
 ی»هم« در فارس

 (سدنب، هر ان، اررانشنبسی، دانشابه بواللیکبرشنبسی ارش  بببن)   1راد نسیم محتشمی
 (سدنب، هر ان، ارران، دانشابه بواللیشنبسیآدویتۀ دکتری بببندانش)  2ایزدیالهام  

 1401 پاییز ، تاریخ انتشار:16/9/1401، تاریخ پذیرش: 18/2/1401تاریخ دریافت مقاله: 

   

  ن ر ا   سهبن ر دسهتورنو  ی »هم« اسه،  بری  ۀ ادر ب،  اژ   ی در فبرسه  ز د برانا اب کلرب  بحث  ی د ر   چکیده: 
 اژه ابجرله ، گرمه  سههبیتهبر   ن ر اسهه، که  حهذف ا  ی در حهبل   ن ر ا   داننه ؛ ی د    ههب ده  اژه را جزء دسههتهة ق 

  ن ر ا   ر، د در دطبلعب  ای  ار، ر د   ی   ابسهو ده  ی د   ر دد جرل  را تغ   ی ادب دعنب   بن ، ی آن را برهم نر   ی دسهتور 
کبنون  ی برا   ی ت د کر   ۀ دهن  نشبن   هب ی ش ر دطرح ش ه اس،  افزا   ی ش ر النوان افزا بلد  ب     ، د النوان ق ن  ب   ژه  ا 

  ن ر ههب دتفهب   اسهه،  بهب ا آن   ۀ کهبنون در جرله    حوب   اهبه ر ههب بهب توجه  به  جهب آن  ی جرله  هسههتنه    دعنهب 
نقش    ب، ده ترت  ن ر   به  ا  دهه  ی د   ر دد جرله  را تغ   ی کهبنون  ی دعنهب   ، ی شهه ر افزا  ک ره النوان  »هم« به    ر، د تفهبسهه 

مون حرف   ی ار ر د   ی ههب »هم« حهبده  نقش   ، ی شهه ر   الم ه بر افزا کنه  ی د  فهب ر جرله  ا   ی در دعنهب  ن ر بد ده بن 
»هم« در    ی ههب نقش   ی دقهبله ، بررسهه   ن ر اسهه،  هه ف اب ا   ز د ههب ن نقش   ر ر   سههب  ی ط اللّ ربط   حرف رب 

  ی دقبل  نابه   ن ر ا   ، ی ون کن   ی هب نقش  تر ق د دق   ی دنظور بررسه  اژه اسه،  ب    ن ر ا   ری دعنب   ۀ نقشه  ۀ   ارائ   ی فبرسه 
دشهخص    ق د بور دق  اژه ب    ن ر ا  را  دد ببسهتبن تب دعبصهر داشهت  اسه، تب تغ   ی ب  »هم« اب فبرسه   ی دربدبن 

لژ هش در    ن ر دورد توج  قرار گرفت  اسهه،  ا   ی شهه گ ی دسههتور    گبه ر »هم« اب د   ب، د ترت   ن ر شههود؛ ب  ا 
   ده  ی آن را ارائ  د   ری هرراه نقشة دعنب تحول »هم« اب ببستبن تب دعبصر ب    ر د س   ، ر نهب 

   ی ش گ ی دستور   ، ری دعنب  ۀ نقش  ، ی ش ر هم، افزا ها: کلیدواژه 

 

 
1. n.mohtashamirad@gmail.com 

  نورسن ه دسئول 
2. e.izadi89@gmail.com 
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 مقدمه    1
رسه   در نابه نخسه،  بببنبن ب  گوش دیدفعب  در گفتبر ر بدرة فبرسهیای اسه، ک  ب »هم«  اژه
( که  بهب حهذف آن جرلهة  5395:1393د سههه،،  رسههه  )حسههننظر دیصههور  قده  به ارن  اژه به 

توان ب  اربش دعنبری آن در انتقبل  شههود؛ ادب بب حذف آن اب سههبیتبر جرل  دینبدسههتوری تولد  نری
 لی برد  در د  جرلة برر، ارن توضدحب  قبب  دشبه ه اس،:دفهوم 

 بهرا ب  کمس آد  ( 1
 بهرا هم ب  کمس آد  ( 2

شود   آن هم آد ن بهرا ب  کمس اس،؛ در حبلی ک  در در جرلة نخس،، تنهب رک دفهوم النوان دی
انه       کمس آده هرسهههبنه  که  افراد دراری هم الم ه بر بهرا به جرلهة د م، گورنه ه ارن دفهوم را دی

بدبن کن ؛ ب را ارفب دی 1درنتدج ، بهرا هم جزئی اب ارن افراد اسه،  »هم« در جرلة د م نقش افزارشهی
هبی »هم« در فبرسههی،  تر ب  سههبرر نقشافزار   بب نابهی دقدقدرار، ابمالبتی اضههبفی بر جرل  دی

درنظر گرف،  در کنبر نقش افزارشههی،  توان در نقش قد   توان درربف، ک  ارن کلرۀ نقشههی را نریدی
 هبی دراری را ندز کسب کرده اس، نقش

هبی دختلف بببن فبرسی اس،  ب   ه ف اب ارن دقبل ، نخس، بررسی دربدبنی  ارن  اژه در د ره 
اس،  در بی ارن  ارن ترتدب،  اژة »هم« اب فبرسی ببستبن تب فبرسی دعبصر دورد بررسی قرار گرفت 

ش گی ش ه اس،   درنهبر، در   دستوری  2بداریژه دستخوش تغددراتی مون دستوری هب، ارن  ا د ره 
شود  ارن لژ هش سدر تحول ارن  اژه را  بستی یود ظبهر دیکرا  در صور   اژهفبرسی گفتبری، ب 

 ده  نشبن دی
بصر دورد دنظور دطبلعة ارن  اژه، دتون نوشتبری اب فبرسی ببستبن، ددبن ، فبرسی نو   فبرسی دع ب 

 شون :بن ی دیبررسی قرار گرفت  اس، ک  ب  ارن صور  تقسدم

 فبرسی ببستبن •
 فبرسی ددبن  •
 فبرسی نو •

 
1. additive          2. degrammaticalization 
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 فبرسی دعبصر: دتون   لددره گفتبری •

ان ، تب ب   صههور  تصههبدفی انتخبب کردههزار  اژه ب   20در بخش فبرسههی نو، نابرن گبن اب هر قرن 
دشههبه ه شههود  ارن دنببع در بخش دمیذ دقبلة حبضههر دوجود  ارن ترتدب شههواه ی اب هرۀ قر ن 

دورد بررسهی قرار  1اسه،  در فبرسهی دعبصهر، الم ه بر لددرة نوشهتبری، لددرة گفتبری بببن فبرسهی
ده    درنتدج   بببنبن را ارائ  دیهبی قبب  اسهتنبد اب بببن بادعی فبرسهیگرفت  اسه،  ارن لددره، داده

آر   ارائة نقشههة دعنبری  »هم« در فبرسههی،  دسهه، دیدره   بادعی افراد ب شههواه ، اب گفتبرهبی ر ب
 بور یمص  النوان ش ه اس،:ه ف نهبری لژ هش حبضر اس،  در اداد  اه اف دقبل  ب 

 النوان رک کلر  نقشی دهم در سبیتبر جرل  بررسی »هم« ب  •
 سدر تحول »هم« در فبرسی •
 نقشة دعنبری »هم« در فبرسی  •

گرفته  در ارن حوبه یواهه  شههه   لس اب آن در ری بر لدشههدنهة دطهبلعهب  صههور  در بخش بعه ی،  
بور یمصه  بدبن شه ه اسه،  در بخش شهشهم لژ هش،  شه گی، افزارشهی   نقشهة دعنبری ب دسهتوری

گدری لهبرهبن  تحلده  ارن  اژه در ببهبن فهبرسههی انجهبم شههه ه اسههه،   درنههبره، ارن دطهبلعه  بهب نتدجه 
 لذررد دی

 ن ی ش ی پ  ی ها بر پژوهش   ی مرور    2
شهود  صهبدقی    هبی لدرادون »هم« در اکثر دوارد ارن  اژه بب النوان قد  دطرح دیدر بررسهی لژ هش

 2(   البار1385شههنهبس   هردهبران )(، حق205:  1379رنی )اله ة (، دشههدو73:  1356ارژنهگ )
کنن   الم ه بر  وان دیشهنبسهبن   دسهتورنورسهبنی هسهتن  ک  ارن  اژه را قد  الن( ابجرل  بببن1384)

( اب »هم« بب  110: 1363هب دعنی  اژة »هم« تأکد ی النوان ش ه اس،  شفبئی )ارن، در ارن بررسهی
دان   رسه  هربن نقش قد ی اسه، بررا آن را فبق  دعنبی  اژگبنی دینظر دیکن  ک  ب نبم ادا  ربد دی

 کن    نقش آن را تأکد    تش ر  دعنب بدبن دی
 

بب نبم    -1 دهن    دکتر جفری هدگ ب  بور دشترک بدن دانشابه  برر نظر دکتر دحر  راسخ  HAMBAMلر ژة لددره گفتبری 
 بواللی سدنب   دانشابه ببدارگ آلربن در حبل انجبم اس،  نشبنی بریط:  

 https://multicast.aspra.uni-bamberg.de/resources/hambam/ 

2. G. Lazard 

https://multicast.aspra.uni-bamberg.de/resources/hambam/
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( »هم« را حرف ربط در سبیتبر د  کلر ، د  الابر  رب د  جرل   248:  1374وی )انوری   گد
( ندز 18:  1371کنن  ک  دارای لبر  رب نقش ردسبن هستن   شررع، )ک  رابطة هراون دارن  بدبن دی 

 کن   نقش حرف ربط را برای »هم« النوان دی 
لژ هش ارن  ددبن  )در  کلابسی  دقدق 1369هب،  نابه  ب   (  نقش تری  انواع  دارد    هب    ارن  اژه 

هبری  دان    نقشاس،  ا  »هم« را رک النصر من نقشی دیهبی آن را در فبرسی بررسی کردهصور  
نقش ب   ندز  را  داهم  ضردر  غدرفعلی    جزء  دتقبب ،  ضردر  »هم«  ابجرل   افزارشی  قد ی    هبی 

 افزار   دی 
توان   تجورزی بررسی ش ه اس،  »هم« را نریدر کلدۀ ارن آثبر، کلرۀ »هم« اب در  دستور سنتی  

توان  ب  ن تغددر دعنب در سطح جرل  حرک، کن  ادب حرک، هم بب تغددر  قد  دانس، بررا ا اًل، قد  دی
جرل    دعنبری  ببر  کبهش  ساب  ابجرل   هم  حذف  ارند   ضرن  بود   یواه   هرراه  جرل   دعنبری 

بب توج  ب    کبر برد  توان د ببر در جرل  ب ب »هم« را دیشود  قد  قببلد، تدرار در جرل  را ن ارد اددی 
ارن دطبلعب ، لژ هش حبضر بب نابهی دربدبنی ب  تحوال  »هم«، گبدی دهم در دطبلعة ارن النصر  

 بببنی در فبرسی برداشت  اس،  

 ی شدگ ی دستور    3
  2  تراگو   1شود  هبلردیدوجب آن ب  اددبنب  دستوری افز ده  ش گی فرآرن ی اس، ک  ب دستوری

شه گی فرآرن  دربدبنی اسه، ک  در کنن : دسهتوریگون  تعررف دیشه گی را ارن(، دسهتوری1993)
گدرد رب رک کلرۀ  شههود   نقش دسههتوری دیبی آن رک سههبی، رب النصههر  اژگبنی اب دعنب تهی دی

 3هرچندن تعررف نورده(  بنب ب  ارن تعررف   1993شهود )هبلر   تراگو ، تر دیدسهتوری دسهتوری
ده   در صور  ا ل رک کلرۀ  اژگبنی ب  رک کلرۀ نقشی ( ارن فرآرن  ب  د  صور  رخ دی2009)

تر  شه گی ا لد (   در صهور  د م رک کلرۀ دسهتوری دسهتوریشهود )دسهتوریرب دسهتوری تا ر  دی
ببرارن کلرب  دعنبی  هب فبق  دعنبی  اژگبنی هسهتن    بنشه گی ثبنور (  افزارشهیشهود )دسهتوریدی

کن  هب در فبرسهی نو بر ارن ندت  تأکد  دیهبی دسهتوری ارن افزارشهیدسهتوری دارن   نقش -دنطقی
هب رخ داده اسهه،   شهه گی ثبنور  در دورد آنان ، بنببرارن دسههتوریتر شهه هک  ارن کلرب  دسههتوری

هب( لدشههتر دفبهدم    کبهشههیهب  کن  ک  اجزای کبنونی )افزارشههی( هم بدبن دی163: 1991) 4کندش
 
1. Hopper           2. E.Traugott 

3. M. Norde          4. E. König 

 

 



223 
  1۴00، پاییز و زمستان 10/ 17شناسی،  زبان و زبان 

 
 ی »هم« در فارس

 

انه  که  ابنظر  ی ارن تر شههه هکردنه    ارن دفهبهدم اکنون انتزاالیتری را ردزگهذاری دی اقعی   الدنی
هبی فبرسهی نو ندز اب رهاذر فرآرن  ترشه ن اجزای کبنونی اسه،  افزارشهیدهن ۀ دسهتوریندز نشهبن
ان   در اداد  ب  دعرفی ارن گرفت  هبی دسهتوری ج ر یان    نقشتر شه هشه گی دسهتوریدسهتوری

 لردابرم هب دیهبی دستوری   تحلد  آننقش

 ی ش ی افزا    4

در   aunدر آلرهبنی      sogarدر فرانسههه ،    mêmeدر انالدسههی،   evenههب کلرهبتی دهبننه   افزارشههی
بور سهنتی، برردجروالۀ کلرب   در فبرسهی( هسهتن   ارن کلرب  ب   حتی   همدعنی اسهربندبری )ب 

ان   دنظور اب کلرب  دنطقی کلربتی اسه،  قرار گرفت  2دسهتوری -، قد هب   کلرب  دنطقی1نقشهی
دار هسهتن   الل، ارن ادر آن اسه، ک   ک  دعنبی دسهتقلی ن ارن    تنهب در ببف،   هرراه کلرب  دعنی

ههبی تصههررفی صههرف  جهبراهبه دتنوالی در سههطح جرله  دارنه    در ببهبنههب دهبننه  قده ههب  افزارشههی
 شون  نری

هب دبنن   هرراه برجستای نواری اس،  افزارشی رژگی اصلی ارن کلرب  تعبد  بب کبنون جرل  ب 
هب بب توج  دهن ۀ کردتی برای کبنون جرل  هستن    دعنبی آنکنن    نشبنالر  دی  3سورهبی  جودی

هب دتفب   اس،  حوبه آن بخشی اب جرل  اس، ک  بب ح ور آن  4ب  جبرابه کبنون در جرل    حوبۀ 
بب    5هب بب شرط ص ق  کن   هرچندن افزارشیافزارشی دعنبرش تغددر دی  جرل  در ارتابط ندستن  بررا 

 هب اب جرل  گزاره هرچنبن صبدق اس،  ف آنحذ
هبی سبده  شون   افزارشیتقسدم دی   7  د رج   6هب بب توج  ب  کبنون جرل  ب  د  دستۀ سبدهافزارشی

نشبن افزارشیتنهب  اّدب  هستن ،  کبنون  برای  کردتی  نشبن دهن ۀ  بر  الم ه  د رج  دادن  هبی 
نشبن  8هبری جبرازرن کبنون،  در گبهبرای  هستن      دهن ۀ  ندز  کبنون  ب   نسا،  شنون ه  رب  گورن ه 

جبی کبنون قرار گدرد   گزاره برای آن هم صبدق ببش    توان  ب  جبرازرن اربش رب کردتی اس، ک  دی 
 دهن ۀ بعد تررن جبرازرن برای کبنون هستن   هبی د رج هردش  نشبنافزارشی

 
1. functional word         2. syncategorematic 

3. existential quantifier        4. scope 

5. truth condition         6. simple additive 

7. scalar additive         8. alternative 
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 یی معنا   ۀ نقش    5

شه گی رک  اح  بببنی کبربردهبی من گبن  کسهب  اب رهاذر فرآرن هبی تبررخی هرچون دسهتوری
هب   کبربردهبی رک  اح  بدبنی در نظبم بببن ب  تحلد   کن   نقشۀ دعنبری بب نربرش الاوی نقشدی

هبی رک  اح  بببنی کن   هرچندن، هرۀ ر ابط بدن نقشه بببنی ارن  اح  دذکور کرک شهبربنی دی
(  2013)  1بور ک  هسهرلر،شهود  هربنلذرر دیبنصهور  دلروس    اضهح بب نقشهۀ دعنبری ادد ب 

هبی گونبگون رک النصهر بببنی برلبرۀ دعنبی آن کن ، نقشهۀ دعنبری ابزاری برای نربرش نقشبدبن دی
شهون   دسهدر اشهتقبق رک هم دتصه  دی سهدلۀ یطوط ب هبی رک کلر  ب اسه،  در ارن نقشه  نقش

توان دنابل کرد تب دشههخص شههود نقش لبر    دق م هب دیکرک یطوط   لددبننقش اب دراری را ب 
 ای اب ارن نقش  قبب  دشبه ه اس،:ک ام بوده اس،  در اداد  نرون 

 

 

 

 

یخی  -1شکل   نقشة معنایی تار

 باستان تا امروز   ی »هم« از فارس   ی ها نقش    6
اسه،  ب  ارن هبی هم اب فبرسهی ببسهتبن تب فبرسهی دعبصهر بررسهی شه هدر ارن بخش اب لژ هش، نقش

 آر  دس، دیهبی دختلف بببن فبرسی ب ترتدب، نقش ارن  اژه در د ره 

 باستان   ی »هم« در فارس    1- 6
دقد  در سهبیتبر کلرب  در ه بدبن درار سهتبک  در فبرسهی ببسهتبن، »هم« در دقبم تدواژ  ابسهت  رب ب 

؛ 1393د س،، بوده اس، )حسن  /-hama-// ،ham-/  /  haهبی /صور  اس،  ارن تدواژ ب ش ه
النوان  ( به 2011،  3ندز بوده اسههه، )بهبرتولوده  /hāmaصههور  /(  در ا سههتهبری به 1373،  2ددنزی

 
1. M. Haspelmath         2. D. N. MacKenzie 

3. C. Bartholomae 

 

1نقش   

 

4نقش                         3نقش                       2نقش   
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صهف،  اژه »هم« در لدشهون  در سهبیتبر اسهم، صهف،   فع  کببرد داشهت  اسه،  در سهبیتبر اسهم    
سهبیت  ک  دارای هبری دیرفت  اسه،   صهف،کبر دیدعنبی "دشهبرک،، هردبری   داشهتن اشهتراک" ب 

شهه ن ب  اسههم "ل ر"    هبی برر، لدشههون  »هم« بب اضههبف النوان دثبل، در نرون ارن دعبنی ببشههن   ب 
ر د  انسهبن هسهتن  ک  ل ر رب  دبدر" سهبیت  اسه، ک  دنظول ر"   "همهبری بب دعنبی "هم"دبدر" صهف،

 دبدر دشترک دارن :

1) avahyā Kabūjiyahyā brātā Bardiya nāma āha hamātā hamapitā 

Kabūjiyahyā  

‘Of that Cambyses there was a brother, Smerdis by name, having the same 

mother and the same father as Cambyses’ 

 ’ل ر بب کراوجد دبدر   همآن کراوجد  را برادری بردرب نبم بود، هم‘

کبر رفت  اسه،   در ارن نرون   در دثبل برر اب لددره فبرسهی ببسهتبن، لدشهون  »هم« در جبرابه اسهم ب 
 در ارن د ره هستدم: /-ha/شبه  کبربرد صور  درار »هم« رعنی  

2) anudim hakarta˚ hyā avaθādim paribarāmiy 

‘him according to his cooperative action, him thus do I reward’ 

 ’دهم کن ، ا  را دتنبسب بب هردبررش، ا  را لبداش دی دردی را ک  هردبری دی‘

فعبل بوده اس،  در ارن سبیتبر، »هم« ب  ادب لدشهون  جبلب توج  در فبرسهی ببستبن، لدون  »هم« بب ا
شه ه اسه،   در دعنبی "هردبری   دشهبرک،" بوده اسه،  در ارن سهبیتبر،  بریی اب افعبل اضهبف  دی

د  ندت  قبب  توج  اسه،؛ نخسه،، تنهب افعبل دح  دی هسهتن  ک  لذررای »هم« در جبرابه لدشهون   
اسه،   دعنبی "هردبری   بب هم رخ اضهبف  شه ه  النوان قد  ب  ارن افعبلهسهتن    د م ارند  »هم« ب 

کن ، دبنن  افعبل  افزار   درنتدج ، »هم« بب اتصهبل ب  فع  نقش قد  حبل، را ارفب دیدادن" را ب  آن دی
  ده :کن    دعنبی اصلی فع  را تغددر نریلدشون ی الر  نری

3) adam frāstāyam vispadā atar dahyāʋa kāra hamātaxšatā (kent, 

1953:130) 

‘I sent off everywhere among the provinces. The people unitedly worked 
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upon it’ 

 ’دن ارن کتدا  را در هر  اربل، فرستبدم  دردم هردبری کردن  ‘

اس،   تنهب در قبلب لدشون  بب توج  ب  شواه  فوق،  اژه »هم« در فبرسی ببستبن صور  آباد ن اشت 
 اس، ت ( کبربرد داشت )ستبک  ابس

 انه ی م   ی »هم« در فارس    2- 6
 اس،: هبری در اداد  ذکر ش ههبی »هم« در ارن د ره بب ارائ  نرون بب بررسی لددرة فبرسی ددبن ، نقش

 شوند ی »هم« در مقام پ    1-2-6  
النوان جزئی اب هبی »هم«، در نقش جزء اسهری   صهفتی   در اقع ب در فبرسهی ددبن  ردی اب نقش

اسهه،   در دنببعی ک   کلرة درکب ظبهر شهه ه اسهه،، ادب در ارن د ره، لدشههون  فعلی ابددبن رفت 
کبر نرفت  اسه،  در دقبم جزء اسهری   صهفتی،  بررسهی شه ه، ارن  اژه در جبرابه لدشهون  فعلی ب 

 اس،:دعنبی "هردبری، هرراهی، دشبرک،   شابه،" دورد استفبده قرار گرفت »هم« ب 

6) Bē agar ašmā bayān sahēd ēn dēn ī abēzag hilēd, abāg amā ham-kēš 

bawēd ēg-itān pad xwadāyīh parastēm. 

ادب اگر شرب ی ارابن را لسن  افت  ) ( ارن درن لبک )را( بهلد  ) ( بب دب هرددش شور  شرب را ب   ‘
 (50:1371)دتون لهلوی،  ’ی ارابنی لرستدم

کبر رفت  اسه،  در اداد  شهواه ی « ب -"هرددش" در جبرابه صهف، بب جزء »همدر دثبل فوق،  اژة 
 شود:اب ارن نرون  در جبرابه اسری ندز دشبه ه دی

7) Pas har mardōm az bayaspān azd mad ō dar ī wištāsp-šā āmad hēnd pad 

ham-spāh ud tumbag zad 

 

گشتبسب شبه آد  ب  )هنابم( هرسربهی   تناک  لس هر دردی را )ک ( اب لدک آگبهی آد  ب  درگبه  ‘
 ( 51:1371، دتون لهلوی) ’بده ش 

اسهه،  ارن در هر د  دثبل فوق،  اژة »هم« هرراه رک یط فبصههل  ب   اژة لس اب یود دتصهه  شهه ه
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هب ندز ارتابط دحدری بب  اژه ن ارد   نشهبن اب دارد ک  ارن لدشهون  در ارن جبرابهگون  نوشهتن، بدبن دی
هبری ندز ارن  اژه، اگرم  در نقش   دعنبی جزئی اب کلرة ک  در دثبلده   منبندی 1آبادش گی قوع  

اسه،   ارن شهواه  ب  ر ن  آبادشه ن  اژة هم در فبرسهی صهور  آباد نابشهت  شه هدرکب اسه،، ادب ب 
 بخش :ددبن  قو  دی

8) andar xwadāyīh ī kāūs andar ham hazārag dēwān stahmag būd 

“During the rulership of Kāūs, the same millennium the demons became 

string”(Daryaee, 2002: 30) 

 )هم در جبرابه لدشون ه صفتی(  ’در بول فردبنر اری کب  س، در هرهزاره، درو قوی ش ‘

9) wištāsp-šā abāg pusarān ud brādarān, wāspuhragān ud ham harzān ī 

xwēš ēn dēn ī māzdēsnān az Ohrmazd padīrift. 

 

گشتبسب شبه بب لسران، برادران   شبهزادگبن   هرراهبن یورش ارن درن لبک دزدرسنبن را اب هردزد  ‘
 (49: 1371)دتون لهلوی،  ’لذررف،

 ساز ه ی پا »هم« در مقام حرف ربط هم    2- 2- 6
برای را نبظر بر آن ل(، هم1394کهن   احر یبنی، ( )ندز رک  نغزگوی2004    2007هسههرلر، )

شون  هب د  رب من   اح  اب نوع ردسبن بب هم ترکدب دیدان  ک  در آنهبی نحوی دیدست  اب سبی،
هب تغددری شهبن بب سهبرر النبصهر ابراف آنبوری ک  ر ابط دعنبری ا لد تب  اح  بزرگتری بسهببن ، ب 

ای رب بن ی  صههفتی، حرف اضههبف   هبی اسههری، فعلی، توانن  اب گر هلبر  دیهبی همندن   سههبی،
سهبب ربف،  لبر النوان حرف ربط همتشهدد  شهون   در فبرسهی ددبن ، »هم« در دقبم کلرة نقشهی آباد ب 

 اس،:ش ه

10) wahmān ī wahmān ōwōn ēn dib az guft ud gōwišn ī ham-dādistānīh ī 

ham wahmān ī wahmān ud ham wahmān ī wahmān, pid wahmān ī 

wahmān wābarīgānīh rāy pad gugāyīh ham wahmān ī wahmān ud wahmān 

ī wahmān ud wahmān ī wahmān. 

 
1. debonding 
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 گورش هر استبنی  هم بهربن  بهربن   هم بهربن  بهربن )   گون  اب گف،بهربن  بهربن ارن سن  را آن‘
بهربن  بهربن   بهربن  بهربن  ندز( برای االتربد ل ر بهربن  بهربن براسبس گواهی هم بهربن  بهربن    

 (175: 1371، دتون لهلوی) ’)نوش،(

صههور  »هم     هم    « آد ه  سههبب، بب جف، یود ب لبر النوان حرف ربط همدر دتن فوق، »هم« ب 
کبر رفت  اس،؛ در دثبل برر دنظور هم  اس،   اژة »هم« در ارن دقبم در دثبل درار، هرراه »تب« ندز ب 

 "مبرلبربن گنگ"   هم "مبرلبربن گورب" اس،:

اب مبرلبی گنگ تب گورب   نبدان ک  دن یود بب ارن آردن  همبلد  دن ادر ب، ان ر دش،، ( 11
 (107: 1386ب ر م )کبرنبدۀ اردشدر بببدبن،  

 
12) ham meh ud ham keh ud ham xwadāy ud ham bandag driyōš mardōm 

ud azād mardōm frōdtar-iz mard pad ōy mān āyēd. 

 

هم د    هم ک  )=کومدتر(   هم ی ای   هم بن ه، در رش دردم   آباددردان ) ( ندز فر تر در ب  ‘
 ( 115: 1371)دتون لهلوی،  ’آن یبن  )=دقبم   جبرابه( آر 

 ی ش ی »هم« در مقام افزا    3- 2- 6
شههود  »هم« در سههبب نریلبر حرف ربط همالنوان کلرة نقشههی تنهب دح  د ب  آبادشهه ن  »هم« ب 

اسهه،  در ارن کبربرد، گورن ه رب  کبر رفت صههور  آباد ب فبرسههی ددبن  در دقبم کلرة افزارشههی ندز ب 
نورسههن ه قصهه  دارد، ابمالبتی ج ر  ب  ابمالب  لدشههدن بدفزار    در اقع دعنبی "افزارش" در آن 

 نربربن اس،:

13) ud ka ēd xīr ham-gōnag būd, ham wahmān, ham wahmān rāy pad 

windišn pādixšāyīhā kard up pas az kardas ī ēn paymān, ham wahmān 

wahmān rāy weh sahist dōšīd  
 

  مون ارن یواست  هراون  بود، بهربن هم، بهربن را ب  لبدشبهی قاول کرد   لس اب )دنعق ( کردن  ‘
 (174: 1371)دتون لهلوی،  ’بی لسن ر یوارن لدربن، بهربن هم، بهربن را ب 

سبسبن نبم بود تب لنجردن لسر هرچنبن   هم( تب بهن  ستبن ان ر بررد   اب  ی لسری دبن  14
 (52: 1329)سبسبن( نبم هری نهبدن  )کبرنبدۀ اردشدر بببدبن، 
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 (39: 1386نربئد    شتبف، )کبرنبدۀ اردشدر بببدبن،  هم( ارد ان ان کی 15

سهههبب، تهأکده    افزارشههی  لهبره در شههواهه  فوق اب فهبرسههی ددهبنه ،  اژة »هم« در دقهبم حرف ربط هم
اسهه،   درنتدجه ، در ارن د ره »هم« در ارن د  نقش دمهبر کهبر رفته صههور  کلرهة نقشههی آباد به به 

اسه،   درجه، ( داشهت 131    3:  2009بداری )نورده،  اسه،   درنتدج  دسهتوریآبادشه گی شه ه
شه گی اشهبره شه  ک  النبصهر نقشهی بی  در بخش دسهتوری اسه، شه گی الر  کردهیمف دسهتوری

شههون  )ر ک   بداری النبصههر آباد دیشههون ، ارن در حبلی اسهه، ک  در دسههتورییبدبن دقد تر د
 ( 1395کهن،  نغزگوی

 »هم« در فارسی نو  6-3
هبی دتع دی را در فبرسههی نو کسههب کرده اسهه،  بریی اب دردقبرسهه  بب فبرسههی ددبن ، »هم« نقش

چون نقش الّلی در ارن د ره هبی آن اب فبرسهی ببسهتبن تب نو اداد  لد ا کرده، ادب بع هی درار هرنقش
 اضبف  ش ه اس، 

 ساز پایه»هم« در مقام حرف ربط هم 6-3-1
کنن ، هرچنبن  هم  صه  دیهب   جرم  را ب هب، گر هسهبب ک   اژهلبر النوان حرف ربط همب  »هم«

 شود در فبرسی نو ندز دشبه ه دی

اب درددبن شهرهبی درار    هماب الرب صحرا نشدن      هماب دّددبن      هم( ربران ا  بسدبر گشتن   16
 (  1095: 1356)تفسدر باری، 

 ( 95: 1349الوقبرع، لغز اس، هم دعرب )ب ارع همان  ک  آن ( لغزی فردوده17
 ( 51: 1351اب الجم )تبررخ بخبرا،  هماب الرب    هم( درددبن را نددو داشتی 18

م« در ارن نقش، د  الابر  رب  اژه را ک  دارای هبی فوق دشهخص اسه،، »هبور ک  اب الابر  هربن
توان بریمف  سههبب را نریلبر نقش ردسههبنی هسههتن  ب  رد رار لدون  داده اسهه،  حر ف ربط هم

هبی »هم«  (؛ ردی اب تفب   160: 1393دهن ،  سهبب، در آغببجرل  آ رد )راسهخحر ف ربط  ابسهت 
 کبر برد:توان آن را در آغببجرل  ب رن اس، ک  دیسبب در البر در ارن دقبم بب سبرر حر ف ربط هم
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کبر آل بور  تابه گش،   اددر دحرود یراسبن بارف، )تبررخ بدهقی،   همکبر سبدبندبن      هم(  19
1383 :413 ) 

 (  79: 1351البلم )تبررخ بخبرا،  همباه  بود  هم( 20
 ( 275: 1357السلف، بشرشدر )تجبرب  همبقلم حدم کن     هم( 21

 »هم« در مقام حرف ربط عّلی  6-3-2
اسه،، حرف ربط الّلی اسه،  حرف ربط الّلی  هبری ک  »هم« در فبرسهی نو کسهب کردهردی اب نقش

نبظر بر الل،   دعلولی د  بن  اسهه،؛ ب  ارن صههور ، رک بن ، سههاب ری اد بن  دراری اسهه،  
هبی لدش اب آن دشهبه ه نشه ه د ره النوان کلرة ربط الّلی در (  نقش »هم« ب 1392کهن،  )نغزگوی

 اس،  در فبرسی نو ارن نرون  اب آن ربف، ش :

 ( 113: 1352اب بهر تو بود )درصبدالعابد،  هماگر بب توهم نسبیتم ( 22

 »هم« در مقام افزایشی  6-3-3
هبی  »هم« در نقش افزارشههی در فبرسههی نو ندز هرچنبن نقش یود را حفق کرده اسهه،   در الابر  

 اس،:آ رده ش ه 14تب قرن  4شود  در اداد  جرمتی اب لددرۀ فبرسی نو اب قرن بربدی دشبه ه دی

: 1335ب ان ترتدب ک  آن جب گفتم اب سنگ تراشد ه )سفرنبد  نبصریسر ،    هم  درجب   (  23
55 ) 
 بخرر  اب حسن بن دحر  بن ببلو  ب  ده هزار  همالّل  آن دوضع را  اددر اسربالد  رحر (  24

 (  39: 1351درم )تبررخ بخبرا، 
بدس،(  25 سبل  در  ک   دانم  دن  دن  نشون     غرق  باذرن     جدحون  اب  کس  نشوم    همهزار 

 (  113: 1327)مهبردقبل ، 
بددن  (  26 احوال  در  افمک ظبهر کرد،  ابابق  در  ق ر   کربل    کرد    هم  هرچنبنک  ظبهر 

 (  43: 1340، الر ارب  الحدبرب    لوادع)جوادع 
 ( 92: 1352یدزی رسد  )درصبدالعابد، اب شب هملس ارن آف، ب  تو ( 27

 »هم« در مقام پیشوند  6-3-4
»هم« در نقش لدشهون  اب فبرسهی ببسهتبن تب د رة فبرسهی نو هرچنبن نقش یود را حفق کرده اسه،،  
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یورد   اژة »هم« در ارن د ره ندز هربنن   مشهم دیو   در تربم قر ن ب ارن کبربرد در دتون فبرسهی ن
دعنبی "دشههبرک،   هردبری" کبربرد  سههببد   ب د رة لدش، بب لدوسههتن ب  اسههم، صههف،   اسههم دی

 فرا انی دارد:

 (  77  : 1362  )باری،   داش،   همراه   بهش،   برگ   اب   مدزی   آد    فر د   هن   کوه   بر   آدم    قتی   ( 28
 ( 40: 1374دبفد ، ده  )فد  گونبگون دی هبی دع ن هرچندن ندز  جابل( 29
 ( 118: 1352داستبن ببش )درصبدالعابد، تو ندز بب دن ک  داستبنم هم( 30
 (  25: 1300ارشبن مون دح  االتربد نابش  هرراه ندز ندبرن  )تذکرۀ شبه بهربسب، ( 31

 1»هم« در مقام ضمیر متقابل  6-3-5
 oneشهود )در انالدسی دعبدل کبر برده دیدادن رک الر  رب رابطة دتقبب  ب ضهردر دتقبب  برای نشهبن

another    each other   هبی ان کی دشبه ه ش ، اس،(  نقش ضردر دتقبب  در فبرسی نو در نرون
دتقبب   تررن ضردر هبی لدشدن بببن فبرسی دشبه ه نش ه اس،  دهمدر حبلی ک  ارن ضهردر در د ره 

در فبرسهی »هر رار« اسه، ک  در لددرة ارن لژ هش اب فبرسهی نو، تنهب رک شهبه  اب آن ربف، شه ؛  
النوان هبی ضهردر دتقبب  رب شه ه اسه،؛ ب هب در ارن کبربرد در بریی کتب دسهتور بب نبم سهبرر نرون 

  »هر رار«  هبی درار ضهربرر دتقبب( ترکداب  دتع د اب »هم« را صهور  143:  1384دثبل، البار )
کنه   در بریی دوارد بهب نهبم دترم قده ی )بهبهم/ ابهم/ به  هم/ درهم( اب آن رهبد    »رده رار« النوان دی

هبی بدشهتری ربف، شه  (  در ارن کبربرد نرون 152: 1398باده،  شه ه اسه، )ر ک  قدبسهون    بادب
 شود:ک  در اداد  دشبه ه دی

 (  3: 1345نزد رزدان رفتن  )تبررخ بارستبن،  باهمدهر فدر ب قاول کرد بریبستن    ( 32
در ادای تدبلدف د لتی ب  حدبم ندز سرکشی    همدیگرشود ک  ب  الم ه نزاع بب    گبهی دی(  33
 ( 117: 1328بدگ،  نبدۀ ابراهدمسدبح،کنن  ) دی 
در کتبب، قد  آن ندز ش ه ک  لدش اب ظهور ارن حبال  ددبنۀ شدرباد سلطبن   دلک النبر،  (  34

 ( 88: 1274رسد ه بود )تبررخ گدمن،  بهملعلوان بساب اب اسابب  حش،   دغبرر  

 
1. Reciprocal Pronoun   
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  در ان هنابم دربلک یراسبن ندز ک  اب آن د  فتن  بزرگ برکران بود بساب شورش   دالوی  ( 35
استقمل سی هزار کس افغبن  اب الی در دارالسلطن  هرا    بغدبن دلک دحرودیبن  الی  الر،  

 ( 61: 1332برآد  )تبررخ حزرن،  بهم  بوس ندرر ب در دشه
یوردن    هربن ددوه لدچد ه بود   فرشتابن اب ددوه آن دی   درهمهبی دری، درنوع  شبی (  36

 ( 67: 1362بود ک  ی ا ن  آدم   حوا را اب یوردن آن دنع کرده بود )تبررخ باری، 

 »هم« در مقام جزء فعلی 6-3-6
 اژة »هم« در فبرسهی نو داراسه،، نقش جزء فعلی اسه،  النبصهری اب هبری ک  ردی درار اب نقش

(،  134:  1393دهن ،  شههون  )راسههخارن قاد  تغددرنبلذرر هسههتن    در لدون  بب فع ، اب دعنب تهی دی
کبر نرفت   اگرم  جزء فعلی شهابه، ظبهری ب  صهور  آباد آن دارد،  لی در ارن کببرد در ارن دعنب ب 

ارن نقش بهب حرف اضهههبفهة "بر" کهببرد دارد  در ارن دقهبم، ارن  اژه دعنهبی فعه    اسههه،   اژة »هم« در
توان ارن جزء فعلی را هرهبننه   دهه ؛ ادهب نریکنه  را تغددر دیاصههلی که  در سههبیتهبر آن شههرکه، دی

لدشهون هبی فعلی در د رة ببسهتبن دانسه،؛ مراک  در د رة ببسهتبن تنهب دعنبی "دشهبرک،   هردبری"  
ک  در ارن دقبم در فبرسهی نو، دعنبی ج ر ی  ابسهت  ب  فع  اصهلی  شه ، درحبلییاب آن حبصه  د

النوان دثبل در جرلة برر )تنهب شههبه  ربف، شهه ه اب ارن د ره(، فع  »بدن« یود شههود  ب ارجبد دی
 کبر رفت  اس،:کردن" ب کردن رب  رراندعنبی "یرابدعنبری دستق  دارد ک  در ترکدب بب »برهم« ب 

نبدۀ  سدبح،رب ارند  یود ندز دبنن  آن ادتدبب دراری تحصد  نربرن  )  برهم بزنندرب آن را  (  37
 ( 92: 1328بدگ،  ابراهدم

کید  6-3-7  »هم« در مقام تأ
شهود   بب ابمع نو در ای کمدی توصهدف دیهب اسه، ک  غبلاًب ل ر هتأکد  رک ل ر ة لدچد ه در بببن

هبی شهنبسهبری تأکد  اسه،  تأکد  هب تددة جرل  ردی اب نشهبن بنجرل  هرراه اسه،  در بسهدبری اب بب 
هبی گونبگون بب اسههتفبده اب ابزارهبی آ اری، صههرفی   نحوی نشههبن داد  بریی اب توان در بببنرا دی
(  22: 1384دهن ،  جورن  )راسههخهب اب ردی اب ارن ابزارهب   بریی اب هرة ارن ابزارهب بهره دیبببن

شههود   اژة »هم« ردی اب ارن اددهبنهب  اسهه، که  بهب  ة ارن اددهبنهب  اسههتفهبده دیدر فهبرسههی اب هره 
کبر  النوان افزارشهی ب دربرداشهتن تددة جرل ، تأکد  در سهببة دورد نظر دارد  در شهبه  ا ل، »ندز« ب 

لذرر ندس،،  اژة »هم« نقش تأکد  را دارد   رفت  اس،   مون کبربرد د  افزارشی در رک گر ه، اددبن
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دثبل د م ندز بب  جود حرف »تب«، »هم« دربردارن ة نقش تأکد  اسهه،  در دثبل سههوم، »هم« بب  در 
 توج  ب  سبیتبر ابمالی جرل ، ارن نقش را دارا اس، 

 ( 40: 1387در یبنۀ دألوف دفرد اب دتعّلقبن دوقوف گرداند ن  )جهبناشب،   همدرا ندز ( 38
اب دن شبد گردد    همارن دژده دن برم ک  دن بودم ک  آن ر ب روسف را اب ل ر بخواستم تب  (  39

 ( 803: 1356)تفسدر، 
 (  38:  1374دبفد ،  نربب )فد   همتر ب  حق راهی هس،؟ فردود:  سوال کرد ک  اب نربب نزدرک(  40

 »هم« در مقام حرف ربط تغییر موضوعی  6-3-8
ده   تغددر دوضهوع ب   النوان حرف ربطی اسه، ک  دوضهوع را تغددر دیکببرد »هم« در ارن نقش، ب 

تری تغددر کن    ارن دعنی اسه، ک  دوضهوع جرل  اب دوضهوع جبری ب  دوضوالی ج ر  رب دوضوع قا 
(  تفب   تغددر دوضهوع در ارن 2016،  2  بلدبئف 1شهود )فورکرارن نقش ب  انسهجبم ببف، دربوط دی

الابرتی فع  جرل  ردسهبن ببشه ، »هم«  هب در ارن اسه، ک  اگر الر  انجبم شه ه رب ب دورد بب افزارشهی
ک  در تغددر دوضههوع، د  الر  دتفب   د نظر اسهه،   گورن ه قصهه  دارد افزارشههی اسهه،؛ درحبلی

نظر بدبر ، ادب ببر  اظهبر  د  جرل ، »هم« تأکد ی ب دوضههوع دورد نظر را تغددر ده   شههبر  در تحل
بودن  بخش  تغددر  دوضههوع بب  کرد ک  کلرة ربط دراری در جرل   جود ن ارد، در ارن شههبه ، هرراه

 ابمع نو، یود شبه ی بر ارن ادالبس،:

 (  68: 1328بدگ، نبدۀ ابراهدمب  دنزل آد رم یوابد رم )سدبح، هما  رف، دب ( 41

 هم« در مقام حرف ربط موصولی » 6-3-9
ردی اب شهواه ی ک  اب فبرسهی نو ربف، شه    جبلب توج  اسه،، کبربرد »هم« در نقش حرف ربط 

توان  ب  هرة  ای اسه، ک  ب  اسهم رب ضهردر  ابسهت  اسه،   دیدوصهولی اسه،  بن  دوصهولی بن   ابسهت 
ربط دوصهولی در فبرسهی،    (  حرف 89: 1393دهن ،  جز گزاره ارجبع ب ه  )راسهخالنبصهر جرل  ب 

شهود ک  در ارن دثبل  اژة »هم« ارن نقش را براله ه  »ک « اسه،، ادب بب توج  ب  نرونة برر دشهبه ه دی
 گرفت    بخشی ک  برر آن یط کشد ه ش ه اس،، بن  دوصولی در توصدف »شهر« اس،:

 
1. D. Forker          2. B. Belyaev 
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  تدای یوشهم شهری اس، بب بببار   دسج  جبدع   حربدب  هر  ترآن را دح ث  گورن   (  42
 (  8: 1335)سفرنبد ، 

 

 اب ارن دورد، در لددرة دنتخب فبرسی نو ارن لژ هش، تنهب دورد ببال ربف، ش   

 »هم« در فارسی معاصر و پیکرة گفتاری  7
بببن فبرسهی دارای د  گونة گفتبری   نوشهتبری اسه،  بررسهی لددرة گفتبری فبرغ اب نوشهتبری دارای 

هبی بدن فبرسههی گفتبری   نوشههتبری  فبرسههی اسهه،؛ اب رک جه،، تفب   اهرد، ببربی در بببن 
ههبی ببهبنی ضههر ر  دارد   اب جهه، درار، لددرة گفتهبری   جود دارد که  دطهبلعهة آن در لژ هش

بور بادعی  ده  تب بببن ب هبری ببرب اب بببن بادعی گورشهوران دردسهترس لژ هشهاران قرار دینرون 
لژ هش حبضهر، فبرسهی دعبصهر، لددرة نوشهتبری   لددرة گفتبری بببن بررسهی شهود  اب ارن ر ی، در 

آد ه اب ارن د  لددره در اداد  بدبن دسهه،هبی ب اسهه،  نقشبور دجزا بررسههی کردهفبرسههی را ب 
 اس، ش ه

 »هم« در مقام حرف ربط عّلی 7-1
ونۀ برر، بن  یورد  در نرمشههم دیالنوان حرف ربط الّلی در فبرسههی دعبصههر ندز ب نقش »هم« ب 

ده   اب ارن نرون ،  دارای »هم« دعلول بن  اصهلی جرل  اسه، ک  الل، ال م  قوع الر  را نشهبن دی
 شبه  برر در فبرسی دعبصر ربف، ش :

کرتر ب  سر  قتش    همسوباند    دن  بوری ک  در نش دل آدم را دیاب دل   ددبغ افتبده بود ب (  43
 ( 256: 1389هبی کوتبه، رفتم )قّص دی 
دب، دبدبن هردش  دی(  44 ددبد  یبنة  بود، دن هم د ستش داشتم )لددرة   قتی  ین ر    شبد 

 گفتبری(  
 بده ش ه بودم )لددرة گفتبری( لچ کردن ، ین ر ن ، دن هم  حش،لچ ( 45

 »هم« در مقام افزایشی  7-2
هبی اصهلی  اژة »هم« اسه،   در د رة دعبصهر ندز هبی بببن فبرسهی جزء نقشد ره نقش افزارشهی در  

هبری اب آن شهود  در ارن نوشهتبر ندز نرون هب   جرم  ربف، دیارن نقش ب  تدرار در انواع سهبی،
 در لددرة گفتبری   نوشتبری فبرسی دعبصر النوان ش ه اس،:
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ده  )مرن    لرن ، دی   همده  لول  یرج دیرک آیون  ب  دن گف، بر  یبنۀ ادبم جرع   (  46
1356 :16 ) 

 ( 30: 1356اب مشم بع  دحبفظ، کن  )مرن    لرن ،  هم هبی تو را ی ا کور   کچ ( 47
 داش، )لددرة گفتبری(   همدار  رک دق ار الوارض جبنای ( 48
 دنابلشبن رفت  اس، )لددرة گفتبری(   همآنهب بب دبشدن رفتن    ارن ( 49

 ساز پایه« در مقام حرف ربط هم»هم 7-3
بور  سهبب اب فبرسهی ددبن  تب فبرسهی دعبصهر در لددرة بببن فبرسهی  جود دارد  هربنلبر حرف ربط هم

تر ذکر شههه ، در ارن کهبربرد، د   اژة »هم« بهب د  جرله  رهب الاهبر  رهب حتی کلره  در دوقعده، که  لدش
حذف ردی اب د   اژة »هم« در سههبیتبر  گدرن   در فبرسههی دعبصههر گبهی شههبه   لبر  قرار دیهم
 لبر  هستدم:هم

افسردگد     همانازارتی،    همدلرشن اس،    همگوردم افسردگی، دنظوردبن  هر ق، ک  دی(  50
 اضطراب )لددرة گفتبری(   هم
 شوک  بودم )لددرة گفتبری(   همین م گرفت  بود  همدن ( 51

 »هم« در مقام پیشوند  7-4
شهود  ارن کبربرد  کلرب  دتع دی بب ترکدب »هم« در نقش اسهم   صهف، در ه دیدر فبرسهی دعبصهر،  

النوان لدشهون  صهف،   اسهم،  »هم« اب فبرسهی ببسهتبن تب فبرسهی دعبصهر  جود داشهت  اسه،   »هم« ب 
النوان نرون ، اب لددرة گفتبری   دتون نوشهتبری، شهواه  هبی بببن فبرسهی  جود دارد  ب در هرة د ره 

 ه اس،:برر ربف، ش 

 (  112:  1320بب ا  را لذررف، )سدر حدر،،    همکاری  سدرن  برای د د دعبش دبدری سن(  52
 )لددرة گفتبری(  بدبر   اشکالسیهمب  هوای ارند  رک یبنری ( 53

کید  7-5  »هم« در مقام تأ
آن ربف،  هبی بربدی اب تر در فبرسههی دعبصههر هرراه اسهه،   در گفتبر ندز نرون تأکد  بب کبربرد بدش

 شود:شود  در ارن کبربرد، شواه  برر اب دتون گفتبری   لددرة گفتبری در ه دیدی
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بب هربن ددنورسدی صبحب   آن شخص درار ی د،    همبع  اب آن رک سبال،   ندر  درار  (  54
 (  27: 1356شون  )مرن    لرن ، سفدر دشرف دی

ب   هم ببب  (  55 نبدحرم  ب  سرم دس،  آند  یبک  اب دس، دستاب ترس  بخورد  احتراب  شبن  دادن 
 ( 23 :1389هبی کوتبه، قّص داشتن  )

 دهم بچسادم ب  هردن قص  )لددرة گفتبری(  ترجدح دی هم لی بب ارن حبل ببب ( 56

 »هم« در مقام حرف ربط تغییر موضوعی  7-6
 نوشههتبری  جوددر دورد ارن نقش در لددرة گفتبری دوردی ربف، نشهه ، ادب شههبه ی اب آن در دتون  

بور قطع النوان کرد که  کهبربرد »هم« در ارن نقش ر نه ی کهبهشههی در فهبرسههی  توان به دارد  نری
 تری دارد:دعبصر داشت  اس،   ندبب ب  بررسی لددرة  سدع

 (  19: 1336دشغول ش م )کتبب احر ،  هماحر  رف، دن ( 57

 »هم« در مقام ضمیر متقابل  7-7
تر اسه،   در شهواه  بسهدبری در لددرة النوان ضهردر دتقبب  لررنگ»هم« ب در فبرسهی دعبصهر نقش 

یورد  در ارن کبربرد،  اژة »هم« هرراه حر ف اضههبفة "اب، ب ، بب،  مشههم دینوشههتبری   گفتبری ب 
 ر د کبر دیبرای، بر   در" ب 

 ( 22: 1356)مرن    لرن ،  دورهمشون  بع  اب شبم هم دی( 58
تو هم(  59 اگر  بربنی       یبن   آد   باهم  در  یواه   یوش،  ک   در   یواهی  یوان     یواهدم 

 (  40 :1389هبی کوتبه، قّص )
 نشستن  )لددرة گفتبری( جب دیرک باهمهبری دیتر   لسر هر   رک ترم ( 60
 آرن  )لددرة گفتبری(  دی کنار همهب تقرراًب هردش  ارن( 61
 اس، )لددرة گفتبری(   همدیگربب  هب دشدم  دب در ابد اج ر حبندربنارن( 62

 »هم« در مقام جزء فعلی  7-8
بور یورد  هربنمشم دیهبی بربدی در فبرسی دعبصر ب النوان جزء فعلی، نرون در کبربرد »هم« ب 

هبی قالی بدبن ش ، در صورتی ک   اژة »هم« در ترکدب بب فع ، الابر  فعلی بسببد ک   ک  در بخش
ن »سرهم  شود  در ارن دورد، افعبلی مودعنبری فبرغ اب اجزارش داشت  ببش ، جزء فعلی دحسوب دی
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هم  ش ن(، ب   نبراح،/الصابنی  -ش نهم بدن )نببود/یرابهم ررختن/ ب کردن )اب سر بببکردن(، ب 
ش ن(        یراب  -ش نهم یوردن )دنح هم افتبدن )گم رز ش ن(، ب ش ن(، ب آد ن )ان  هادن 

 شود: در فبرسی دعبصر ربف، دی

 همبهگفتن ن اش،، الصابنی ش ، یدلی    بن ة ی ا جبنشدن فردبن ه ک  درار حرفی برای(  63
 ررخ، )لددرة گفتبری(  

 یورده اس، )لددرة گفتبری(   همبهرک ببالنس شدردبری در شرب  ( 64

 »هم« در مقام قید  7-9
ردی اب دقوالتی ک  در فبرسههی دعبصههر اب کبربرد کلرة »هم« ربف، شهه ه اسهه،، در ترکدب الابر   

انه    تاه ره  به  قده  جرله  بهب ههب اب دعنهب تهی شههه هترکدهب،  اژهقده ی »ر ی هم رفته « اسههه،  در ارن 
(  2004)هسهرلر،،    1بر نهب هسهت در اصهطمح ب  ارن ترکدب ان  ( شه هgeneral inدعنبی "کًم" )

 یورد:مشم دیالنوان قد  جرل  در مندن ترکدای، تنهب در ارن دورد ب شود  کبربرد »هم« ب گفت  دی

دلرسن       روی هم رفتهی ک  ل ران   دبدرانربن برارربن ترتدب داده بودن     ادر دنزل تببه (  65
 (  53: 1389هبی کوتبه، توان گف، دجل  بود  ارد ش ه بودرم )قّص جبدع   حتی دی

 بست »هم« در مقام واژه 7-10
ارن نقش در اقع صههور  ج ر ی اب  اژة »هم« در فبرسههی دعبصههر اسهه،  در شههربر بسههدبری اب 

بوری ک  در بسهه، تا ر  شهه ه اسهه،؛ ب ببالیص در لددرة گفتبری،  اژة »هم« ب   اژه  جرم ، 
کبر نرفت  ببشهه   اب ددبن بسهه، ب صههور   اژهتوان ربف، ک  ب ای دیفبرسههی گفتبری، ان ک نرون 

ر ن    ببقی کبر دیبس، ب صور   اژههبی دتع د »هم« در فبرسی دعبصر، تنهب مهبر نقش ب نقش
ان  اب: حرف ربط تغددر دوضهوالی، تأکد ،  هب الابر  ان   ارن نقشبسه، نشه ههب تا ر  ب   اژهنقش

 هبری اب ارن دوارد در لددرة گفتبری قبب  دشبه ه اس،:ی  در اداد  نرون افزارشی   حرف ربط اللّ 

 کردرم )افزارشی(  )الوارض هم( تحر  دی عوارضم (66
 )دن هم( ین م گرفت  بود )الّلی(  منماصم ر  صحنة الجدب غررای  ( 67
 کرد، یدلی )تأکد (  )یدلی هم( شلوغ دی خیلیم( 68

 
1. exocentric 
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 )دن هم( دحو   داحوط کمم ارشبن بودم )تغددر دوضوالی(  منم ا  شر ع کرد ب  صحا،،  (  69

دورد   191ههبی فوق رهبفه، شههه ، اب ارن تعه اد   اژة »هم« در نقش  201در که  لددرة گفتهبری تعه اد  
ک  ارن دوارد، نشهبن اب درصه  ببالی کبربرد    1کبر رفت  اسه،دورد ج ا ب  10بسه،    صهور   اژهب 

ان ، اکثرًا دواردی هسههتن  ک  هرراه »را«  بسهه، ناودهبسههتی »هم« اسهه،  اب ده دوردی ک   اژه اژه
 بس، ش ن ندس،:را دارن ،  لی اددبن  اژه هبی فوقان ، نقشآد ه

 کن   اب یودش شر ع دی همداستبن کتبب را  (70

 
 بستی »هم« در پیکرة گفتاری بسامد صورت واژه

ان    دواردی هم  کبر رفت بسهه، ب صههور   اژهدوارد در لددره ب   ٪95ده  ک   نرودار فوق نشههبن دی
بسه،  جود ن اشهت  اسه،  ادب ارن صهور ، تنهب  هب ب   اژهآنصهور  آباد هسهتن ، اکثرًا اددبن تا ر  

 گدرد مهبر نقش اب »هم« را در فبرسی دعبصر دربردی

 نقشة معنایی »هم« و سیر تحول آن  8
هبی  هبی دتع د آن در د ره هبی »هم« اب فبرسههی ببسههتبن تب فبرسههی دعبصههر، نقشبب در ر نقش

»هم«، ارن  اژه هم تح،   ائ  شه ه اسه،  در دسهدر تحول تبررخی بببن فبرسهی در نقشهة دعنبری برر ار
شه گی  اب فبرسهی ببسهتبن ب  فبرسهی ددبن ، شهبه   بداری قرار داشه،   هم دسهتوریتأثدر دسهتوری

بداری دواج  هسهتدم؛ ادب، نقش لدشهون ی اسهم  شه ن ارن  اژه هسهتدم ک  در ارن درحل  بب دسهتوریآباد
اسه،   در الدن حبل، نقش صهر سهدر دشهببهی را بی کرده  صهف، اب فبرسهی ببسهتبن تب فبرسهی دعب

رسه  ک  آبادشه ن »هم« در فبرسهی نظر دیاسه،  ب لدشهون  فعلی، اب ببسهتبن ب  ددبن  اب ددبن رفت 
 

 اس،  نظر ش هبستی ن ارن ، صرف هب ک  صور   اژهان ، اب بقدة نقشبستی درنظر گرفت  ش ههبی  اژهتنهب نقش  1

0%

50%

100%

«هم»بسبد   اژه بس،    صور  آباد 

آباد اژه بس،
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ر  ارن نقش ببشه ، ادب شهواه  کبفی برای آن دوجود ندسه،  در فبرسهی ددبن ، الم ه بر  ددبن ، دنابل 
صهور  آباد در نقش »حرف ربط بسهتبن دبن ه اسه،، »هم« ب نقش لدشهون ی اسهم   صهف، ک  اب ب

شهود اسه،؛ الم ه بر آن، در ارن د ره صهور  آباد »افزارشهی« ندز دشهبه ه دیسهبب« ظبهر شه هلبر هم
اسه،  در فبرسهی نو، ب  تع اد حر ف ربط بب  بداری رخ دادهتر ذکر شه ، دسهتوریبور ک  لدش  هربن

  در ارن د ره »حرف ربط الّلی، تغددر دوضههوالی   دوصههولی« در  کبربرد »هم« افز ده شهه ه اسهه،
هب در ارن کبر رفت  اسهه،  الم ه بر آن افزارشههیهبی آن ب سههبب« جزء نقشلبر کنبر »حرف ربط هم

ان    کبربرد  هبی »ضههردر دتقبب ، جزء فعلی   تأکد « ندز تحول ربفت صههور  د ره بب حفق نقش، ب 
تر  (  بنببرارن بب ارن  اژه دسهتوری2004، 1، اسهتدلو1997؛ دبهوتدبن، 2016  دارن  )فورکر   بلدبئف، 

شه گی ثبنور  را نخسهتدن ببر رخ داده اسه،  دسهتوری 2شه گی ثبنور اصهطمح دسهتوریشه ه اسه،   ب 
شهود تر دی( دطرح کرده اسه،   دنظور ارن اسه، ک  رک جزء دسهتوری، دسهتوری2002)  3تراگو  
ش گی ش گی ثبنور  هستدم ک  نشبن اب دستوریدورد  اژة »هم« شبه  دستوری  (  در2012)نورده، 

هبی »حرف ربط ده   در فبرسهی دعبصهر   بب بررسهی دوارد لددرة گفتبری، نقشبدشهتر ارن  اژه دی
بسهتی ب  آن افز ده شه ه اسه،    هب، نقش قد ی   صهور   اژهدوصهولی« حذف   بب حفق سهبرر نقش

 ش گی قرار گرفت  اس،   دستوریدر نتدج  تح، فرآرن

 
1. D. Stilo         2. secondary grammaticalization 

3. E. C. Traugott 
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 نقشة معنایی »هم«  -1شکل 

بب درنظرگرفتن تغددرا  ارن  اژه در فبرسهی، سهدر تحول »هم« اب ببسهتبن تب دعبصهر قبب  بررسهی اسه،   
 در اداد  دراح  تغددرا  ارن  اژه اب ببستبن تب دعبصر را نشبن داده ش ه اس،:  

 بس،تدواژ  ابست  < صور  آباد <  اژه
 )ثبنور ( ش گیش گی < دستوریبداری < دستوریدستوری

ای شهبربن ذکر اسه،  بب بررسهی دوارد فوق، ارن فرضهد  دطرح  در ارن بخش اب لژ هش، در ر ندت 
اسه، رب یدر؟ ارن نرب شه هشهود ک  آرب »هم« در دواردی ک  قبب  حذف اسه،، تا ر  ب  گفتربندی

نربی  گفتربن شه گی قرار دارد   فعًم تا ر  ب  رککن  ک  شهبر  در دسهدر کبربردیفرضهد  النوان دی
هب را ن ارد  بب نابهی ب  ج  ل نربهب، هرة آنهبی گفتربنالدبر نشه ه اسه،؛ بررا اب ددبن  رژگیتربم 

 نربهب دقبرس  کرد:توان »هم« را بب گفتربنبرر، دی
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 نما مقایسة »هم« با معیارهای گفتمان -1جدول 

 »هم«  نما گفتمان شدگیکاربردیهای ویژگی 
  ✓ 1آزادی نحوی 

 ✓ ✓ 2افزایش حوزه معنایی و کاربردی
 ✓ ✓ 3بودن اختیاری

 ✓ ✓ 4غیرترکیبی بودن
  ✓ جدایی نوایی 

تررن دورد ک  آبادی شه گی، »هم« سه  دورد را دارا اسه،؛ ادب اسهبسهیهبی کبربردیاب ددبن  رژگی
ر د ک  قببلد، جببجبری کبر دی جود ن ارد، بررا بمفبصل  لس اب کبنون ب نحوی اس،، در ارن  اژه 

نه ارد، در که  لددره، رهک جرله  رهبفه، شههه  که  جهببجهبری »هم« اب کهبنون رخ داده اسههه،   ارن ندته   
 ش گی قرار دارد:دهن ة آن اس، ک  شبر  ارن  اژه در دسدر کبربردینشبن

 کنم ربر  دبدوستب بود(ربر  دبدوستب بود )فدرم دی کنممفدر ( 71

ده ، ادب بسههتی »هم«، لس اب جزء فعلی ک  کبنون اسهه، رخ دیکبربرد  اژهدر دثبل فوق بب توج  ب 
در ارن دورد ب  لس اب فع  کردی دنتق  شهه ه اسهه،  اب ارن دورد تنهب رک نرون  در لددرة گفتبری  

 دشبه ه ش  
ارن اس،   آن، صور   اژهندتة درار  نقطة دقبب   برای  اژة »هم« رخ ک   نواری  بستی، ج اری 

ش گی در دورد »هم« ندز صبدق اس،، ادب در تنبقض بودن د   هبی کبربردیده   سبرر  رژگینری
 کن  نرببودن آن را دنتفی دی رژگی آبادی نحوی   ج اری نواری، فرضدة گفتربن

 گیرینتیجه  9
هبری ابجرل  قد  برای آن هب بوده اسه،   النوانبحث در بسهدبری اب لژ هش  اژة »هم« هرواره دورد 

ذکر شه ه اسه،  ارن لژ هش بب بررسهی  اژة »هم« در بببن فبرسهی درصه د بود تب گبدی در دطبلعة  
هبی آن را بررسهی کن   نقطة الطف ارن دطبلع ، اسهتفبده اب لددرة گفتبری بببن ارن  اژه بردارد   نقش

 
1. syntactic freedom      2. scope extension 

3. optionality        4. non-compositional 
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هب   دعنبهبی  هبی بادعی گورشهوران بررسهی شهود  در ارن دقبل  نقشاسه،، تب داده فبرسهی دعبصهر
قرار گرفه،  ارن  اژة در ارن د ران،   اژة »هم« در د ره  ههبی دختلف ببهبن فهبرسههی دورد دطهبلعه  

صور  آباد در ددبن  شبه   اس،  در گبم نخس، اب صور   ابستة ببستبن ب دستخوش تغددراتی ش ه
هبی  ی آن   درنتدج  تا ر  آن ب  کلرة آباد بودرم  لس اب آن در فبرسهی نو بب حفق نقشبداردسهتوری

هبی دسهتوری دراری ب   شه گی ثبنور  برای ارن  اژه اتفبق افتبد   درنتدج  نقشقا ، فرآرن  دسهتوری
شه ن نقش »قد ی« آن افز ده شه   در فبرسهی دعبصهر بب حذف نقش »حرف ربط دوصهولی«   اضهبف 

هبی  شه گی رخ داده اسه،  سهرس دشهخص شه  ک  نقشبسهتی آن، فرآرن  دسهتوری   اژه  صهور
نرب ندز ندسههتن   ارن لژ هش در نهبر، دشههخص کرد ک  ارن  اژه ک  در بسههتی ارن  اژه، گفتربن اژه

شههود، تغددرا  دتع دی در فبرسههی، اب ببسههتبن تب ب   بسههدبری اب کتب دسههتور بب نبم قد  اب آن ربد دی
هبی آن مشههم  توان بب ذکر قد بودن، اب سههبرر نقشرا دتحر  شهه ه اسهه،   درنتدج  تنهب نریادر ب 

ک  بب بررسههی  اژة »هم«  بودن آن اسهه،، درحبلیلوشههده ؛ مراک   رژگی اصههلی قده ، قبب  حذف
سهبب«   »ضهردر دتقبب « قبب  حذف لبر هبی آن ابجرل  »حرف ربط همدشهخص شه ، بریی نقش

شه ن، جرل  نبدسهتوری  هبری هم ک  قبب  حذف هسهتن ، در صهور  حذفنقش ندسهتن    دردقبب ، 
 شود شود، ادب دعنبی آن دستخوش تغددراتی دینری

 منابع 
   دصحح: دحر  دشدوۃ  تهران: انجرن آثبر دّلی طبیعیات(  1331ابن سدنب، ابواللی حسدن بن الا الل  )

ف   ابی  بن  رشد   )الخدر،  التواریخ(   1387الل   ددراث  جامع  لژ هشی  درکز  تهران:  ر شن   دصحح: دحر     
 ددتوب 

تصحدح لر رز نبت  یبنلری، تهران: بندبد فرهنگ    ب  سمک عیار(   1353ارجبنی، فرادرب بن ی اد بن الا الل  )
 ارران

   تهران: اللری   فرهنای ُدره نادره(  1336استرآببدی، دحر  بن دحر نصدر )

   تهران: ر اق  مدیر مدرسه(  1362احر ، جمل )آل 

 تهران: فببری  .2دستور زبان فارسی(  1374انوری، حسن   حسن احر ی گدوی )

   تهران: انتشبرا  بندبد فرهنگ ارران تاریخ وصاف(  1346آرتی، الا الرحر  )

   تهران: اسببدر شرفنامه(  1377یبن )ب لدسی، اددرشرف 

 اکار فدبض  دشه : دانشابه فرد سی دشه   تصحدح اللی  ب تاریخ بیهقی(  1383بدهقی، ابوالف   )
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   تهران: هردس هزار و یک شب(  1383تسوجی تاررزی، الا اللطدف )

   تهران: بندبد فرهنگ ارران نامهطوطی(  1352الثغری، الربد بن دحر  ) 

)-جبدبسب جی]گردآ رن ه[  دنومهر  دستور  جی  جبدبسب  آوانوشت(.  مت (   1371آسبنب،  )ترجمه،  پهلوی  ون 
 .گزارش: سعد  الرربن، تهران: ندلوفر

   تهران: دهبر  دارهای ریش های کوتاه برای بچه قصه(  1389باده، دحر اللی )جربل

 تصحدح دحر  قز رنی، تهران: هردس   ب  تاریخ جهانگشا(  1387جورنی، المءال رن الطبالرلک )

   اصفهبن: مبلخبنۀ داد  حزین تاریخ(  1332حزرن الهدجی، دحر اللی )

 .  جل  د م  تهران: نشر آثبرشناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(  1393د س،، دحّر  )حسن

   تهران: یدبم  بشر افراد اخبار فی السیر حبیب تاریخ(  1333ال رن )ال رن بن هربم حسنی یوان ددر، غدبث 

 هبی درسی ارران فبرسی  تهران: مبپ   نشر کتبب (  دستور بببن 1385شنبس، دحر اللی    هردبران )حق

تصحدح حسن قبضی باببابئی  تاررز: دوسسۀ تبررخ    ب البرارالحرار و تسلیهتجربه (   1350دنالی، الا الرباق )
   فرهنگ ارران 

   تهران: ابن سدنب  های ایران و روس(مآثرالسلطانیه )تاریخ جنگ(  1351دنالی، الا الرباق )

   تهران: دعرف،  چرند و پرند (  1356اکار )دهخ ا، اللی

   تهران: بنابه ترجر    نشر کتبب مرصادالعباد (  1352ال رن )رابی، نجم 

- 19،  1، ش 1  س شناسیمجلۀ زبان و زبان(  »بررسی انواع تأکد  در بببن فبرسی«   1384دهن ، دحر  ) راسخ 
5  

   تهران: نشر اللری  فرهنگ توصیفی نحو (  1393دهن ، دحر  )راسخ 

( ابورعقوب  سجستانیکشف(   1327سجستبنی،  ب  المحجوب  ارران       انستدتو  تهران:  کربدن   هنری  تصحدح 
 فرانس  

اهتربم الا الحسدن نواری  تهران:    ب البحرینالسعدین و مجمع مطلع (   1383ال رن الا الرباق )سررقن ی، کربل 
  لژ هشابه اللوم انسبنی   دطبلعب  فرهنای

 ، بدر  : دارالرشرق 4  جالعربیهمبادی(  2008شرتونی، رشد  )

   تهران: انتشبرا  اسببدر دستور زبان فارسی(  1371شررع،، دحر جواد )

   تهران: نورن  مبانی علمی دستور زبان فارسی(  1363شفبئی، احر  )

   تهران: انتشبرا  اسمدد  المومنینمجالس(  1377شوشتری، نورالل  )
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تصحدح ع  اقابل، تهران: کتببخبن  السلف  ب (  تجبرب 1357صبحای نخجوانی، هن  شبه بن سجر بن الا لل  )
 بهوری 

  تهران: مبلخبن  دستور زبان سال دوم متوسطه فرهنگ و ادب(   1356اشرف   غمدرضب ارژنگ )صبدقی، اللی
 اقابل 

  ربنی   تهران: کبتذکرۀ شاه طهماسب(  1300صفوی، شبه بهربسب )

   تهران: شاادر کتاب احمد(  1336ببلاوف، الا الرحدم )

 تصحدح حسدن رغربری  تهران: توس    ب ترجمۀ تفسیر طبری(  1356باری، دحر  بن جررر )

   ترجرۀ احر  لبرن ه، تهران: اسببدر ترجمۀ تاریخ طبری(  1362باری، دحر  بن جررر )

 تصحدح دحر  دعدن  تهران: یرداد    ب الروایاتع الحکایات و لوامجوامع (  1340الوفی، دحر  ) 

   تهران: دانشابه تهران  کارنامة اردشیر بابکان(  1386 شی، بهرام )فره 

   تهران: ببنک دلی ارران سیرحکمت در اروپا(  1320فر غی، دحر اللی )

   تهران: اددرکادر فارسنامۀ ناصری(  1300فسبئی، حسن بن حسن )

 تصحدح جعفر آهری  دارالسلطن  لطربورغ   ب تاریخ گیالن(  1274فودنی، الا الفتبح )

 تصحدح دحر  دبدرسدبقی، تهران: ب ار    ب سفرنامۀ ناصرخسرو قبادیانی(  1335قابدربنی، نبصریسر  )

- 178،  10، ش6س  علم زبان.هبی د سور  در فبرسی«   (  »انواع تنب ب 1398باده )قدبسون ، دررم   ادد  بادب
143  

، تهران: درکز نشر 2، ش7  سشناسی مجلۀ زبان هبی »هم« در بببن فبرسی«   (  »نقش 1369کلابسی، ارران )
 دانشابهی 

تصحدح الا الل    ب  الخبار )تاریخ گردریزی(زین (   1363گردررزی، ابوسعد  الا الحی بن ضحبک ابن دحرود ) 
 حادای  تهران: اردغبن  

( ژرلار  فا(   1384البار،  زبان  معاصر.دستور  هردز    رسی  اب  حواشی  توضدحب     بحررنی    دهستی  ترجرۀ 
 ددمندبن، تهران: هردس 

گبه (  سدبح،1328ال رن )ای، برندراغ   نبدۀ ابراهدم بدگ  تهران: آ

ددرسد ظهدرال رن  )سد  بندرالشی،  مازندران(   1345نصدرال رن  و  رویان  و  طبرستان  دوسسۀ تاریخ  تهران:    
 دطاوالبتی شرق  
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نظریة گشتاری(   1379)  ده ی  ال رنی،ةدشدو  برپایة  فارسی  زبان  فرد سی  دستور  دانشابه  انتشبرا     دشه : 
 دشه   

 تهران: دانش  کارنامة اردشیر بابکان.(  1329دشدور، دحر جواد )

( ند   درور   پهلوی(   1373ددنزی،  زبان  اللوم فرهنگ کوچك  لژ هشابه  تهران:  ددرفخراری،  دهشد   ترجرة    
 .بنی   دطبلعب  فرهنایانس

 تصحدح دجتای ددنوی  تهران: ثبلث    ب کلیله و دمنه(  1388دنشی، ابوالرعبلی نصرالل  )

   تهران: اددرکادر آرای عباسیعالم (  1350دنشی، اسدن ر )

( دوّرخ  دحر روسف  اسدن ربدک    صفویعالم (   1317دنشی،  ب آرای  تهران:    یوانسبری   سهد   تصحدح 
 مبلخبنۀ اسمدد  

 تصحدح جعفر د رس صبدقی  تهران: درکز    ب مافیهفیه(  1374ال رن دحر  )دوالنب، جمل

 فر  تهران: درکزی  تصحدح جرشد  کدبن  ب الصفاتاریخ روضه(  1328ددریوان ، دحر  بن یب ن شبه )

   تهران: بندبد فرهنگ ارران  تصحدح دحر  رضوی  ب  تاریخ بخارا (  1351نرشقی، ابوبدر دحر  بن جعفر )

 تصحدح دحر  قز رنی  تهران: اردغبن   ب چهار مقاله(  1327نظبدی سررقن ی، احر  بن الرر بن اللی )

فصلنامة جستارهای  (  »بررسی کلرب  ربط تقببلی فبرسی   ماونای تدورن آنهب«   1392کهن، دهرداد )نغزگوی
  245-265، 4، ش4  سزبانی

دهردانغزگوی »دقبرسة دستوری1395د )کهن،  دوابی«   ش گی   دستوری (   فرآرن هبی دستق     زبان بداری، 
   134-145کهن، تهران: انتشبرا  بهبر،   تألدف دهرداد نغزگویفارسی در گذر زمان

)نغزگوی احر یبنی  جمل  دهرداد    »هم 1394کهن،  فبرسی«   (   بببن  در  الطفی  پژوهش لبرای  های  مجلۀ 
  197-218، 10، ش 5  سقیشناسی تطبیزبان

   تهران: دانشابه تهران  البنیه عن حقایق الدویه(  1346هر ی، دحر  بن اللی )

 تصحدح الدسبن ر بل ر ف  تهران: بندبد فرهنگ ارران   ب الوقایع بدایع (  1349ال رن دحرود ) اصفی، برن

 الا الحسدن نواری  تهران: درکز اسنبد شورای اسمدی  تصحدح   ب ظفرنامه(  1387ال رن اللی )رزدی، شرف 
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