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1.Introduction 

The Persian language, though not belonging to the family of 

Semitic languages, has borrowed the heaviest from the Arabic 

language (Farshidvard: 1879: 39). A brief examination of 

Persian shows how heavily Persian is indebted to Arabic, but, as 

some scholars have pointed out, this has occurred mostly in the 

lexicon area as Persian has been affected very little in terms of 

syntax or grammar (Majd, 2011: 39).  In addition to a great 

number of single lexical items, a number of grammatical 

morphemes have entered Persian. An example is the agreement 

of adjective and the noun it modifies in grammar in terms of 

gender, a characteristic which is peculiar to Arabic, and which 

was not common in the Dari Persian except in the sixth century 
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AH, when Persian was heavily affected by Arabic. The first 

instance appeared in Aruzi’s Chahar Maghaleh. Examples 

include: Moluk-e Maziyeh and Ghoroon Khaliyeh, etc. 

(Farshidvard, 1989: 23). Another instance of Arabic influence is 

the wide-spread adoption and usage of Arabic plural-making 

morphemes.  

 

2.Methodology 

In Persian, the Arabic morpheme «-at» is sometimes used to 

pluralize Arabic and Persian words. Many Persian authorities 

frown upon this usage and argue that even Arabic words entering 

Persian should, as far as possible, also be pluralized using the 

plural morphemes «-ha» and «-in».  Examples: Sokhanran 

enteghadhay-e (rather than enteghadat-e) ziyadi az chegoonegi-

ye bargozariy-e marasem kard.[The lecturer made several 

criticisms of the way the ceremony was held]. However, a 

number of the Arabic plural forms have been established in 

Persian with certain words so much so that if the plural 

morphemes are changed the words sound unfamiliar and weird. 

Examples include: ettelaa’aat; emkaanaat, enteshaaraat, etc. 

Besides, for certain nouns ending in «-at» such as adabiyaat, 

dokhaniyaat, amaliyaat, labaniyaat and maliyaat, there is no 

single form in Persian. The question to ask here is whether the 

Arabic plural marker «-at» in Persian has the same 

morphological, semantic, pragmatic and grammatical function as 

its counterpart in Arabic. Or is it different while sharing certain 

characteristics?   

 

3.Discussion:  
Contrary to what was initially believed that languages borrow just 

words from one another, the studies show that borrowing can occur in 

any part of language including phonemes, inflectional and derivational 
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affixes, etc. However, borrowing words is more frequent than 

borrowing any other parts of the language. Although affixes can be 

borrowed, the common belief is that they are not directly borrowed 

but transferred indirectly from one language into another language. In 

other words, affixes, as part of the complex words, get transferred into 

another language. Theses affixes, as the borrowed words, can finally 

attach to the roots of the target language and produce hybrid words 

(Seifar, et.al, 2015). Recently, borrowing affixes have received 

remarkable attention and the focus in the published works has been on 

the way affixes are borrowed. There are two scenarios, direct and 

indirect, for the process of borrowing affixes (Winford, 2005:385-

409). The indirect borrowing has two stages. In the first stage, the 

speaker borrows some complex words from another language and uses 

them. In the second stage, probably a lot later, the speaker parses the 

blended words and finally the affixes are used with the roots in the 

receiving language and get generated. In the second scenario, the 

direct borrowing, once the borrowing takes place, the speaker, 

drawing on his own knowledge of the source language, identifies the 

affixes and attaches them to the roots of his own language and uses 

them. The main difference between these two scenarios lies in the 

whereabouts of the borrowed affix. Where has the speaker received 

the affix before combining it with the roots of his own language? 

From the source language complex words (indirect borrowing) or 

from his own knowledge of the source language? (direct borrowing). 

It seems that the indirect scenario best describes the phenomenon of 

affix borrowing. Paul (1891) maintains that words are borrowed as a 

whole; that is, derivative and inflectional affixes are not borrowed 

alone on their own part. However, if the many words that get 

transferred into another language have one certain affix, they can 

develop as easy as the target language words as a group and are 

possible to generate on their own. Thus, the received affix, by way of 

analogy, can attach to the target roots and later get generated (Paul, 

1891: 469-470).  



 یدر فارس یعرب "آت-"و نقش تکواژ جمع ساز  تیماه لینقد و تحل                        126

4.Conclusion 

One of the cases where Persian has been influenced by Arabic 

is the borrowing of Arabic plural morphemes including «-at». 

The plural morpheme entered Persian with certain Arabic plural 

nouns such as latamaat, majhoolat and mofradaat, but was later 

extended to pluralize originally Persian words such as baaghaat, 

gozareshaat and Shemiranaat, resulting in hybrid words.  In 

terms of Phonetics, «-at» is no different in Persian than its usage 

in Arabic, but in terms of phonology, the only difference is in 

cases where «-at» has entered Persian directly as part of a loan 

word. A case in point is the loan word latamaat. In terms of 

phonology, «-at» follows Persian rather than Arabic 

phonological rules. For example, the Persian words are 

pluralized as ghazaliyaat and kashfiyaat while the plural forms of 

their Arabic counterparts are ghazaliyeh and kashfiyeh 

respectively. Also, the Persian word pand is pluralized as 

pandiyaat, quite against Arabic morphological rules. The plural 

marker «-at» is used for feminine nouns, whereas Persian lacks 

the feminine-masculine distinction. «-at» is not used in Persian 

to pluralize humans and animates and inanimate nouns are 

gender-neutral. In fact, «-at» is used in Persian to pluralize 

inanimate and abstract nouns that are gender-free. In terms of 

meaning, «-at» in Arabic indicates plural (three and more), 

whereas in Persian it indicates kind and group. Even though 

there are cases in Persian where this plural marker indicates 

plurality, this plurality meaning is mixed with the meanings of 

kind and group.      

This plural morpheme has undergone change in meaning and 

function, so that it is also clearly assumed a classifying function. 

Thus, we may speak of two types of «-at» one Arabic and one 

Persianized. The Arabic «-at» is the plural marker for feminine 
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nouns, and the Persianized «-at» is the plural marker referring to 

groups. By group is meant a collection of things of various 

names but of the same nature. For example, shemiranat indicates 

a number of villages that are located in the same geographical 

area even though they have various names. Other examples 

include lavaasaanaat, noghaat as well as dahaat, baghaat and 

dastooraat. In fact. It may be said that this borrowed morpheme 

has assumed a merely morphological-grammatical function. 

Grammatical because it shows in some way the addition of a 

foreign plural-making element to the number of Persian plural-

making markers. Morphological because it has assumed a 

derivative function in the word formation area. Also, it seems 

that in Persian, «Jat» is considered as a single morpheme and 

that sabzijaat no longer means sabzihaa; rather, various kinds of 

sabzi. On the other hand, words such as kompootjaat indicate the 

fact that what we do have here is not «-at», but «-Jat», which 

may be regarded as a form of the morpheme «-at».The question 

of the use of «-at» in Persian is a matter of debate. Generally, it 

is not approved as it is argued that the use of Persian plural 

markers is preferable. At first glance, this advice may seem 

warranted, specially because Persia has quite a lot of plural 

markers.  A close look shows, however, that «-at» though 

originally Arabic has undergone such a deep change that it is not 

to be counted as Arabic any more as it is used based on Persian 

and not Arabic rules. Also, its usage has productively increased. 

Thus, we may claim with certainty that the single morpheme «-

at» is a plural marker that Persian has borrowed indirectly from 

Arabic and that it is now a plural morpheme belonging to the 

Persian Language. 

Keywords :Mikhail Naima, Kan Makan, Jamalzadeh, yeki bud 

yeki nabud, Adaptive literature. 
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 تطبیقی ادبیّات نشرية

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1155 تابستانو  بهار، دومو  بیستشمارۀ  ،دوازدهمسال 

  یدر فارس یعرب "آت-"نقش تکواژ جمع ساز و  تیماه لینقد و تحل
 

 1)نویسنده مسئول(ي هرند یحیفص دیمج

                                                                                     1ي دکتر کوروش صفو

 چکیده 

ی قاموسی، برخی از زبان فارسی در طول حیات خود ، بیشترین تأثیر را پذیرفته است. عالوه تکواژها
« تا-»ساز تکواژهای دستوری زبان عربی نیز به فارسی وارد شده است. از جمله این تکواژها، تکواژ جمع

در فارسی ازاین نشانه جمع استفاده شود، ضمن چشم  نبایداند که نظران تأکید کردهاست. بسیاری از صاحب
اندازه مقرون به صحّت و رعایت شدن از سوی پوشی از اینکه این گونه نظرات به لحاظ علمی تا چه 

عربی وارد شده « تا-»دهد تکواژ جمع ساز گویشوران زبان است، دالیل مختلفی وجود دارد که نشان می
است. در « فارسی شده»به زبان فارسی، از لحاظ معنایی و کاربردی دیگر ماهیت عربی نداشته و تکواژی 

ی، ساخت صرفی، نحوی، ختشنارا از منظرهای واج« تا-»وت تکواژ همین راستا، این پژوهش شباهت و تفا
 است. معنایی، کاربردشناختی در دو زبان عربی و فارسی مورد بررسی قرار داده

 
 .قرضی هایتکواژ گیری،، وام«تا-» ،سازتکواژ جمع هاي کلیدي:واژه
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 مهمقدّ .2
انی ندارد، بیش از هر زبان دیگری زبان فارسی که با زبان عربی هیچگونه خویشاوندی زب

 ه هایدر واژ ندوکاو(. با اندکی ک67:1113گیری کرده است )فرشیدورد، از این زبان وام
هایست توان دریافت که دایره واژگان زبان فارسی سرشار از واژهزبان فارسی به راحتی می

چه تأثیر زبان عربی بر  . به عقیده برخی از محققان اگراند عربی وام گیری شده که از زبان
ورود واژگان بوده و  ۀفارسی زیاد بوده است ولی باید دانست که این تأثیرات بیشتر در حوز

 (.15: 1154نحو و یا دستور اینگونه تأثیرپذیری رخ داده است )مجد،  ۀبه ندرت در حوز
یز به از تکواژهای دستوری ن بعضیقاموسی،  فراوان از زبان عربی عالوه بر تکواژهای

ر فارسی وارد شده است.از جمله در حوزه دستورمثل مطابقه صفت و موصوف از نظر مذکّ
فارسی دری ث بودن. مطابقه صفت و موصوف از خصایص زبان عربی است و درنّؤو م

ای جز درمیان متقدمین قرن ششم، که نثر فارسی سخت تحت تأثیر زبان عربی چنین قاعده
جسته این معنی در این برهه زمانی و بار اوّل درچهار مقاله  بوده است معمول نبوده وجسته

(. 71، 1162دیده شده است )فرشید ورد، ...« عروضی، مثل: ملوک ماضیه، قرون خالیه و 
ثیرات بر زبان فارسی،پذیرش و کاربرد تکواژهای جمع زبان عربی أبارز دیگر این ت ۀنمون

 است. 

 بیان مسئله.2-2
عربی و فارسی  ی ه هابرای جمع بستن واژ «تا-»تکواژ عربی گاه در زبان فارسی از

جمع ۀ نظران اعتقاد دارند در فارسی نبایداز این نشانشود. بسیاری از صاحباستفاده می
ای که با این عالمت جمع بسته های عربیاستفاده شود و تا جایی که ممکن است واژه

 به کار روند. مانند:«نآ-»، «ها-»های جمع فارسی شوند نیز با نشانهمی
 «انتقادهای )به جای انتقادات( زیادی از چگونگی برگزاری مراسم کرد. ،سخنران»

اطالعات، »های عربی درزبان فارسی همچون های جمع واژهبا این حال برخی از صورت
های جمع فارسی به کار اند که اگر با نشانهچنان رواجی یافته.«…امکانات،انتشارات، و 

 هب مختومهای نمایند؛ وانگهی برای برخی صورتنامأنوس و دور از ذهن می غریب، روند
در زبان فارسی که صورت مفردی « ادبیات، دخانیات، عملیات، لبنیات، مالیات»مانند «تا-»

 د.نندار کاربرد داشته باشند،
ه که ب«تا-»ساز عربی این است که آیا تکواژ جمع قابلیت طرح داردسؤالی که اینجا 

ماهیتا زبان فارسی وارد شده به لحاظ کارکرد صرفی، دستوری، معنایی و کاربردشناختی 
یا با حفظ بعضی از وجوه همان تکواژی است که در زبان عربی استفاده می شود؟ و 

 مشترک تا حدودی از آن متفاوت شده است؟ 
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 پیشینة تحقیق. 1- 2
های مختلف صورت گرفته یادی از جنبههای زها در زبان فارسی بررسیواژهدر زمینۀوام

( که به 1151شقاقی ) توان به فصل هفت کتاب مبانی صرف،است که از آن جمله می
( 1135، اشاره نمود. همچنین قاسمی و ستاری ) گیری پرداخته استبررسی اصول کلّی وام

بندی دستههایی از جمله نظامی، دینی و مذهبی، علمی و غیره ها را به مقولهواژهوام
برداری و علل آنرا بیان کرده است. گیری و گرته( انواع وام1137اند. محمدی )نموده

گزینی در زبان فارسی و نقاط های واژهگیری و روش( عوامل مؤثّر در وام1137علیزاده )
بندی کلّی ( نیز طبقه1124قوت و ضعف هر یک را مورد بررسی قرار داده است. صفوی )

گیری وندهای رضی زبان فارسی را ارائه کرده است. اما در خصوص وامهای قواژه
 )واموندها( در فارسی بررسی مستقل و مدوّنی صورت نگرفته است. تصریفی و اشتقاقی

 
 بحث و بررسی.1

 ۀنمایند،با مطالعگیری میها از یکدیگر وامواژه ۀها در حوزبرخالف تصور اولیه که زبان
تواند دستخوش این فرایند شود از که هر بخشی در زبان می ها مشخص شده استزبان

واژگان از بسامد  ۀگیری در حوزوندهای صرفی و اشتقاقی و ... .البته وام ،ها جمله واج
هستند که  وندها از عناصر زبانینسبت به وامگیری در دیگر حوزه ها برخوردار است. 

هااین است که وندها هیچگاه مستقیماً بررسیقابلیّت وام گرفته شدن دارند. تصوّر رایج در 
شوند؛ به شوند، بلکه به صورت غیر مستقیم از زبانی به زبان دیگر وارد میگیری نمیوام

این مفهوم که وندها به عنوان بخشی از یک واژه آمیخته امکان ورود به زبانی دیگر را 
های بومی در گیری شده به ریشههای وامیابند. وندها ممکن است سرانجام به قیاس واژهمی

 (.7411،و همکاران هایی دورگه را تولید نمایند )سیفارتزبان مقصد بپیوندند و واژه
در آثار منتشر شده، .کرده است معطوفای را به خود گیری وندها توجه شایستهاخیراً وام

شود این ای که مطرح میمسئله .گیری وندهاستبیشترین تمرکز بر چگونگی و نحوه وام
گیرد. دو سناریوی غیرمستقیم و مستقیم برای فرایند گیری چگونه صورت میاست که وام

گیری غیر . در سناریوی اول )وام(445-131: 7441وینفورد، گیری مفروض است)وام
مستقیم( دارای دو مرحله است. در مرحله اول گویشور تعدادی واژه آمیخته )واژه مرکب 

برد و در مرحله دوم احتماالً گیرد و به کار میاز زبانی دیگر وام میاز ریشه و وند( را 
و سرانجام وندها با  می کندتجزیه و راهای آمیخته مدّتی بسیار بعد گویشور زبان این واژه

گیری یابند. در سناریوی دوم )وامپذیرنده استفاده شده و زایایی می های بومی در زبانِریشه
گیری و بدون اینکه دهنده، به محض واموام کا به دانش خود از زبانِتّمستقیم( گویشور با ا

های بومی اتفاق بیفتد، وندها را شناسایی کرده و آنها را مستقیماً با ریشه یمیان ۀهیچ مرحل
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وند تفاوت اساسی بین این دو سناریو در جایگاه وام .کندزبان خودش ترکیب و استفاده می
های بومی زبان خودش به کار ببرد آن از اینکه این وند را با ریشه گویشور قبل ،نهفته است

گیری غیر مستقیم( و یا از دهنده )وام زبانِ ۀهای آمیخترا از کجا دریافته است؟ از واژه
ط این است که تنها سناریوی گیری مستقیم(؟ نظر مسلّدهنده )وام طریق دانشش از زبانِ

ها گوید: واژهمی( 1351)گیری غیر مستقیم است. پاول گیری وندها، وامممکن برای وام
شوند به این مفهوم که هرگز وندهای اشتقاقی و تصریفی به گیری میهمواره به تمامی وام

شوند میزبان پذیرنده وارد به های انبوهی که شوند، اما اگر واژهگیری نمیتنهایی وام
های بومی با همان یقاً به سهولت واژهها دقاین تعداد واژه،حاوی یک وند مشخص باشند

خود زایا  ۀبه نوب امکان داردیابند و یک گروه، در یک طبقه گسترش می عنوان وند به
 پذیرفته شده ممکن است به قیاس به یک ریشه بومی )زبانِ وندشوند. بدین ترتیب، 

 (.424-465: 1351و پس از آن زایایی یابد )پاول،  پذیرنده( بچسبد
 فارسی و عربی هاي ستگاه شمار در زباند .2- 1

 در زبان فارسی دستگاه شمار دارای دو عنصر مفرد و جمع است. 
جمع »به دو گروه  است ودستگاه شمار در زبان عربی دارای سه عنصر مفرد، تثنیه و جمع 

 شود.تقسیم می« جمع مکسّر»و « سالم
آخـر آن با توجه به شرایط صرفی  مـاند و بهبدون تغییر می« مفـرد»کلمۀ  «جمع سالم»در

اضافه  «آت-»و برای مؤنّث پسوند  «ون-»یا  «ین-»   و نحوی برای مذکّر پسوندهای
 .ماتمون، معلّمین، معلّمعلّ ؛شود، مانند: معلّممی
های جمع در عربی است. در این نیز روش دیگری برای نشان دادن صورت«جمع مکسّر»

رات دارای الگوهای یاین تغی؛شودرد شکستهو متغیّر مینوع جمع صورت و ساختار اسم مف
دی است، جمع جوهر به صورت جواهر و صغیر به صورت صغار و روح به مشخص و متعدّ

 صورت ارواح از این نوع است.
های مفرد دارای جنسیت در عربی تکواژ جمع سازی است که به آخر اسم« تا-»تکواژ 

های مؤنّث، اعم از اسم های خاص از جمع بستن اسم شود. این تکواژ غیرمونث افزوده می
ها را جمع های دیگری نیز افزوده شده و آنتأنیث دارند، به اسم نشانههایی که و یا اسم

 از جمله: بنددمی
 مصدری که بیش از سه حرف داشته باشد. _
مج که هر اسم غیر عربی که در عربی به کار می رود مانند : تلفون ، تلغراف ، برنا -

 صورت های جمعشان اینگونه است: تلفونات، تلغرافات، برنامجات. 
عربی است که به عنوان  مؤنّث در زبان نشانۀ جمع و فییصرتپسوندهای از« تا-» تکواژ

ث باشد در نّؤم در زبان عربی هر گاه اسموارد زبان فارسی شده است.  وندوام
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( به اسم مفرد -atبا اضافه شدن تکواژ ) های دستوری )فاعلی، مفعولی و .... ( حالتهمۀ
های عربی واژهآید. در زبان فارسی عالوه بر بسیاری از وامصورت جمع آن پدید می

 ،اندزبان فارسی شده وارد که در قالب اسمو نظایر آن مکنونات، مخلوقات،  همچون
ایالت،  :مانند یهای دیگر در زبان فارسهای زبانهواژهای فارسی و وامبسیاری از واژه

پاکات، تلگرافات نیز با این ، نمایشات، باغات، دهات، سفارشات، پیشنهادات، شمیرانات
 اند.کاربرد یافته «ات-»پسوند

ای کلّی است و هنگام اضافه دارای قاعده« تا-»در زبان عربی پسوند به لحاظ واجی 
توانند با کلماتی که می کند؛ در همۀشدن به کلمۀ مفرد تغییری در ساخت آن ایجاد نمی

و در موارد استثناء تغییراتی  1به پایان کلمات اضافه شده« آت-»شونداین پسوند جمع بسته 
و یا بازگرداندن  1«ی»و یا تبدیل الف مقصوره)ی( به  7پایان کلمه»ۀ« کوچک چون حذف 

 ایجاد کرده است.  4کلمه به اصلش

اینکه های مفرد مؤنّث اعم از اسم وه برعالدر عربی عالمت جمع مؤنّث است که « تا-»
ها را های دیگری نیز افزوده شده و آنبه اسم عالمت تانیث داشته باشند یا نداشته باشند

 بندد از جمله:جمع می
 مصدری که بیش از سه حرف داشته باشد مانند: احسانات و تعریفات. -
ون، تلغراف، برنامج، که در هر اسم غیر عربی که در عربی استعمال شود مانند: تلف -

 شوند.صورت جمع بسته شدن به تلفونات، تلغرافات، برنامجات و تبدیل می
های عربی واژهکنیم بیشتر شامل همان وامدر فارسی مشاهده می« ات-»آنچه از کاربرد 

 شود.واژه های غیر عربی نیز دیده میاست و همچنین تعدادی از واژه های فارسی و وام
 ساتت دستوري .1- 1

بین زبان فارسی و عربی در دستگاه شمار وجود دارد. در زبان عربی  اساسی تفاوتی
ا در زبان فارسی دستگاه شمار دستگاه شمار دارای سه عنصر مفرد، تثنیه و جمع است امّ

دارای دو عنصر مفرد و جمع است و به همین دلیل در فارسی مفهوم جمع به دو و بیشتر 
در زبان  که در عربی مفهوم جمع به سه و بیشتر داللت دارد.در حالی ،گردداطالق می

عربی مقوله جنسیت در اسم و صفت مطرح است. در این زبان اسم ها یا مذکّر هستند یا 
ساز متفاوتی هستیم که تحت تأثیر مقوله های جمعمؤنّث و بر این اساس ما شاهد تکواژگونه

نشده است. بنابراین هرگز در  دستوریقولۀ جنسیت کنند ولی در فارسی مجنسیت عمل می
به لحاظ جنسیّت در تقابل با دیگر « آت-»وند فارسی برخالف زبان عربی وام

 های جمع در فارسی قرار ندارد.تکواژگونه
های مسئلۀ دیگر اینکه در زبان عربی مصدرهای دارای بیش از سه حرف و مشتقّات باب

گاهی  بر خالف زبان عربی بندند امّا در زبان فارسیمیجمع « تا-»ثالثی مزید را با 
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بندند. و چه بسیار جمع می« تا-»را با  «اثر، خطر، نفر»مانند  قرضیهای ثالثی مجرداسم
کنند؛ مانند اند امّا از قواعد عربی پیروی نمیجمع بسته شده«تا-»هائی که با زیادند اسم

)معین،  نفرات که در فارسی متداول شده است مقامات، سجلّات، قماشات، نونات، تلفات و
در «تا-»دهد که در واقع پسوند (. این موارد نشان می31: 1113ورد، و فرشید 147: 1165

کند و برخالف تصور رایج این پسوند پس از ورودبه فارسی از قواعد عربی پیروی نمی
لی خود صورتی دارد که ای در زبان اصهر کلمه»زبان فارسی جزئی از این زبان شده است. 

باید آنرا حفظ کند و همینکه به زبان دیگری منتقل شد خصوصیات اصلی خود را از دست 
دهد و ناچار باید تحت ضوابط و خصوصیات زبان میزبان قرار بگیرد. لغات خارجی در می

د و اکنون پسون«را دارد زبان فارسی محکوم به تغییراتی هستند که زبان فارسی اقتضای آن
 (.1444: 1114)ادیب طوسی،  مقتضیّات زبان فارسی را پذیرفته است« تآ-»

این پسوند در فارسی، کلمات غیر عربی زیادی مانند پیشنهادات، گمرکات، شیالت، 
فرمایشات، کوهستانات، دهات، بلوکات، قشالقات، ایالت، کرورات، سفارشات، 

نگیات، بهاریات، تلگرافات را گرمسیرات، گزارشات، لواسانات، پندیات، پوچیات، جف
معین و مینوی تأکید دارند که بهتر است به جای آنها پیشنهادها و گزارشها  که بنددجمع می

(. در حالی که ترکیب فارسی با عربی 1-7: 1175و مینوی،  114-53: 1165گفت )معین، 
اند واژه پذیرفتهوام های عربی را به عنواندهندۀ این واقعیّت است که ایرانیان این واژهنشان

 (.1441: 1114به همین جهت در ترکیب آنها با کلمات فارسی ابا نداشتند )ادیب طوسی، 
 ساتت آوايی .9- 1

وابسته در مواردی به لحاظ واجی بافت« آت-»به لحاظ واجی در زبان فارسی پسوند 
« آت-»ابتدای به « ی»و « ج»هستیم که واج های « آت-»هایی از تکواژ شاهد تکواژگونه

مرباجات، دستجات، »شوند، مثال هنگامی که اسمی به واکه پایان می یابد، مانند اضافه می
بدون هیچ دلیلی به اسم اضافه « جات»در مواردی نیز «. سبزیجات، شیرینیجات، داروجات

در فارسی و عربی « آت-»از این جنبه تفاوت اساسی بین «. کمپوتجات»می شود مانند 
داند که ایرانیان از اعراب را اقتباسی می« جات-»( کاربرد تکواژ 1165د. معین )وجود دار

این نشانه کاربرد بسیار محدودی دارد از لحاظ »الدینی بر آنست که: . اما مشکوۀاندگرفته
نیز بر مفهوم « جات-»ی جمع نشانه« گان-»جمع  رسد که همانند نشانهمعنایی، به نظر می

« جات، ترشیجاتاشته باشد. همچون مرباجات، دواجات، شیرینیمجموعه داللت د
گرایی نشان ( با استفاده از نظریه بهینه1131دوستان )(. کریمی141: 1125الدینی، )مشکوۀ

های جمع جات و یات تحت تأثیر محیط آوایی، واجی و واژگانی داده است که نشانه
اگر اسم فارسی به ستند. به گفتۀ ابوالقاسمی ه«  آن-»و «  آت-»هایی از دو تکواژ تکواژگونه

  امروزی(  و )فارسی دری  امروزی(  ختم شده یاشد )به جای « جات-»فارسی دری
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و « آت-»جات. عوام از نوشته ترشیجات، نوشته  رود: ترشی برای جمع بستن به کار می« آت-»

(. 724: 1131)ابوالقاسمی،  ندکنعربی برای جمع بستن اسمهای فارسی استفاده می« جات-»
 « d͡ʒ»واج « تآــ»تکواژ  دهد که گاه بسته به شرایط آوایی قبل از ها نشان میبررسی نمونه

دوم، نقش میانجی را بر  های پایانی تکواژ اول، و آغازین تکواژبه هنگام همنشینی واکه
هم که به ، «کمپوت»ها مانند توان گفت به همین قیاس برخی از واژهمی. گیردمیعهده 

 سازند. را می« کمپوتجات»آمیزند و واژۀ می  «d͡ʒat» «جات-» یابند باواکه پایان نمی
 معناشناسی و کاربردشناسی .4- 1

 های جمع در زبان فارسی آورده است: معین در کتابچۀ قاعده
–ات جمادات، نب-جمادمانند:اندجمع بسته«تا-»های معمول را در عربی به گاه اسم»

سرادقات. و ایرانیان نیز به تقلید -امّات، سرادق-امّ سجالت،-مقامات،سجل-مقام نباتات،
 اند:آورده«آت-»ازعربی، این کلمات و بسیاری دیگر را در جمع با 

داران مرو و جای انبوه بنه و میان سالح و در کاروان میان انبوهی فرود آی و قماشات»
 کیکاوس بن اسکندر(.«)منشین.

 (ابرو حافظ)«…شروانات و گیالنات و رستمدار  و دربند و خزر بحر سواحل …»
ها(، )دیه هاجمع بندند و گویند: باغها، ده« ها-»صحیح آنست که کلمات مزبور را به 

گرمسیرها، سردسیرها. جمع بستن اسماء امکنه مانند شمیران، گیالن و شروان نیز از قبیل 
 (.46: 1165)معین، « لزوم ماالیلزم است.

تواند نمی« ها»امّا در جمالتی که معین به عنوان شاهد مثال آورده است هرگز پسوند 
 را داشته باشد.«تا-»رسانندگی و معنای 

را در ردیف کلمات مفرد و در بیان نوع و جنس به  «قماشات»این بیت ناصر خسرو که 
 توان مؤید گفته ما باشد:کار برده است می

 .م حکماانددیگر خس و خارند و قماشات و دغااندمردم نبود صورت مرد
 «…سواحل بحر خز رودربند و شروانات و گیالنات ورستمدار…»و امّا جملۀ 

 «…ها و رستمدارها و گیالنسواحل بحر خزر و دربند و شروان…»
امّا در جملۀ  ،در جملۀ اول شروانات و گیالنات به معنای محدودۀ شروان و گیالن است

کنند که گویی چندین شروان و ها معنای محدوده را القا نمیها و گیالنها شرواندوم نه تن
را مفید معنی « ها-»توان جمع بستن این کلمات با گیالن وجود دارد و نهایتاً اینکه می

 بندی دانست و حقیقتاً این دو جمله معنای یکسانی ندارند.مقوله
را به  "تا-"برخی، افزودن » اند: بی آوردهانوری و گیوی در مورد کاربرد این پسوند عر

دانند؛ با این همه برخی از های خارجی متداول در فارسی ناروا میکلمات فارسی و کلمه
گزارش، گرایش، فرمایش، نگارش، سفارش، آزمایش، »ها کلماتی از قبیل ها و گفتهنوشته
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های برخی از جمعوبندندجمع می "تآ-"با « ها-»را به جای « نمایش، دستور، و تلگراف
اند ای پیدا کرده، چنان جا افتاده و معنی ویژهبه کار می روند "تا-"با در فارسی عربی که 

فارسی جمع ببندیم، نارسا و نامناسب « نا-»یا « ها-»با  "تا-"ها را به جای که اگر آن
 ادرات، وارداتاطاّلعات، انتخابات، تسلیحات، متصرّفات، تشکیالت، ص»نمایند؛ مانند می
تشکیالت اداری، انتخابات مجلس، »آیند: ، بخصوص آنجا که در ترکیب می«و...

ها به همین صورت در زبان فارسی گونه واژهاین. «…تسلیحات ارتش، جعلیّات مغرضین و 
های جمع فارسی های عربی بیشتر از نشانهامروزه به جای جمع .روندامروز به کار می

ها به جای کتب.مگر در مواردی مانند کتاب و معلمان به جای معلمینمانند  کننداستفاده می
که پیام و بار معنی و ویژگی خاصّی « تشکیالت، انتخابات، تبلیغات، یا دهات و شمیرانات»

و وافی به  بها مناسبه جای آن« هاها، شمیرانها، دهها، تبلیغها، انتخابتشکیل»دارند و 
بردها،عالوه بر ر(. اگر مراد از این نوع کا54و  51: 1151وری و گیوی)ان« مقصود نیستند.

آن بار معنی را ندارد و  ها(-مفهوم جمع ،بیان مفهوم جنس و نوع و قسم نیز باشد ،پسوند )
 (. 27: 1154این استعمال را نمی توان نادرست انگاشت )انوری و گیوی

ه برای جمع بستن کلمات در فارسی گونه گفته شود که امروزامّا شاید بهتر باشد این
های جمع شود و نشانهاستفاده می« ها-»و « آن-»    های جمع فارسی مانند بیشتر از نشانه

شود چنانکه در تمام مواردی که بندی استفاده میعموماً برای مقوله«تا-»عربی همچون 
اند بیان جنس ند، یاد کردهاجا افتاده«تا-»هایی که با ها با عنوان جمعانوری و گیوی از آن

 و نوع مدّ نظر بوده است.
اند که اگر با نشانه جمع در زبان فارسی جا افتاده ایبه  گونهعربی  هایواژهوام از  برخی
نمایند؛ مانند: احساسات، اطاّلعات، غریب، نامأنوس و دور از ذهن می به کار روندفارسی 

تحصیالت، تبلیغات، تشریفات، تشکیالت،  امکانات، انتخابات، انتشارات، تأسیسات،
ها با که تغییر شکل اینگونه واژه…تظاهرات، روحیات، ریاضیات، صادرات، واردات، و 

همان  "هاتشکیل" تغییر معنا و کاربرد و به عبارتی با تغییر کلّی واژه همراه است، چنانکه
ای دور از با فاصله ای دیگرنیست که تغییر شکل داده بلکه اساساً واژه "تشکیالت"
تواند جایگزین رسایی نمی "هاتشکیل"دهد که زیر نشان می مثال هایاست.  "تشکیالت"

 باشد: "تشکیالت"برای 
 «های تشکیالتی(هایی )به جای نارساییهای تشکیلنارسایی»
 . «ها )به جای مدیریت تشکیالت( مدیریت تشکیل»

، جمع بسته شدن کلماتی است آوردتوان ا میاستدالل دیگری که برای اثبات این ادع
های مکسّر همانند اند. همچنین گاهی جمعآمده« تا-»که با تکواژ « هاانتخابات» مانند

جمع بسته «تا-»که دوباره با « وجوهات، احواالت، امورات، رسومات، حبوبات و شئونات»
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-»ئله نشانگر این است (. این مس31: 1113فرشیدورد، ؛ 114-145: 1165اند )معین، شده
ای که با کلمه در مقایسه ،نشانۀ جمع نیست و معنا و کاربردی دیگر داردصرفا « تا

شود. هر جمع بسته شده است، دوباره جمع بسته نمی« ان»و « ها»های جمع فارسی نشانه
و « اه-»وجود دارد در « تا-»بندی که درمّا معنای مقولها 1گاه معنای مبالغه دارد« ها-»چند

 شود.دیده نمی« نا-»
های عربی در فارسی را به دلیل ضعیف شدن فرشیدورد جمع بسته شدن مجدّد جمع

های دوباره یا بر اثر آن گونه جمعاینو قائل به این است که داندمعنای جمع این کلمات می
 است که جمع به کلّی معنی خود را از دست داده است و به گفتۀ دیگر کلمۀ جمع را به

که معنی جمع ضعیف شده است و برای اند مانند اوالد، اخالق و یا آنمعنی مفرد گرفته
 (.14: 1157)فرشیدورد، « اندتقویت معنی آن عالمت دیگری بدان افزوده

 انوری و گیوی نیز معتقدند: 
های مکسّر عربی مانند عجایب و امور و نواقص با پسوند با اینکه دوباره جمع بستن جمع»

نماید، ولی های دیگر جمع عربی و فارسی برای بیان مفهوم جمع درست نمیا نشانهب« تا-»
شناسی و جز آن، در فارسی، های مکسّر عربی گویی به دالیل و علل زبانبرخی از جمع

گردند دهند و یا رنگ باخته و کمرنگ میارزش و مفهوم جمع بودن خود را از دست می
« جواهر»شوند؛ چنانکه های جمع فارسی و عربی جمع بسته میهو در نتیجه دوباره با نشان

صورت به« تا-»رود و با کار می، در فارسی به معنی مفرد به«گوهر»معرب « جوهر»جمع 
 (54:1151)انوری و احمدی گیوی، « شود.جمع بسته می« جواهرات»

شود گفته می معنای بیان جنس است، ، زمانی که بلکه درجواهر در معنای مفرد نیست 
 اند: طال و جواهرات معنای جنس مراد است.انوری و گیوی نیز تصریح کرده»

دهد؛ های مکسّر، ... معنی جنس و نوع و قسم میای از جمعدر آخر پاره« تآ-»گاهی 
. است «…از جنس حبوب، از قبیل عدس و نخود و لوبیا و »که به معنی « حبوبات»مانند 
مکسّر، معنی جمع دارد، منتها جمع طبقه و نوع خاصّی از اسم؛  در آخر جمع« آت-» گاهی
رود و کار میکه اختصاصاً در مفهوم خمس و زکات و سهم امام به« وجوهات»مانند 

 .(51: 1151انوری و احمدی گیوی، «)این بارِ معنایی را ندارد.« وجوه»
-»قاعده آنها را با معتقد است در جمع غزل و رباعی بهتر آنست که طبق ( 1175)مینوی 

 جمع بندند و برای استعمال درست بیت زیر از عنصری را شاهد مثال آورده است:« ها
 وار نیکــــــو بــــــودغــــــزل رودکــــــی

 

 وار نیســــتغزلهــــای مــــن رودکــــی  
 

را در معنای تعدادی غزل به کار برده در « هاغزل»باید توجه داشت که در این بیت، شاعر 
بیشتر از آنکه « غزلیّات»ت نه بیشتر، در حالی که کلمه مفید معنی جمع اس« غزلها»واقع 
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ای است کلمه« هاغزل»معنای جمع را برساند مفید معنی جنس و نوع است و در این بیت 
 توانست باشد نه غزلیّات.که در بیان مقصود شاعر مفید فایده می

 فرض کنیم که در بیت:
 تا گویم شکوفه از کجا بشکفت؟ بگو ترجیح بهار آمد، بهار آمد، بهاریات باید گفت

ها گذشته از بیان صورت بهاریشد. در اینآورده می« هابهاری»، «بهاریات»به جای 
بود به این معنی که اشعار زیادی در وصف بهار باید گفت امّا در جمع، مفید معنی مبالغه می

ر وصف بهار به این معنی است که باید اشعاری د« بهاریات»شکل کنونی یعنی کاربرد 
نیست ضمن آنکه آن کلیّتی « بهاریات»ها وجود دارد در ای که در بهاریسرود، و آن مبالغه

ها و عملیّات و عمل»که یا اینشود. دریافت نمی« هابهاری»وجود دارد در « بهاریات»که در 
کاربرد متفاوت  و معنای دارای باشندمی« عمل»که در ظاهر جمع واژه « اعمال
 .های جراحیعملو  یل ماه رجبضااعمال و ف،انتقال گاز عملیات انند:،مهستند

برای بیان دسته « ات-»دارد و همچون  «ها»نیز  معنایی متفاوت با زبان  فارسی  در« جات»
گانی واژ و کابرد معنیمحسوب شده و  یک تکواژدر فارسی « جات»و گروه کاربرد دارد. 

. نیست« مرباها»و « هاسبزی»، «هاکارخانه»ابر با چون کارخانجات، سبزیجات، مرباجات بر
رساند. و دسته را میانواع مفهوم بلکه  در این کلمات معنی چند و تعداد ندارد« جات-»

اند که ها چنان جاافتادهاند؛ این ساخت(.  اذعان داشته1151طور که گیوی و انوری )همان
 هایی نظیرواژهدهند. د را از دست میبیایند معنی و مفهوم خو« ان-»و  « ها-»اگر با 

 هستند نمایانگر این واقعیت که ساختی همسو با قواعد جمع دستوری ندارد، «کمپوتجات»
بلکه ممکن میانجی سروکار نداریم به اضافه یک واج  « تآــ»که ما در اینجا با تکواژ 

 .باشد «تآــ» ای ازتکواژگونه «جات-»است 
 
 گیرينتیجه. 9

گیری تکواژهای عربی پذیرفته است، واماززبان زبان فارسی  اتی کهأثیریکی از ت
 به گونه ای که در آغازبوده است. « آت-» سازجمع عربی از جمله تکواژ جمع دستوری

به زبان فارسی وارد  «لطمات، مجهوالت و مفردات»هایی نظیر واژهاین تکواژ همراه با وام
های زبان فارسی نظیر باغات، گزارشات و ا واژهشده است و به مرور زمان به قیاس ب

 هایی دو رگه را پدید آورده و زایایی یافته است.به کار گرفته شده و واژه شمیرانات
چندان تفاوتی در عربی « آت-»موجود در فارسی به لحاظ آوایی با تکواژ « آت-»تکواژ 

-»ندارد مگر در مواردی که تشابهی بین آنها وجود وجه امّا به لحاظ واجشناختی  ، ندارد
گیری و وارد زبان فارسی واژه، مستقیماًوامای دیگر و به عنوان جزئی از وامدر واژه« آت

موجود در زبان فارسی « آت-»در واژه لطمات.از جنبۀ ساختواژی « آت-»شده است؛ مانند 
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کند. وی میبیش از آنکه با اصول ساختواژی عربی همخوان باشد از قواعد زبان فارسی پیر
شوند اما چنانچه در فارسی واژگانی مانند غزلیات و کشفیات جمع غزل و کشف دانسته می

صورت « پند»ای چون در عربی جمع غزلیه و کشفیه هستند، ضمن آنکه واژگان فارسی
به  عربی« آت-»جمعی چون پندیات دارد که تناسبی با قواعدساختواژی عربی ندارد. تکواژ 

که در زبان فارسی فاقد این های مؤنّث دارد، درحالیختصاص به جمع اسملحاظ دستوری ا
ها و جانداران به کارکرد دستوری است. این تکواژ در فارسی برای جمع بستن اسامی انسان

-»رود و در اسامی غیر جاندار نیز در فارسی جنسیّت مطرح نیست، در واقع تکواژ کار نمی
بستن اسامی غیرجاندار و انتزاعیات، بدون ملحوظ کردن موجود در فارسی برای جمع « آت

در عربی تنها معنای جمع و « آت-»رود. امّا از جنبۀ معنایی و کاربردی جنسیت به کار می
تعدد سه و بیشتر را با خود دارد در حالی که در زبان فارسی در بردارندۀ معنای نوع و قسم 

شود که معنای وند در زبان فارسی یافت میمباشد. هر چند مواردی از این واو گروهه می
جمع را در خود دارد امّا این معنا و کاربرد، با معنا و مفهوم دسته و گروهه، همراه و عجین 

ای که عالوه بر است.در کاربرد این تکواژ شاهد تغییری در معنا و نقش آن هستیم به گونه
بندی چیزها را هم بر عهده طبقه ای روشن و مشخص نقشمفهوم جمع، این تکواژ به گونه

داریم؛ یکی عربی و « آت-»توان گفت که دو نوع نشانۀ جمع گرفته است. به نحوی می
همان نشانۀ جمع مؤنّث است؛ و نشانۀ جمع « آت-»دیگری فارسی شده. نشانۀ جمع عربیِ 

با  نشانۀ جمع گروهه و منظور ما از جمع گروهه، جمع مجموعۀ چیزها« آت-»فارسی شده 
های گوناگون،امّا کلّیتی یکسان است؛ برای نمونه: شمیرانات، که مجموعۀ چند ده است نام

های گوناگون، اما در یک منطقۀ جغرافیایی. از این دست است: لواسانات و نوقات. با نام
هایی همچون دهات، باغات، دستورات هم درست است. در واقع جمع گروهه در واژه

دستوری پیدا کرده -صرفی این تکواژ قرضی در فارسی عملکردی شود بیان کرد کهمی
عناصر  است. دستوری از این جهت که به نحوی نشانگر اضافه شدن عنصری بیگانه در نظام

باشد و از سویی در ساز زبان فارسی و کاربرد آن از سوی گویشوران و زایایی آن میجمع
ضمن اینکه به نظر می دا نموده است.پی سازیحوزۀ صرف، نقشی اشتقاقی در حیطۀ واژه

 «جاتسبزی» معنی واژهمحسوب شده و دیگر « یک تکواژ»، «جات-»زبان  فارسی  رسد در
آید. از سوی دیگر به حساب می« هاانواع سبزی»به مفهوم نیست، بلکه « هاسبزی»با مترادف 

به  « تآــ»ینجا با تکواژ که ما در ا هستند ، نمایانگر این واقعیت«کمپوتجات» هایی نظیرواژه
 «تآــ» ای ازتکواژگونه «جات-»بلکه ممکن است میانجی سروکار نداریم اضافه یک واج 

 .باشد
در زبان فارسی نظرات متفاوتی وجود « آت-»ونددر مورد استفاده و یا عدم استفاده از وام

جمع کلمات فارسی با  ددارد که عموماً پرهیز از استفادۀ آن را مرجّح دانسته و بر این باورن
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های جمع زبان عربیاست.شاید به ها با نشانههای جمع فارسی بهتر از جمع بستن آننشانه
های جمع، این ظاهر و در نگاه نخست، با وجود استغنای زبان فارسی در خصوص نشانه

در گذر  «آت-»وند دهد که وامها نشان میتوصیه درست به نظر رسد ولی دقّت و بررسی
ساز مان چنان دچار تغییر و تحول شده است که دیگر صرفاًیک تکواژ قرضی عربی جمعز

در زبان فارسی فقط به عنوان نشانۀ جمع مورد  گیری مستقیمشود که با واممحسوب نمی
که پس از ورود به زبان  وندی استوام ،استفاده قرار گرفته باشد، بلکه این تکواژ وابسته

ی قابل توجهی شده و با قواعدی متفاوت با آنچه که در زبان فارسی، دستخوش دگرگون
تر اینکه به نحوی قابل توجه زایایی و به کار گرفته شده و مهم عربی بر آن حاکم است،

وندی است وام« آت-»توانیم با اطمینان ادعا کنیم که تکواژ کاربرد یافته است. بنابراین می
گیری کرده است و اینک عنصری در ان عربی وامکه زبان فارسی آن راغیر مستقیم از زب

 نظام ساختواژی زبان فارسی است.
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 (.سمت) مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها

: تهـران . ویـرایش چهـارم  . 1دستورزبان فارسی(. 1151. )ن و انوری، حسـن احمدی گیوی، حس-
 .انتشارات فاطمی

 .نشرنی: تهران. چالش میان فارسی و عربی(. 1131. )آذرنوش، آذرتاش-
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: تهـران . چـاپ دهـم  . توصیف ساتتمان دسـتوري زبـان فارسـی   (. 1123. )باطنی، محمدرضا-
 .امیرکبیر

واژی در فراینــد بنــدی تغییــرات ســاخت(. طبقــه1151ن )معصــوم، ســید محمــد و دیگــراحســینی-
 هـاي غـرب  فصـلنامه مطالعـات زبـان و گـويش    ها از زبان ترکی به فارسی. گیری واژهوام

. صـفحه  4دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی. کرمانشـاه. سـال اول. شـماره     ايران،
11-27. 

 .نشرعلمی: رانته. فرهنگ توصیفی صرف(. 1154. )شقاقی، ویدا-

 هـا سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه: تهران. مبانی صرف(. 1151) .شقاقی، ویدا-
 (.سمت)

-52. صفحه 15. شماره نامه فرهنگهای قرضی در زبان فارسی. (. واژه1124صفوی، کوروش. )-
111. 

. دوره نهـم . ره دهـم شـما  .مجلـه وحیـد  . تغییرکلمات عربـی در فارسـی  (. 1114. )طوسی، ادیب-
 .1446-1415 صفحه

گیـری در زبـان فارســی.   (. بررسـی برخـی فراینــدهای رایـج قـرض    1137عزیزمحمـدی، فاطمـه. )  -
 .24-21(. صفحه 44)پیاپی  1-4. شماره 13. سال پژوهشنامه پردازش و مديريت اطالعات

بیات و علوم انسـانی  اي ادرشته. نشريه میانگیری در زبان(. پدیده قرض1137علیزاده، علی. )-
 .143-112. صفحات 1شماره  دانشگاه بیرجند.

سـازمان مطالعـه   : تهـران . چـاپ چهـارم  . راهنماي ويرايش(. 1131. )زاده، غالمحسینغالمحسین-
 (.سمت) هاوتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

: انتهـر . مسئلة درست وغلط، نگارش و پژوهش در زبان فارسـی (. 1132. )فرشیدورد، خسرو-
 .سخن

 .سخن: چاپ چهارم. تهران. دستور مفصّل امروز(. 1157. )فرشیدورد، خسرو-

 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران. عربی درفارسی(. 1113. )فرشیدورد، خسرو-

هـای ورود واژگـان قرضـی در    ترین عوامـل و دوره (. مهم1135قاسمی، حسین و ستاری، مریم. )-
سـال دوم از دوره جدیـد.   . هـاي ادبـی  فصلنامه انديشهی آنها. بندی معنایزبان فارسی و طبقه

 .161-111. صفحات 1شماره 

انتشـارات  : تهـران . اسـتاد   دسـتور زبـان فارسـی پـن    (. 1114. )قریب، عبدالعظیم و همکـاران -
 .کتابفروشی مرکزی

لـه  مج«. ان در فارسـی -ات و -گوناگونی نشانه های جمع (. »1131دوستان، غالمحسین. )کریمی-
 . شماره اول. 71. دوره علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز
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. تهـران: پژوهشـگاه علـوم انسـانی و     شناسـی زبـان  درآمدي بر جامعه(. 1151مدرسی، یحیی. )-
 مطالعات فرهنگی.

. مشـهد: انتشـارات   دستور زبان فارسی بر پاية نظريه گشـتاري (. 1125مشکوۀالدینی، مهدی. )-
 هد.دانشگاه فردوسی مش

 . تهران: انتشارات امیرکبیر.(. مفرد و جمع1165معین، محمد. )-

 . تهران: انتشارات امیرکبیر.فرهنگ معین(. 1123معین، محمد. )-

 . تهران.مباحث صرفی و نحوي، بحث اوّل: يّت مصدري(. 1175مینوی، مجتبی. )-

 .انتشارات توس: هرانت. چاپ هفتم. دستورتاريخی زبان فارسی(. 1133. )پرویز ناتل خانلری،-

 .سخن: تهران (.عربی-فارسی) دستور تطبیقی(. 1151. )وفایی، عباسعلی-
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