اي است معاد جاذبه/ اعتماد کنیاگر به مرگ / اي سرگردان
  .)46- 45: 1388، هراتی(از بهار 

هـاي   و میـدان .../  دارم تو را دوست مـی / ایستادن را بیاموزد تا از تو/ گویم و دنیا را می
کوکتل ”تا من / هاي تو که مهربان شدند بام پشت و/ که تراکم اعتراض را حوصله کردند/ تو

  .)13: همان( بسازم “مولوتف
  .)27: همان( برابر شوداگر با جبین تو / هنوز کوچک است/ و خورشید اگرچه بزرگ است

و از آن خورشـید را بنگرنـد   / اي بسـازند  تا از من دریچـه / اي کاش درختی باشم
  .)232: 1390، هراتی(

تا در ایـن  / مهربانی ببارند از سرِ/ ابرها را بگو با درختان این باغ!/ مهربانی آبی/ اي خدا
  .)58: 1387، هراتی(ارغوانی بکارند  ۀالل/ آید با بهاري که از راه فردا می/ دشت

  ماضی التزامی 2.2.4
 و شـود  ساخته مـی » باشیدن«سادة مضارع + فعل ماضی التزامی از صفت مفعولی فعل اصلی 

انجام کار یا بودن حالتی را در زمان گذشـته بـا شـک و شـرط و آرزو و لـزوم و امثـال آن       
میان سـاختارهاي فعلـی کـه     ، ازفعل ماضی التزامی ).158: 1384 احمدي گیوي،( رساند می

 .از لحاظ فراوانی در اشعار سـلمان هراتـی در جایگـاه دوم قـرار دارد    و  ،دارندوجه التزامی 
  :شود از آن ذکر می یهای اینک نمونه

بـاز کـرده   دهـان  / »ماري جوآنـا «که از کثرت استعمال / جانوري نیست ةعربد/ و شعر من
اي  و نـه ضـعیفه  / تو مظلوم سترگی/ که مظلومیت تو مرا آموخته/ اي است بلکه زمزمه/ باشد

  .)11: 1388، هراتی( دریده باشندکه پیراهنش را 
و پـاکیزه  / و در دستت انگشتري بـود از عشـق  / نورپر از تازگی بودي و / تو مثل ستاره

  .)102: همان(که از جنگل ابر برگشته باشد / مثل درختی
بکرتـرین  / تا معبـر / گشودم ترین قسمت آسمان می نخورده به سمت دست/ پس دلم را

  .)232: 1390، هراتی( نبوییده باشدهیچ مشامی / که تاکنون/ عطرها باشم

  
  التزامی در اشعار سلمان هراتینمودار فراوانی وجه 
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  نمودار درصدي وجه التزامی در اشعار سلمان هراتی

  2هاي وجه التزامی برخی از نقش 3.2.4
  نقش دعایی 1.3.2.4
وجه التزامی نقش دعایی است که سلمان هم با آن آرزویی را  هتوجدرخور هاي  از نقش

  .)445: 1386، مدرسی(التزامی آورده است را با وجه  در این نقش بند پیرو. کند بیان می
بـه هـر   / روي مرا و روبه /خندي میان پنجره می/ عمق اي سطح بی/ بعد بی اي روشناییِ

کـه دل بـه رخـوت مردابـی تـو بسـپارد       / عطش را مبـاد / بندي چه آفتاب خداست می
  .)54: 1388، هراتی(

در / و نیرنـگ را  /سالی که هـزار نقشـه بـراي مـردم کشـیدي     / امسال سال موش است
و واحـدهاي درسـی    /دانم می/ دلت مثل پستو تاریک است/ محضر موش اعظم تلمذ کردي

  .)74: همان( الهی اصالً نداشته باشی/ اي تمام کرده/ را “نداریم”
تـو همـین را   / کـش ببافـد   براي رزمندگان دسـت / خواهی خواهرم فرصت نکند تو می

مثل دلت که زنگ زده اسـت  / پستو داري زنگ بزندچه در  الهی هر/ نیزامریکا  /خواهی می
  .)75: همان(

  نقش منظوري 2.3.2.4
هایی که در بند پایه  فعل .دهد سلمان قصد و منظور داشتن را با وجه التزامی نشان می

غیـره   و ،داشـتن  خواسـتن، و بنـا  : نـد از ا برد عبارت براي بیان قصد و منظور به کار می
  ).445: 1386 مدرسی،(

تـوانم   و مـی / تـرم  آن بـاال بـه آسـمان نزدیـک    / خواهم بر اوج بلندترین صـخره بنشـینم   می
  .)64: همان(بینی کنم  پیش/ هاي تولد باران را لحظه

آسـمان را  / گذرنـد  تا وقتی از آن مـی / پلی بسازم/ بنا دارم به نام تو با شعر/ تنگم من دل
  .)214: 1390، هراتی(بفهمند 
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  نقش بایدي 3.3.2.4
ابـراز  هاي وجهـی ماننـد بایسـتن     اجبار و ضرورت در انجام کاري را با فعل سلمان

آیند  شوند با وجه التزامی می ها آغاز می با این فعلاو اشعار  معموالً بندهایی که در. کند می
  ).445: 1386، مدرسی(

/ نـور  ةفضـایی اسـت بـه درواز   / صحن خاکستري صبح/ باید/ باید از عادت صحرا بگریزم
درك ایـن  / صحبت با خـاکم مـن   روزگاري است که هم/ واي، وا فریادا/ وطن من دریاست

  .)106: 1388، هراتی(شکند  لحظه مرا می
  .)208: 1390، هراتی(بر لب انسان بشکفد / که مثل لبخند باید/ سبزي است ۀبهار غنچ

  .)209 :همان(که واجب است بفهمیم / است» حول حالنا«عید 
که از این / هامان چه گناهی کردند چشم/ غیبت چشمانش سنگین است!/ دریابید باغ را
  .)274: همان( روشن باغ را بشناسند چراغِ بی/ پس باید

  امکان انجام عمل 4.3.2.4
بـا فعـل    ؛ بـراي نمونـه،  کنـد  هاي متعـددي بیـان مـی    سلمان امکان انجام عمل را با فعل

که فعلی است هم توانایی ذاتی انجام کار و هم توانـایی اکتسـابی انجـام عمـل را      »توانستن«
رود و  پایه به کـار مـی  جملۀ و در دارد ها وجه اخباري  است که این فعل گفتنی .کند میبیان 

  :براي نمونه .آید پیرو آن با وجه التزامی می
  .)62: 1388، هراتی(صداها را بشنوي  ۀو هم/ جا را ببینی توانی همه که می/ و روز چنان است

ها  توانستم این پرده کاشکی می/ زیر یک پرده از جنس آهن/ قلب من مانده زیر حجابی
  .)95: همان(از شکاف تن پرده تا دورها پر بگیرم / بعد از آن/ را بدرم
تـوانم   و مـی / تـرم  آن باال به آسـمان نزدیـک  / خواهم بر اوج بلندترین صخره بنشینم می

  .)64: همان( بینی کنم پیش/ هاي تولد باران را لحظه

 کـردن    اجازه کسب اي براي بیان توانایی جسمانی و گفتنی است که در زبان محاوره
نظیر  ۀدر جمل .کنند استفاده می» توانستن«در هر دو مورد از فعل و وجود ندارد  تمایزي

توانایی داللت دارد و اگر پرسشی باشد بر  اگر خبري باشد،» بخواندادبیات تواند  او می«
دادن   اجازه«از فعل مرکب مؤدبانه هاي  در بافت. خواهد خواندن را می ةاز مخاطب اجاز

رفـتن   ةکـه دانشـجو از اسـتاد اجـاز      مـثالً هنگـامی  ؛ شـود  استفاده مـی » داشتن  یا اجازه
 آید وجه التزامی می ها بند پیرو در پس از این فعل .گوید اجازه دارم بروم می خواهد، می

  ).238: 1378 ماهوتیان،(
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  میزان قطعیت 5.3.2.4
هـا بنـد پیـرو را در     پس از این واژه. کند ابراز می» شاید«سلمان میزان قطعیت کاري را با 

  :آورد وجه التزامی می
/ گفته بودم شـاید / طرح یک موج کشیدم با رنگ/ داخل هر برگت/ من دفتر کوچک نقاشیِ

  .)8: 1387، هراتی( دفتر کوچک نقاشی من/ آه افسوس نشد/ ا بکشمبتوانم دریا ر
  
  وجه امري 3.4

کاري را به صورت فرمان یا خواهش یـا  نیافتن   وجه امري نمودي از فعل است که وقوع یا وقوع
  :براي نمونه ؛این وجه هم بهره جسته است سلمان از). 447: 1386، مدرسی( توصیه بخواهد

/ اي طبیـب، اي وطـن مـن   / اي میزبـان امـام  / تـن  اي متواضع رویین/ متواضعتن  اي رویین
 صـلوات بفرسـت  / علـی را بخـوان  / کباده بکش/ کوبند بر طبل سبز می/ باد ةدرختان با اشار

  .)15: 1388، هراتی(
  :کند خواهش درخواست می این شعر سلمان انجام کار را با در

در / آویشن کدام بهـار / با ما بگو/ وزد ایوب میاز دم تو تحمل / اي صبور سترگ/ آي گالش
  .)37 :همان( هاي توست سبد دست

پایـان زنـدگی چقـدر    / و ببـین / آوار ةهـزار  ةبه نظار/ با من بیا/ لبخند اوست ۀادام/ بهار
  .)49: همان(مستند است 

 ،اول شخص جمع دوم شخص مفرد،: برخی معتقدند که وجه امري سه ساخت دارد
فعـل امـر مفـرد     ).380: 1384، فرشـیدورد ؛ 142: 1374، ارژنـگ ( و دوم شخص جمع

در برخی  .است» ید«دوم شخص جمع  ۀآن تهی است و شناس ۀیعنی شناس شناسه ندارد،
 اند آورده »دوم شخص جمع«و  »دوم شخص مفرد«کتب دستوري، امر را در دو ساخت 

  ).46: 1374، انوري و احمدي گیوي(
در صـورت منفـی شـدن     .آید است که پیش از فعل می »be /بِـ«واژ  تک وجه امرينشانۀ 

بـراي  » مـَ«واژ  در زبان ادبی است که تکفقط کنند و  استفاده می» نـَ«از » be /بِـ«فعل به جاي 
داشـته باشـد بـه کـار     » o«را قبل از هجایی که » be« پیشوند .آید ساختن وجه امري می  منفی
  .بخور مانند؛ برند می

 »کردن«امري فعل  ۀرا معموالً در صیغ» be«پیشوند که  نماید بایسته میذکر این نکته 
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و . نیز باید حذف شـود » بودن«این پیشوند در فعل  .تندتر کار کن مانند؛ کنند حذف می
سلمان براي موارد ذیـل از وجـه   : شود آن استفاده میۀ گون هر دو باید یادآور شد که از

  :کند امري استفاده می

  اي اجازهوجه  1.3.4
  مانند ؛کند او این وجه را با ساخت امري بیان می

انجمـن  / و دنیـایی کـه  / اي که نیسـت  بل براي عاطفه! نه نه نه/ نه براي تو/ بگذار گریه کنم
شـود   و در زکـام دفـن مـی   / دود پابرهنـه و عریـان مـی   / انساناما / حمایت از حیوانات دارد

  .)14: 1388، هراتی(
بـراي کثـرت خورشـید در     /چو آه ساکنی در سینه باشـیم / نه باشیمکی بیا بی بیا روشن،

  .)143: همان(بیا مثل دل آیینه باشیم / خویش
کـه  / دیگري است ۀپل هوایی فاصل/ آقاي عادت شتاب کن،/ به کوه برویم بیا به جبهه،

  .)66: همان(کند  آسمان را از ما مضایقه می

  وجه هشداري 2.3.4
  ).447: 1386، مدرسی(برد  دادن از ساخت امري نیز بهره می هشدارسلمان براي اخطار و 

/ طوفان را رها کـن / نشینی دنیا به طول انجامید شب/ هاي شورش آهاي اي پیشواي اقیانوس
  .)25: 1388، هراتی(افسار بگسل / و اسب آشوب را

رفتن فکـري  اي دل برخیز تا براي / متنفرم/ ام خودي در خانه من از حضور این همه بی
  .)60: همان(بکنیم 

ها روزنامه  آن /خیلی دیر شده است بنویس،/ بخشه مرگ بر فئودال پنج:/ به عبداهللا گفتم
خاطر تو زمزمـه  ه جویبارها ب/ اما تو برخیز و یاد بگیر/ زنند کسالت را دامن می و/ نویسند می

  .)202: 1390، هراتی(دارند 
بـا سـبدي از   / آید از مزار شهید می/ که صبح/ سطر بنویسید سر!/ بنشینید!/ با شما هستم

  .)12: 1387، هراتی(میخک سرخ 
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  نمودار فراوانی وجوه افعال در اشعار سلمان هراتی

 

  نمودار درصدي وجوه افعال در اشعار سلمان هراتی

  
  گیري نتیجه. 5

اي از  در شاخهسلمان هراتی توانست با اتکا به استعداد ادبی و بینش و باور اعتقادي خویش 
خود را بـه اثبـات برسـاند و در ایـن      گیر چشمو اعتقادي قابلیت  ،شعر انقالبی، ایدئولوژیک

از شگردهایی که سلمان براي ارتقاي سطح عادي زبان شعري خویش به . شوددار  عرصه نام
  .هاي متمایز آن است فعل و نقشگوناگون استفاده از وجوه  گیرد سطح ادبی به کار می

 5 ،وجه اخبـاري درصد  91هاي پژوهش حاکی از آن است که اشعار سلمان هراتی  یافته
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دهـد سـبک روایـی در اشـعار      که نشان می داردوجه امري درصد  4و  ،وجه التزامیدرصد 
سـویه   دهنده و یـک  سلمان هراتی غالب بوده و اشعار او به تعامالت بینافردي نگرشی اطالع

بـودن اشـعار سـلمان      موضـع خنثـی   .و خنثی اسـت داشته و صداي دستوري در آن خبري 
وجه امـري قابـل درك   درصد  4وجه التزامی و درصد  5هراتی نسبت به مناسبات قدرت از 

صداي دستوري در اشعار سلمان هراتی گزارشی است و اشعارش موضعی  ،عبارتی به .است
نگـرش و تعـاملی   ۀ نشاندرصد پایین وجه امري و التزامی  .داردروابط قدرت در برابر خنثی 

کـه تحـت    ،شناسی انتقـادي  عاري از سلطه در اشعار سلمان هراتی است که از دیدگاه سبک
و تبیـین   ،تفسـیر  به تحلیل متن یا اثـر در سـه سـطح توصـیف،     ،تأثیر تحلیل گفتمان انتقادي

  .توجه استدرخور  ،پردازد می
  

  ها نوشت پی
1 .اند داخل گیومه برگرفته از اسم بعضی از اشعار سلمان هراتی کلمات و عبارات. 
فاطمـه   ، نوشـتۀ دستوري ـ   شناسی فرهنگ زبان :از واج تا جملهبندي برگرفته از کتاب  این تقسیم. 2

 .مدرسی است
  
  منابع

 .قطره: ، تهراندستورزبان فارسی فعل). 1384( احمدي گیوي، حسن
 .قطره: تهران ،دستورزبان فارسی امروز). 1374(ارژنگ، غالمرضا 

 .فاطمی: تهران ،2، ج دستورزبان فارسی). 1387( انوري، حسن و حسن احمدي گیوي
 .امیرکبیر: ، تهرانتوصیف ساختمان دستوري زبان فارسی). 1364( باطنی، محمدرضا

 .سورة مهر: تهران ،گزیدة شعر جنگ و دفاع مقدس). 1381(حسینی، حسن 
 .کتابفروشى تهران :، تهراندستورزبان فارسى). 1375( الرسول خیامپور، عبد

 .فردوس: تهران ،ریا هاي بی مست لحظه). 1375(پور، منوچهر  علی
 .بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه: ، تهراندستور امروز). 1348(فرشیدورد، خسرو 
 .سخن: تهران ،دستور مفصل امروز). 1384( فرشیدورد، خسرو
  .مرکز: ، ترجمۀ مهدي سمایی، تهرانشناسی دستورزبان فارسی از دیدگاه رده). 1378(ماهوتیان، شهرزاد 

  .چاپار: تهران ،دستوري ـ   شناسی فرهنگ زبان: از واج تا جمله). 1386(مدرسی، فاطمه 
  .شرق :، تهراندستورنامه در صرف و نحو زبان پارسى ).1366(مشکور، محمدجواد 
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  .مشهد دانشگاه فردوسى :، مشهدگشتارى ۀنظری ۀدستورزبان فارسى بر پای). 1366(ي الدینى، مهد ةمشکو
  .بنیاد فرهنگ ایران: تهران ،تاریخ زبان فارسی). 1353( ناتل خانلري، پرویز

  .سمت: تهران ،1دستورزبان فارسی ). 1387( وحیدیان کامیار، تقی و غالمرضا عمرانی
  .سورة مهر: تهران ،این ستاره تا آن ستاره از). 1387( هراتی، سلمان
  .سورة مهر: تهران ،از آسمان سبز). 1388( هراتی، سلمان
  .دفتر شعر جوان: تهران ،مجموعۀ کامل شعرهاي سلمان هراتی). 1390( هراتی، سلمان


