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چالشهای امروز زبان فارسی را میتوان به چالشهای این زبان در خارج از ایران ،و چالشهای
آن در داخل ایران ،تقسیمبندی کرد .از نگاهی دیگر میتوان چالشهای زبان فارسی را به
چالشهای زبانی و چالشهای غیرزبانی دستهبندی کرد .از جمله چالشهای زبانیِ زبان فارسی
واگرایی سه گونه فارسی ایران ،افغانستان ،و تاجیكستان از یكدیگر ،و از جمله چالشهای
غیرزبانی آن مسائل مربوط به جایگاه آن در ایران ،افغانستان و تاجیكستان است .در این
پژوهش ،بر اساس اصول جامعهشناسی و برنامهریزی زبان و توجه به جایگاه قانونی زبان
فارسی در سه کشور مذکور ،این دو چالش بزرگ زبان فارسی بررسی شده است .برررسی
تفاوتهای فارسی ایران ،افغانستان و تاجیكستان نیز با توجه به پیكرهای انجام گرفته که برگرفته
از شماری از روزنامهها و وبگاههای فارسیزبان است.
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 .1مقدمه
زبان فارسی ،زبان رسمی و مشترک ایرانیان ،زبان رسمی تاجیكستان و یكی از دو زبان
رسمی افغانستان است و در کشورهای دیگری نیز دارای گویشور بومی است .این زبان
یكی از زبانهای شاخهِ ایرانیِ زبانهای هندواروپایی است (ویندفور ،2009 ،ص  .)1زبان
فارسی از جنبههای بسیاری دارای اهمیت است :دارای ادبیات و حامل فرهنگی بسیار
غنی است؛ از جمله عناصر هویت ملی ایرانیان ،افغانستانیها و تاجیكستانیها است؛
بسیاری از متون اسالمی بدان نوشته یا ترجمه شده است (یاحقی )1364 ،به طوری که « ...
به جرأت میتوان گفت که در عصر حاضر نمیتوانیم پیكره فرهنگ اسالمی را با تمامی
زیباییهایش برتراشیم مگر اینكه جانب اهمیت و اعتبار زبانهای عربی و فارسی را در
تتبعات و تحقیقات و برتراشیدن مجسمه فرهنگ اسالمی متوجه شویم و توجه دهیم»
(مایل هروی ،1364 ،ص .)7افزون بر کشورهای فارسیزبان در کشورهای بزرگی چون هند،
پاکستان (نگاه کنید به ،عبدالغنی ،1941 ،احمد )1376 ،1و ترکیه هم زبان فارسی دارای پیشینه و
میراث گرانبهایی است.
زبان فارسی و دیگر زبانها ،گویشها و لهجههای ایران نیز امروزه با عوامل تضعیف و
مرگ زبانها (نگاه کنید به ،سوادش ،1948 ،جینس )2003 ،دست به گریبانند .همین باعث شده
است که درباره مسائلی چون نگارش و خط فارسی ،آموزش و گسترش آن و
واژهسازی برای مفاهیم جدیدی که زبان فارسی با آنها روبهرو است ،سخن بسیار گفته
شود .بیشتر شدن تفاوتهای گفتار و نوشتار فارسی ،که میتواند به گونهای
دوزبانگونگی 2بینجامد ،از مسائل دیگر زبان فارسی است؛ اما زبان فارسی اکنون با
مسائل دیگری روبهرو است که حل یا رفع نشدن آنها برای آن بسیار زیانبار به نظر
میرسد و به قولی «هر روز درنگ در این مهم زیانخیز» (یوسفی ،1370 ،ص .)9در این
پژوهش برآنیم تا دو چالش مهمی را بررسی کنیم .که اکنون زبان فارسی در درون و
برون ایران با آن روبهرو است .پرسشهای اصلی پژوهش عبارت است از :الف) از نظر
جایگاه ،اکنون زبان فارسی با چه چالشی روبهرو است؟ ب) واگرایی سه گونه فارسی
ایران ،افغانستان و تاجیكستان دارای چه پیامدهایی برای این زبان است؟

چالشهاي امروز زبان فارسي
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 .2پيشينه پژوهش
واژهسازی در ایران دارای پیشینه درازی دارد و واژهسازی و واژهگزینی برای زبان
فارسی 3همواره دارای طرفداران و مخالفانی بوده است (حقشناس .)1379 ،1356 ،برپایی
فرهنگستان برای زبان فارسی 4در چند دهه پیش از جمله نشاندهنده اهمیت یافتن توجه
به مسائل زبان فارسی است .توجه به واژهسازی در دوران معاصر بدین دلیل از اهمیت
برخوردار شده که زبان فارسی با ورود انبوهی از واژگان زبانهای اروپایی روبهرو
است .در پیوند با همین مسئله ،استفاده از زبان فارسی به عنوان زبان علم و آموزش هم
مطرح است .در این عرصه نیز دشواریها و مسائل زبان فارسی اندک نیست به گونهای
که در بسیاری از موارد گونهای سردرگمی ایجاد شده است (فرهوشی .)1353 ،این مسئله
از آنجا ناشی میشود که زبان فارسی «اکنون میباید پاسخگوی نیازهای ما در
زمینه هایی باشد که از سنت و تاریخ گذشته ما برنخاسته و پیامد برخورد ما با غرب و
تمدن مدرن است و در نتیجه این زبان میباید درباره چیزهایی در حوزه علوم طبیعی و
انسانی ،فناوری و ابزارهای ،سیاست و اقتصاد ،نهادها و رفتارهای اجتماعی با دامنه
بسیار گستردهتر سخن بگوید که برای آنها اسباب فراهمی از واژگان و شیوه گفتار
ندارد .گنگی یا نارسایی زبان ما در این حوزه از آنجا است که همه این چیزهای مدرن
از بیرون از دایره تجربه و زندگی اجتماعی و تاریخی ما تكوین یافته و سپس با زور و
شدتی سیالبوار راه خود را به فضای زندگی ما گشوده است( ».آشوری ،1372 ،ص.)85
تغییر یا اصالح خط فارسی نیز از دیگر مسائل زبان فارسی است که با وجود طرح
دیدگاه های مختلف درباره آن هنوز باقی است .این مسئله از دوره قاجار مورد توجه
بوده است؛ برای نمونه ،حاج محمد خان کرمانی در  1296قمری در پاسخ مستشارالوزا
برای اختراع خط جدیدی برای زبان فارسی رسالهای نوشته که دربردارنده نكات قابل
توجهی است (نگاه کنید به کرمانی.)1350 ،
در مورد برنامهریزی زبانی برای ایران و دیگر سویههای جامعهشناختی مسائل زبان
فارسی هم پژوهشهای قابل توجهی انجام شده است که هم به وضعیت زبان فارسی و
مسائل آن توجه دارد و هم به رابطه آن با دیگر زبانهای ایران.

 .3چالشهاي امروز زبان فارسي
 3-1مسأله جايگاه زبان فارسي

منظور از جایگاه ،همانی است که در برنامهریزیهای زبانی 5در حوزه برنامهریزی
جایگاه 6است؛ به سخن دیگر ،ما در پی آنیم که ببینیم اکنون در سه کشور ایران،
افغانستان و تاجیكستان 7زبان فارسی دارای چه جایگاهی است .در این مسیر ،رابطه
زبان فارسی با دیگر گویشها و زبانهای این کشورها نیز به طور طبیعی مورد توجه
است .از این رو در این بخش از پژوهش جایگاه زبان فارسی در سه کشور یادشده
بررسی شده است.

 3-1-1ايران
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زبان فارسی پیش از اینكه ایران دارای قانون اساسی شود نیز «زبان مشترک» مردم کشور
بوده ،یعنی زبان ارتباط و تعامل گویشوران زبانهای مختلف مردم ایران بوده است.
فارسی ،زبان نگارش نامهها و اسناد رسمی در داخل کشور و زبان نوشتن عهدنامههایی
بوده که بین حكومتهای وقت ایران با کشورهای دیگر منعقد شده است؛ برای نمونه،
عهدنامههای گلستان ( )1813و ترکمانچای ( ،)1828که چند دهه پیش از انقالب
مشروطه میان ایران و روسیه منعقد شده به زبان فارسی است .گاه حتی به نوشته شدن
عهدنامه به زبان فارسی در خودِ آن نیز اشاره شده است؛ برای نمونه ،در ماده دوازدهم
عهدنامه گلستان آمده است:
 ...شرط این شروط نامه الحاله ،که بخصوص استدامت مصالحه دائمه طرفین
مستقر و دو قطعه مشروحه با ترجمان خطٌ فارسی مرقوم و محرٌر و از وکالی
مختار مأمورین دولتین علیٌتین مزبوره بالتصدیق و با خطٌ و مهر مختم گردیده و
مبادله با یكدیگر شده است ....

بدین نكته اشاره شد که تأکید شود جایگاه زبان فارسی به عنوان زبان رسمی نه تنها
پدیده جدیدی نیست ،بلكه برخالف بسیاری از کشورهای دیگر ،زبان فارسی در پناه
قانون و پشتیبانیِ قدرتِ حكومتی نیز به این جایگاه رسانده نشده است .این زبان به
دالیل مختلف از فراگیری آن گرفته تا بهرهمند بودن آن از گنجینهِ ارزشمند ادبی و
تاریخی خود به صورتی طبیعی (حقشناس )1374 ،به زبان ارتباطی مردم و زبان
موقعیتهای رسمی و دولتی تبدیل شده است .این نكته نیز درخور بازگوییهایِ چندین
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باره است که با اینكه حكومتِ ایران پس از اسالم در بیشترِ دوران خود در دست
غیرفارسزبانان بوده است  ،همواره جایگاه رسمی زبان فارسی حفظ شده است .این
نكات البته نكات جدیدی نیست؛ اما بازگویی آنها به چند دلیل از اهمیت برخوردار
است )1 :در طول تاریخ ایران با اینكه تنوع قومی ،مذهبی و زبانی همواره زبان فارسی
زبان مشترک بوده ،کسی آن را به کسی تحمیل نكرده است و اصوالً فارسزبانانِ ایران
در بیشینه این دوران در موقعیتی نبودهاند که بتوانند این زبان را به غیرفارسزبانان ایران
تحمیل کنند ) 2 .این موضوع در زدودن تردیدهایی که امروزه جریانهای مشخصی در
مورد جایگاه زبان فارسی به صورتی کامالً حسابشده مطرح میکنند ،بسیار مؤثر است.
 )3جایگاهِ رسمی زبان فارسی در کشور ما ،همان گونه که در طول تاریخ هیچ گونه
مانعی برای حفظ زبانهای دیگر ایران نیافریده و به حذف یا تضعیف هیچ یك از آنها
نینجامیده است ،امروز نیز در تضاد با حفظ زبانهای دیگر ایران نیست .این زبان از
گذشته با زبانها ،گویشها و لهجههای مختلف کشور در حال بدهبستان بوده است؛
بدهبستانی که ضرورت آن امروزه از گذشته نیز بیشتر است.
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در فصل دوم با عنوان «زبان ،خط ،تاریخ و
پرچم رسمی کشور» جایگاه زبان فارسی مشخص شده است:

تحلیل آنچه در این ماده آمده است ،نشان میدهد که قانونگذار در تنظیم آن نگاه
ظریف و بسیار دقیقی داشته است :نكته نخست این است که در این ماده جایگاه زبان
فارسی به عنوان «زبان رسمی و مشترک مردم ایران» مشخص شده است .در واقع،
قانونگذار در ماده  15قانون اساسی ،جایگاهی را که زبان فارسی در طول تاریخ ایران
همواره داشته به رسمیت شناخته است .نكته دوم این است که این زبان هم زبان
«رسمی» است ،و هم زبان «مشترک» که هر یك دارای تعریف خاص خود در نوشتگان
زبانشناسی است و این نشانگر دقت نظر قانونگذار در این زمینه بوده است .همچنین
قانونگذار در مشخص کردن جایگاه زبان فارسی از توصیف آن به عنوان زبان «ملی» ،که
توصیف احساسیتر زبان است ،خودداری کرده که این نیز درخور توجه است .البته در
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اصل پانزدهم :زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است .اسناد و
مكاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید به این زبان و خط باشد ولی استفاده از
زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در
مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.
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همین بخشِ نخست ماده  15قانون اساسی به رسمی و مشترک بودن خط فارسی هم
اشاره شده است که از آنجا میتواند مهم باشد که مسئله نگارش زبان فارسی به
خطهای دیگر یا تغییر خط فارسی به خط دیگری را منتفی میداند.
در بخش دیگر ماده  ،15قانونگذار به طور مصداقی به کاربردهای زبان و خط
فارسی اشاره کرده است که شامل زبان و خطِ «اسناد و مكاتبات و متون رسمی» و زبان
و خط «کتب درسی» میشود .بر این اساس ،هر سند ،مكاتبه و متن رسمی و نیز کتاب
درسی در کشور باید به زبان فارسی به نگارش درآید .تأکید قانونگذار بر لزوم کاربرد
زبان فارسی در این عرصهها بخوبی در عنصرِ وجهنمایی ،که او در شناسهگذاری گذاره
مورد نظر به کار برده است («باید») متجلی است .نكته دیگری که در همین قسمت از
ماده مورد نظر میتواند مطرح باشد ،جایگاه زبان فارسی به عنوان «زبان آموزش »8است؛
بدین معنی که وقتی زبان رسمی و مشترک مردم ایران فارسی باشد و «کتب درسی» نیز
«باید» به این زبان و خط نوشته شود به طور طبیعی زبان آموزش نیز باید در محیطهای
آموزشی زبان فارسی باشد.
در ادامه بخش دوم ماده  ،15قانونگذار استفاده از زبانهای «محلی و قومی» را در
«مطبوعات و رسانههای گروهی» و همچنین تدریس ادبیات این زبانها در مدارس را
مجاز دانسته است .در این زمینه نیز نكته درخور توجه ،که با تحلیل ساختار زبانی این
بخش از ماده برجستهتر میشود ،این است که قانونگذار از سویی با آوردن واژه «ولی»،
که در واقع عنصر انسجامبخش بیانگر رابطهای منطقی بین دو گذاره است و پس از آن
گذارهای گفته میشود که معنایی دیگر ،و معموالً متفاوت را مورد تأکید قرار میدهد بر
«آزاد» بودن «استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و
تدریس ادبیات آنها در مدارس» تأکید میکند و از سوی دیگر و به منظور اینكه امكان
هرگونه تفسیر دیگری را بزداید با آوردن عبارت «در کنار زبان فارسی» بر این نكته
تأکید میکند که مجوز قانونگذار در این ماده برای «استفاده از زبانهای محلی و قومی در
مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس» نباید دستاویزی برای
حذف زبان فارسی در این موقعیتها قرار گیرد .به نظر میرسد که بخش نخست این
قسمت از ماده  15از مدتها پیش در ایران در حد قابل قبولی اجرایی شده است؛ چراکه
افزون بر روزنامه ها ،نشریات و کتابهای بسیاری که به زبانهای محلی در کشور منتشر
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می شود ،هر روزه ساعتها برنامه تلویزیونی و رادیویی نیز به این زبانها در کنار زبان
فارسی ،پخش میشود؛ اما در مورد قسمت دومِ این بخش مسئله حالت دیگری دارد؛
چراکه از سویی در مدارس اقلیتهای دینیِ به رسمیتشناختهشده در قانون اساسی
حتی آموزش نیز به زبانهای آنها صورت میگیرد و از سوی دیگر در مورد زبانهای
محلی تا کنون مجوز قانون اساسی مبنی بر تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان
فارسی ،اجرایی نشده است.
با بررسی جایگاه زبان فارسی در قانون اساسی کشورمان ،مجوزهایی که برای
استفاده از زبانهای «محلی و قومی» و تدریس ادبیات آنها در این قانون داده شده است
پرسشی که مطرح می شود این است که چه نسبتی باید بین زبان فارسی و دیگر زبانهای
کشور برقرار باشد .بیگمان چنین نسبتی ،همان گونه که مورد تأکید قانون اساسی است،
نباید در جهت تضعیفِ جایگاهِ زبان رسمی و مشترک کشور باشد؛ اما همزمان باید
تضمینکننده حقوق شناختهشدهِ قانونیِ گویشوران زبانهای دیگر کشور نیز باشد.
همچنین ما نیازمند رابطهای تعاملی میان زبان فارسی و دیگر زبانهای کشور هستیم.
چنین تعاملی در برنامهریزی زبانی هدفمند میتواند ما را از وجود بسیاری از واژههای
بیگانه کنونی در زبان فارسی و ورود بیشتر آنها بینیاز سازد .میتوان از کردی ،بلوچی،
انگلیسی و دیگر واژههای واردشده از زبانهای اروپایی به زبان فارسی و زبانهای دیگر
ایران پیدا کرد9؛ به ویژه اینكه زبانهای محلی و قومی ایران به لحاظ روح زبانی و
ذهنیت و پایه فرهنگی گویشورانشان با زبان فارسی و گویشوران آن دارای نزدیكی و
همپوشانی انكارناپذیری هستند .اهمیت این مسئله در این است که نمیتوان هیچ پدیده
اجتماعی را جدای از مسائل پیرامونی آن بررسی کرد .مسائل و چالشهای زبان فارسی
در ایران را نیز نمیتوان بیتوجه به نسبت آن با زبانها و گویشهای دیگر ایران از جمله
نگرش گویشوران آنها نسبت به زبان فارسی ،بررسی و حل کرد.
نكته دیگری که باید بدان توجه کرد این است که چه امروز ،چه فردا در کشور ما
باید مسئله تدریس زبانهای «محلی و قومی» حل شود .نگارنده بر این باور است که با
برنامهریزی زبانی همهسونگر ،میتوان این مسئله را به گونهای هدایت کرد که گونهای
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دوزبانگی در سراسر میهن ما شكل گیرد که بر پایه آن در هر منطقه ،گویشوران زبانهایِ
دیگر ،هم زبان محلی خود را بخوبی فرا گیرند و هم زبان فارسی را .خوشبختانه
بسترهای قانونی چنین اقدامی در کشور ما وجود دارد و اجرای آن هم میتواند به حفظ
میراث فرهنگی همه ایرانیان منتهی شود و هم زمینههای بدبینی به جایگاه زبان فارسی
را بزداید.
 3-1-2افغانستان

با توجه به تنوع قومی ،زبانی ،نژادی و فرهنگی افغانستان ،مسئله زبان در این کشور
بسیار پیچیده است به گونهای که گاهی دستهبندیهای گروههای قومی -زبانی بر مبنای
زبان صورت میگیرد و گاه بر اساس قومیت و گاه عامل مذهب هم تأثیرگذار میشود.
وجود دوگانه پشتون -تاجیك و سهگانه پشتون -تاجیك -هزاره از جمله نشانههای
پیچیدگی مورد نظر است.
زبان فارسی در افغانستان با وجود همه تقابلها ،چنان پیشینهای دارد که نقش
16
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بیبدیلی به آن بخشیده است ...« :در افغانستان دری زبان فراگیری برای بسیاری از
گروه های قومی مختلف این کشور است .این زبان مرزهای قومی /فرهنگی این
گروههای مختلف را درمینوردد» (کتاب راهنمای مؤسسه نیروهای دریایی ایاالت متحده

امریكا ،10ص .)10با وجود چنین جایگاهی و با اینكه با محاسبه جمعیت تاجیكها و
هزاره ها فارسی بزرگترین زبان کشور است و گویشورانِ زبانهای دیگر افغانستان هم
برای ارتباط با گویشوران زبانهای دیگر زبان فارسی را به کار میبرند در چند دهه اخیر
در افغانستان تالش شده است که موقعیت این زبان نسبت به زبان پشتو فروکاهیده
شود .این مسئله بخوبی در مواد مربوط به زبان در قوانین اساسی مختلف افغانستان دیده
میشود.
نخستین بار در قانون اساسی ،که در  9میزان  1343خورشیدی در دوره ظاهرشاه
برای افغانستان به تصویب رسید ،زبانهای رسمی این کشور مشخص شد:
11

ماده سوم :از جمله زبانهای افغانستان پښتو

سی و پنجم همین قانون آمده است:

و دری زبانهای رسمی

میباشد.12

در ماده
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دولت موظف است پروگرامهای مؤثری برای انكشاف و تقویه زبان ملی پښتو
وضع و تطبیق کند.

در واقع با اینكه در این قانون زبان فارسی یا آن طور که در این قانون به آن اشاره
شده« ،دری» در کنار «پښتو» یكی از زبانهای رسمی افغانستان است ،زبان پشتو به
عنوان زبان ملی 13معرفی شده و دولت موظف به «انكشاف »14آن شده است.
در قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوب  5حوت  1355در دوره محمد داوود
خان ،ماده سوم قانون اساسی دوره ظاهرشاه عیناً در ماده بیست و سوم قانون جدید
تكرار شده است:
«از جمله زبانهای افغانستان زبانهای پشتو و دری زبانهای رسمی میباشد».

نكته جالب توجه این است که در نگارش گونه «دری» این قانون این بار واژه
«پشتو» به صورت پشتوی آن «پښتو» نوشته نشده است .همچنین در این قانون ماده
قانون قبلی درباره لزوم تقویت «زبان ملی پښتو» حذف شده است.
در قانون اساسی جمهوری دموکراتیك افغانستان مصوب  25حمل  ،1359نیز در
برخی از مواد به زبانهای پشتو و دری اشاره شده و البته در اینجا نیز تقدم با زبان پشتو
است؛ برای نمونه:

در قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوب  9قوس  1366در دوره «دوکتور
نجیباهلل» در ماده  8آمده است:
«از جمله زبانهای ملی کشور پشتو و دری زبانهای رسمی میباشد».

نكته این ماده این است که بین زبان ملی و زبان رسمی تمایز ایجاد شده است و
همه زبانهای کشور «ملی» بهشمار رفته اما از میان آنها پشتو و دری به عنوان «زبان
رسمی» نیز شناخته شده است .در این قانون نیز تقدم پشتو بر فارسی در مواد دیگر هم
دیده میشود .در قانون اساسی مصوب  8جوزای  1369دوره نجیباهلل نیز مواد مربوط
به زبان به صورت قبلی آمده است.
آخرین قانون اساسی افغانستان مصوب  6دلو  1382خورشیدی است که نسبت به
قوانین اساسی قبلی این کشور در زمینه جایگاه زبان فارسی نیازمند توجه بیشتری است.
مهمترین ماده مربوط به زبان در این قانون ماده شانزدهم است:
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از جمله زبانهای پشتو ،دری ،ازبكی ،ترکمنی ،بلوچی ،پشهیی ،پامیری و سایر
زبانهای رایج در کشور پشتو و دری زبانهای رسمی دولت میباشند ... .دولت
برای تقویت و انكشاف همه زبانهای افغانستان پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق
مینماید ... .مصطلحات علمی و اداری ملی موجود در کشور حفظ میگردد».

بدین ترتیب دیده میشود که مفاد بسیاری از موادی که در قوانین اساسی پیشین در
چند ماده آمده بود در ماده  16قانون اساسی جدید یكجا آمده و ضمن اینكه تالش شده
است به حقوق زبانی قومیتهای مختلف این کشور توجه شود ،همچنان تقدم به زبان
پشتو داده شده است .افزون بر این در ماده مورد نظر گزاره دیگری افزوده شده که در
قوانین اساسی پیشین وجود نداشته است:
« ...مصطلحات علمی و اداری ملی موجود در کشور حفظ میگردد».

جدای از اینكه اصوالً مفهوم «مصطلحات علمی و اداری ملی» مبهم است و میتواند
دستمایه هر گونه تفسیری قرار گیرد به نظر میرسد که هدف از افزودن این گزاره به
ماده مورد بحث ،جلوگیری از واژهسازی یا واژهگزینی در برابر واژههای بسیار زیادی
18
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باشد که از حدود  50سال پیش از پشتو به فارسی افغانستان در حوزههای علمی و
اداری وا رد شده بویژه اینكه بر اساس همین ماده دولت موظف است «پروگرامهای
مؤثری» را برای تقویت و «انكشاف» همه زبانهای افغانستان طرح و به اجرا گذارد.
بیگمان بخشی از این گونه «پروگرامها» برنامهریزی پیكره است که شامل واژهسازی و
واژهگزینی هم میشود و به نظر میرسد که در این حوزه حساسیت به واژهگزینی در
برابر واژههای غیرفارسی در «دری» بیشتر از واژهسازی باشد چرا که بسیاری از
واژه های غیرفارسی در فارسی افغانستان اکنون در فارسی ایران دارای برابرهای
جاافتادهای است که برای مردم افغانستان نیز آشنا است .به نظر میرسد که سیاست
متفاوت کردن فارسی افغانستان از گونههای اصلی دیگر این زبان در این قانون حتی
نسبت به قوانین اساسی پیشین افغانستان دارای پشتیبانی قانونی بیشتری شده است؛
سیاستی که حتی به کارگیری واژههای «ورکشاپ»« ،پرابلم»« ،پروگرام»« ،سپورت»،
«پالیسی»« ،سكتور» و ...را بر «کارگاه»« ،مسئله»« ،برنامه»« ،ورزش»« ،سیاست»« ،بخش»
و  ...ترجیح میدهد.

چالشهاي امروز زبان فارسي

در قانون اساسی جدید افغانستان در ماده  20نیز تقدم به زبان پشتو داده شده است؛
با این تفاوت که در این ماده دیگر جایی برای زبان «دری» در نظر گرفته نشده است:
«سرود ملی افغانستان به زبان پشتو و با ذکر اهلل اکبر و نام اقوام افغانستان میباشد».

اهمیت این مسئله در این است که به گونهای غیرمستقیم ،زبان پشتو به عنوان «زبان
ملی» هم معرفی شده است .همچنین با توجه به اینكه سرود ملی در موقعیتهای
رسمی داخل و خارج پخش میشود ،پشتو بودن سرود ملی زبان فارسی را بیشتر به
حاشیه میراند و جایگاه رسمی و «ملی» رقیب آن را تقویت میکند.
بنابراین با جمع آنچه در دو ماده  16و  20قانون اساسی جدید افغانستان آمده است،
میتوان به این نتیجه رسید که برنامهریزی زبانی در افغانستان در هر دو عرصه
برنامهریزی پیكره 15و جایگاه به سود زبان پشتو و به زیان زبان فارسی هدفگذاری شده
است .همچنین با دقت در این مواد این نتیجه را نیز میتوان مطرح کرد که تالش است
زبان فارسی ،که فراگیرترین و پرگویشورترین زبان افغانستان است ،تنها به عنوان یكی
از زبانهای این کشور فروکاهیده شود؛ آن هم با نام «دری» و به عنوان زبانی متفاوت از
گونههای اصلی دیگر فارسی.
 3-1-3تاجيکستان

(ویندفور و پِری.)2009 ،

در ماده ماده دوم قانون اساسی تاجیكستان آمده است:
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فارسی تاجیكی گونهای از زبان فارسی است که عمدتاً با نام کشور تاجیكستان شناخته
می شود .گونه گفتاری تاجیكی از قرن شانزدهم به بعد مسیر تحولیِ متفاوتی از فارسی
ایران را طی کرده است؛ اما گونه نوشتاری آن ،که بر فارسی کالسیك مبتنی است تا
دهه های نخست قرن بیستم به فارسی ایران نزدیك مانده است .در این زمان با توجه به
سیاستهای زبانی خاص شوروی بویژه وارد کردن نظاممند واژههای روسی ،تحول زبانی
در تاجیكی سرعت بیشتری گرفت .نظام نوشتاری تاجیكی نیز در سال  1928از خط
فارسی -عربی به التین و سپس در سال  1939به سیریلیك 16تغییر یافت .گویشوران
گونه تاجیكی فارسی افزون بر تاجیكستان و افغانستان در ازبكستان ،قرقیزستان و چین
(در ایالت تاشكورخان) نیز زندگی میکنند .گونههای مختلف تاجیكی در برخی مناطق
از زبان ازبكی هم به لحاظ واژگانی و هم به لحاظ ساختاری تأثیر زیادی پذیرفته است

19


«زبان رسمی کشور تاجیكستان تاجیكی است .همچنین زبان روسی به عنوان زبان
معاشرت بین ملیتها عمل میکند.»... .

در تحلیل این ماده ،نكته نخستی که باید مورد توجه قرار گیرد ،این است که زبان
رسمی تاجیكستان «تاجیكی» گفته شده است و نه به عنوان نمونه «فارسی» یا «فارسی
تاجیكی» .این نكته به این دلیل اهمیت دارد که میتواند تاجیكی را نه به عنوان گونهای
از زبان فارسی که به عنوان زبانی در کنار آن معرفی کند .اهمیت دیگر این موضوع می-
تواند در این باشد که با معرفی این گونه زبانی به عنوان زبانی جدا از فارسی ،مقاومت
در برابر نزدیك شدن گونههای زبان فارسی به یكدیگر یا یكسانسازی ابزارهایی چون
الفبا و نظام نوشتاری مشروع جلوه داده میشود.17
مسئله دیگری که در مورد ماده دوم قانون اساسی تاجیكستان باید بدان اشاره کرد
این اساس که زبان روسی به عنوان زبان مشترک یا به تعبیر قانونگذار تاجیك« ،زبان
معاشرت» «بین ملیتها» در تاجیكستان به رسمیت شناخته شده است .به رسمیت شناختن
این جایگاه برای زبان روسی در تاجیكستان به معنای محدود شدن دامنه کاربردهای
20



فارسی تاجیكی و در نهایت تضعیف جایگاه آن است بویژه اینكه زبان روسی دارای
پشتوانه اقتصادی ،سیاسی ،و اجتماعی اقلیت روس بجامانده در روسیه ،سیاستمداران
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روسیهگرا و دولت روسیه است .مسئله ،زمانی حادتر میشود که میبینیم زبان روسی به
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عنوان زبان علم و آموزش نیز در تاجیكستان دارای جایگاه ویژهای است و بسیاری از
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قرضگیریهای فارسی تاجیكی در این حوزه از زبان روسی انجام میگیرد؛ این بدان معنا
است که فارسی تاجیكی نه تنها به مثابه زبان علم به کار برده نمیشود ،بلكه به دلیل
تفاوت خط با ایران و افغانستان از واژهسازیهایی که در این حوزهها در این دو کشور
صورت میگیرد نیز محروم است .نتیجه این کار نیز میتواند این باشد که کاربرد فارسی
تاجیكی در تاجیكستان در مواردی به خانه و زبان گفتار محدود میشود و در نتیجه از
نظر برنامهریزی پیكره هم کار چندانی برای آن صورت نمیگیرد.
مسئله دیگری که در مورد جایگاه فارسی تاجیكی در قانون اساسی تاجیكستان قابل
توجه است این است که بر اساس ماده شصت و پنجم این قانون یكی از شرایطِ
شخصی که به نامزدی ریاستجمهوری انتخاب میشود این است که «زبان تاجیكی
(دولتی)» بداند .نكته در خور توجه در این شرط این است که در داخل پرانتز زبان
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تاجیكی را زبان دولتی گفتهاند که تعریف خاصی در نوشتگان و اصطالحات تخصصی
زبانشناسی ندارد .در ماده هشتاد و هشتم این قانون نیز بار دیگر زبان تاجیكی زبان
دولتی گفته شده است .در این ماده آمده است که:
 ...رسیدگی به دعوی در دادگاهها به زبان دولتی (تاجیكی) و یا به زبان اکثریت
افراد آن منطقه است .اشخاصی که به زبان رسمی آشنا نباشند از کمك مترجم
برخوردار خواهند شد.

 3-2واگرايي واژگان گونههاي ايراني ،افغانستاني و تاجيکستاني فارسي

تفاوت واژگانیِ گونههای مختلف هر زبان ،طبیعی است .این گونه تفاوتها ،که به دالیل
مختلف جغرافیایی ،تاریخی ،سیاسی ،فرهنگی ... ،ممكن است به وجود آید ،باعث
میشود مفهوم یا مصداق واحدی در گونههای مختلف یك زبان با واژگان مختلفی
مورد اشاره قرار گیرد که گاه ممكن است در آن زبان با هم مترادف ،و در نتیجه برای
گویشوران گونههای دیگر آن زبان نیز فهمپذیر باشد ،و گاه ممكن است در هر گونه
زبانی این مفاهیم یا مصادیق با واژهای شناسهگذاری شود که برای گویشوران گونههای

دیگر فهمپذیر و حتی آشنا هم نباشد .همچنین ممكن است شیوه نوشتن یا تلفظ واژه-
های واحدی نیز در گونه های مختلف یك زبان با هم به درجاتی متفاوت و به همین
اندازه هم فهم آنها برای گویشوران گونههای زبانی دیگر دشوار باشد .این گونه تفاوتها
همان گونه که گفتیم طبیعی است و حتی باعث غنای واژگانی آن زبان ،و حفظ گنجینه
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در واقع در این ماده بار دیگر بر جایگاه زبان تاجیكی در کشور اشاره شده ،و جالب
این است ک ه در این ماده بر خالف ماده شصت و پنجم تاجیكی در درون پرانتز آمده
است!
بنابراین و با توجه به مواد قانون اساسی تاجیكستان ،میتوان گفت که در شرایط
کنونی ،فارسی تاجیكی همچنان در سایه زبان روسی است و استفاده گسترده از زبان
روسی ،که از پشتوانه قانونی هم برخوردار است ،راههای گسترش کاربرد فارسی
تاجیكی یا برنامهریزی برای تقویت پیكره و جایگاه آن را ناکارامد میکند .مسئله تفاوت
خطِ فارسیِ تاجیكی با خط فارسیِ ایران و افغانستان نیز از عمدهترین موانع بهرهگیریِ
این سه گونه زبان فارسی از توانمندیهای یكدیگر است که در بخش بعدی مقاله نمایانتر
دیده میشود.

واژگانی آن در گونههای مختلفش باشد؛ اما چنانچه چنین تفاوتهایی حالت انباشتی
بگیرد یا حجم و شمار آن از میزان خاصی فراتر رود ،پس از مدتی میتواند به دشواری
ارتباط گویشوران گونههای مختلف آن زبان با هم بینجامد ،و در نهایت هم هر گونه به
گویشی و در مرحله دیگری زبانی متفاوت تبدیل شود .جدای از اینكه این گونه تفاوتها
را ما در میان گونههای مختلف فارسی در ایران میبینیم؛ آنها به میزان بسیار بیشتری بین
سه گونه ایرانی ،افغان ستانی و تاجیكی زبان فارسی هم قابل دیدن هستند .در این بخش
با آوردن متنهای نمونهای ،تالش میشود برخی از این تفاوتها نشان دادهشود.
بار دیگر تأکید میشود که برخی از این تفاوتها -بویژه در آنجا که به غنای واژگانی
زبان فارسی میانجامد یا به حفظ واژگان مختلف این زبان در گونهها و لهجهها و
گویشهای مختلف آن میانجامد -نه تنها مسئله یا حتی نقطه ضعفی برای زبان فارسی و
سه گونه اصلی آن بهشمار نمیرود بلكه به استحكام زبان فارسی و حفظ میراث
فرهنگی -تمدنی و ادبی گویشوران این زبان میانجامد.
22



 3-2-1فارسي افغانستان

همانند بسیاری از کشورهای دیگر «در افغانستان هر یك از گویشها ،زبانها و لهجهها ...
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دارای گونه های متعددی است چنانكه زبان پشتو دارای دو گونه شرقی و غربی میاست
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و نیز فارسی معمول در افغانستان دارای سه گونه شاخص کابل ،خراسانی ،و بامیانی
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(هزارهای) است ( » ...مایل هروی ،1364 ،ص .)17فارسی کابلی به دلیل اینكه زبان پایتخت
است ،گونه معیار و استاندارد در نظر گرفته میشود (همان ،ص ،)42هرچند عوامل
سیاسی ،جغرافیایی و اقتصادی باعث شده است که گونه فراگیر معیاری برای زبان
فارسی در افغانستان شكل نگیرد (همان ،ص .)17 -20افزون بر این در افغانستان گونههای
غیررسمی فارسی ،که «در دیهها ،روستاها و حواشی شهرها» به کار برده میشود « به
دلیل اینكه واژههای رسمی -که بیشتر آنها جدید است و به زبان فارسی رسمی تحمیل
و یا دخیل شدهاست -وارد آن نگردیده ،و بهجهت آنكه از عناصر و مواد اصیل و
دیرینهاش بیگانه نشده بسیار استوار و پخته و پر از واژههای کهن و دیرینه فارسی
است( » ...همان ،ص  .)43در مقابل به نظر میرسد که گونه رسمی فارسی ،که در کارهای

چالشهاي امروز زبان فارسي

اداری و آموزش و رسانههای همگانی به کار برده میشود از عناصر بیگانه تأثیر زیادی
پذیرفته است به گونهای که این گونه « ...گونهای است نااستوار ،سست و مملو از
واژههای دخیل» (همان ،ص .)44تحمیل واژههای پشتو به فارسی افغانستان از حدود 50
سال پیش به طور گسترده دنبال شده است و گفته میشود که این جریان ابتدا از
واژههای مربوط به ارتش آغاز شده و سپس حوزههای دیگر را نیز در برگرفته است:
شونحی= دبیرستان؛ پوهنجی= دانشكده؛ پوهنتون= دانشگاه؛ ستره محكمه= محكمه
عالی؛ شاغلی= آقا؛ میرمُن= خانم؛ پیغله= دوشیزه (همان ،ص.)44 -6

در ادامه چند متن از فارسی افغانستان میآید ،و تفاوت آن با فارسی ایران بررسی
میشود:
فردی به اتهام قصد انجام حمله انتحااری بر جان اساتاد عبادالرب رساول سایاف از
سوی ریاست امنیت ملی بازداشت گردید .دفتر مطبوعاتی این ریاست می گویاد کاه
این فرد در یك اقدام اوپراتيفي همراه با دو همكارش بازداشت شده است. ... .
بر اساس معلومات هيأت پوه انجينير عبداهلل قندهاری به آرمان ملی ،بارندگيهای
متواتر و شدید از پانزدهم قوس تا آخار جددي سدال روان آغااز مای یاباد  ...ایان

)181392/7/1

در این دو متن ،افزون بر تفاوتی که در به کارگیری حروف اضافه (بر جان= به
جان) و شیوه نوشتن برخی واژگان (بارندهگی= بارندگی) با فارسی ایران دیده میشود،
تفاوتهای واژگانی نیز آشكار است:
معلومات= گفته ها؛ انجینیر= مهندس؛ سال روان= سال جاری؛ پیشگویی= پیشبینی؛
باشندهگان= ساکنان.
متن بعدی از روزنامه «چراغ» برگزیده شده است:
انتظار میرود که وزیر امور خارجاة افغانساتان در حاشایهن نشسات مجماع عماومی
سازمان ملل متحد با سر منشي این سازمان و تعداد از نماينده هاي کشور های جهان

دیدار های دو جانبه را انجام بدهد ... .آقاای موسای زی در ماورد ساخنرانی داکتدر
زلمی رسول در شصت وهشتمین نشست عمومی مجمع سازمان ملل متحد جزییاات
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پيشگوييهاي آقای قندهاری در حالی صورت میگیرد که باشنده گان کشور تا حاال
هاایچ آمادگیهااایی باارای فصاال ساارمای زمسااتان ندارنااد( . ... .روزنامااه آرمااان ملاای،
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بیشتر ارایه  ...وی گفت« :وزیر امور خارجه با وزرای خارجه بریتانیاا ،آذرباييجدان،
سويدن ،دنمارک ،امریكا ،ایران ،چین ،امارات متحده عربی ،نااتو ،آستراليا ،عربساتان
سعودی و ایتالیا دیدار و مالقات های دو جانبه را انجام خواهاد داد .همچناان آقاای
زلمی رسول با بن کي مون سرمنشي عمومي سازمان ملل متحد نیز نشست دو جانبه
خواهد داشت ».نشست مجماع عماومی ساازمان ملال متحاد کاه وزرای خارجاه و
مقامات مهم کشور های مختلاف در آن اشتراک مي کنند هماه سااله در اواخار مااه
سپتمبر داير مي شود ... .کارشناسان تأکید می کنند کاه حكومات افغانساتان بایاد از
همچو نشستها برای حل مشكالت موجود در این کشور و تحكیم رواباط باا کشاور
های جهان استفاده نماید( . ... .روزنامه چراغ)191392/7/1 ،
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در متن اخیر نیز تفاوتهای واژگانی با فارسی ایران بارز است:
سرمنشی= دبیرکل؛ اشتراک میکنند= شرکت میکنند؛ دایر می شود= برگزار میشود
تفاوت در نوشتن و تلفظ واژههای وامگرفتهشده از زبانهای اروپایی هم در متن
مورد نظر مشهود است:
داکتر= دکتر؛ سویدن= سوئد؛ دنمارک= دانمارک؛ آسترالیا= استرالیا؛ بن کی مون=
بان کی مون؛ سپتمبر= سپتامبر.
متفاوت بودن صورت نوشتاری و تلفظی این گونه واژهها با همتایان خود در فارسی
ایران را میتوان به مسیرهای متفاوتی نسبت داد که این واژهها از طریق آنها وارد فارسی
ایران و افغانستان شده است .تلفظ این واژهها در فارسی افغانستان به تلفظ آنها در زبان
انگلیسی نزدیكتر است؛ اما در فارسی ایران تلفظ آنها به تلفظ فرانسه آنها نزدیكتر است.
علت این است که در دوران معاصر و بویژه از زمانی که ایران به دنبال گرفتن فنون و
علوم غربی برآمد و با توجه به بدبینی که در ایرانیان نسبت به انگلستان و روسیه به
وجود آمده بود در مدارسی چون دارالفنون استفاده از زبان فرانسه ترغیب میشد که
همین زمینه ورود واژگان این زبان به زبان فارسی را بیش از زبان انگلیسی فراهم
ساخت .از سوی دیگر با توجه به استیالی انگلستان بر افغانستان ،زمینه ورود واژگان و
ساختهای زبان انگلیسی به فارسی افغانستان از آغاز بیش از فارسی ایران بوده است.
حال به متنهای زیر توجه کنید که از سایت «وزارت عدلیه» افغانستان برداشته شده
است:

چالشهاي امروز زبان فارسي

بيوگرافي مختصر جناب څارنپوه حبيب اهلل غالب وزير عدلية جمهدوري اسدالمي
افغانستان جناب حبیب اهلل غالاب  ...در  17ثاور ساال  1318در قریاة قاضای خیال
ولسوالی کوهستان والیت کاپیسا چشم به جهان گشود .محترم غالب دورۀ ابتداييه را
در مکتب گلبهار والیت پروان باه پایاان رساانیده و بعادآ شدامل مدرساة ابوحنیفاه
گردیده  ...ایشان تحصیالت خویشرا در پوهنحي شرعیات پوهنتون کابل دنبال نموده
و در  15قوس  ... 1341از آن پاوهنحی فاارغ و بتااریخ اول جادی هماان ساال در
وزارت عدليه اشغال وظيفه کردند .آقای غالب نخستین دور مأموریت را در سامت

آمر کتابخانه آغاز نموده و طی سالیان بعاد الای  1361بحیاث مددير عمدومي قلدم
مخصوص ... ،ایفای وظیفه نمودناد .در ساال  1345آقاای غالاب غدر پيگيدري
تحصیالت عالی اختصاصی به کشور مصر رفته و دورۀ ماستري خویشرا در پوهنحی
فقه وقانون پوهنتون االزهار قااهره دررشاتة مقایساة فقاه وقاانون بده پايدة اکمدال

وزارت امور داخله ،وزارت کار و امور اجتمااعی ،وزارت معاارف ،وزارت صدحت
عامه ،رئیس محكمه استیناف شهر کابل ،آقای صدیقی رئیس عماومی مراکاز اصاالح
وتربیت اطفال و جمعای کثیاری از قضاات ،څارندواالن ،وکاالن مادافع و کارمنادان
اجتماعی از مرکز و والیات کشور اشتراک نموده بودند ... .ابتدا معاین اداری وزارت
عدلیاه پیرامااون موضااوع صاحبت نمااوده و نگراناای خاویش را از آمااار روز افاازون
محجوزين ابراز نموده فرمود :تعداد محجوزین که در ماه حوت سال  1390در مراکز
اصالح وتربیت اطفال نگهداری میگردیاد ،باه  891نفار میرساید ... .وی همچناان از
بدیل های حجز که در ماده  35قاانون طارز رسایدهگی باه تخلفاات اطفاال تعیاین
گردیده یاد آوری نموده ...

واژههای متفاوت متنهای اخیر عبارت است از:
څارنپوه= ؟؛ ولسوالی= شهرستان؛ دورة ابتداییه= دوره ابتدایی؛ مكتب= مدرسه؛
شامل گردیدن= وارد شدن؛ پوهنجی= دانشكده؛ پوهنتون= دانشگاه؛ اشغال وظیفه
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رسانيدند.
څارنپوه حبیب اهلل (غالب)  ...با آقاای بارات لای جای آساتم رئایس برناماه انتقاالی
تعلیمات حقوقی سازمان آیدلو در افغانستان و هيئت معيتدي شدان در دفتار کاارش
مالقات نمود.
 ...درین کنفرانس سید محمد هاشمی معين اداري وزارت عدلیه ... ،لوي څارندوالي،
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کردن= استخدام شدن؛ آمر کتابخانه= ؟؛ بحیث= به عنوان؛ مدیر عمومی قلم
مخصوص= ؟؛ غرض پیگیری= برای ادامه؛ دوره ماستری= دوره کارشناسی ارشد؛ به
پایه اکمال رساندن= کامل کردن؛ هئیت معیتیشان= هیئت همراهشان؛ معین اداری= ؟؛
لوی څارنوالی؛ محجوزین= ؟؛ حجز= ؟.
همان گونه که مالحظه میشود در این متنها ،که از سایت یك نهاد دولتی برگرفته
شده است ،شمار واژهای پشتو بیشتر است .چنین واژگانی اگر هم برای کسانی که
فارسی را در افغانستان به کار میبرند آشنا باشد برای فارسیزبانان ایران و تاجیكستان و
ازبكستان غریب است بویژه اینكه در مواردی هم تالش میشود این گونه واژهها در
زبان فارسی نیز با الفبای مورد استفاده برای زبان پشتو نوشته شود (برای نمونه،
«څارنپوه» « ،لوی څارنوالی» و « څارنواالن» در متنهاي باال) که برخی از نشانههای
آن -همان گونه که پیشتر نیز دیدیم -در الفبای زبان فارسی وجود ندارد یا به گونه
متفاوتی نوشته میشود .نتیجه چنین کاری میتواند این باشد که تفاوت در خط نیز
رفتهرفته به تفاوت در تلفظ ،ساخت و واژگان فارسی ایران و افغانستان افزوده شود و
فهمپذیری دوسویه و شكاف آنها را بیش از آنچه هست ،فراهم آورد.
از سوی دیگر ،بسیاری از واژههایی که اکنون در فارسی افغانستان به کار میرود در
فارسی امروز ایران کهنه و کمکاربرد شده است یا اصوالً نوع همنشینی و کاربرد
متفاوتی دارد؛ برای نمونه ،امروزه ،دست کم در فارسی معیار ایران «مكتب» به جای
«مدرسه» به کار نمی رود ،بلكه این واژه در معنای مراکز سنتی آموزش کودکان پیش از
شكلگیری آموزش و پرورش نوین فهم میشود .همچنین در فارسی امروز ایران واژه
«هیئت» با «معیت» همنشین نمیشود و به همین دلیل ممكن است ترکیب «هیئت
معیتی» برای بسیاری از فارسیزبانان ایران مفهوم نباشد .همه مواردی که بیان شد،
میتواند برای کسانی که در افغانستان ،فارسی را به کار میبرند ،هم در برخورد با
فارسی ایران و افغانستان صادق باشد؛ بدین معنی که بسیاری از واژگان فارسی ایران به
دالیل مشابه ،ممكن است برای آنها به درجاتی فهمناپذیر باشد و جتی این مسئله در
افغانستان میتواند دارای سویهها و شدت بیشتری هم باشد؛ چراکه در این کشور میزان
باسوادی و بهرهمندی از تحصیالت دانشگاهی از ایران کمتر است و همین بر میزان

چالشهاي امروز زبان فارسي

 و معموالً در میان- که هر گویشور بدانها دسترسی دارد،واژگان رسمی و آموختنی
. تأثیرگذار است-گونههای اصلی هر زبان مشترک است
 فارسي تاجيکستان3-2-2

تفاوت خط باعث شده است فارسیزبانان ایران و افغانستان نتوانند نوشتههای
 آنها نیز نمیتوانند نوشتههای فارسیزبانان ایران و.فارسیزبانان تاجیكستان را بخوانند
 تأثیرپذیری نظام آوایی فارسی تاجیكی از زبانهای روسی و.20افغانستان را بخوانند
،ازبكی نیز باعث شده است که آواهای این گونهِ زبانِ فارسی و بویژه واکههای آن
نسبت به آواهای گونههای فارسی ایران و افغانستان تغییر کند و در نتیجه بازنویسی
نوشته های فارسی تاجیكی از خط سیریلیك به خط فارسی و بازنویسی مطالب
، در ادامه.نوشته شده به خط فارسی به سیریلیك دارای دشواریهای خاصی باشد
نمونههایی از فارسی تاجیكی به خط سیریلیك میآید و برخی از تفاوتهای آن با
:21فارسی ایران مورد توجه قرار میگیرد
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27


Дар шаҳри Бостон (ИМА) як тоҷике боздошт шудааст, ки бо
айбдоршавандагон дар парвандаи амали террористии марафони ин
шаҳр шиносоӣ доштааст.
Пулиси шаҳри Орландо (иёлати Флорида) зодаи 23-солаи
Тоҷикистон Ашӯрмамад Миралиевро боздошт ва ба ӯ айбномаи таҳдид
ба ҷабрдида аз ҷиноят пешниҳод кардааст. Аммо роҷеъ ба маҳз дар
кадом ҷиноят будани он маълумот дода намешавад. Миралиев дӯсти
Иброҳим Тодашев, зодаи Чеченистон будааст, ки моҳи майи соли равон
аз ҷониби агенти Бюрои федералии тафтишот (ФБР) ҳангоми бозпурсӣ
оид ба амали террористӣ дар шаҳри Бостон парронида шуда буд. Бино
ба иттилои Boston magazine, ҳабси ин ҷавон ба ҳеҷ гунае ба тафтиши
қазияи амали террористӣ дар Бостон ва куштори Тодашев рабт
надорад. Пас аз кушта шудани Тодашев низ Миралиев дар ҳамон
манзил иқомат мекард. Ёдрас мекунем, ки Иброҳим Тодашев бинобар
сабаби шиносоӣ доштанаш бо бародарон Тамерлан ва Ҷохар
Сарнаевҳо, ки созмондиҳандагони амали террористӣ дар марафони
Бостон моҳи апрели соли 2013 маҳсуб меёбанд, моҳи майи соли равон
ба бозпурсӣ даъват шуд. Ҳангоми бозпурсӣ Тодашев аз ҷониби
намояндаи Бюрои федералии тафтишот кушта шуд. Тибқи иттилои
расмӣ, Тодашев бо корд ба намояндаи мақомоти интизомӣ ҳамла карда,
ба хотири ҳимоят корманди Бюрои федералии тафтишот ӯро
парронидааст. Аммо дар ВАО маълумоте мунташир гардид, ки
мувофиқи он, Тодашев он замон аз бозпурсии чандинсоата ихтиёрро аз
даст дода, ба корманди Бюрои федералии тафтишот дарафтодааст ва ба
инкори маълумоти ҳукуматдорон, ӯ таппонча ё корде бо худ
надоштааст.22
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نخستین نكتهای که درباره این متن قابل توجه است ،سر هم نوشتن همه یا بخشی
از فعلهای مرکب است( боздошт шудааст :بازداشت شدهاست)шиносоӣ ،
( доштаастشناسایی داشتهاست)( пешниҳод кардааст ،پیشنهاد کردهاست،
( будаастبودهاست)( дарафтодааст ،دَرافتادهاست)  . ...در این متن همچنین واژهها
و ترکیبهای ( айбдоршавандагонعَیبدارشَوَندَگان) و ( марафониمَرَفانی)،
( айбномаиعَیبنامَه)( ҷабрдида ،جَبردیدَه)агенти Бюрои федералии ،
( тафтишотاَگِنتِ بیورای تفتیشات)( Ёдрас мекунем ،یُدرَس میکنم،)23
( ҳукуматдоронحوکومتداران) برای فارسیزبانان ایران شناخته شده نیست .در این
متن ،همچنین به نظر میرسد که واژه ( зодаиزاده) به جای «تبعه» و در جای دیگری
به جای «متولد» به کار رفته است .نكته دیگر این است که در این متن «را» به اسم پیش
از خود چسبیده است( Ашӯрмамад Миралиевро :اَشورمَمَد میرالیِورا)( ӯро ،اورا)،
( ихтиёрроاختیاررا).
همچنین جملههای Аммо роҷеъ ба маҳз дар кадом ҷиноят будани он
( маълумот дода намешавадاما راجع به محض در کَدام جنایت بودنِ آن معلومات
داده نمیشود) و … ҳангоми бозпурсӣ оид ба амали террористӣ дар шаҳри
 ...( Бостон парронида шуда будهنگام بازپرسی آید به عمل تروریستی در شهر
بوستون پررانیده شده بود ).دست کم برای نگارنده مفهوم نیست .ترکیب соли равон
(سال روان) هم در فارسی ایران به صورت «سال جاری» به کار میرود؛ اما همان گونه
که در بررسی متنهای فارسی افغانستان دیده شد ،چنین ترکیبهایی در فارسی افغانستان
نیز دیده میشود .ترکیب ( бинобар сабаби шиносоӣ доштанашبنابر سبب
شناسایی داشتنش) نیز به معنای «به خاطر آشنا بودن /رابطه داشتن /شناختن) است که با
فارسی ایران دارای تفاوتهای زیادی است .اما نكته جالب این است که برادران
«تیمورلنگ و جوهر تزارنایف» که اسم خاص هستند به صورت روسی آن در فارسی
تاجیكی آمده است( Тамерлан ва Ҷохар Сарнаевҳо :تَمِرلَن و جاخَر سَرنیوها) که
همین نشاندهنده تأ ثیرپذیری ژرف آن از زبان روسی است .این نكته نیز درخور توجه
است که به نظر میرسد واژههایی چون «بازپرسی»« ،بازداشت»« ،کارمند» و حتی
«نماینده» در متن برگرفته از فارسی ایران است.
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:حال به متن زیر توجه کنید

Дар пойтахти Тоҷикистон – шаҳри Душанбе аз содир шудани як
амалӣ террористи пешгирӣ карда шуд.24
Бино ба маълумоти маркази матбуоти Вазорати корҳои дохилии
ҷумҳурӣ, дар пойтахти кишвар мақомоти қудратӣ гурӯҳи
террористонеро, ки анҷоми як силсила амалҳои террористиро тарҳрезӣ
намуда буданд, безарар гардониданд. … Бино ба маълумоти сомонаи
расмии ВКД ҶТ, 23-юми сентябри соли 2013, соати 21:00 ба воситаи
Шабакаи аввали Телевизиони Тоҷикистон барномаи махсуси
телевизионӣ, вобаста ба дастгиршавии гурӯҳи муташаккили мусаллаҳи
террористӣ, ки тариқи пинҳонӣ дар шаҳри Душанбе фаъолият намуда,
қасди содир намудани амали террористиро доштанд, намоиш дода
мешавад. … . Мақомоти Афғонистон хабар доданд, ки дар ин амалиёт
44 ҷангӣ кушта шудаанд ва дар миёни онҳо атбои хориҷӣ низ ҳастанд.
Шахсияти кушташудаҳо мушаххас нашудааст.25
содир :در این متن نیز تفاوتهای بارزی با فارسی معیار ایران دیده میشود
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 (صادر شدن یك عمل تروریستی) که در فارسیшудани як амалӣ террористи
 همچنین در این.ایران به صورت «انجام دادن عملیات تروریستی» شناسهگذاری میشود
) را بیضرر کردند...  (قدرتқудратӣ …-ро безарар гардониданд متن ما ترکیب
. بیان میشود... را داریم که در فارسی ایران کاربردی ندارد و صورت «خنثی کردن» و
 واژه.در متن اخیر نیز به نظر میرسد واژه «سامانه» برگرفته از فارسی ایران است
 (سنتیوری) نیز همانند دیگر نامهای ماهها در فارسی تاجیكی برگرفته از زبانсентябри
 (دستگیرشوی) نیز به کار رفته است کهдастгиршавии  در این متن واژه.روسی است
ба воситаи .در فارسی ایران به صورت «دستگیر شدن» به کار برده میشود
)...  طریق پنهانی...( тариқи пинҳонӣ (به واسطه شبكه اول) وШабакаи аввали
»...  به صورت پنهانی... « نیز در فارسی ایران به ترتیب به صورت «در شبكه اول» و
 «جنگی» به کار برده شده استҷангӣ  در این متن همچنین واژه.شناسهگذاری میشود
) (شخصیتШахсияти  تروریست» است و واژه/که به نظر میرسد به معنای «جنگجو
.نیز در این متن به جای «هویت» در فارسی ایران به کار رفته است

Душанбе, 17 сентябр. (АМИТ «Ховар»).-Бегоҳии дирӯз Президенти
кишвар Эмомалӣ Раҳмон ба ҷамоати деҳоти Хистеварзи ноҳияи
Бобоҷон Ғафуров ташриф оварда, дар маросими ифтитоҳи мактаби
хонандагони болаёқат ва варзишгоҳи дорои 7 ҳазор ҷойи нишаст
иштирок намуд. … Бинои мактаб аз 3 ошёна иборат буда, дорои 24
синфхона, аз ҷумла синфҳои компютерӣ, ташхисгоҳ ва озмоишгоҳҳои
фаннӣ мебошад. Сохтмони иншоот соли 2012 оғоз ёфта, то имрӯз бо

харҷи беш аз 11 миллион сомонӣ ба поён расонда шуд. … . Толори
маҷлисии мактаб тавре бунёд ёфтааст, ки дар он метавонанд
чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ низ ба роҳ монанд. Мактаб дорои
толори калони варзишӣ ва ҳам майдонҳои васеъ барои бозиҳои
гуногуни варзишӣ мебошад. … .26
واژه ( Бегоҳииبِگاه) در این متن پیش از ( дирӯзدیروز) به کار رفته است که در
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فارسی ایران چنین کاربردی را نمیبینیم و برای نمونه گفته میشود «دیروز آقای .» ...
واژه ( мактабиمكتب) نیز در این متن برابر «مدرسه» در فارسی ایران است .ترکیب
( хонандагони болаёқатخوانندگان بالیاقت) نیز در فارسی ایران مفهوم نیست و به
نظر میرسد که به معنای «شاگردان ممتاز» است( ҷойи нишаст .جای نشست) نیز در
معنای «صندلی» به کار رفته است .در این متن نیز به نظر میرسد که واژه
( варзишгоҳиورزشگاه) برگرفته از فارسی ایران است .در این متن همچنین واژه
( ошёнаآشیانه) نیز در معنای «طبقه ساختمان» در فارسی ایران به کار رفته است.
واژههای ( синфхонаصنفخانه) و ( синфҳоиصنفهای) در این متن نیز برابر با
واژههای «کالس» و «کالسهایِ» در فارسی ایران است .واژه ( ташхисгоҳتشخیصگاه)
نیز مشخص نیست که در فارسی ایران دارای چه برابری است .به نظر میرسد ترکیب
( Толори маҷлисии мактабتاالر مجلس مكتب) نیز در فارسی ایران دارای برابر
«سالن همایش /گردهمآیی مدرسه» است .واژه ( чорабиниچارهبینی) در این متن نیز
مشخص نیست که در فارسی ایران دارای چه برابری است .همچنین در فارسی ایران
واژه «کالن» با «تاالر» و دیگر واژهها همانند فارسی تاجیكی همنشین نمیشودтолори :
( калониتاالر کالن).
بررسی چند متن یادشده از فارسی تاجیكی نشان میدهد که انواعی از تفاوتها
میان این گونه فارسی با فارسی معیار ایران وجود دارد .همچنین با اینكه فارسی
تاجیكی به دلیل نزدیكیهایِ جغرافیایی و قومی دارای اشتراکات بیشتری نسبت به
فارسی ایران با فارسی افغانستان است ،تفاوت خط این دو گونه فارسی از یك سو و
سیاس تهای زبانی و سرنوشت سیاسی متفاوت دو کشور در یكی دو قرن اخیر از سوی
دیگر ،باعث شده است که میان این دو گونه هم تفاوتهای بسیاری شكل گیرد؛ با این
همه ،بررسی متنهای فارسی تاجیكی نشان میدهد با اینكه تفاوتهای واژگانی و
ساختاریِ گونههای فارسی ایران و تاجیكستان گاه آنچنان زیاد میشود که در فهمپذیر
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بودن متن برای فارسیدانِ ایرانی مانع ایجاد میشود ،نمونههایی از گرایش به کاربرد
واژههایِ رایج در فارسی ایران -که به طور عمده در چند دهه اخیر از سوی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ایران وضع شده است -در فارسی تاجیكستان و در
واقع در متون رسمی و نوشتاری آن دیده میشود.
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 .4نتيجه
با توجه به پژوهش کنونی میتوان بیانکرد که در هر سه کشوری که زبان فارسی در آن
از رسمیت برخوردار است ،جایگاه این زبان به گونهای با چالش روبهرو است :در ایران
با وجود فراهم بودن بسترهای قانونی به نظر میرسد مهمترین مسئله جایگاه زبان
فارسی ،مسئله نسبتِ آن با دیگر زبانها و گویشهای محلی و قومی کشور است .در
افغانستان مهمترین چالشِ جایگاه زبان فارسی ،رابطه آن با زبان پشتو است که به نظر
می رسد از چند دهه پیش سیاست رسمی بَر بَرکشیدن آن در برابر زبان فارسی بوده
است .در تاجیكستان مهترین چالشِ جایگاهیِ زبان فارسی زیستن در سایهِ زبان روسی
و فراهم نبودن زمینه هایِ قانونیِ گسترش آن به عنوان زبان مشترک مردم این کشور
است.
از نظر واگرایی واژگانی سه گونه فارسی ایران ،افغانستان و تاجیكستان نیز مشخص
شد که عوامل مختلفی درکار است :مسئله نخست این است که در این سه کشور به
دالیل عمدتاً سیاسی ،مسیرهای وامگیری واژگانی از زبانهای بیگانه در دوران معاصر
متفاوت بوده است .مسئله دوم این است که سیاست متفاوت کردن فارسی افغانستان از
گونههای اصلی دیگر این زبان ،موجب وارد کردن واژگان و حتی ساختهای زیادی از
زبان پشتو و انگلیسی به فارسی این کشور شده که آن را در مواقعی برای ایرانیان و
تاجیكها فهم ناپذیر کرده است .مسئله تفاوت خط فارسی تاجیكی با فارسی ایران و
افغانستان هم از دیگر عوامل واگرایی سه گونه اصلی زبان فارسی است .با همه اینها،
گرایشهایی به کاربرد واژههای جدید فارسی وضعشده در ایران در فارسی تاجیسكتان و
افغانستان دیده میشود که نشان میدهد با برنامهریزی زبانی دقیق ،زمینههای بهرهگیری
گونههای سه گانه فارسی ایران ،تاجیكستان و افغانستان از توانمندیهای یكدیگر
فراهمشدنی است.

پينوشت
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 .1با وجود این در دوران معاصر ،دامنه نفوذ و کاربرد زبان فارسی همواره در حال محدود شدن بودن
است .این منبع اشاره میکند که از سال  1986به این سو آموزش زبان فارسی در مدارس پاکستان
کمتر شده است؛ در این زمینه همچنین نگاه کنید به اختر چیمه ( ،)1377و اخترارشاد (.)1375
 .Diglossia .2این مفهوم نخستین بار در مقاله فرگوسن  1959مطرح شده است ،و به موقعیتی اشاره
دارد که در آن به دالیل تاریخی ،سیاسی یا دینی دو گونه زبان دارای کارکردهای متفاوت و ویژهای
میشود.
 .3واژهسازی برای زبان فارسی در بسیاری از موارد در پیوند با تالشهایی بوده ا که برای پاسداشت
هویت ایرانی انجام گرفته است و افراد مختلفی تالش کردهاند با واژهسازی در برابر واژگان بیگانه
یكیاز نمادهای اصلی هویت ایرانی را تقویت کنند .این افراد محدود به روشنفكران و تحصیل-
کردگان نبودهاند ،بلكه گاهی افرادی از طبقات باال و حتی خاندانهای سلطنتی نیز به دنبال واژه-
سازی برای زبان فارسی در برابر واژههای بیگانه بودهاند برای نمونه در دوران قاجار ،شاهزاده جال-
لالدین میرزا ( )1832 -71در تالش برای «پاکسازی» زبان فارسی از واژههای عربی ،تالش کرد
نثری سادهراکه در آن تنها واژههای فارسی به کار میرود به وجود آورد .او بدین منظور حتی کتابی
با عنوان «نامه خسروان» را به واژههای فارسی به نگارش درآورد که شامل تاریخ ایران از پیش از
اسالم تا قرن نوزدهم بود (کیا12 ،1998 ،و .)11ناصرالدین شاه قاجار هم در سفرنامههایی که از
سفرهایش به فرنگ نوشته واژهسازیهای بسیار کرده است (در این زمینه نگاه کنید به حداد عادل،
.)1379
 .4به نظر میرسد که نیاز به تأسیس فرهنگستانی برای زبان فارسی ،نخستین بار در دوران ناصرالدین
شاه و از سوی اعتمادالسلطنه مطرح شده است« :متأسفانه باید بگویم که زبان فارسی کنونی ما با
زبانهای خارجی آمیخته شده است .در کشورهای آسیایی هیچ آکادمی [فرهنگستان] نیست که این
مسئله را حل کند ( ». ...به نقل از کیا ،1998 ،ص.)16
5. Language planning
6. Status planning
 .7توجه ما به جایگاه زبان فارسی در این سه کشور به معنای غفلت از جایگاه؛ آن در کشورهای دیگر
نیست .در این میان به نظر میرسد که بررسی جایگاه و وضعیت زبان فارسی در ازبكستان از
اهمیت بیشتری برخوردار است چه اینكه بخش بزرگی از جمعیت این کشور را فارسیزبانان
تاجیك تشكیل میدهند و بسیاری از شهرهای تاریخی ،که زبان و ادب فارسی در آنها بالیدن گرفته
است در این کشور قرار دارند .از سوی دیگر ،گفته میشود که سیاسیت زبانی در ازبكستان بر
تضعیف زبان فارسی استوار است و تالشهای نظاممند برای ریشهکن کردن فارسی باعث شده است
که وضعیت زبان فارسی در این کشور و بویژه در مناطقی چون بخارا ،سمرقند و سرخاندریا خوب
نباشد و گونههای فارسی تاجیكی این مناطق با فارسی تاجیكی تاجیكستان فاصله بسیاری بگیرد.
«در یك مسافرت زمینی به این مناطق در  2003متوجه شدم که افراد جوان این مناطق ،که از
دریافت آموزشهای رسمی فارسی /تاجیك در مدرسه و رسانهها محروم هستند در حال از دست
دادن فهمپذیری دوسویه با تاجیكان خارج از مناطق خود هستند» (بیمن .)12.11 ،2006 ،بررسی
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وضعیت و جایگاه زبان فارسی در ازبكستان نیازمند پژوهشهای جدایی است و به همین دلیل در
این پژوهش جدای از اشارات کوتاه به آن نپرداختهایم.
8. language of instruction
 .9بهرهگیری از توان دیگر زبانها و گویشهای ایرانی برای تقویت زبان فارسی نیز اندیشه جدیدی
نیست؛ برای نمونه ،افرادی چون کرمانی که اقدامات شاهزاده جاللالدین میرزا را برای واژهسازی
در برابر واژهای عربی موجب شكلگیری زبانی ساختگی میدانستند بر این باور بودند که به جای
این کار میتوان از ادبیات و واژگان زبانها و گویشهای مختلف ایران بهره گرفت (کیا ،1998 ،ص
.)14
10. Marine Corps Institute
 .11این واژه صورت نوشتاری واژه «پشتو» به الفبای مورد استفاده برای زبان پشتو است که تفاوتهایی با
الفبای فارسی دارد .به علت نبود نشانههای نوشتاری پشتو در فونتهای مورد استفاده برای زبان
فارسی این یك واژه با فونت دیگری در متن آمده است.
 .12مواد و مطالب نقلشده از قوانین اساسی مختلف افغانستان برگرفته از کتاب «قوانین اساسی
افغانستان» در وبگاه «وزارت عدلیه افغانستان» است که نام گردآورنده آن مشخص نیست.
 .13تقدم یافتن زبان پشتو به زبان فارسی (دری) در قوانین عادی افغانستان هم دنبال شده است؛ برای
نمونه در «الیحه تألیف و ترجمه» ،که «شنبه ددلو  »1343 17در «رسمی جریده د افغانستان
پادشاهی دولت رسمی خپروه» منتشر شده است نیز این موضوع دیده میشود .در این الیحه در
شرایطی که برای تألیف برشمرده شده است در بند  7گفته میشود« :تا جاییکه ممكنست باید
کوشید اصطالحات مخصوص و علمی به زبان ملی تألیف (پښتو یادری) ذکر شود واال اصطالح
عربی تا آخر بیك شكل ومفهوم بكار رود ،اگر زبان تالیف فاقد اصطالح بود استعمال لغت دخیل
به شكلی که معمولترست ترجیح دارد  ،آن اصطالحات و لغات خارجی که بحیث دخیلدر زبان
پذیرفته شده باید بدون تغییر استعمال گردد .از آمیزش لغات التین یا عربی و غیره پرهیز باید کرد»
(ص .)6نكته جالب این است که در این بند به زبان «دری» نیز همانند زبان « پښتو» به مثابه زبان
ملی نگریسته شده است.
 .14توسعه
15. Corpus planning
16. Cyrillic
 .17مایل هروی ( ،1364ص )31 -33به نقش شورویها در جا انداختن و تثبیت سه نام «دری»،
«فارسی» و «تاجیكی» برای زبان فارسی توجه نشان داده است .بیمن ( ،2006ص )3هم بر این باور
است که اسم کنونی «تاجیكی» برای فارسی تاجیكستان و صورت کنونی آن در قرن بیستم به وجود
آمده ،و از دستساختههای اتحاد شوروی و سیاستهای فرهنگی آن است.
18. http://armanemili.af/
19. http://www.cheraghdaily.af/
 .20بیمن ( ،2006ص )5ضمن اشاره به اینكه فارسی تاجیكی با گونههای دیگر این زبان دارای فهم-
پذیری دوسویه است؛ اما نظامهای نوشتاری متفاوت ممكن است آنها را غیرقابل فهم برای یكدیگر
نشان دهد ،اشاره کرده که این مسئله دارای موارد مشابه دیگری نیز در جهان است :صربی و
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کرواتی و هندی و اردو ،در هر مورد ،دو گونه برای گویشوران هم دارای فهمپذیری دوسویه است،
اما خطهای مختلفی برای نوشتن آنها به کار برده میشود .در واقع ،صربزبانها نظام نوشتاری
سیریلیك و کروواتزبانها نظام نوشتاری التین را به کار میبرند؛ هندیزبانها نیز نظام نوشتاری
دِوانگری ) (Devanāgarīرا برای نوشتن به کار میبرند و اردوزبانها نظام نوشتاری فارسی-
عربی را به کار میبرند .بیمن (همان ،ص  )10همچنین اشاره کرده است که گویشوران فارسی
تاجیكی در موقعیتهای رسمیتر به فارسی ادبی گرایش نشان میدهند و در موقعیتهای غیررسمی
و رودررو تمایل به کاربرد ساختهای تاجیكی دارند .به باور او این وضعیت شبیه موقعیت گونههای
دموتیكی و کاترووسا در یونانی امروزی است.
 .21خواننده عالقهمند میتواند برای آگاهی از تفاوتهای مختلف آوایی ،واژگانی و نحوی فارسی
تاجیكی با فارسی ایرانی به کلباسی ( )1374مراجعه کند.
 .22بازنویسی این متن به خط فارسی به صورت زیر است:
در شهر بوستون (ای ام اَ) یَك تاجیك بازداشت شدهاَست که با عَیبدارشَوَندَگان در پرونده عمل
تروریستی مَرَفانی این شهر شناسایی داشتست.
پولیس شهر اورالندو (ایالت فلوریدا) زادَی  23ساله تاجیكستان اَشورمَمَد میرالیِورا بازداشت و به
او عَیبنامَه تهدید به جبردیده از جنایت پیشنهاد کردست؛ اما راجع به محض در کَدام جنایت بودنی آن
معلومات داده نمیشود .میرالیوو دوستی ابراهیم تادَشیِو ،زاده چچنستان بودست که ماه مَی سال رَوان از
جانب اَگِنتِ بیورای فدرال تفتیشات (اف بی آر) هَنگامِ بازپرسی آید به عمل تروریستی در شهر
بوستون پرانیده شده بود .بنا به اطالع بوستون مَگَزین حبس این جوان به هیچ گونه به تفتیش قضیه
عملی تروریستی در بوستون و کشتار تاداشِو ربط ندارد .پس از کشته شدن تاداشِو نیز میرالیوو در همان
منزل اقامت میکرد .یُودرَس میکنم که ابراهیم تاداشِو بنابر سبب شناساسی داشتنش با برادران تَمِرلَن و
جاخَر سَرنیوها که سازماندهندگان عمل تروریستی در مَرَفانی بوستون ماه آپریل سال  2013محسوب
میآیند ،ماه می سال روان به بازپرسی دعوت شد .هنگام بازداشت تادَشِو از جانب نماینده بیوروی
فدرال تفتیشات کشته شد .طبق اطالع رسمی ،تادِشِو با کارد به نَماینده مقامات انتظامی حمله کرده ،به
خاطر حمایت کارمند بیوروی فدرال تفتیشات اورا پررانیدهاست .اما در وی اَ آ معلوماتی منتشر گردیده
که موافق آن تاداشِو آن زمان از بازپرسی چندینساعته اختیاررا از دست داده با کارمند بیوروی فدرال
تفتیشات درافتادست و با اینكار معلومات حكومتداران ،او تَپپانچه یا کاردِ با خود نداشتست.
 .23به نظر میرسد این ترکیب به معنای «یادآوری میکنم» است.
 .24برگرفته از 1392/6/31 http://news.tj/tj
 .25بازنویسی این متن به خط فارسی به صورت زیر است:
در پایتخت تاجیكستان -شهر دوشنبه از صادر شدن یَك عمل تروریستی پیشگیری کرده شد.
بنا به معلومات مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی جمهوری در پایتخت کشور مقامات قدرت
گروهی تروریستانرو که انجام یك سلسله عملهای تروریستیرا طرحریزی نموده نموده بودند
بیضرر گردانیدند . ... ... .بنا به معلومات سامانه رسمی وی کی دی چت بیست و سیوم سنتیوبری
سال  ،2013ساعت  21به واسطه شبكه اول تلویزیون تاجیكستان برنامه مخصوص تلویزوینی

چالشهاي امروز زبان فارسي
وابسطه با دستگیرشوی گروه متشكل مسلح تروریستی که طریق پنهانی در شهر دوشنبه فعالیت
نموده ،قصد صادر نمودن عمل تروریستیرا داشتند ،نمایش داده میشود . ... .مقامات افغانستان
خبر دادند که در این عملیات  44جنگی کشته شدند و در میان آنها اتباع خارجی نیز هستند.
شخصیت کشتهشدهها مشخص نشدست.
 .26بازنویسی این متن به خط فارسی به صورت زیر است:
دوشنبه 17 ،سنتیوبر( .امیت «خاور») -بگاه دیروز پریزیدنت کشور امامعلی رحمان به جماعت
دهات خیستیهوَرزی ناحیه باباجان غفوراب تشریف آورده ،در مراسم افتتاح مكتب خوانندگان بالیاقت
و ورزشگاه دارای  7هزار جای نشست اشتراک نمود ....بنای مكتب از سه آشیانه عبارت بوده ،دارای
 24صنفخانه از جمله صنفهای کامپیوتر تشخیصگاه و آزمایشگاههای فنی میباشد . ... .تاالر مجلس
مكتب طوری بنیاد یافتهاست که در آن میتوانند چارَبینیهای گوناگون فرهنگی نیز به راه مانند .مكتب
دارای تاالر کالن ورزشی و هم میدانهای وسیع برای بازیهای گوناگون ورزشی میباشد. ... .
متن اخیر برگرفته از
http://www.khovar.tj/president/29619-iftito1203i-maktabi-honandagoni1392/6/31 bolae1179at-dar-no1203iyai-bobo1207on-1170afurov.htmlاست.
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ارزيابي توانايي «نوشتن» دانشآموختگان نظام متوسطه کشور
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چکيده
در این مطالعه تواناییِ نوشتن بهعنوان معیار تسلط بر زبان در پایان دورة تحصیالت متوسطه و
آمادگی برای ورود به دانشگاه ،مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است .هدف پژوهش،
ارزیابی سطح مهارت نوشتاری دانشآموختگان نظام متوسطه و ابزار پژوهش پرسشنامة
نظرسنجی و آزمون استانداردشده است .در آزمون مهارتسنجی نوشتن ،که پایایی و روایی آن
تأیید شد 400 ،دانشآموخته از مدارس شهر تهران شرکت کردند .ویژگیهای موردنظر در
سنجش مهارت دانشآموختگان براساس اهداف آموزش و پرورش در راهنمای برنامة درسی و
کتابهای درسی تنظیم شده و مهارتهای امال ،دستور کاربردی ،خالصهنویسی و توانایی نوشتن
انشای آزموندهندگان مورد بررسی قرار گرفته است .معیار نمره براساس روال معمول آموزش
و پرورش( 12 ،از  )20منظور شده و پایینترین سطحِ دانشآموختگی ،کسب کمینهنمرة 12
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معادل شصتدرصد نمرة کل ،بوده است.
نتایج کلی تحقیق با توجه به هدفهای آموزشیِ مهارتِ نوشتن در برنامههای رسمی و
اسناد باالدستی ،نشان میدهد که عموم دانشآموختگان مهارتهای نوشتاری الزم و معیار را
دریافت نكرده و به سطح تسلط و دانشآموختگی دست نیافتهاند .بهترین وضعیت در این
ارزیابی به مهارت «امال» مربوط بوده است که حدود نیمی از دانشآموختگان قادر به کسب
حداقل نمره در آن شدهاند .نامطلوبترین وضعیت نیز به «خالصهنویسی» مربوط است که فقط
 13درصد آزموندهندگان نمرة متوسط در آن را کسب کردهاند.
کليدواژهها :انشا ،مهارت نوشتن ،ارزشیابی ،نوشتن خالق.
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 .1مقدمه و بيان مسأله
تحصیالت عالی و رسیدن به مراحل مطلوب در رشتههای دانشگاهی به مقدماتی نیاز
دارد که سادهترین و پایهایترین آنها «مهارت نوشتن» است که آموزش آن تا رسیدن به
سطح مهارت برای ورود به دانشگاه ،یعنی رسیدن به سطح تسلط بر زبان و
دانشآموختگی در همة کشورهای جهان به عهدة آموزشوپرورش است .بروندادهای
آموزشوپرورش باید به کمینة این تسلط دست یابند تا برای تبیین اندیشة خلقشده و
علمِ تولیدشده در مقطع دانشگاهی خود در آینده درمانده نباشند .بدیهی است که دست
نیافتن به این سطح ،عالوه بر ایجاد ناتوانی در سبك زندگی و حل مسائل شهروندی،
مشكالت جدی برای ارتباط با جهان و آیندة علمی کشور ایجاد خواهد کرد.
ارتقای دانشآموزان به سطح مهارت در نوشتن و آمادهکردن آنها برای انتقال به
مرحلة عالی تحصیلی از طریق ورود به دانشگاه در حوزة وظایف آموزشوپرورش
کشور است .این مطالعه به بررسی وضعیت بروندادهای آموزشوپرورش کشور از این
دیدگاه یعنی تسلط بر زبان و نوشتار فارسی با توجه به الگوهای نگارشی اهداف برنامة
درسی میپردازد.
هرچند در مدارس ،خردهمهارتها به تفكیك مورد توجه قرار نمیگیرد ،انتظار میرود
که بروندادهای ساختار آموزشوپرورش درنهایت از مهارت کلی نوشتاری برخوردار
باشند.
از سوی دیگر اهداف آموزش فاقد مالک دقیق و جزئی است و برای ارزشیابی
مستمر و پایانی ،معیاری در اختیار معلم قرار نمیگیرد یا اگر معلم به ساختار ارزشیابی

ارزيابي توانايي «نوشتن» دانشآموختگان نظام متوسطه

مسلط است ،دانشآموزان از اهداف و معیارهای آن بیخبرند .آنچه به نام «بارمبندی» در
اختیار معلم و دانشآموز قرار میگیرد بویژه در بخش «نوشتن» ،ناقص و ناکافی است.
بررسی نتایج این آزمون به ما کمك خواهد کرد که نقاط ضعف آموزش را در بخش
مهارتیِ نوشتن دریابیم و در برنامهریزیهای آینده به آن توجه کنیم.
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 .2پيشينة پژوهش
در بررسیها به پژوهشی دربارة توانایی نوشتن دانشآموختگان نظام متوسطه ،دست
نیافتیم .هرچند دربارة مهارت نوشتن پژوهشهای متعددی انجام شده دورة تحصیلی
مورد مطالعة بیشتر آنها دورة ابتدایی بوده است .مشكالت نوشتاری بویژه خطاهای
امالیی در دورة ابتدایی ،بیشترین موضوعی است که موردعالقة پژوهشگران حوزة
نوشتن بوده است.
زندی و همكاران ( )1385با طبقهبندی خطاهای امالیی دانشآموزان پایة دوم
دبستان و تعیین توزیع فراوانی خطاها در هرطبقه به بررسی چگونگی پردازش امالیی
صورتهای زبان فارسی در کودکان پرداختهاند .در این مقاله (ص  641تا  )649پژوهشها در
حوزة امال دستهبندی شده و در دو بخش کلی ،پژوهشهای نظری و پژوهشهای میدانی،
جمعاً سی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است که خوانندگان میتوانند برای مطالعة
چكیدة آنها به آن مقاله مراجعه کنند .زندی و همكاران در مقالة خود نشان میدهند که
بیشترین خطاهای امالی آزمودنیها ،زبانشناختی و ناشی از مشكالت نظام نوشتاری زبان
فارسی است .درحالیکه پژوهش طارمی و همكار ( )1392نشان میدهد که نارساییهایی
که برای نظام نوشتاری فارسی عنوان میشود ،مختص این خط نیست و در نظام
نوشتاری زبان انگلیسی هم موارد مشابهی وجود دارد .براساس نتایج آنان ،میزان انطباق
کامل صورت مكتوب و ملفوظ نوشتار در زبان فارسی حدود یك و نیم برابر بیش از
زبان انگلیسی رخ داده است .بنابراین مسبب مشكالت نوشتاری دانشآموزان ناشی از
نظام نوشتاری خط فارسی نیست .غالمرضا عمرانی (1375و )1376با بررسی مشكالت،
ناهنجاریها و نقایص دستوری ،امالیی و نگارشی سیصد برگة انشا ،اشكاالت نگارشی
دانش آموختگان را در سه حوزة دستوری ،امالیی و نگارشی آشكار میکند .مقالة او به سبب ارائة
نمونههای خاص از خطاهای دانشآموختگان رشتة علوم انسانی قابل توجه است.

درحوزههای دیگر عالوه بر امال باید به نتایج تحقیق موسیپور و همكاران ()1388
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اشاره کرد .آنان از طریق مقایسة دوگروه از دانشجویانِ نظام آموزش حضوری و از
راهِدور نشان میدهند که آموزشهای حضوری در تمامی عوامل مهارت نوشتن تأثیر
مستقیم دارد و دانشجویان دانشگاه پیام نور (آموزش از راه دور) در هریك از عوامل
مهارت نوشتن شامل امال ،بهکارگیری صحیح قواعد دستوری و بیان عقاید و افكار
متناسب با موضوع ،ناسبت باه داناشجویان دانشگاه شهید باهنر (آموزش حضوری)
عملكرد ضعیفتری داشتهاند.
در موضوع انشا پژوهشهای متنوعتری انجام شده است .فرامرزی و همكاران (:1390
ص  )60-41با تحقیق در مورد دانشآموزان دختر پنجم دبستان شهر اصفهان ،تأثیر
مداخلة آموزشی مبتنی بر رویكرد تجربة زبانی 2را بر مهارت بیان نوشتاری (انشا) ،مورد
بررسی قرار داده و نتیجه گرفتهاند این رویكرد از طریق تأثیر بر مهارت خواندن،
موجب بهبود عملكرد نوشتن دانشآموزان در مهارت نوشتن میشود.
رحیمی ( )1378در پایاننامة خود با موضوع «بررسی تجربی شیوة آموزش خالقیت
در تدریس درس انشا دورة راهنمایی» به مطالعه در بین دانشآموزان دوم راهنمایی
دختر شهر کرمانشاه پرداخته و در پایان نتیجه گرفته است استفاده از روشهای آموزشی
استرایكر ،بدیعهپردازی ،حل مسئله و بحثوگفتوگو ،میزان خالقیت دانشآموزان را
در درس انشا افزایش میدهد.
رحمانی سكهروانی ( )1390عوامل مؤثر بر افزایش مهارت نوشتن خالق دانشآموزان
پسر مقطع متوسطة شهرستان قیروکارزین را از دیدگاه دبیران بررسی کرده و به این
نتیجه رسیده است که عوامل تأثیرگذار بر خالقیت نوشتاری دانشآموزان عبارت است
از :تكرار و تمرین نوشتاری ،تشویق و ترغیب ،اوقات فراغت ،مطالعة کتابهای
غیردرسی و فعالیتهای هنری.
احمدی و همكار ( :1380ص  95تا  )106از مطالعة خود نتیجه گرفتهاند که آموزش
مهارتهای اجتماعی باعث افزایش میانگین نمرة انشای دانشآموزان دختر و پسر سوم
ابتدایی میشود .آنان پیشنهاد کردهاند برای بهبود کیفیت انشای دانشآموزان ابتدایی غیر
از توجه به آیین نگارش ،جملهنویسی و رعایت قواعد دستوری میتوان به آموزش
مهارتهای اجتماعی و بیان گفتاری هم توجه کرد تا فرصت تبادل نظر و گفت و شنود به
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دانشآموزان داده شود و زمینة کسب مهارت اجتماعی و بیان گفتاری و آن گاه بیان
نوشتاری فراهم شود.
پایاننامة فرشیدنیك ( )1384با موضوع آموزش کاربردی سادهنویسی و نگارش
خالق به بررسی سه محور عمدة برنامة درسی شامل :استانداردها و اهداف آموزش،
محتوای درسی (طرح دروس) ،شیوة سنجش و ارزشیابی در برنامة درسی انشا در
مدارس امریكا ،انگلیس و ایران میپردازد و پیشنهادهایی برای درس انشا در مدارس
ایران به منظور اصالح و ارتقای معیارهای آموزش انشا ارائه میکند .بخشی از این
مطالعه به پیشنهاد چارچوب ارزشیابی انشا در مدارس ایران اختصاص دارد.
یافته های برخی از پژوهشگران سایر عوامل مؤثر در نگارش دانشآموزان را
شناسایی کرده است:
عباسیان ( )1373در بررسی جایگاه درس انشا از دیدگاه مدیران و دبیران و
دانشآموزان راهنمایی به این نتیجه رسیده است که معلمان در آموزش انشا مهارت
کافی نداشتهاند.
الهامپور ( ،)1384مشكالت درس انشای فارسی دورة راهنمایی استان خوزستان را در
درس انشا از دید دانشآموز و معلم بررسی و بهتفكیكِ دوگروه ذیل چهاربخش عمده
دستهبندی کرده است :مشكالت ساختاری ،مشكالت اجرایی ،مشكالت تدریس و
مشكالت مربوط به راهنمایی و انتخاب موضوع .نتایج او نشان میدهد که دانشآموزان
بخشی از مشكالت و ناتوانیهای نوشتاری خود را به ضعف معلم نسبت دادهاند .بهنظر
میرسد معلمان نیز چنین باوری نسبت به وضعیت آموزش بهطور کلی دارند.
سلطانی ( )1389ارتباط میان کتابهای بخوانیم دورة ابتدایی و انشاهای دانشآموزان
پایة پنجم را از نظر ابزار انسجامی کالم مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده
است که همانطور که در «کتاب بخوانیم» هر سال از دورة ابتدایی ابزار انسجامی
واژگانی بیشترین کاربرد را داشته در انشاهای دانشآموزان هم ابزار انسجامی واژگانی
بیشترین بسامد را دارا بوده است .او عمالً تأثیر کتابهای درسی را بر نوشتههای
دانشآموزان نشان داده است.
در پایان باید به پژوهشی اشاره کرد که نتایج آن بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
روحاللهی ( )1372دانشآموزان سال سوم دبیرستانهای خمینیشهر را با گروه همسن

خود ،که در دورة راهنمایی ترکتحصیل کرده بودند ،مورد مقایسه قرار داده و نتیجه
گرفته است که آموزشهای دورة متوسطه در پیدایش ویژگیهای غیرخالق ،پیروی از
دیگران ،اتكا و وابستگی به دیگران ،عادت به آنچه مرسوم است ،عدم ابداع و نوآوری
در دانشآموزان دختر مؤثر بوده است .در مورد پسران ،آموزشهای دورة متوسطه عالوه
بر ویژگیهای غیرخالق ذکر شده به پیدایش ویژگی غیرخالق دیگر شامل دلسردی و
سستی در فعالیتها ،کمرویی و تسلیم نظر جمعشدن ،انجامیده است.
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 .3مباني نظري
نگارش یا مهارت نوشتن ،عالیترین و پیچیدهترین مهارت از مهارتهای چهارگانة زبان
است .کارکرد زبان از سطح شنیداری آغاز و پس از گذار از دو سطح سخنگفتن و
خواندن در نوشتن متبلور میشود .مهارت نوشتن یعنی توانایی بهکارگیری زبان برای
بیان اندیشه ها یا احساسات فرد .در این مقاله مهارت نوشتن با نگارش مترادف بهشمار
میرود« .مهارت نوشتن سطوحی دارد که از حد رمزگذاری ساده ،یعنی رونویسی،
آغاز ،و به حد نهایی ختم میشود که نوشتن خالقانه است .در برنامة درسی زبان
فارسی انتظار میرود دانشآموزان به سطوح باالی هر یك از این مهارتها دست یابند»
(قادریدوست :1389 ،ص .)24

در این مطالعه به نوشتن در سطح تسلط و دانشآموختگی پرداخته شده است.
منظور از دانش آموختگی ،رسیدن به سطح نسبی از تسلط بر کاربرد زبان فارسی برای
افرادی است که دورة رسمی آموزش در مدارس را تا پایان دورة متوسطه گذراندهاند و
آمادگی ورود به جامعه و یا اد امة تحصیل در دانشگاه را دارند .در سند برنامة درسی
ملی(بخش  ،)2/7/4ذیل اهداف تفصیلی برنامههای درسی و تربیتی دورة دوم متوسطة
(نظری) به دو هدف عملی و مهارتی «کسب مهارتهای زبانی» و «توانایی در نوشتن
متنهای سادة ادبی ،اجتماعی ،علمی و دینی» اشاره شده است که ما بهعنوان عوامل پایة
سطح دانش آموختگی مورد توجه قرار دادیم .برای استخراج زیرمؤلفههای
دانش آموختگی و سطح تسلط از معیارهای بخش اهداف برنامة درسی (راهنمای برنامة
درسی زبان و ادبیات فارسی دورة متوسطه) ،که دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای
درسی منتشر کرده ،استفاده شده است (راهنمای برنامة درسی :1386 ،ص  .)19-15این
عوامل با استفاده از اهداف کلی آموزش زبان و ادبیات فارسی ،که در مقدمة کتابهای

ارزيابي توانايي «نوشتن» دانشآموختگان نظام متوسطه
درسی زبان فارسی  1و  2و  3دورة متوسطة  2آمده (زبان فارسی  :1393 ،1ص  1و 2؛ زبان

2؛ زبان فارسی  3انسانی :1393 ،ص 8؛ زبان فارسی  3تجربی -ریاضی :1393 ،ص 8؛ راهنمای برنامة
درسی :1386 ،ص  16تا .)19

برای سنجش این مهارتها ،که از اسناد و اهداف آموزشوپرورش استخراج شده
است ،آزمونی وببنیاد طراحی شد (نك :ادامة مقاله ،ابزار پژوهش).
 3-1تعريف عملياتي متغيرها و اصطالحات
دانشآموخته :منظور بروندادهای نظام رسمی آموزشوپرورش است؛ شامل افرادی که
دورة متوسطه را به پایان بردهاند.
سطح تسلط و دانشآموختگي :منظور ،کسب تسلط بر کاربرد زبان فارسی برای
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فارسی  :1393 ،2ص  1و 2؛ زبان فارسی  :1393 ،3ص  7و  )8تكمیل شده است.
بر اساس مندرجات صریح این منابع ،انتظار میرود دانشآموزان پس از رسیدن به
مرحلة دانش آموختگی و دریافت مدرک آن (دیپلم) به سطح نسبی تسلط در زبان و
ادبیات فارسی رسیده باشند و مهارتهای زبانی زیر در آنان تقویت شده باشد:
بهکارگیری درست مهارتهای زبانی؛ کسب مهارت در بیان افكار و اندیشهها
بهصورت گفتار و نوشتار؛ درک و فهم متون زبانی و ادبی؛ توانایی درستنویسی کلمات
و جمالت متن امال؛ مهارت در بهکارگیری نكات امالیی و نگارشی؛ بهکارگیری قواعد
امالیی و نگارشی هنگام نوشتن؛ کسب مهارت در درستنویسی کلمات ،ترکیبات،
اصطالحات هر پایه؛ مهارت در نگارش نوشتههای رایج در زبان فارسی؛ بهکارگیری
راه های پرورش معانی در نگارش؛ ویرایش متون مختلف زبانی و ادبی؛ مهارت در
استفاده از دستور برای درستسخنگفتن و درستنوشتن به زبان فارسی معیار؛
بهکارگیری قواعد دستور تاریخی و امروزی در متون مختلف؛ مهارت در استفادة درست
از منابع تحقیق؛ توانایی بهکارگیری زبان علمی و ادبی در جای مناسب؛ توانایی نگارش
نامه های اداری ،دوستانه و پیامهای کوتاه؛ توانایی بهکارگیری مقایسه و توصیف در
نوشتههای خود؛ مهارت بهکارگیری درست ساختار صرفی و نحوی زبان فارسی؛
توانایی سادهنویسی و خالصهنویسی؛ توانایی درک صحیح شنیدهها؛ کسب توانایی
بیشتر در گوش دادن به سخنان گوینده و درک مفاهیم آن در قالب زبان گفتار؛ توانایی
نگارش خاطرات و یادداشتهای روزانه (زبان فارسی  :1393 ،1ص 2؛ زبان فارسی  :1393 ،2ص

افرادی است که دورة رسمی آموزش در مدارس را تا پایان دورة متوسطه گذراندهاند و
آمادگی ورود به جامعه و یا ادامة تحصیل در دانشگاه را دارند.
اهداف برنامة درسي :اهداف برنامة درسی زبان و ادبیات فارسی در این پژوهش از
سه منبع اصلی استخراج شده است .1 :سند برنامة درسی ملی (بخش  .2 )2/7/4راهنمای
برنامة درسی زبان و ادبیات فارسی دورة متوسطه (راهنمای برنامة درسی :1386 ،ص  15تا
 .3 )19مقدمة فصلها در کتابهای درسی زبان فارسی  1و  2و  3دورة متوسطة ( 2زبان
فارسی  :1393 ،1ص  1و 2؛ زبان فارسی  :1393 ،2ص  1و 2؛ زبان فارسی  :1393 ،3ص  7و .)8
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توانايي نوشتن :در این پژوهش ،انواع مهارت نوشتن با توجه به اسناد و اهداف
آموزش و پرورش استخراج شده و مهارتهای نوشتن از ابتداییترین تا پیشرفتهترین
مراحل شامل امال ،دستور ،خالصهنویسی و نوشتن خالق (انشا) مورد بررسی قرار
گرفته است.
3
نوشتن خالق (انشا) « :نوشتن» عالیترین ابزار بیان است و مهارت در آن بهنشانة
تسلط بر زبان از اهمیت ویژهای برخوردار است .عالیترین نوع نوشتن ،نوشتن خالق
است و آموزش این مهارت در مدارس باید مبتنی باشد بر توجه به پرورش احساس و
اندیشة دانشآموز با این هدف که وی در مرحلة دانشآموختگی براساس استعدادهای
ذاتی خود قادر به تولید متن منسجم ،ساختارمند و برخاسته از هویت شخصی باشد.
نوشتن خالق ،عالیترین مهارت تولیدی بهشمار میرود و محصول آن براساس
تواناییهای اندیشیدن ،تحلیل ،ترکیب و نوآوری شكل میگیرد .هدف غایی تمامی
نظامهای آموزشی رسیدن به این مقصد است؛ بنایراین نوشتن انواعی دارد و نوشتة
هرفرد با توجه به نوع نوشتار مورداستفادهاش باید بهشیوة خاص و متناسب با سازوکار
خود بررسی شود.
 .4سؤال پژوهش
پژوهش با هدف بهبود فرایند آموزش نوشتن در مدارس در صدد پاسخگویی به این
سؤال است« :آیا مهارتِ کسبشدة دانشآموختگانِ نظامِ متوسطة کشور در نوشتن با اهدافِ
رسمی آموزشوپرورش مطابقت دارد و نظام آموزشی به اهداف خود دست یافته است؟»

 .5روش ،جامعه و نمونة پژوهش

ارزيابي توانايي «نوشتن» دانشآموختگان نظام متوسطه

روش این پژوهش ،توصیفی پیمایشی و مقطعی بوده است .جامعة مورد مطالعة این
آزمون ،دانشآموزان سال چهارم دبیرستان (دورة پیشدانشگاهی) شهر تهران در
رشتههای انسانی ،تجربی و ریاضی بودهاند .حجم نمونه به روش خوشهای و
چندمرحلهای انجام گرفته است و همة مناطق نوزدهگانة شهر تهران در نمونه قرار
گرفتهاند .براساس نمرههای نهایی سوم متوسطه در درسهای زبان فارسی و ادبیات
فارسی ،مناطق به پنج گروه تقسیم شدند و باتوجه به جمعیت دانشآموزی از هر گروه
یك یا دو منطقه بهصورت تصادفی انتخاب شد .تعداد نمونه و تخصیص به هر منطقه،
مدرسه ،جنس و رشته ،براساس جمعیت کل محاسبه شد .در این مقاله از اطالعات
مربوط به بخش مهارت نوشتن در آزمون  400دانشآموختة دورة متوسطه استفاده شده
است.
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 .6ابزار پژوهش
بهمنظور دریافت سطح مهارتی دانشآموختگان و پاسخ به سؤال تحقیق از دو روش
استفاده شد:
الف) نظرسنجي از متخصصان :پرسشنامهای طراحی شد و از دبیران باتجربة ادبیات و
شاغلبهتدریس در پایههای سوم و چهارم دبیرستان (متوسطة  )2بهعنوان کارشناسان و
متخصصان موضوعی خواسته شد دربارة سطح مهارتی دانشآموختگان نظام متوسطه با
توجه به تجربههای پیشین معلمی خود اظهارنظر کنند .پرسشنامه بین  105نفر براساس
نمونهگیریِ دردسترس توزیع شد که  74نفر پاسخ دادند .سؤاالت پرسشنامه به چهار
مهارت نوشتن ،خواندن ،شنیدن و صحبت کردن میپرداخت و شیوة فرستادن آن در
بیشتر موارد ،اینترنتی بود .آنچه در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته ،فقط بخش
مهارتِ نوشتن از این پرسشنامه است .در کاربرد این روش دو هدف داشتهایم :الف.
مقایسة نتایج ،میان نظر کارشناسان و نتایج آزمون ب .استفاده از برآورد متخصصان
بهمنظور رفع کاستیهای احتمالی در کل مطالعه.
ب) برگزاري آزمون مهارتسنجي :آزمونی چهارمهارتی بهصورت رایانهای و وببنیاد
در چهار بخش نوشتن ،خواندن ،شنیدن و صحبت کردن در سطح شهر تهران و در
دومرحله به اجرا درآمد .چارچوب آزمون براساس اهداف رسمی آموزشوپرورش
تعریف ،و شیوة سؤاالت بر اساس آزمون علمی شرکت پیرسون ،4یك منبع آزمونگیری
معتبر جهانی ،تنظیم شد .در این مقاله از نتایج آزمون در بخش مهارت نوشتن استفاده

شد و مهارتهای نوشتاری دانشآموختگان براساس نتایج آزمونها در بخشهای ذیل مورد
بررسی و تحلیل قرار گرفت:
 امال کاربرد صحیح دستور زبان فارسی5
 خالصهنویسی براساس متن شنیداری انشا و نوشتة خالق. .7يافتههاي پژوهش
 7-1ارزيابي تواناييهاي نوشتاري دانشآموختگان از نظر دبيران و کارشناسان
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باتوجه به اینكه نظر کارشناسان متخصص ،یكی از مهمترین منابع نتیجهگیری و تحقیق
میتواند باشد ،پرسشنامهای براساس درجهبندی لیكرت 6طراحی ،و میان دبیران سالهای
سوم و چهارم دبیرستان شهر تهران توزیع شد .در این پرسشنامه تواناییهای
دانشآموختگان در چهار مهارت نوشتن ،شنیدن ،خواندن و صحبت کردن مورد پرسش
قرار گرفت .پس از تكمیل و بازگرداندن پرسشنامهها ،پاسخها دستهبندی و تحلیل شد و
برای تبدیل اطالعات کیفی به کمی ،درجهبندی را نمرهگذاری کردیم .سؤال اصلی
پرسشنامه چنین بود:
به نظر شما دانشآموختگان پس از  12سال تحصیل در مقطع ابتدایی و متوسطه،
نسبت به مهارتهایی که در پرسشنامه مورد سؤال قرار گرفته است تا چه اندازه تسلط
پیدا میکنند؟
در این مقاله ،بخش «مهارت نوشتن» از پرسشنامه انتخاب ،و پاسخ دبیران ،پس از
استخراج و درصدگیری در جدول شمارة یك ارائه شد.
فاقد توانايي
مهارتها

خيلي کم
(صفرتا)4

کم
( 4/1تا
)8

داراي توانايي
متوسط
(8/1
تا)12

زياد
(12/1تا
)16

خيلي
زياد
(16/1تا
)20

ارزيابي توانايي «نوشتن» دانشآموختگان نظام متوسطه

نوشتن امال

پرسش :1
تاچهاندازه میتواند
امالی صحیح و
درست بنویسد؟

مهارت دستور زبان
خالصهنويسي
انشا

میانگین درصد

%6

%35

%47

%12

%0

%18

%41

%41

%0

%0

%0

24%

47%

23%

6%

%13

33%

41%

11%

2%

جدول شمارۀ  .1نظر دبيران و کارشناسان دربارۀ سطح مهارت نوشتن دانشآموختگان نظام متوسطه

برای سادهترشدن تحلیلِ اطالعات پرسشنامة نظرسنجیِ معلمان ،دانشآموزان به دو
بخش اصلی تقسیم میشوند :گروهِ «فاقد توانایی» و گروهِ «دارای توانایی» .نمرة معیار
 ،12معادل  %60کل ،است و آزموندهندگانی که قادر به کسب کمینهنمرة معیار نشدهاند
در گروه نخست ،و دیگران که معیار  12تا  20را کسب کردهاند در گروه دوم جای
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پرسش :2
تاچهاندازه
نوشتههایش صحیح
و رساست؟ (واژگان
مناسب و ترکیبات
درست دارد و
نشانههای نگارشی
و نكات دستوری را
بجا استفاده میکند).
پرسش :3
تاچهاندازه میتواند
پس از شنیدن مقاله
سخنرانی،
یا
گزارشی خالصه از
آن بنویسد؟
پرسش :4
تاچهاندازه میتواند
و
افكار
اندیشههایش را بیان
کند؟

%21

%26

% 32

%18

%3
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گرفتهاند.
چنانكه در جدول مالحظه میشود ،میانگین کلّ مهارتهای نوشتاری دانشآموزان
بسیار کم است و  %87آنان قادر به کسب حداقل نمرة الزم نیستند .در برخی از بخشها
همة کارشناسان همعقیدهاند .پاسخ آنان از ناتوانی عمومی دانشآموختگان در توصیف و
گزارش مشاهدات خود و دریافت مفهوم درست و دقیق شنیدههایشان ،حكایت میکند.
اینان معتقدند درپایان دورة تحصیالت متوسطه ،دانشآموختگان نمیتوانند پس از
شنیدن یا خواندن مقاله ،خالصهای از آن بنویسند .در سایر بخشها نیز تصویری که
کارشناسان از وضعیت دانشآموزان ترسیم می کنند ،مطلوب نیست .به نظر آنان بیشتر
دانشآموزان در پایان دورة متوسطه نمیتوانند نیازهای نوشتاری خود را برطرف کنند و
در نوشتن صحیح متون امروزی از نظر امال و دستور زبان تسلط ندارند.
باتوجه به اینكه معیارها و استانداردهای مهارت نوشتن از اهداف برنامة درسی گرفته
شده است برآورد نظر دبیران و کارشناسان زبان و ادبیات فارسی در زمینة مهارت
نوشتن حاکی است که توانمندی واقعی دانشآموزان تطابق عینی با اهداف برنامة درسی
ندارد و باوجود تالش فراوان نیروی انسانی نسبتاً زبدهای که در نظام آموزشی کشور
مشغول بهکار است ،آموزش نتوانسته است به مطلوب خود در این زمینه دست یابد.
 7-2بررسي نتايج آزمون مهارت دانشآموختگان

در این مرحله توان مهارتی دانشآموزان شرکتکننده در آزمون در چند بخش بررسی
شد .نتایج بررسیها در جدول زیر مشاهده میشود:
فاقد توانايي
مهارتها

نوشتن امال
مهارت
دستور زبان
خالصهنويسي

درستنویسی
امالی تقریری
کاربرد صحیح
در
دستور
نوشتار
توانایی

داراي توانايي

خيلي کم
(صفر تا )4

کم
( 4/1تا
)8

متوسط
( 8/1تا
)12

زياد
(12/1
تا)16

خيلي زياد
(16/1
تا)20

12%

17%

19%

23%

29%

%2

%15

%37

%29

%17

%15

%27

%25

%32

%1

ارزيابي توانايي «نوشتن» دانشآموختگان نظام متوسطه
خالصهنویسی
آنچه میشنود.
توانایی نوشتن
خالق براساس
انشا
موضوع
مشخص
میانگین درصد

%8

%14

%43

%31

%4

%10

%21

%29

%29

%11

جدول شمارۀ  .2نتايج آزمون ارزيابي سطح مهارت نوشتن دانشآموختگان آموزشوپرورش

 .8تحليل
 8-1بخش اول :مهارت در نوشتن امال يعني توانابودن فرد بر درستنوشتن آنچه شنيده
است.
براساس اهداف کلی مواد درسی برنامة زبان و ادبیات فارسی دورة متوسطه ،هردانشآموز باید
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طی سالهای تحصیلی با شیوهها و قواعد درستنوشتن آشنا شده ،و در درستنویسی
کلمات ،ترکیبات ،اصطالحات هر پایه مهارت پیدا کرده باشد درحالیکه نتایج آزمون
نشان میدهد که امالی  %48دانشآموختگان ضعیف و نمرة آنان زیر  12است .میزان
دانشآموختگانی که نمرة مطلوب ،بین  16تا  20را کسب کردهاند ،فقط  %27جمعیت
کل را شامل می شود .در مقایسه با نظر کارشناسان باید گفت که هرچند نتایج آزمون،
وضعیت بهتری از دانشآموختگان را به تصویر میکشد ،هردو نتیجه در این نقطه
اشتراک دارد که بیشتر دانشآموختگان از کسب حداقل نمره ناتوان هستند درحالیکه
امال از جمله نخستین خردهمهارتهای نوشتاری است که در مدارس آموزش داده میشود
و انتظار میرود که وضعیت بهتری داشته باشد.
علتهایی که برای ضعف امالی دانشآموزان از آغاز دورة تحصیلی تا مراحل پایان
آنان قابل ذکر است عبارت است از:
ضعف شنیداری دانشآموزان بهسبب حذف امالی تقریری در مدارس ،نداشتن
تمرین کافی و مناسب ،نداشتن تمرکز و توجه کافی در گروههای مختلف سنی کودک و
نوجوان ،مسلط نبودن بر ساختار جملههای زبان فارسی ،اهمیتندادن به نوشتن صورت
صحیح واژه ،رواج این تفكر که «محتوای نوشته مهم است نه صورت آن» ،رواج این
تفكر که «اگر منظور را برسانید کافی است».
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دوعلت آخر ،که بهوسیلة بسیاری از معلمان هنگام آموزش در مدرسه طرح میشود،
یكی از آسیبهای رایج در آموزش است و اغلب پژوهشگران از این آفت آموزشی ،که
بسیار هم رایج شده است غافلند .آموزش زبان و ادبیات فارسی بر صورت و شكل
مبتنی است و صحت و قوت کالم از نظر صورت و محتوا باید به موازات هم مورد
آموزش قرار گیرد .نكتة دیگر این است که اغلب پژوهشهایی که در زمینة مشكالت
نظام نوشتاری زبان در ارتباط با امال انجام شده و عموماً به مقطع ابتدایی مربوط است،
علت عمدة مشكالت امالیی دانشآموزان را عدم تناظر یكبهیك بین صورت نوشتاری
و آواهای زبان فارسی میدانند (نك :زندی و همكاران :1385 ،ص  641و  .)642شاید در
دورههای آغازین آموزش ،ارتباط نداشتن صورت نوشتاری با صورت گفتاری در زبان
فارسی مشكل مهم و بسیار تأثیرگذاری در امالی کودکان محسوب شود اما در سالهای
بعد این مسئله با چنین قوت و تأثیرگذاری زیادی دیده نمیشود .باتوجه به اینكه
مشكل خط انگلیسی نسبت به فارسی ازایننظر بیشتر است درحالیکه امروزه این خط
جهانی شده است و کاربران بسیاری در نقاط مختلف دنیا آن را میآموزند .باتوجه به
این دالیل بهنظر میرسد ضعف امالی فارسی دانشآموزان را باید بیشتر به آموزش و
شیوههای آن مربوط دانست.
 8-2بخش دوم :مهارت کاربرد دستور زبان فارسي در نگارش

براساس اهداف کلی مواد درسی برنامة زبان و ادبیات فارسی دورة متوسطه،
هردانشآموز باید طی سالهای تحصیل با شیوهها و قواعد درستنوشتن آشنا شده ،و در
استفاده از دستور زبان برای درست سخنگفتن و درستنوشتن به زبان فارسی معیار
مهارت الزم را کسب کرده باشد .از آنجا که دستور زبان ،کامالً کاربردی است ،آموزش
آن نیز حتماً باید با توجه به این اصل صورت بگیرد .خوشبختانه رویكرد
مهارتمحوری در کتابهای دستور زبان فارسی در سالهای اخیر ،جایگزین آموزش سنتی
شده است تا دانشآموزان بهجای حفظ کردن مفاهیم دستوری به استفادههای کاربردی
دستور زبان بیشتر توجه کنند .بااینحال نتایج آزمون نشان میدهد که برای حداقل %74
دانشآموختگان این مهارت به دست نیامده و نوشتههای آنان از نظر کاربرد مهارتهای
دستوری زبان فارسی ،فاقد استانداردهای الزم بوده است .کتابهای درسی و ناکارامدی
محتوایی آنها ،نداشتن تمرینهای مناسب و کافی برای تثبیت آموزشهای نظری کتاب،

ارزيابي توانايي «نوشتن» دانشآموختگان نظام متوسطه

آموزش فاقد نظام ارزشیابی دقیق و نیز ضعف بنیة علمی و مهارتی معلمان ،مواردی
است که در بررسی علتهای این وضعیت نامطلوب باید مورد دقت و توجه قرار بگیرد.
 8-3بخش سوم :مهارت در خالصهنويسي و بازنويسي آنچه شنيده است.

 8-4بخش چهارم :مهارت در نوشتن خالق (انشا)

نوشتن خالق ،عالیترین سطح و حدّ نهایی مهارت نوشتن به شمار میرود و از اهداف
مواد درسی برنامة زبان و ادبیات فارسی دورة متوسطه است .کتابهای درسی دورة
متوسطه هرساله در تمام پایهها ،بخشهایی از مهارتهای مربوط به نگارش و نوشتن را
آموزش میدهد و از طریق روشهایی مانند توصیف ،مقایسة دو چیز ،نوشتن یادداشت
روزانه و خاطره برجنبههای عملی نوشتن و استفاده از تجربهها و دیدهها و شنیدههای
دانشآموزان تأکید میکنند؛ اما دانشآموزان عمالً در این زمینه مهارت کافی را کسب
نمیکنند و غالباً در نوشتن از یك نامة ساده تا نوشتهای مبتنی بر استدالل و اندیشة
منطقی یا خالقیت ادبی ،ناتوان میمانند.

51


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،14شماره ،55بهار 1396

براساس اهداف کلی مواد درسی برنامة زبان و ادبیات فارسی دورة متوسطه،
هردانشآموز باید طی سالهای تحصیل به توانایی سادهنویسی و خالصهنویسی،
بهکارگیری درست مهارتهای زبانی ،درک و فهم متون زبانی و ادبی و توانایی درک
صحیح شنیدهها دست يافته باشد؛ اما واقعیت این است که چنین نبوده است و حتی
براساس نظر دبیران ،تمامی دانشآموختگان در بیان خالصة آنچه شنیده یا خواندهاند،
ضعیف هستند و هیچیك قادر به کسب امتیاز باالی  12نیستند .نتایج آزمون نیز نشان
میدهد که بجز  %13آزموندهندگان ،بقیه نتوانستهاند خالصهای منطقی و درست از
سخنران ی یا روایتی را ارائه کنند که شنیدهاند و این نتایج برای دانشآموختگانی که طی
 12سال برای ورود به دانشگاه آموزش دیده و آماده شدهاند ،رضایتبخش نیست .درک
درست سخن و نوشتة دیگران ،یكی از مهارتهای شهروندی بهشمار میرود و آموزش
صحیح آن به تفهیم و تفاهم و برقراری گفتوگوی صحیح میانجامد .وقتی
دانشآموختگان این مهارت را کسب نكرده باشند در سطوح مختلف جامعه ،دانشگاه و
جهان ،قادر به ایجاد رابطة صحیح و منطقی نخواهند بود و مهمترین ابزار ارتباط جهانی
یعنی گفتوگو براساس عقاید دوطرف را در دست نخواهند داشت.
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در آزمون فعلی نیز تنها  %35از آزموندهندگان توانستهاند نمرة متوسط به باال را
کسب کنند و  %65باقیمانده هنگام خروج از دورة متوسطه از توانایی و مهارت کافی
برای نوشتن متن درست و خالق با موضوع مشخص بیبهره بودهاند .از آنجا که مهارت
نوشتنِ خالق ،مانند دیگر مهارتهای زبان به تكرار و تمرین و ایجاد انگیزه از سوی
معلم و بحث و نقادی در کالس در طول دورة آموزش و تحصیل نیاز دارد ،ناتوانی
عموم دانشآموختگان نشانة این است که این مهارت عمالً در نظام آموزشی فعلی ،کمتر
مورد توجه قرار گرفته است.
نكتة دیگری که باید به آن اشاره کرد ،نتایجی است که از ناتوانی آموزشهای رسمی
بویژه درارتباط با موضوع خالقیت و استعدادیابی کودکان و نوجوانان ،حكایت میکند.
برخی مطالعات (نك .روحاللهی )1372 ،نشان میدهد که دانشآموزان ترکتحصیلکرده از
خالقیت بیشتری نسبت به آنهایی برخوردارند که دورة متوسطه را بهپایان رساندهاند.
این سخن دقیقاً مبین این است که آموزشهای رسمی از شكوفایی استعدادهای کودکان
و نوجوانان جلوگیری میکند و باتوجه به اینكه آموزش مهارت نوشتن ،پیپچیدهترین و
سختترین مهارتهای زبانی است ،این نتیجه در مورد مهارت نوشتن با شدت بیشتری
قابل تعمیم است.
 .9نتيجهگيري و پيشنهاد

نتایج این مطالعه ،نیاز به بازنگری در اهداف آموزشی مرتبط با مهارت نوشتن را در
مقطع متوسطه نشان میدهد .نسل جوان امروز بر نوشتن زبان فارسی تسلط کافی ندارد
و نداشتن مهارت نوشتن در این نسل به این معنی است که او را در مسیری قرار دادهایم
که راه به جایی نمیبرد .ساختار آموزشی به ارزشیابی دقیق و بازسازی نیاز دارد و
استفاده از تجربیات داخلی و جهانی در حل این مشكل باید کمك کند .در ادامه
پیشنهادهای این مطالعه بههمراه راهكارهای عملی مربوط به هر پیشنهاد ارائه میشود.
پيشنهاد اول .آموزش حرفهای معلم انشا
معلم یكی از مهمترین عناصر آموزش به شمار میرود و تأثیر غیرقابل انكاری بر تأثیر و
پذیرش مطالب درسی در فراگیران دارد .چنانكه پژوهشهای متعدد نشان میدهد یكی از
عوامل بیتوجهی دانشآموزان به مطالب درسی از ناتوانی و مهارت نداشتن معلمان در
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ارائة آموزش صحیح نشأت گرفته است .پژوهش فردوسی ( 32 :1372و  )33که حاصل
نظرسنجی از معلمان و دانشآموزان است به برخی از ویژگیهای جزئی در کاستیهای
تدریس معلمان پرداخته است.
راهکارها

پيشنهاد دوم :بازگرداندن درس انشا به برنامة درسی مدارس
راهکارها
 .1آموزش مهارت نوشتن بهصورت سطحبندیشده از سال اول ابتدایی و استمرار آن تا
پایان دورة دانشآموختگی
 .2درنظر گرفتن ساعت و نمرة مستقل برای درس انشا در برنامة درسی در تمامی
پایههای و مقاطع
 .3هدایت مباحث دستوری کتابهای زبان و ادبیات فارسی در جهت کمك به نگارش
دانشآموزان و پرهیز از آموزشهای دانشی و زبانی انتزاعی و غیرمهارتی
 .4تدوین شیوهنامة آموزش و ارزشیابی دقیق فعالیتهای نگارشی در مدارس برای پرهیز
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 .1آموزش مستقیم معلمان انشا در کالسهای ضمن خدمت و برگزاری کارگاههای نگارش در
سطوح مقدماتی ،متوسط و پیشرفته و آموزش انواع نگارش مانند نگارش خالق ،معیار با
اهداف ویژه و ...
 .2سطحبندی معلمان انشا برای آموزش در مقاطع تحصیلی ابتدایی ،متوسطه  ،1متوسطه  2و
اثردهی این سطحبندی در امتیاز ارزشیابی ساالنه
 .3اختصاص معلمان ویژه با تخصص انشا برای تدریس بهمنظور تفكیك معلم انشا از سایر
دروس .معموالً درس انشا مدرس جداگانهای ندارد و معلم زبان و ادبیات فارسی به تدریس
این درس میپردازد .با تفكیك معلم این درس از استفاده ساعتهای آن بهوسیلة دیگر دروس
جلوگیری میشود.
 .4تدوین کتاب راهنمای معلم برای آموزش دقیق شیوهها و شگردهای آموزش و ارزشیابی
نگارش .استفاده از روشهای سنتی که اغلب فاقد تحرک ،پویایی و نشاط کافی است ،درس
انشا را به درسی منفعل و بیجاذبه برای کودکان و نوجوانان تبدیل کرده درحالیکه روشهای
جدید مانند انشای شفاهی ،داستانگویی ،خوشهسازی ،تصویرخوانی و  ...بر فعالیتهای خالقانه
و پرنشاطی استوار است که حضور فعال دانشآموز را در کنار نقش هدایتگر معلم میطلبد.

از تكرار عوامل شكست آموزش انشا در دورههای قبل
پيشنهاد سوم :میانرشتهای و فرارشتهای بودن مهارت نوشتن
راهکارها

54



فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،14شماره ،55بهار 1396

54
54

 .1توجه به میانرشتهای بودن آموزش مهارت نوشتن .خالف تصور فراگیر مردم و نظام
آموزشی که سالهای سال این درس را مختص به گروه آموزشی ادبیات فارسی
دانستهاند ،امروزه ثابت شده است که موضوع نوشتن را نمیشود تنها در یك رشته
حلوفصل کرد و چندین رشتة علمی باید دست در دستهم به مسئلة نوشتن بپردازند.
بعضی از این رشتهها عبارت است از :علوم تربیتی ،زبانشناسی ،روانشناسی ،علوم
شناختی ،علوم رایانه ،برنامهریزی درسی و مطالعات ادبی (نعمتزاده :1393 ،ص .)20
 .2توجه به فرارشتهای بودن درس انشا .دیدگاه سنتی و نگرش جزیرهای آموزش،
نوشتن را وظیفة برنامة درسی زبان و ادبیات تلقی میکند درحالیکه باید «رویكرد زبان»
در سرتاسر برنامة درسی انتخاب شود و آموزش مهارتهای کتبی زبان و در همة درسها
یعنی در کل برنامة درسی موردتوجه قرار گیرد .آموزش نوشتن در درس زبان و ادبیات
شروع شود و به همه درسهای دیگر مثل علوم ،ریاضی ،دینی و اجتماعی راه یابد .با این
نگاه در همة درسها تكالیف نوشتاری پیشبینی میشود به این معنی که از دانشآموز
خواسته میشود در سطح جملهسازی با اصطالحات علمی و فنی چون «خاک» و «گیاه»
و «میكرب» و «محیطزیست» جمله بسازد و یا جملهها و گزارههای علمی تمامنشده را
تكمیل کند و دربارة موضوعات علمی و اجتماعی و تاریخی کتابهای درسی خود انشا
بنویسد؛ حتی از او خواسته شود در درس ریاضی مسئله بنویسد و یا تصویری در درس
ریاضی به او داده و نگارش مسئلة آن درخواست شود .و یا در درسهای اجتماعی و
تاریخ از دانش آموز خواسته شود که خود را جای قهرمان و شخصیت تاریخی قرار دهد
و دربارة آن موقعیت بنویسد .هدف نگرش فرارشتهای یا فراحوزهای نوشتن این است
که نوشتن در کل برنامة درسی دیده و در همة کتابهای درسی جاری و ساری شود تا
دانشآموزان ما به گونهای بر خردهمهارتهای نوشتن تسلط پیدا کنند که بتوانند در
ساحتهای مختلف بسادگی و بسرعت نیازهای نوشتاری خود را برطرف کنند و از
نوشتن هراسی نداشته باشند (نعمتزاده :1393 ،ص .)20
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پيشنهاد چهارم :توجه به نقش کتابهای درسی در الگوسازی نوشتن درست
راهکارها
 .1آموزش نگارش به دانشآموزان ،غیرمستقیم از طریق نثر کتابهای درسی زبان و
ادبیات فارسی و غیر آن صورت میگیرد و طی دوازده سال تحكیم و تثبیت میشود.
بنابراین الزم است تمامی کتابهای درسی الگوی درستنویسی باشد درحالیکه گزارشها
حاکی است که نثر این کتابها کاستیها و اشكاالت متعددی دارد و حتی در مواردی
آموزشهای نگارشی کتابهای زبان و ادبیات فارسی در خود این کتابها یا کتابهای
درسهای دیگر نقض شده است .دربارة اشكاالت زبانی و محتوایی کتابهای درسی
تحقیقات متعددی انجام شده است؛ ازجمله (نك :صادقی ،ص  2تا 8؛ دانشگر :1394 ،ج ،1
ص 439تا )450؛ بنابراین الزم است که کتابها از نظر رعایت درستنویسی و صحت زبان
معیار بازبینی شود.
 .2تمامی بستههای آموزشی و منابع جنبی مانند مجالت رشد ،کتابهای کمكآموزشی و
منابع مجازی نیز به دلیل فراوانی مخاطبان باید به همین دقت بازبینی و اصالح شود تا
تداخلی در کار آموزش پیش نیاید.
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پيشنهاد پنجم :توجه به نقش مطالعه و کتابخوانی در تقویت مهارت نوشتن
تقویت مهارت خواندن بهعنوان زیربنای نوشتن در رشد کودکان و نوجوانان نقش
کلیدی دارد؛ بههمین سبب بسیاری از مشكالت آموزشی ناشی از بیتوجهی به
برنامهریزی برای مطالعه دانشآموزان است.
راهکارها
 .1توجه به کتابخوانی در مدارس از طریق اختصاص ساعت مستقل در برنامه درسی
هفتگی دانشآموزان به همراه ارزشیابی مستقل و جدا از درس ادبیات فارسی
 .2الزام مدارس به اجرای ساعت فوقبرنامة مطالعه و کتابخوانی
 .3ارائة برنامه های جنبی مانند مسابقات کتابخوانی عمومی ،دعوت از نویسندگان و
ارائة آثار توسط خود ایشان ،برگزاری نمایشگاه آثار دانشآموزان و همایشهای
دانشآموزی از نتایج فعالیتهای مرتبط با کتابخوانی و اجراهای نمایشی از کتابها و آثار
خواندهشده
 .4تخصیص یارانههای دانش آموزی برای خرید کتاب (بودجة این طرح را میتوان از
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ناشران و فعاالن حوزههای نشر و کتاب تهیه کرد).
پيشنهاد ششم :توجه به نقش کتابخانههای مدارس در تقویت مطالعه و مهارت نوشتن
کتابخانههای مدارس ،منبع متمرکز اطالعاتی در مدارس هستند و باتوجه به تغییر
ساختار آموزشی از دانشمحوری به پژوهشمحوری ،نقش کلیدی در تأمین نیازهای
اطالعاتی را برعهده دارند .براساس اطالعات مطالعات پرلز ،میان امكانات کتابخانهای و
اطالعاتی مدارس و میانگین سواد اطالعاتی و خواندن دانشآموزان رابطة مستقیم وجود
دارد (کریمی .)1383 ،هیكاک در مطالعهای فراتحلیلی به بررسی بیش از سیصد منبع
پرداخته است که همگی بر اهمیت نقش کتابخانههای مدارس در افزایش بازدهی
برنامههای آموزشی تأکید دارند (.)Haycock, 2003
راهکارها
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 .1تقویت کمی کتابخانههای مدارس و تجهیز آنها .بنابر استاندارد ایفال و یونسكو به
ازای هر  200نفردانشآموز باید  2500جلد کتاب در کتابخانه مدارس باشد .در تمامی
مقاطع تحصیلی مدارس ایران ،تعداد متوسط کتابهای کتابخانه آموزشگاهی از این تعداد
استاندارد کمتر است (نقل از کیانی.)1388 ،
 .2تقویت کیفی کتابخانههای مدارس با افزودن کتابهای ارزشمند و معتبری که براساس
نیازسنجی معلمان ادبیات تهیه شده باشد .به برخی از منابع معتبر ادبیات کهن براساس
نظرسنجی معلمان زبان و ادبیات فارسی دبیرستانهای شهر تهران (دانشگر )1394 ،اشاره
میشود :نمونههای نثر کهن مانند گلستان ،تاریخ بیهقی ،کلیله و دمنه ،قابوسنامه،
سفرنامه؛ و نمونههای نثر معاصر از نویسندگانی مانند جمالزاده ،جالل آلاحمد،
علیاکبر دهخدا و سیمین دانشور؛ نمونههای شعر کهن از شاعرانی مانند فردوسی،
سعدی ،حافظ ،مولوی و نظامی و نمونههای شعر معاصر قبل از انقالب از شاعرانی
مانند نیمایوشیج ،سهراب سپهری ،پروین اعتصامی ،محمدتقی بهار و فریدون مشیری و
نمونة شعر معاصر بعد از انقالب ،از شاعرانی مانند اخوان ثالث ،شهریار ،شفیعی
کدکنی ،قیصر امینپور و هوشنگ ابتهاج.7
 .3اختصاص نیروی ماهر کتابدار در مدارس در رشد کتابخوانی تأثیر بسیاری دارد.
براساس پژوهش داورپناه ( :1375ص  14تا  )20در هیچیك از کتابخانههای مدارس
کتابدار نیست و در بیشتر موارد ،اداره کتابخانه به عهده مربیان پرورشی یا افرادی با
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پينوشت
 .1این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی ارزشیابی مهارتهای زبانی و ادبی دانشآموختگان نظام آموزش
متوسطه کشور (اَمزا) است که با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و
همكاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی بین سالهای  91تا  ،93اجرا شده است.
2. Language -experience Approach
 .3در مدارس معموالً از لفظ انشا استفاده میشود .باتوجه به اینكه امروزه لفظ مهارت نوشتاری یا
نوشتن خالق ،دقیقتر و رساتر به نظر میرسد در این مقاله از این الفاظ استفاده میشود با این
توضیح که منظور نویسندگان از انشا و نوشتن خالق ،فعالیتی آگاهانه و هدفمند است که از
احساس یا اندیشه و یا ترکیب هردو برآمده باشد..
4. Pearson Test of English
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مدرک دیپلم است درحالیکه پژوهشهای اسمیت ( )Smith,2001, P.1براهمیت حضور
نیروی متخصص کتابدار و تأثیر مثبت آن بر آموزش تمامی دروس در مدارس تأکید
میکند .بررسی  600کتابخانه آموزشگاهی در امریكا نشان میدهد سطح آموزشی و
سواد خواندن دانشآموزانِ مدارسی که کتابداران هدایت کتابخانهها را بهعهده دارند،
بهتر از مدارسی است که کتابدار ندارند.
 .4پیشنهاد و سفارش تولید کتابهایی با محتوای تقویت زبان فارسی برای دانشآموزان،
معلمان و خانوادهها از طریق نهادهایی چون فرهنگستان زبان و ادب فارسی
اجرای مسابقات فراگیر کتابخوانی با هدف تمرکز بر کتابهایی که نمونة اعالی نثر معیار
فارسی هستند از نویسندگانی مانند ایرج افشار ،سعید نفیسی ،غالمحسین یوسفی و
خانلری و...
پيشنهاد هفتم :توجه به تجربه جهانی شیوههای آموزش نوشتن به کودکان و نوجوانان
راهکارها
 .1همكاری با نهادهای بینالمللی مانند یونسكو ،یونیسف و نهادهای ارزشیابی جهانی
مانند انجمن بینالمللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی  IEAدر مطالعات تیمز و پرلز
 .2توجه آموزشوپرورش به سازمانهای مردمنهاد چون شورای کتاب کودک
 .3توجه به مطالعات جهانی در بهبود شیوههای نوشتن و راههای آموزش آن
 .4بررسی جایگاه انشا و نگارش در برنامههای درسی جهانی و مطالعة تطبیقی و
آسیبشناسانة آن

 .5این بخش شامل دو سؤال بود به اینصورت که هر آزموندهنده از طریق گوشی خود متنی را
میشنید و سپس در فرصتی که به او داده میشد ،نكات اصلی و کلیدی متن را ازطریق بازنویسی و
خالصهنویسی بیان میکرد.
6. Likert
 .7سال وفات شاعر مالک دستهبندی بوده است.

منابع
 احمدی ،احمد؛ امین مقدسی ،شیرین؛ «تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر انشانویسی دردانشآموزان پایة سوم ابتدایی» ،تعليم و تربيت1380 ،66 ،؛  95تا .106
 الهامپور ،حسین« ،بررسی مشكالت درس انشای فارسی دورة راهنمایی استان خوزستان»،علوم تربيتي و روانشناسي1384 ،2،؛  113تا .134
 دانشگر ،مریم« ،بررسی آسیبشناسانة نقش کتابهای درسی در تولید علم (مطالعة موردی:کتابهای زبان و ادبیات فارسی مقطع متوسطه) ،مجموعهمقاالت اولين همايش ملي سنجش
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علم ،به کوشش مظفر چشمهسهرابی و احمد شعبانی.1394 ،
 دانشگر ،مریم ،طرح پژوهشی ارزشیابی مهارتهای زبانی و ادبی دانشآموختگان نظام متوسطهکشور ،صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ،نهاد ریاست جمهوری1395 ،
(منتشرنشده).
 داورپناه ،محمدرضا« ،بررسی نقش کتابخانههای مدارس ابتدایی در تقویت آموزش و ایجادعادت مطالعه» ،پيام کتابخانه.1375 :2 ،6 ،
 راهنمای برنامة درسی زبان و ادبیات فارسی دورة متوسطه ،دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهایدرسی ،سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی( ،ویرایش و بازنگری جدید ،)1386 ،تهران
.1375
 رحمانی سكهروانی ،حسین ،بررسی عوامل مؤثر بر نوشتن خالق دانشآموزان پسر مقطعمتوسطة شهرستان قیروکارزین از دیدگاه مدیران سال تحصیلی  ،90-89پایاننامة
کارشناسی ارشد برنامهریزی درسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.1390 ،
 رحیمی ،مینو ،بررسی تجربی شیوة آموزش خالقیت در تدریس درس انشا دورة راهنمایی،پایاننامه کارشناسی ارشد رشتة روانشناسی تربیتی ،دانشگاه الزهرا.1378 ،
 روحاللهی ،مهدی؛ بررسی تاثیر آموزشهای ارائهشده در دورة متوسطه بر خالقیتدانشآموزان پایة سوم خمینیشهر اصفهان ،پایاننامة کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت معلم
تهران.1372 ،

ارزيابي توانايي «نوشتن» دانشآموختگان نظام متوسطه

 زبان فارسی  ،1عمومی ،سال اول دبیرستان ،چ هجدهم ،تهران :شرکت چاپ و نشر کتابهایدرسی ایران.1393 ،
 زبان فارسی  ،2سال دوم آموزش متوسطه ،چ هفدهم ،تهران :شرکت چاپ و نشر کتابهایدرسی ایران.1393 ،
 زبان فارسی  ،3انسانی ،سال سوم آموزش متوسطه ،چ شانزدهم ،تهران :شرکت چاپ و نشرکتابهای درسی ایران.1393 ،
زبان فارسی  ،3تجربی-ریاضی ،سال سوم آموزش متوسطه ،چ شانزدهم ،تهران :شرکت چاپ و
نشر کتابهای درسی ایران.1393 ،
 زندی ،بهمن ،نعمتزاده ،شهین ،سمایی ،سیدمهدی ،نبیفر ،شیما« ،بررسی و توصیفخطاهای امالیی دانشآموزان پایة دوم دبستان» ،پژوهش در حیطة کودکان استثنایی،2 ،6 ،
1385؛  639تا .660
 -سلطانی ،سهیال ،بررسی ابزار انسجامی در کتابهای بخوانیم دورة ابتدایی و مقایسة آن با
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انشاهای دانشآموزان پایة پنجم ،پایاننامة کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور ،تهران.1389 ،
 طارمی ،طاهره ،رفیعی ،عادل« ،مقایسه میزان انطباق صورت مكتوب و ملفوظ نوشتار در زبانفارسی و انگلیسی» ،پژوهشهای زبانشناسی تطبیقی1392 ،5 ،؛  23تا .39
 عباسیان ،شهناز ،بررسی جایگاه درس انشا از دیدگاه دانشآموزان سوم راهنمایی و دبیراندورة راهنمایی ،طرح پژوهشی ،وزارت آموزش و پرورش.1373 ،
 عمرانی ،غالمرضا« ،بحسی کوتاح راجب نقاعسی بوزرگ ،»1رشد آموزش زبان و ادبفارسی1375 ،41 ،11 ،؛  21تا .31
 عمرانی ،غالمرضا« ،بحسی کوتاح راجب نقاعسی بوزرگ ،»2رشد آموزش زبان و ادبفارسی1376 ،42 ،11 ،؛  31تا .42
 فرامرزی ،ساالر ،کرمعلیان ،حسن ،نصراللهی« ،تأثیر مداخلة آموزشی مبتنی بر رویكرد تجربةزبانی بر مهارت بیان نوشتاری (انشا) دانشآموزان» ،رویكردهای نوین آموزشی1390 ،14 ،؛
 41تا .60
 فرشیدنیك ،مینا ،آموزش کاربردی سادهنویسی و نگارش خالق ،پایاننامة کارشناسی ارشد،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران.1384 ،
 قادریدوست ،الهام ،دانای طوسی ،مریم« ،مطالعة اهداف و مؤلفههای آموزش مهارتهایزبانی در برنامة درسی زبان فارسی دورة متوسطة ایران» ،فصلنامة نوآوریهای آموزشی،9 ،
1389 ،35؛  23تا .65

-

-

-
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کریمی ،عبدالعظیم بررسی اجمالی نتایج مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن پرلز
( ،)2001وزارت آموزش و پرورش ،پژوهشكدة تعلیم و تربیت ،تهران.1383 ،
کیانی ،حسن ،پاکدامن نائینی ،مریم« ،جایگاه ضعیف کتابخانه های آموزشگاهی در نظام
آموزش و پرورش کشور :توجه و بازبینی استانداردهای ملی و بین المللی» ،همایش ملی
کتابخانه های آموزشگاهی :پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی -
یادگیری  ،به کوشش مهری پریرخ ،ارسطوپور ،شعله ،تهران ،کتابدار 1388
موسیپور ،نعمتاله ،مهرانی ،مهشید ،زندی ،بهمن« ،بررسی مهارتهای نوشتاری در بین
دانشجویان نظام آموزش حضوری و از راه دور مورد مطالعه :دانشگاه پیام نور و دانشگاه
شهید باهنر کرمان» ،آموزش عالی ایران1388 ،2 ،؛  137تا .160
نعمتزاده ،شهین« ،مهارتهای نوشتاری در برنامة درسی» گزارش همایش تبیین نگرش
میانرشتهای آموزش مهارت نوشتن در برنامههای درسی ،خبرنامه گروه آموزش زبان و
ادبیات فارسی.1393 ،7 ،

- Haycock, K. (2003).The Crisis in Canada’s School Libraries The Case for
Reform and Re- Investment: A report for the Association of Canadian
Publishers.
Association
of
Canadian
Publishers
http://bccsl.ca/download/HaycockReport.pdf
- Smith, E. G. (2001). Texas school libraries: standards, resources, services
and students' performance: EGS Research &Consulting, Austin, Texas.
https://www.tsl.texas.gov/sites/default/files/public/tslac/ld/pubs/schlibsurvey
/survey.pdf

منابع الکترونيکي
سند برنامة درسی ملی( ،تاریخ بازدید)93/10/20 :

http://www.medu.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=20e6065a-f6e427-3d9e8b-5e95a2381b54

صادقی ،امالبنین ،گزارش غیرمعیارهای زبانی در کتابهای درسی( 1393 ،تاریخ بازدید:
)93/10/20

http://www.persianacademy.ir/UserFiles/File/az/publications/aza-c-S0193.pdf

نقدي بر سير تاريخي ساختمان فعل مرکب در کتب مهم
زبانشناسي و دستور زبان

فارسي

دکتر سيد مهدي رحيمي
استاديار گروه زبان وادبيات فارسي دانشگاه بيرجند
*

علي قبادي کيا

کليدواژهها :فعل مرکب ،همكرد ،فعل مرکب پیشوندی ،عبارتهای فعلی ،فعلهای الزم یك
شخصه.

تاریخ دریافت مقاله1392/12/6 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/10/26:

* کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند
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چکيده
نگارندگان این مقاله تالش کردهاند براساس روش تحقیق کتابخانهای مبتنی بر نظریههای
معناگرایی و ساختارگرایی ،گزارشی از سیر تاریخی تكامل ساختمان فعل مرکب را از گذشته تا
امروز ارائه و مورد نقد و بررسی قراردهند .این پژوهش نشان میدهد که هرچه از آغاز تدوین
کتابهای دستوری و توجه علمی به مقوله افعال ،فاصله میگیریم و به امروز میرسیم،
«ساختمان فعل مرکب» و راههای تشخیص آن تكامل بیشتری مییابد و مشخص میشود که در
این مبحث ،همواره باید به مفاهیم ساختواژی ،نحوی ومعنایی ،توأمان نگریسته شود .بر این
اساس فعل مرکب «فعلی است که از دوجزن (اسم یا صفت  +همكرد) تشكیل شده است که
در مجموع یك معنی دارد و در جمله نقش اسناد را به عهده دارد و گسترش پذیری مانع
مرکب بودن آنها نیست».
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مقدمه
در دوره معاصر ،پساز تدوین اولین کتابهای دستورزبان فارسی بر بنیانهای معنایی،
توجه به ساختمان افعال نیز اهمیت ویژهای یافت؛ اما پس از اینكه نظریههای
ساختارگرایانه به حوزه دستور راه یافت ،دستورزبان فارسی با موقعیت جدیدی روبه رو
شد و برخی از بنیانهای آن در معرض تغییر قرار گرفت .در این بین« ،فعل مرکب» 1نیز
از این تغییرات بینصیب نماند .دامنه تغییرات چالشهایی را نیز دراین مقوله ایجادکرد.
آمیختگی مباحث و دیدگاههای بعضاً متفاوت در این مقوله باعث شد که عالقهمندان به
مباحث دستوری در رویارویی با افعالی از این سنخ با تأمل بیشتری برخورد کنند؛ زیرا
در برخی موارد تشخیصدرست این نوع افعال دشوار به نظر میرسید .از این رو
شناخت دیدگاههای دستوریان و زبانشناسان درمورد ساختمان فعل مرکب ضرورت و
اهمیت زیادی پیدا میکند و موجد این پرسشها میشودکه اوالً« :ساختمان این نوع
فعل در سیر تكاملی خود از گذشته تا به امروز چه مسیری را پیموده است و درثانی :آیا
میتوان با توجه به این دیدگاهها به تعریفی جامع از فعل مرکب دست یافت؟»
این پژوهش بر آن است تا با بررسی و نقد سیر تاریخی ساختمان فعل مرکب به این
پرسشها پاسخ و نشان دهد که ساختمان فعل مرکب در سیر تكاملی خود چگونه به
ایستگاه امروز رسیده است .هدفی که پژوهش دنبال میکند ،این است که در پایان
بتواند شناختی بهتر ،منسجمتر و سامان یافتهتر نسبت به افعال مرکب ارائه کند.
پيشينة پژوهش
درباره ساختمان فعل مرکب پژوهشهایی انجام شده است :رستم پور ( )1359در پایان
نامه «پژوهشی درباره فعلمرکب» ،فعل مرکب را براساس مالکهای معنایی مورد بررسی
قرارداده است .امیدوار ( )1378در پایاننامه «بررسی فرایندهای ساختواژی بر روی
برونداد انضمام در زبان فارسی» ،آن دسته از پسوندهای اشتقاقی را که در ساخت واژه-
های مرکب فارسی دخیلند ،بررسی کرده است .حجتاهلل طالقانی ( )1379در مقاله «فعل
مرکب :دو دیدگاه» ،تالش کرده است دیدگاه نحوی کریمی -جانمحمد ( )1992و نیز
دیدگاه ساختواژی-معناییدبیرمقدم( )1996را در مورد این نوع افعال بررسی کند .عالیی
ابوذر( )1386در پایاننامه «بررسی افعال مرکب جداشدنی زبانفارسی در چارچوب

نقدي بر سير تاريخي ساختمان فعل مرکب در کتب...
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زبانشناسی پیكرهای» نیز گروه یا گروههای نحوی را که میان جزن غیرفعلی و فعل سبك
فاصله میاندازد ،تعیین کرده است .منصوری ( )1386در مقاله «انضمام در زبان فارسی»،
در پی بیان گستردگی دامنه انضمام در زبان فارسی از جمله انضمام اسم به فعل ساده،
انضمام فعل به فعل مرکب و  ...است .کوشكی و مظفری ( )1386در مقاله «بررسی
فرایند ترکیب در زبان فارسی براساس نظریه صرف طبیعی» در پی آنند که ساخت
اسامی مرکب ،صفات مرکب و افعال مرکب را بر اساس مالکهای طبیعی بودن در
چارچوب نظریه صرف طبیعی مورد بررسی قرار دهند .وحیدیان کامیار( )1388در مقاله
«مصدرنما یا مصدر فعل مرکب» ،برخی از واژهها و عباراتی را که در کتابهای دستوری
و لغتنامه دهخدا تحت عنوان فعل مرکب آمده ،مورد بررسی قرار داده است .مهرآوران
( )1388در پژوهش خود« ،بررسی«عبارتهای فعلی» در دستور زبان فارسی» به بررسی
آرای برخی از صاحبنظران و تاریخچه نامگذاری عبارت فعلی و سابقه آن در متون
قدیم و  ...پرداخته است .محمد ابراهیمی و فرقانی فرد ( )1389در مقاله «آموزش فعل
مرکب فارسی به غیر فارسیزبانان» ،نیز سعی کردهاند با استفاده از تحلیل ساختار فعل
مرکب فارسی گفتاری معیار در چارچوب نظریه حاکمیت مرجع گزینی ،راهكارهایی را
بهمنظور آموزش فعل مرکب فارسی به غیر فارسیزبانان بهدست دهند .وفایی و کاردل
ایلواری ( )1389در تحقیقمشترک خود« ،بررسی تحلیلیساخت عبارت فعلی در زبان
فارسی» ،کوشش کردهاند مبحث عبارتهای فعلی را از دو بُعد ساختاری و معنایی مورد
بررسی و تحلیل قراردهند .نجفی پازوکی ( )1389در مقالهای به بررسی افعالمرکب در
کتابهای دوره متوسطه پرداختهاست .مقاله «نكتههایی درباره فعل مرکب» از خوئینی
( )1389نیز کوششی است در جهت پاسخگویی به برخی شبهات در ماهیت فعل مرکب.
سرانجام روحانی()1390درپژوهش«فعلمرکب و راههای تشخیصآن» ،سعیکردهاست
دیدگاه برخی از استادان ادبیات را در مورد فعلمرکب ارائه کند ،و راهكارهایی نیز در
تشخیص فعل مرکب بیان کند.
این پژوهشها هرچند توانستهاند از زوایای گوناگون و یا با رویكردهایی جزئینگر به
مقوله فعل مرکب بپردازند ،نتوانستهاند مسیری را که این نوع فعل در کتابهای دستوری
و زبانشناسی طی کرده است بخوبی نشان دهند و نیز تردیدی را که مخاطب هنوز در
رویارویی با این نوع افعال به آن دچار میگردد به گونهای اقناع کننده برطرف کنند .با

بررسیهایی که دراین پژوهش صورت میگیرد ،نشان خواهیم داد که برخی از عوامل در
کتابهای اولیه دستور در زمینه فعل مرکب ،امروزه قابل بررسی نیست.
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نگاهي به مفاهيم زبانشناسي و دستور
ساختمان فعلمرکب ازدیرباز مورد توجه دستوریان و زبانشناسان بودهاست؛ اما از آنجا
که درکتابهای آنها غالباً مرز بین دستورنویسی و زبانشناسی به هم آمیخته ،الزم است
فهرستوار مورد بررسی قرار گیرد.
در تعریف زبان آمده است که طرح نظامواره یا دستگاه ارتباطی پیچیده با ساختمانی
انتزاعی است که درگفتار و نوشتار تظاهر میکند و با نوعی رفتار اجتماعی همراه است
(انوری واحمدیگیوی .)2 :1379 ،همچنین زبانشناسی را «دانش شناخت و بررسی زبان به
روش علمی» تعریف کردهاند (باقری)13 :1371،؛ یعنی باید پس از گرد آوری پدیدهها و
محسوسات زبانی به طبقهبندی و نتیجهگیری از آنها اقدام کرد و درنهایت نتایج و
فرضیات را به محك آزمون گذاشت تا بتوان به نظریههای زبانی دست یافت.
مشهورترین کسانی که دراین حوزه گام نهادهاند ،عبارتند از باطنی ،مشكوهالدینی،
باقری ،وحیدیان کامیار.
در شناخت دستور زبان و تفاوت آن با زبانشناسی باید گفت «دستور زبان یعنی
تصویری که زبانشناس به صورت دستورالعمل زبان به دست میدهد و کنش زبانییا
رفتار زبانی ،عمل به آن دستور است» (باقری .)229 :1371،از آنجا که زبان در قالب روابط
بین کلمات و جمالت نظام مییابد« ،دستور زبان این روابط منطقی و نظامیافته را
بررسی میکند» (انوری و احمدیگیوی )6 :1379 ،و اصولی را بنا مینهد که قابل تعمیم و
تسرّی است .در صورتی که در زبانشناسی سخنی از تعمیمپذیری اصول شناخته شده
نیست؛ زیرا زبانشناسی زبان را جریانی پویا و متغیر میداند .توجه به این دیدگاه است
که دستور را تجویزی میداند و بیانگر این است که «غرض اصلی دستورنویس آموزش
درست نویسی و درست گویی است در حالی که زبانشناسی توصیفی ،و هدف
زبانشناس این است که زبان را آن چنانكه هست بررسی کند نه آن چنانكه باید باشد»
(باقری .)29 :1371 ،مشهورترین کسانی که در حوزه دستورنویسی گام نهادهاند عبارتند از
خیامپور ،مشكور ،ناتل خانلری ،فرشیدورد ،شریعت ،انوری و احمدیگیوی ،نوبهار،
سلطانیگرد فرامرزی و ارژنگ.

نقدي بر سير تاريخي ساختمان فعل مرکب در کتب...

مشكوهالدینی میگوید که زبانشناسی و دستور ،شاخههایی از دانش است که به
شناخت و بررسی واقعیتها و قواعد حاکم بر زبان میپردازد و دستور (گرامر) بخشی
از زبانشناسی است که درباره ساختمان آوایی ،صرفی و نحوی و معنایی زبان بحث
میکند (مهرآوران )128 : 1388 ،؛ به این ترتیب اگر در بررسی کتابهای زبانشناسی و
دستور ،این اصل را ،که «دستور بخشی از زبانشناسی است» ،مد نظر قرار دهیم به این
واقعیت دست مییابیم که مرز مشخصی بین این دو وجود ندارد؛ زیرا بررسی کتابهای
زبانشناسی و دستور نشان میدهد که اغلب آنها حوزههای مشترکی دارند؛ مثالً در مقوله
فعل مرکب ،دستوریان و زبانشناسان با اینكه سعی کردهاند از نظرگاه خود به بحث
درساختمان آن بپردازند از حوزه خود گام فراتر نهاده و این دستهبندی را به هم
ریختهاند.
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مروري بر مفاهيم معناگرايي و ساختارگرايي
آنچه میتواند ما را به نوعی دستهبندی جدید از دیدگاههای این صاحبنظران رهنمون
شود ،نگاه معناگرایانه و یا ساختارگرایانهای است که آنها نسبت به ساختمان فعل مرکب
دارند.
معناگرایی سرآغاز تألیف و تدوین کتابهای زبانشناسی و دستوراست و هدف آن
«شناخت توانایی سخنگویان به یك زبان در فهمیدن صحبتها و پی بردن به منظورهای
یكدیگراست» (باقری .)249 :1371 ،از دیدگاه معناگرایان توجه به روابط درونی نظام زبان
اهمیت خاصی در معین ساختن ارزش دقیق معنایی هر عنصر زبانی دارد؛ زیرا «با اینكه
هر لفظ با معنی خاصی ارتباط دارد ،ارزش معنایی واقعی یك واژه ،درون جمله و در
ارتباط با اجزای دیگری که با آن همنشین شده است و یا میتواند جانشین آن شود،
روشن میگردد» (همان .)251 :آنها بررسی روابط همنشینی و جانشینی واژگان را بر
روابط درونی آنها مبتنی میدانند و معتقدند که این امر نه تنها امكان طبقه بندی اجزای
زبانی را فراهم می آورد ،بلكه شناخت بافتهای هم معنا (مترادف) ،جدا معنا (متضاد) و
چند معنا را نیز ممكن میسازد (همان.)253 :
ساختارگرایان نیز به دنبال این هستند که عالوه بر نشاندادن چگونگی شكلگیری
عناصر زبانی ،ارتباط آنها را با دیگر عناصر بررسی کنند .آنها معتقدند که ارتباط بین

اجزای بیرونی و درونی هر اثر به ایجاد «روابط ساختاری» منجر میگردد؛ زیرا «بخش
بیرونی مانند جمالت ،عبارات ،واژگان ،ترکیبات و نظایر آن ،رو ساخت اثر را تشكیل
میدهد و بخش درونی و محتوایی ،ژرف ساخت را پدید میآورد و این عنصر یعنی
روساخت و ژرفساخت ،موجودیت و تكوین خود را مدیون تعامل ،حضور و وجود
یكدیگر است» (امامی .)231 :1385 ،آنها همچنین معتقدند که تفاوتهای معنایی ،کالم را به
تفاوتهای ظاهری ملزم میسازد و موجب میشود «این تفاوتهای صوری یا درعناصر
سازنده آن یا در روابط میان این عناصر و یا در ساخت عبارت ظاهر شود» (باقری:1371 ،
.)221

شناخت این دیدگاهها روشن میسازد که اگر در ساختمان افعال مرکب ،روابط
جانشینی کلمات را در نظر داشته باشیم ،نگاه ما معناگرایانه خواهد بود و اگر صورت را
بر معنی متقدم بدانیم و صرفاً رابطه همنشینی بین اجزای فعل به دور از ژرف ساخت
کالم ،مد نظر باشد در حوزه ساختار گام نهادهایم.
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ساختمان فعل مرکب درکتابهاي دستورنويسان و زبانشناسان مشهور
کاربرد و به کارگیری فعل مرکب در متون پارسی سابقهای طوالنی و دیرینه دارد.
قدیمیترین نمونهها ،حكایت از کاربرد این نوع افعال در متون فارسی باستان و زبان
اوستا دارد .2در دوره میانه و زبان پهلوی نیز نمونههایی بیشتر از گذشته به چشم
میخورد؛ اما «بیشترین بسامد استفاده از فعل مرکب به دوره دری متعلق است؛ فعلهایی
نظیر پته کردن ،پوشیده داشتن ،پیوسته کردن ،آگنده کردن ،آزموده کردن ،فرسوده کردن،
و ...از این قبیل است» (متینی.)410 :1347 ،
خانلری معتقد است که «از قرن سیزدهم افعال مرکب بتدریج جایگزین افعال ساده
شده است؛ به همین دلیل تعداد افعال ساده در زبان فارسی بسیار اندک است .یكی از
دالیل این امر را ساختن فعل مرکب از واژههای قرضی دانستهاند» (نجفی پازوکی:1389 ،
 .)67لكن تعداد افعال سادهای که بر مبنای صورتهای قرضی عربی در فارسی ساخته
شده ،بسیار محدود است در حالیکه تعداد زیادی از افعال مرکب در فارسی ،متشكل از
نامها یا صفت های عربی ،قرضی است؛ مانند رحم کردن ،استغفارکردن ،اجتناب کردن.
همچنین تعدادی از افعال مرکب در زبان فارسی از صورتهای قرضی از زبان غربی
ساخته شده است؛ مانند تایپ کردن ،فكسکردن ،تلفن کردن (همان .)67 :این امر نشان

نقدي بر سير تاريخي ساختمان فعل مرکب در کتب...

میدهد که هرچه از گذشته به امروز نزدیكتر میشویم ،کاربرد افعال مرکب رو به
افزایش است و چه بسا این روند در آینده افزایش بیشتری داشته باشد.
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مفهوم فعل مرکب
خیامپور در سال  ،1333در تعریف فعل مرکب گفته است« :فعل مرکب فعلی است
متشكل از فعلی بسیط با یك پیشاوند یا از یك اسم با فعلی در حكم پساوند و به
عبارت دیگر فعلی متشكل از دو لفظ دارای یك مفهوم؛ مانند در رفت ،باز رفت،
برخاست ،طلب کرد ،اتفاق افتاد» ( 70 :1372و .)69
خانلری در سال  ،1348اصطالح فعل مرکب را به افعالی اطالق میکند که از دو
کلمه مستقل ترکیب یافتهاند .کلمه اول اسم یا صفت است و تغیر نمیپذیرد ،یعنی -
صرف نمیشود .اما کلمه دوم فعلی است که صرف میشود و آن را «همكرد» میخواند.
از نگاه وی فعلمرکب عبارت از مجموع دو کلمه یا بیشتر است که از آنها معنی
واحدی اراده میشود؛ مانند آرام  +یافتن= آرامیدن ،شتاب +کردن= شتافتن ،رنجه +
داشتن= آزردن( .1353ج 268 :2 .و  .)168 :1370وی معتقد است که اطالق فعلمرکب به -
اینگونه کلمات به این دلیل است که از مجموع آنها معنی واحدی دریافته میشود .اما
هرگاه دو کلمه از این انواع ،دو معنی را به ذهن القا کند ،یعنی هریك از اجزا معنی
مستقل و اصلی خود را حفظ کرده باشند اطالق اصطالح فعل مرکب به آنها درست
نیست؛ بلكه از دو جزن جداگانه جمله سخن باید گفت ( .1353ج.)269 :2 .
باطنی در سال  ،1348درمورد فعل مرکب میگوید که یكی از ویژگیهای زبان
فارسی داشتن فعلهای متعدد ترکیبی است که معموالً از یك اسم یا صفت یا عنصر
دیگری به اضافه فعل ساخته میشود؛ مانند مفتضحکردن/شدن ،افتتاحکردن/شدن،
دیوانهکردن/شدن ،غذاخوردن/دادن ،منزلداشتن/کردن ( .)79 :1372وی افعال مرکب
(ترکیبی) زبان فارسی را افعالی میداند که از نظر معنایی یك واحد باشند و از نظر
ساختمان دستوری دارای دو جزن باشند که هر جزن رفتار ویژه دستوری خود را داشته
باشد (رستمپور.)12 :1359 ،
شریعت در سال  1364در مورد اجزای افعال مرکب میگوید« :بعضی از افعال
مرکب هستند و اجزای قبل از فعل اصلی درحالت عادی قبل از آنها درمیآید و به
طوری که میدانیم اجزای اولی آنها یا اسم است؛ مانند بازی کردن ،زمینخوردن و یا

صفت است؛ مانند خوشحال کردن ،قانع کردن یا پیشوند است؛ مانند فراگرفتن،
برداشتن و یا بیشتر از یك جزن قبل از آنها وجود دارد؛ مانند بهکاربردن و در صدد
برآمدن»(.)140: 1367
مشكوهالدینی در سال  ،1366میگوید«:فعل مرکب از دو سازه نحوی تشكیل می-
شود :پایه و عنصر فعلی؛ مانند صلح کردهاند ،فریب خورده است ،کار میکرد ،به خواب
کرد ،زمین خوردند و.)158 :1374(» ...
انوری و احمدیگیوی درسال ،1367نیز فعل مرکب را چنین تعریف کردهاند:
«فعلهای مرکب فعلهایی هستند که از یك کلمه با یك فعل ساده ساخته میشوند و
مجموعاً معنی واحدی را میرسانند» (،1379ج .)23 :2 .آنها معتقدند که در فعلهای مرکب
جزن غیرصرفی معموالً اسم یا صفت است :اسم :یادگرفت ،گول زد/صفت :پدیدآورد،
پراکنده ساخت و چون بن فعل و اسم مصدر و مصدرهای عربی نیز از مقوله اسمند،
میتوان آنها را نیز اسم به شمار آورد .درنتیجه بن فعل پرداختکرد ،گیرکرد؛ اسم
مصدر :آرایش کرد ،ورزش کرد؛ مصدرعربی :تحصیل کرد ،تدریس نمود ،استعفا کرد
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( 1379ج.)23 :2 .

صالحی در سال  ،1371میگوید« :فعل مرکب فعلی است که از یك کلمه بیشتر
باشد مانند آرام یافت ،زمین خوردم ،فرا گرفت» ( .)60 :1371فعل مرکب درتعریف
نوبهار در سال 1372چنین است« :افعال مرکب افعالی است که در مصدر آنها بیش از
یك جزن معنیدار وجود دارد» (.)160 :1372
طباطبایی در سال  ،1376بیان میکند« :افعالی که دارای یك عنصر فعلی همراه با
یك یا چند کلمه دیگر است ،فعل مرکب نامیده میشود؛ مانند ویران کردن ،کار کردن،
خواب رفتن» ( .)120 :1376وی جایی دیگر میگوید« :فعل مرکب به افعالی اطالق می-
شود که از دو واژه مستقل تشكیل یافتهاند؛ واژه اول اسم یا صفت یا قید و واژه دوم
فعل است؛ مانند اجرا کردن ،حدس زدن ،پس گرفتن» (.)28:1384
در تعریف سلطانی گرد فرامرزی در سال  ،1376آمده است« :فعل مرکب فعلی
است که ساختمان لفظی آن از دو جزن مستقل ،ترکیب یافته است؛ یك جزن اسمی یا
صفتی که درآغاز آن است و دیگری که فعل مستقل است اما در کل از هر دوی آنها
معنی واحدی اراده میشود» (.)120 : 1376

نقدي بر سير تاريخي ساختمان فعل مرکب در کتب...

وحیدیانکامیار در سال  1379درباره فعل مرکب میگوید« :اگر پیش از فعل ساده یا
پیشوندی یك یا چند تكواژ مستقل بیاید و با آن ترکیب شود ،کلمه حاصل« ،فعل
مرکب» است» (.)57 :1390
از دیدگاه ارژنگ در سال « :1381فعل مرکب به فعلی گفته میشود که از یك فعل
همكرد از قبیل کردن ،شدن ،بردن ،دادن ،زدن ،رفتن ،در آوردن ،آمدن ،کشیدن ،و ،...با
یك اسم عام ،صفت یا قید ساخته شود؛ مانند بدآوردن ،رنجکشیدن» (.)155 :1381
فرشیدورد در سال  ،1382میگوید« :فعل مرکب از دو قسمت کامالً متفاوت تشكیل
میشود :یكی جزن فعلی که هسته فعل مرکب یاگروه فعلی است و آن را "فعلیاور"
مینامیم .دیگر ،جزن غیرفعلی که از کلمه یا نیمه کلمه یا گروه تشكیل میشود و ما آن
را "فعل یار"میگوییم؛ مانند :کارکردن ،ازپاافتادن» (.)413 :1382
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مفهوم همکرد
مفهوم همكرد ،که جزن فعلی فعل مرکب است از جانب همه زبانشناسان و
دستورنویسان تعریف نشده است؛ اما برخی از آنها تعاریفی کردهاند که از این قرار
است:
خانلری میگوید« :فعلهایی که با اسم یا صفت ترکیب می شوند واز مجموع آنها
فعل مرکب حاصل می شود« ،همكرد» خوانده می شود» ( .)269: 1353وی همكردهای
فارسی را که بیشتر کاربرد دارد به ترتیب الفبا از این قرارمیداند :آمدن ،آوردن ،بردن،
بستن ،پیوستن ،خواستن ،خوردن ،دادن ،داشتن ،دیدن ،رفتن ،زدن ،ساختن ،شدن،
فرمودن ،کردن ،کشیدن ،گردیدن،گردانیدن ،گرفتن ،گشتن ،نمودن ،نهادن،
یافتن(همان .)270:او همچنین میگوید« :لفظ "کرد" در ادبیات فارسی (کشف االسرار)
درست به جای اصطالح صرفی و نحوی فعل آمده است؛ بنابراین کلمه همكرد ،یعنی
آنچه با کلمه دیگر فعل مرکب میسازد برای قسمت صرف شونده این گونه افعال به
کار رفته است» (همان.)268 :
شریعت همكرد را جزن آخر و اصلی مصدر فعل می داند ( .)128 :1367طبق تعریف
انوری و احمدیگیوی به مصدرهای ساده مانند کرد ،آورد ،ساخت ،خورد ،و جز آنها،
که فعل مرکب میسازند« ،همكرد» میگویند ( ،1379ج .)24 :2 .نوبهار نیز میگوید «فعل
سادهای که در ساخت افعال مرکب به کار میرود در اصطالح دستوری «همكرد» یا فعل
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«کمكی» خوانده میشود که البته این افعال را نباید با افعال معین یا فرعی که بحث
جداگانهای دارد یكی دانست» ( 161 :1372و .)160
طباطبایی پس از اینكه فعل مرکب را تشكیل یافته از دو جز میداند ،اضافه میکند:
«جزن اول را همراه می نامیم و جزن دوم را همكرد .وجه مشخص فعلهای همكرد این
است که معنی اصلی خود را از دست میدهند یا معنی آنها کمرنگ میشود و عمدتاً
همچون عنصری صرفی که به ترکیب هویت فعلی میبخشد به کار میرود» (.)26 :1384
وحیدیان کامیار نیز میگوید« :همكرد یا فعل عمومی ،جزن فعلی فعل مرکب است؛
یعنی آن قسمت از فعل که در پایان آن ،شناسه میآید» (.)58 : 1379
کریمی دوستان ازجمله زبانشناسانی است که بحث فعل مرکب را در زبان غربیان
پیگرفته و به نتیجه قابل توجهی از مبحث فعل مرکب و همكرد رسیده است .وی
معتقد است که بیشترین بخش افعال مرکب متشكل از همكرد 3و اسم فعل 4است5؛
سپس اشاره میکند که کلمه همكرد توسط گروهی از پژوهشگرانی مانند
یسپرسن ،)1965(6گریشما و مستر )1988( 7و دیگران برای طبقهای از افعال به کار رفته
است که به لحاظ معنایی رنگ باختهاند و به دلیل نداشتن قدرت کافی برای اطالق نقش
معنایی نمیتوانند مستقالً به عنوان یك محمول به کار روند (به نقل از نجفی پازوکی:1389 ،
.)69

شاید نظر ژیلبرالزار8درمورد فعل مرکب تأییدی است برنتایج پژو هش کریمی .وی
در تعریف افعال مرکب میگوید« :افعالی هستند که عنصر اسمی مفهوم فعل مرکب را
می رساند و عنصر فعلی کم و بیش معنی اصلی خود را از دست داده و نقش عمده آن
امكان دادن به صرف فعل است» (رستمپور.)10 :1359 ،
انواع فعل مرکب
انواع فعل مرکب از نگاه خانلری عبارت است از -1 :فعل مرکب  -2فعل مرکب سه
جزئی (نام  +پیشوند فعل +همكرد) :دم درکشیدن ،سردرآوردن ،دست باز داشتن -3
فعل مرکب با اسم ذات -4 9عبارت فعلی(ازپایدرآمدن)  -5افعال ناگذر(الزم یك
شخصه یا بیان حال) با این همكردها :آمدن ،بودن ،شدن ،گرفتن ،بردن ،زدن ،دادن،
کردن؛ مانند وی را خوش آمد ( ،1353ج.)320 :2 .

نقدي بر سير تاريخي ساختمان فعل مرکب در کتب...

( 60 :1379و .)59

درمجموع میتوانگفت کهدیدگاههای معناگرایانه و ساختارگرایانه دستورنویسان
و زبانشناسان دربیان انواع فعلمرکب،کمابیش به هم نزدیك است و میتوان انواع
آن را به این صورت جمعبندی کرد:
 -1فعل مرکب(اسم یا صفت+همكرد=یاد گرفت)
 -2فعلهای پیشوندی (پیشوند+فعل=فرورفت)
 -3فعلهای مرکب پیشوندی(اسم یاصفت+پیشوند+فعل=سردرآورد)
 -4فعلهای الزم یك شخصه(اسم+ضمیر شخصی متصل+سوم شخص مفرد افعال
خاص=خنده اش آمد)
 -5عبارتهای فعلی( حرف اضافه  +اسم +فعل = به کار گرفت)
در این نوشته درباره فعل مرکب نوع اول (اسم یا صفت+همكرد ) بحث میشود.
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شریعت تقسیمبندی خاصی برای فعل مرکب ندارد اما از جمعبندی نظر وی می-
توان این موارد را برشمرد -1 :فعل مرکب  -2فعلهای الزم یك شخصه  -3فعل
مرکب پیشوندی؛ مثال :در صدد برآمدن (.)140: 1364
بررسی دیدگاه مشكوهالدینی و مثالهایی که آورده است ،نشان میدهدکه وی فعل
مرکب را سه نوع میداند -1 :فعل مرکب  -2عبارتهای فعلی  -3فعلهای الزم یك
شخصه ( 138 :1370تا .)143
انواع فعل مرکب از نظرانوری و احمدی گیوی عبارت است از-1 :فعل مرکب -2
فعلهای پیشوندی مرکب (دم در کشید ،سر باز زد)  -3عبارتهای فعلی  -4فعلهای
الزم یك شخصه ( ،1379ج.)22-27 :2 .
نوبهار انواع فعل مرکب را به پنج نوع تقسیم میکند -1 :فعل مرکب  -2فعلهای
مرکب پیشوندی  -3عبارتهای فعلی  -4فعلهای الزم یك شخصه  -5افعال کنایی یا
اصطالحی؛ مثال :آب در هاون کوبیدن (.)168 : 1372
وحیدیان کامیارمعتقد به سه نوع فعل مرکب است -1 :فعلهای مرکب با
همكردهای«کردن»« ،داشتن»« ،آمدن»« ،یافتن»« ،دادن»« ،گذاشتن»« ،شدن» و «ماندن»؛
مثال :بازگو کردن ،قرارداشتن ،پدیدآمدن؛  -2عبارتهای فعلی .مثال :در نظرگرفتن ،برهم
زدن؛  -3عبارتهای کنایی مرده .مثال :به گردن گرفتن ،به تنگ آمدن ،ابرو درهم کشیدن

دسته بندي ديدگاه هاي دستورنويسان و زبانشناسان در مقوله فعل مرکب براساس
نظريههاي معناگرايي و ساختارگرايي
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معناگرايان
پذیرفتنی است که پدیده فعل مرکب زبان فارسی را نمیتوان صرفا ًدر قالب نظریههای
نحوی و یا فقط در چارچوب فرضیههای ساختواژی بررسی کرد .در واقع پدیده فعل
مرکب زبان فارسی ،پدیدهای ساختواژی -نحوی است که در عین حال مشخصات
معنایی فعل و جزن غیر فعلی نیز در آن نقش بسزایی ایفا میکند (حجتاهلل طالقانی:1379 ،
 .)20اما برای اینكه بتوان از دیدگاههای مطرح در مقوله فعل مرکب به چارچوب
مشخصی دست یافت ،مفاهیم معناگرایی و ساختارگرایی را هدف قرار میدهیم و در
همین چارچوب به نقد و بررسی آنها می پردازیم.
نوام چامسكی ،10بنیانگذار مكتب «گشتاری -زایشی» ،اولین کسی است که به
اهمیت معنا و ساختهای معنایی زبان در ترکیب اجزای کالم و ساختهای نحوی توجه
کرد .وی معتقد است که «بر مبنای یك جمله واحد ،که متضمن معنا و مفهومی خاص
است ،میتوان جمالت متعدد و متفاوتی ساخت که عوامل معنایی همه آنها یكسان
است؛ به عبارت دیگر گوینده میتواند جملهای را که به ذهنش متبادر میشود در قالب
جمالتی گوناگون با اشتمال معنایی واحد بسازد و بیان کند .جمله اولیه و اصلی که
نخست در ذهن شكل میگیرد" ،ژرف ساخت" و جمالتی که بر مبنای آن جمله اصلی
ساخته میشود" ،روساخت" نام دارد» (باقری .)226 :1371 ،پیروان این مكتب همچنین بر
این باورند که دستور زبان باید کیفیت کارکرد زبان را بیان کند؛ «یعنی با در نظر داشتن
جنبه خالقیت و تولیدی زبان ،قواعدی دست دهد تا بتوان جمالت صحیح و بدیع را
ساخت و شناخت» (همان .)218:
برایناساس زبانشناسان و دستورنویسانی که از دیدگاه معنایی به مفهوم و معنی فعل
مرکب نگریستهاند به دو دسته تقسیم میشوند :دسته اول  -کسانی که معتقدند جزن اول
فعل مرکب میتواند اسم ،صفت و پیشوند باشد .تعریفی که ازجانب این عده از فعل
مرکب برداشت میشود این است« :فعل مرکب فعلی است متشكل از دو لفظ دارای یك
مفهوم؛ لفظ اول میتواند اسم ،صفت یا پیشوند باشد و لفظ دوم فعلی است بسیط».
خیامپور ،شریعت ،مشكوه الدینی ،صالحی ،سلطانی گرد فرامرزی و ارژنگ در این دسته

نقدي بر سير تاريخي ساختمان فعل مرکب در کتب...

ساختارگرايان
از این دیدگاه «هریك ازواژگان یا نشانههای زبانی دارای یك صورت آوایی و یك
محتوای معنایی است.
نمیتوان یك واژه را به تنهایی و مستقل از اجزای دیگر زبان به عنوان یك واحد
کامل زبانی بررسی کرد؛ زیرا همه این نشانههای زبانی در ارتباط با یكدیگر و در کل
نظام زبان است که می توانند نقش خود را در تفاهم ایفا نمایند» (باقری .)218: 1371 ،بنا
بر این دیدگاه ،در مرکب بودن افعال عالوه بر اینكه صورت بر معنا تقدم دارد،
تشخیص آن صرفاً در جمله است نه خارج از آن .معتقدان به این دیدگاه برآنند تا
ساخت فعل مرکب را تحت تأثیر گفتار بدانند؛ زیرا «زبان را نظامی کلی میدانند که در
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قرار میگیرند .مشكوهالدینی یكی از زبانشناسانی است که بر اساس نظریه «گشتاری-
زایشی» نوام چامسكی در معرفی فعل مرکب ساخت نحوی را مد نظر دارد و آن را
متشكل از دو سازه پایه و عنصر فعلی میداند .براساس این نظریه هرگاه بتوانیم سازه-
های نحوی فعل مرکب را شناسایی کنیم ،میتوان بر اساس آن ،جمالت هم معنای
متعددی ساخت.
دسته دوم  -کسانی که جزن اول فعل مرکب را منحصراً اسم یا صفت میدانند و
عبارتند از :خانلری ،انوری -احمدی گیوی و نوبهار .فعل مرکب از ناحیه این گروه
عبارت است از « :فعلی که از ترکیب یك اسم یا صفت با فعل ساده تشكیل شده است
با معنی واحد» .فرشیدورد با تقسیم فعل مرکب به دو جزن فعلی و غیر فعلی عمالً در
این دسته قرار می گیرد و با گسترش مفهوم جزن غیر فعلی (فعل یار) به کلمه ،نیمه
کلمه و یا گروه ،جامعیتی بر تعریف فعل مرکب از دید گاه دسته دوم میافزاید.
در بیان مفهوم «همكرد» تفاوت فاحشی بین نویسندگان معناگرا به چشم نمی خورد.
از نگاه خانلری و نوبهار همكرد یعنی «فعلهایی که با اسم یا صفت ترکیب میشوند واز
مجموع آنها «فعل مرکب» حاصل میشود و این فعلها میتوانند برای فعل مرکب جزن
صرفی یا فعل کمكی به شمار آیند» .البته نوبهار معتقد است که نباید این جزن فعلی را
با افعال معین اشتباه گرفت .شریعت و انوری -احمدی گیوی معتقدند که جزن آخر و
اصلی مصدر فعل را مانند کرد ،آورد ،ساخت ،خورد و جز آنها ،که فعل مرکب
میسازد « ،همكرد » میگویند.
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ذهن اهل زبان وجود دارد و آنچه صورت عینی و ملموس دارد ،گفتار است که در واقع
کاربرد این نظام است» (همان.)220 :
وحیدیان کامیار با توجه به نقش ابزاری نوشتار و گفتار در دستگاه زبان ،معتقد است
«معیار ساده یا مرکب بودن [فعل] ،کاربرد طبقه تحصیلكرده در زبان نوشتاری کتابهای
درسی است؛ یعنی ساخت مورد نظر باید عمالً به کار رود و تنهاکافی نیست که بگوییم
اگر به کار برود ،مردم آن را میفهمند» (.)59 :1379
بر اساس این دیدگاه« ،فعل مرکب دارای دو جزن است؛ جزن اول می تواند یك یا
چند تكواژ مستقل باشد و جزن دوم یك عنصر فعلی است» .زبانشناسانی همچون
باطنی ،طباطبایی و وحیدیان کامیار در پذیرش این تعریف ،اتفاق نظر دارند؛ اما نوع
نگرش آنها به نقش پذیری جزن اول فعل مرکب متفاوت است .این تفاوت ،آنها را نیز
به دو دسته تقسیم میکند:
دسته اول -آنهایی که برای جزن اول ،نقش مفعولی یا متممی قائلند و عبارتند از:
باطنی ،طباطبایی .اینان عقیده دارند که فعل مرکب میتواند نقش مفعولی بپذیرد و یا از
«گروه اضافهای  +عنصر فعلی» نیز تشكیل شود؛ مثال :غذا خوردن ،کتك زدن ،ازحال
رفتن ،به زمین خوردن ،از کار افتادن ،به نظر رسیدن.
دسته دوم -کسانی همچون وحیدیان کامیار که معتقدند «جزن اول فعل مرکب هیچ
نقشی نمیتواند بپذیرد».
اما در بحث «همكرد» ،طباطبایی نكته قابل توجهی در تأیید نظر ژیلبرالزار،
یسپرسن ،گریشما و مستر بیان میکند و میگوید «وجه مشخص فعلهای همكرد این
میدهد یا معنیشان کمرنگ میشود و عمدتاً
است که معنی اصلی خود را از دست
همچون عنصری صرفی که به تر کیب هویت فعلی میبخشد به کار میرود» (.)26 :1384
از نگاه وحیدیان کامیار نیز «همكرد یا فعل عمومی ،جزن فعلی فعل مرکب است؛ یعنی
آن قسمت از فعل که در پایان آن ،شناسه میآید» (.)58 :1379
دستهبندي صاحبنظران در بيان راههاي تشخيص فعل مرکب
کسانی که در تشخیص افعال مرکب راه هایی را بر شمرده اند به دو دسته تقسیم
میشوند:
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الف) مشكوه الدینی ،نوبهار و طباطبایی ازجمله کسانی هستند که نسبت به راههای
تشخیص فعل مرکب نگاهی تلفیقی( معنا گرایانه – ساختگرایانه) دارند .
مشکوهالديني موارد زیر را در تشخیص فعل مرکب مؤثر می داند:
 -1اگر گروه اس می از ترکیب نحوی فعل مرکب (گروه اسمی  +فعل متعدی)
حذف شود ،فعل باقیمانده بازهم همان معنی اصلی در ترکیب نحوی را دارا خواهد بود؛
اما اگر در جملهای ،پایه از فعل مرکب حذف شود ،صورتی بیمعنی و غیر عادی باقی
میماند -2.در فعل مرکب مجموع معنی پایه و عنصر فعلی برابر معنی یك فعل واژگانی
است :خمکردن :خمیدن ،فریب دادن :فریفتن ،اندیشه کردن :اندیشیدن -3 .فعلهای
مرکب بیشتر در گفتار به کار میرود درحالی که برخی از فعلهای ساده ،مثل خمیدن،
جهیدن ،فریفتن و  ....بیشتر کاربرد نوشتاری یا سبكیدارند -4.در شمار بسیاری از
فعلهای مرکب ،هریك از دو سازه پایه و عنصر فعلی معنی مستقلی را داراست که از
تلفیق آنها فعل مرکب پدید میآید -5.در فعلهای مرکب معموالً پایه گسترش نحوی
نمیپذیرد؛ مثل دامنزدن ،سر زدن ،دل بستن و. ...
نوبهار نیز با نگاهی تلفیقی (معنایی– ساختگرایانه ) در تشخیص فعل مرکب ،موارد
زیر را برمیشمارد:
-1همكردها در ساخت فعل مرکب به طور کم یا زیاد معنای اصلی خود را از دست
میدهد و در ترکیب جدید خود ،مفهوم تازهای به خود میگیرد که این مفهوم تازه با
معنای اصلی آنها گاهی به طور چشمگیری متفاوت است؛ مثل سوگند خورد-2 .
درافعال مرکب جزن غیر صرفی بخشی از فعل است و هویت اصلی (اسم -صفت) خود
را از دست داده است و اگر بتواند نقشی را بپذیرد ،فعل مر بوط ،مرکب نیست و یا
جزن افعال مرکب لغوی است نه دستوری؛ مثال :شتاب کردن :شتاب را کردن(دستوری)،
غذا خوردن :غذا را خوردن (لغوی) -3 .درافعال مرکب جزن غیر صرفی را نمیتوان با
صفت یا مضافالیه و هر عامل دیگری بسط داد و اگر قابل بسط باشد فعل مرکب
نیست؛ مثال :علی زنگ زد :علی زنگِ در را زد(.فعل مرکب نیست ،).او به ما پند داد :او
به ما پند خود را داد(.فعل مرکب است) -4 .ضمایر متصل که اغلب به پایان افعال ساده
افزوده میشود  ،معموالً به پایان جزن صرفیِ این افعال افزوده نمی شود؛ مثال :پند
دادمش :پندش دادم (اتصال به جزن غیر صرفی) ،گفتمش(اتصال به جزن صرفی در
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افعال ساده) -5 .در افعال مرکب جزن پیشین «ب» غالباً در ترکیب با جزن صرفی فعل به
کار نمیرود بلكه به جزن غیر صرفی افزوده میشود؛ مثال :او خود را به مردم بنمود.
(فعل ساده) ،او خود را به مردم عرضه بنمود( .فعل مرکب ،کاربرد نامأنوس) -6 .در
افعال مرکب اگر همكردها از انواع فعلهای اِسنادی باشد( ،بویژه از مصدر «شدن»)،
ممكن است این همكردها با افعال اِسنادی مشتبه شود .برای تشخیص مرز این دو دسته
از افعال در فعل مرکب به جای همكرد «شدن» صورتهای دیگری از افعال ربطی یعنی
«است» و یا «بود» به کار میبریم .مفهوم درست یا نادرست جمله به دست آمده ،خود
بیانگر نوع فعل خواهد بود به این معنی که اگر رابطه دو جزن صرفی و غیرصرفی بسیار
محكم و تنگاتنگ باشد تفكیك نشده ،ساخت کالم ،فعلِ «است» یا «بود» را نمیپذیرد؛
مثال -1 :درس شروع شد -2.مدرسه تعطیل شد -3.اوتنبیه شد -4.آب جاری شد .در
جملههای ذکر شده به جای «شد» ،فعل «است» و «بود» را قرار میدهیم.
(-1درس شروعاست! -2مدرسه تعطیلاست-3 .اوتنبیه است!-4آبجاریاست،).
(-1درسشروع بود! -2مدرسه تعطیل شد -3.اوتنبیه بود!  -4آب جاری بود ).بنابراین -
خواهیم داشت-1 :درس/شروع شد(.جمله فعلیه با فعل مرکب)
-2مدرسه/تعطیل/شد(.جملهاسمیه) -3او/تنبیه شد( .جمله فعلیه بافعلمرکب)
 -4آب/جاری/شد( .جملهاسمیه) (نوبهار.)161-163 :1372 ،
طباطبايي از دیدگاه معنایی -ساختاری ،سه معیار زیر را برای تشخیص فعل مرکب
در نظر میگیرد:
معیار اول :بزرگترین تفاوت گروه فعلی با فعل مرکب این است که گروه فعلی
معنایی ترکیبی دارد ،به این معنی که معنای آن سر جمع معانی اجزای سازندهاش است؛
برای مثال در عبارت فیلم دیدن ،واژههای فیلم و دیدن هرکدام معنی مشخص خود را
دارد؛ اما فعل مرکب یك واحد معنایی است و جزن فعلی آن از محتوای معنایی خود
تهی شده است و بخش اعظم معنی را جزن غیر فعلی حمل می کند؛ به بیان دیگر جزن
فعلی همان نقشی را دارد که پسوند « -يدن» در فعلهای بسیطی مانند صرفیدن و نالیدن
و صرفیدن دارد؛ به همین دلیل است که شماری از فعلهای مرکب با یك فعل بسیط
مترادف است :جنگ کردن=جنگیدن/غرش کردن=غریدن /صرف کردن = صرفیدن /ناله
کردن = نالیدن/سُرخوردن = سُریدن. ...
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برای تشخیص اینكه چه عبارتی یك واحد معنایی است و چه عبارتی معنایی
ترکیبی دارد میتوان از آزمون جانشینی استفاده کرد .عبارتهایی که معنایی ترکیبی دارد
را بطه میان جزن فعلی و جزن غیر فعلی آنها چنان است که میتوان به جای جزن غیر
فعلی هر واژه دیگری را که با جزن فعلی رابطه معنایی ایجاد میکند ،قرار داد؛ برای
مثال ،معنی غذا خوردن ترکیبی است؛ زیرا میتوان به جای «غذا» هر خوردنی دیگری
را قرار داد :بستنی خوردن ،برنج خوردن ،گوشت خوردن .برحسب این معیار ،غالب
صفتهایی که با فعلهای شدن و بودن و کردن همنشین میشود ،معنایی ترکیبی ندارد ،و
در نتیجه ،فعل مرکب نیست .برای مثال عبارتهای ناراحت شدن ،ناراحت بودن و
ناراحت کردن فعل مرکب نیست؛ زیرا میتوان تقریباً هر صفتی را (بویژه صفتهایی که
بر حالتهای روحی انسان داللت میکند) به جای ناراحت قرار داد :ناراحت شدن ،شاد
شدن ،راضی شدن /نارا حت بودن ،شاد بودن ،راضی بودن /ناراحت کردن ،شاد کردن،
راضی کردن.
معیار دوم :اگر عبارتی ازیك اسم و یك فعل گذرا (متعدی) ساخته شده ،و این دو
در مجموع به ی ك مفعول رایی نیاز داشته باشد ،با فعل مرکب سروکار داریم؛ برای
نمونه مثالهای زیر را در نظر میگیریم :خطر سیل شهر را تهدید میکند /.اتاق را جارو
کردم /.هنرپیشگان با موفقیت نمایش را اجرا کردند.
معیار سوم :اگر عبارتی از یك اسم و یك فعل گذرا ساخته شده باشد و این دو در
مجموع همچون فعل ناگذرا (الزم) عملکنند یعنی به مفعول نیاز نداشته باشند با فعل
مرکب سروکار داریم .در این حالت ،درواقع ،نوعی تغییر مقوله از فعل گذرا به فعل
ناگذرا صورت گرفتهاست؛ برای مثال عبارتهای رنجکشیدن ،دوشگرفتن و بازیکردن -
فعل مرکب است؛ زیرا به رغم اینكه در آنها فعل گذرا وجود دارد ،کل عبارت همچون
فعلی ناگذرا عمل میکند :همیشه رنج میکشد ،دارد دوش میگیرد ،همیشه در حیاط
بازی میکنند (طباطبایی.)30 :1384 ،
ب) خانلری ،انوری -احمدیگیویو وحیدیان کامیار نیز راههای تشخیص فعل
مرکب را از بعد ساختاری مورد بررسی قرار دادهاند .خانلری بهرغم نگاه معناگرایانهاش
به مفهوم فعل مرکب ،نسبت به راههای تشخیص آن نگاهی ساختارگرایانه دارد و
میگوید« :یكی ازنشانههایی که از روی آن میتوان حكم کرد که در نظر اهل زبان فعل
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مرکب یك «واحد» تلقی میشده ،ساخت صرفی آنها در بعضی زمانهاست؛ مثالً در زبان
فارس ی دوره نخستین بر سر ماضی ساده ،جزن مقدم «ب» درمیآید« :بكرد ،بنمود» در
همان مورد صیغههای فعل مرکب غالباً از این جزن عاری است :جوالن کرد ،روی نمود
و در فارسی اخیر مضارع التزامی از فعل ساده همیشه "ب"میگیرد :باید بروم ،می-
خواهد ببیند .اما مضارع التزامی از فعل مرکب در بیشتر موارد بدون این جزن میآید:
میخواهند نفوذ کنند ،باید عجله کند» (خانلری 270 :1353 ،و .)269
انوری و احمدیگیوی نیز راه تشخیص فعل مرکب را از بعد ساختاری بررسی
کردهاند :در برخی موارد برای تشخیص فعل مرکب از غیر آن میتوان به عنصر غیر
فعلی ،حرف نشانه "را" داد ،اگر جمله با گرفتن "را" صورت و معنای درست و رسایی
پیدا کرد ،مفعول است و فعل جمله ،ساده؛ اما اگر با دادن حرف "را" معنا و صورت
ناروان و نارسا شد ،آن کلمه مكمل فعل مرکب است و فعل جمله ،فعل مرکب .در این
جملهها «به ساسان کتاب دادم .به ساسان سالم دادم» به عنصر غیر فعلی "را" میافزاییم:
«به ساسان کتاب را دادم .به ساسان سالم را دادم» پس «کتاب دادم» ،فعل ساده است .و
«سالم دادم» فعل مرکب است (احمدی گیوی و انوری1379،ج  :2 .پاورقی.)23،
از نظر ساختگرایانه وحیدیان کامیار «فعل در صورتی مرکب است که-1 :همكرد
(فعل عمومی) آن با کلمه یا کلمات پیش از خود رابطه نحوی نداشته باشد؛ یعنی کلمه
همراه فعل ،مفعول ،مسند[ ،قید ،و متمم] نباشد -2.جزن پیش از فعل گسترشپذیر
نباشد .اگر بتوان جزن پیش از فعل را گسترش داد یعنی برای آن وابستههایی از قبیل«ی
نكره»« ،ها»« ،تر»«[،را»] یا صفت و مضاف الیه آورد ،فعل مرکب نیست[ .مثال:آگاه
کردن :من او را از این موضوع آگاهترکردم .مطالعه کردن :حسن درباره این موضوع
مطالعهای نكردهاست .تحقیق کردن :او درباره عالقه مردم به ادبیات تحقیق هاکرد].
(وحیدیان.)58 :1379 ،

وحیدیان کامیار دو معیار زیر را نیز در مقوله فعل مرکب مهم میداند  -1:هر فعل
باید دقیقاً در همان جمله و بافتی که به کار رفته در نظر گرفته شود؛ چون در کاربرد
دیگر احتماالً معنایی دیگر خواهد داشتواین دو با وجود شباهت ساختی نباید ازیك
مقوله تلقی شود؛ مثل«داد» که در دو کارکرد زیر یكسان نیست:الف -علی جشنی ترتیب
داد(.فعل مرکب)ب-علی ترتیب کارها را داد( .فعل ساده)  -2معیار ساده یا مرکب
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بودن ،کاربرد طبقه تحصیلكرده در زبان نوشتاری کتابهای درسی است؛ یعنی ساخت
مورد نظر باید عمالً به کار رود و تنها کافی نیست که بگوییم اگر به کار برود ،مردم آن
را میفهمند (همان.)59 :
نقدي برديدگاههاي صاحبنظران در موضوع فعل مرکب
نقد ديدگاه معناگرايان
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خیامپور ،شریعت و صالحی در تعریف فعل مرکب« ،پیشوند» را به عنوان جزن اول فعل
مرکب معرفی کردهاند .در صورتی که از ترکیب پیشوندها با فعل ،افعال پیشوندی
تشكیل میشود که امروزه جزن افعال مرکب به شمار نمیرود و بحث مستقلی را در
انواع فعل به خود اختصاص داده است .بنابراین افعالی مانند در رفت ،باز رفت و
برخاست ،افعال پیشوندی است و فعل مرکب به شمار نمیرود.
شریعت ،مشكوهالدینی ،صالحی و ارژنگ به عدم نقش پذیری جزن اول فعل مرکب
توجه نكردهاند .شریعت ،مشكوهالدینی و صالحی فعلی مانند «زمین خوردن» را جزن
افعال مرکب آوردهاند؛ در صورتی که اصل آن «به زمینخوردن» بوده است و «زمین»،
متمم به شمار میرود و چون ویژگی عدم نقشپذیری را ،که یكی از ویژگیهای افعال
مرکب است از دست می دهد ،فعل مرکب نیست و فعلی ساده است .ارژنگ در تعریف
فعل مرکب ،آوردن «قید» را به عنوان جزن اول فعل مرکب مجاز دانسته است در
صورتی که میدانیم «قید ها» از مقوله نقشهای دستوری و در جمله قابل حذف است.
شریعت افعال پیشوندی از قبیل فرا گرفتن و برداشتن را فعل مرکب معرفی کرده است
در حالی که افعال پیشوندی نوع دیگری از انواع فعلند که با اضافه نمودن «وندها» به
اول افعال ساده ساخته شده است و فعل مرکب شمرده نمیشود .نظر خانلری در این
مورد ،که «از دو جزن تشكیل دهنده فعل مرکب ،باید معنی واحدی دریافته شود»،
پذیرفتنی است؛ اما اینكه میگوید «اگر هریك از اجزای معنی مستقل و اصلی خود را
حفظ کرده باشد ،اطالق اصطالح فعل مرکب به آنها درست نیست» ،جای بحث دارد.
این عقیده در مورد بخش دوم فعل مرکب صدق میکند؛ زیرا واضح است که جزن
فعلی ،چون کارکرد اصلی خود را از دست میدهد ،معنای مستقلی نخواهد داشت .اما
در مورد جزن اول یا غیر صرفی که هم چنان بر معنای اصلی و مستقل خود پای
میفشارد به طور کامل صدق نمیکند؛ زیرا اگر قرار باشد این جزن نیز معنای مستقل

خود را کامالً ازدست دهد ،ترکیبی نا مفهوم تشكیل شده است که اطالق فعل مرکب بر
آن صحیح نیست؛ مثالً در «آرام یافتن» ،جزن صرفی ِ«یافتن» معنای اصلی خود ،یعنی
پیدا «کردن» را از دست داده است؛ اما جزن غیرصرفی ِ«آرام» همچنان به معنای اصلی
خود ،یعنی«آرامیدن» ،وفادار است یا مثالً در «خراب ساختن» ،جزن صرفی ِ«ساختن»
معنی اصلی خود را از دست میدهد و معنای «کردن» به خود میگیرد اما جزن غیر
صرفی ِ« خراب » همچنان در همان معنا به کار میرود .انوری و احمدیگیوی نیز ،به
کار گیری بن فعل ،اسم مصدر و مصدرهای عربی را تحت عنوان اسم ،در جزن اول
فعل مرکب مجاز دانستهاند که صحیح است.
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نقد نگاه ساختارگرايانه به ساختمان فعل مرکب
باطنی افعال مفتضح کردن  /شدن ،افتتاح کردن  /شدن و دیوانه کردن  /شدن را فعل
مرکب به شمار آورده است در صورتی که هیچ کدام فعل مرکب نیست؛ زیرا در این
مثالها ،مصدر«شدن» در معنای اصلی خود یعنی فعل ربطی ،به کار رفته است .در نتیجه
کلمات مفتضح ،افتتاح و دیوانه ،اگر در جمالتی با این ترکیب قرار گیرد در نقش مسند
خواهد بود و ویژگی عدم نقش پذیری خود را ،که یكی از ویژگیهای جزن غیر فعلی
افعال مرکب است از دست میدهد .وی همچنین «غذا خوردن» را جزن افعال مرکب
آورده است در صورتی که «غذا» مفعول است :کودک غذا را خورد .چون واژه «غذا»
نقش مفعول پذیرفته است ،فعل مرکب به شمار نمیرود و فعلی ساده است .طباطبایی
نیز افعال «کارکردن» و «خواب رفتن» را جزن افعال مرکب آورده است در صورتی که
افعال ساده است و فعل مرکب به شمار نمیرود؛ زیرا جزن غیر صرفی «کار کردن»،
یعنی واژه «کار» قابل گسترش است :او کارهای بزرگی کرد و میدانیم عموماً عدم
گسترشپذیری ِجزن غیرصرفی ،از ویژگیهای فعل مرکب است؛ فعل «خواب رفتن» نیز
به دلیل نقشپذیری جزن غیر صرفی (نقش متممی) ،فعل مرکب به شمار نمیرود؛ بلكه
فعل ساده است :کودک به خواب رفت.
بحثي دربارۀ عبارتهاي فعلي
یكی از بحثانگیزترین مباحث مربوط به فعلمرکب ،بحث عبارتهای فعلیاست .ایننوع
فعل بهرغم ظاهرسادهاش(حرف اضافه+اسم/صفت+مصدر) در موقعیتهای مختلف،
بارهای معناییمتفاوتی را بر دوش دارد و ممكن است به مفهوم یك فعل ساده یا مرکب

نقدي بر سير تاريخي ساختمان فعل مرکب در کتب...

و یا عبارتهای فعلی دیگری نیز باشد .عالوه بر آن «ساختار ومعنایی گستردهتر ازآن
چیزی دارد که تاکنون آموختهایم و جدا از بحث ساختاری ،11بحث معنایی آن12وارد
بحث مجاز ،کنایه و معنای ثانوی شده ،ما را به علم معانی نزدیك میکند .زبان فارسی
نیز از جمله زبانهایی است که معنا در کنار لفظ ،جایگاه واالیی دارد» (وفایی و کاردل
ایلواری.)49 :1389 ،

زاده.)92 :1385 ،

13

فرشیدورد ،که در همه جا به جای «عبارت» از واژه «گروه» استفاده میکند ،
دیدگاهی متفاوت با خانلری ابراز میدارد و در نقد نظر وی میگوید« :اگر مراد شان از
عبارت فعلی ،افعالی مانند «از دست دادن» و «از پاافتادن» است که آنها هم مرکباند نه
عبارت فعلی یا گروه  ،ولی اگر قصدشان از این گونه عبارتها گروه فعلی است که گروه
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خانلری ازجمله کسانی است که این نوع فعل را مورد توجه قرار داده است .وی
عبارت فعلی را عبارتی میداند که درحكم فعل است ،ولی به ساختار یك جمله نرسیده
است (خانلری .)1123 -1126 :1366 ،او معتقد است که اصطالح عبارت فعلی در مورد
دستهای از کلمات به کار می رود که از مجموع آنها مفهوم واحدی به دست میآید و
اغلب معادل با مفهوم یك فعل ساده و یا یك فعل مرکب باشد؛ سپس اضافه میکند که
این تعریف شامل عبارتهایی است که عالوه بر این نكته دارای این شرایط هم باشد:
الف -بیش از دو کلمه باشد .ب -یكی از مجموع کلمات عبارت حرف اضافه باشد.
ج -مجموع عبارت معنای مجازی داشته باشد؛ یعنی مفهوم صریح هیچ یك از اجزا
مراد نباشد یا به ذهن شنونده نیاید؛ برای مثال یك عبارت فعلی را در نظر میآوریم:
«ازپای در آمدن = افتادن» .در اینجا چهار جزن هست (از +پای  +در  +آمدن) که یكی
از آنها حرف اضافه است (از) و در مجموع آنها نه معنای پای منظور است ،نه معنای
آمدن یا درآمدن و مجموع این چهار کلمه یك معنای مجازی دارد که معادل افتادن
است ( خانلری  .) 1314-1320 :1366تعریفی که احمدی گیوی نیز از عبارت فعلی میدهد،
چیزی جز تأیید دیدگاه خانلری نیست (بنگرید به :احمدی گیوی.)1123-1126 : 1380 ،
طبیب زاده نیز از جمله زبانشناسانی است که پس ازبررسی در این زمینه به تعریفی
نزدیك به مضمون خانلری میرسد« :عبارتهای فعلی بهافعالی اطالق میشود که اوالً در
بیشتر موارد شامل بیش از دو کلمه است و دوم اینكه گرچه یك واحد مستقل واژگان
به شمار میرود ،روابط میان اجزای آنها از نوع نحوی است:
ازنفسافتادن ،آب در هاون کوبیدن ،دم سیخ کردن ،کاله سرکسی گذاشتن و( »...طبیب
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نمیتواند مرکب باشد ،بلكه درست در مقابل آن قرار دارد مانند «به خانه رفتن» و «از
مدرسه آمدن» .در اینجا به جای اصطالح دلنشین و جا افتاده گروه ،کلمه نامناسب
دبیران زبان خارجه یعنی «عبارت» را به کار بردند» (فرشیدورد .)477 : 1382 ،
باطنی نیز سعی دارد واژه «گروه» را به جای «عبارت» به کار ببرد و میگوید:
«گروه به آن واحد زبانی گفته میشود که از یك کلمه یا بیشتر ساخته شده است و خود
در ساختمان واحد باالتر یعنی بند به کار میرود .در سلسله مراتب واحدها ،گروه
پایینتر از بند و باالتر از کلمه قرار میگیرد .گروههای فارسی به سه دسته تقسیم
میشود :گروه فعلی ،اسمی و قیدی» (باطنی .)110 : 1372 ،وی با بیان یك مثال ،بزرگترین
گروه فعلی در زبان فارسی را شامل شش عنصر بر میشمارد « :نه -باید -بر -داشته-
شده -باشد -1 :عنصر منفی ساز  -2فعل ناقص  -3عنصرغیر فعلی  -4فعل واژگانی
 -5عنصر مجهول ساز  -6عنصر سازنده حالت (وفایی و کاردل ایلواری  .)57 :1389 ،باطنی
همچنین در مورد میزان همنشینی وروابط معنایی طبقات و گروهها معتقد است که
«طرحهای واژگانی که دارای قدرت همنشینی زیادی است ،توسط اهل زبان به فراوانی
استفاده میشود؛ مثل ضربالمثلها و اصطالحات روزمره و کلیشهای که در زبان هست.
برعكس ،تعبیرات و اصطالحات جدید ادبی که این حالت را ندارد برای جا افتادن نیاز
به گذشت زمان و تكرار و کاربرد از سوی کاربران آن زبان دارد» (همان.)57:
مشكوهالدینی تقسیم گروههای فعلی را به واحدهای کوچكتر حائز اهمیت میداند و
عالوه بر در نظرگرفتن عناصر سازنده متفاوت برای آن به دستهای از فعلهای مرکب با
تجزیه روساختی (گروه اضافهای  +عنصر فعلی) اشاره میکند که این ساختار دقیقاً با
عبارت فعلی مطابق است؛ مانند از حال رفتن .این دسته از فعلها در دستور سنتی،
عبارتهای فعلی نامیده میشود (همان .)58 :از نظر وی از ترکیب عنصر صرفی و عنصر
غیر صرفی معنای جدیدی ایجاد میشود.
وحیدیان کامیار در مورد عبارتهای فعلی معتقد است که «برخی از فعلهای مرکب
درواقع ،عبارتهای کنایی است که امروزه دیگر از نظر ادبی جزن کنایههای غیر زایا (=
مرده) به شمار میرود» (وحیدیان کامیار .) 59 : 1390 ،از نظر وی «گروه به واحدی از زبان
گفته میشود که از یك کلمه یا بیشتر ساخته میشود و در ساختمان جمله به کارمی-
رود :گروهاسمی= همان دو دستگاه ساختمان رو به آفتاب /گروه فعلی= گفت نمیرود
 د)» (همان .)9 :(گفت *  ،ن میرو َ
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در جمعبندی دیدگاههای دستورنویسان و زبانشناسان در زمینه «عبارتهای فعلی»
میتوان به بررسی وفایی و کاردل ایلواری به عنوان برآیند نظریات در این زمینه اشاره
کرد .براین اساس "عبارتهای فعلی" یعنی مجموعه کلماتی که از دو حرف بیشتر
باشد؛ معنای مجازی داشته باشد؛ گاهی اوقات با حرف اضافه میآید و امكان حذف
حرف اضافه در آن وجود دارد؛ حاصل آن فعل مرکب ،فعل ساده و حتی عبارت فعلی
دیگری است که هسته اصلی آن ،فعل است ومیتواند یك ضربالمثل ،کنایه ،اصطالح
و هر عبارتی باشد (وفایی و کاردل ایلواری.)60 :1389،
بازنگري در مقوله فعل مرکب
بررسیها نشان می دهد که در نگاه صاحبنظران نسبت به تعریف فعل مرکب نوعی
پراکندگی آرا دیده میشود .این پریشانی نتیجه نگاه صرفاً تكبعدی به موضوع فعل
مرکب است و فرقی نمیکند این دیدگاه از نظر معنایی و یا ساختاری از جانب
دستوریان و زبانشناسان مطرح شده باشد؛ زیرا چنین نگاهی موجب شده است ابعاد و
زوایای دیگر فعل مرکب ،بیان و بررسی نشود .بنابراین الزم است که بررسی دوبارهای
در ساختمان فعل مرکب از دیدگاه تعریف ،انواع و راههای شناخت آن صورت گیرد به
گونهای که بتواند جامعیتی نسبت به دو دیدگاه داشته باشد.

83


باز تعريف فعل مرکب
روشن است با توجه به کارکردی که فعل مرکب از دیدگاه ساخت و معنا دارد ،تعریف
آن دو وجهیاست؛ یعنی در این نوع فعل ،همواره باید هم به مفاهیم ساختواژی ،و هم
به جنبه های نحوی ومعنایی نگریسته شود.
از این رو در تعریف فعل مرکب می توان به سه نكته تصریح کرد:
نخست اینكه از بررسی دیدگاههای مختلف و نیز تأمل در این موضوع چنین
برمی آید که برای تشخیص فعل مرکب از ساده ،الزم است با توسل به شیوههای
مختلف دریابیم که واژه مرتبط با فعل در جمله مورد بحث ،غیر از نقش اسنادی ،نقش
نحوی دیگری دارد یا نه .چنانچه نقش نحوی داشت آن فعل «ساده» است و اگر
نداشت «مرکب»؛ بنابراین در جملههایی مثلِ او تند رفت ،نامه رسید ،او به کودک غذا
داد ،همه او را پهلوان میدانند ،او زمين خورد ،مویش سفيد شد ،فعل های رفت،
رسيد ،داد ،ميدانند ،خورد و شد ،ساده است؛ به اين دليل که کلمات تند ،نامه ،غذا،
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پهلوان ،زمين و سفيد به ترتیب نقش قيدي ،نهادي ،مفعولي ،تميزي ،متممي و
مسندي دارد؛ اما در جملههایی نظیرِ فالنی بلند شد (ایستاد) ،دانشجو کوشش کرد ،او
ستارگان را رصد کرد که جزن اول غیر از مشارکت در اسناد هیچ نقش دیگری ندارد،
فعلهای بلند شد و کوشش کرد و رصد کرد ،مرکب است.
دوم اینكه برخالف آنچه درمقولههای دیگر دستور مثل اسم مرکب و صفت مرکب
مشاهده میکنیم که بین اجزای آنها نمیتوان جزن دیگری افزود در میان اجزای برخی از
افعال مرکب میتو ان اجزای دیگری آورد بدون اینكه به مرکب بودن فعل خللی برسد؛
به عبارت دیگر گسترش پذیری از ویژگیهای برخی از افعال مرکب است؛ چنانكه در
این بیت حافظ با اینكه بین اجزای فعل مرکب (طلب کردن) فاصله افتاده یا به عبارت
دیگر گسترش پذیرفته ،اما فعل همچنان مرکب است:
گوهری کز صدف کون و مكان بیرون بود
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طلب از گمشدگان لب دریا مي کرد

سوم اینكه در افعال مرکب ،جزن فعلی یا همكرد ،فعلی است که در غیر معنای
اصلی خود به کار میرود و ضمنِ تقویت بار معناییِ جزن دیگر ،وظیفه صرف فعل را به
عهده دارد .این کارکرد نظیر کارکرد جزن اندن و انیدن در افعال جعلی است؛ به همین
دلیل چنانچه در افعال مرکب به جای همكرد ،اندن یا انیدن بگذاریم ،معنی فعل تغییر
نمی کند :جنگ کردن = جنگیدن ،طلب کردن = طلبیدن.
بر این اساس فعل مرکب از دوجزن غیر فعلی(اسم یا صفت) و فعلی(همكرد)
تشكیل شده است .جزن غیر فعلی نقش پذیر نیست ،اما ممكن است در برخی از افعال
گسترش پذیر باشد .این جزن ،هسته فعل مرکب به شمار میرود و بار معنایی آن بر بار
معنایی جزن فعلی غالبتر است و سبب میشود که از فعل مرکب معنای واحدی برداشت
شود .جزن فعلی یا همكرد ،فعلی است با توان صرفپذیری که در غیر معنای اصلی
خود به کار میرود و وظیفه آن در فعل مرکب ،تقویت بار معنایی جزن غیر فعلی است.
بنابراین در باز تعریف فعل مرکب میتوان گفت «فعلی است که از دوجزن (اسم یا
صفت  +همكرد) تشكیل شده است که در مجموع یك معنی دارد و در جمله نقش
اسناد را به عهده دارد و گسترش پذیری مانع مرکب بودن آنها نیست».
نتيجه
با بررسی سیرتاریخی تكامل «تعریف فعل مرکب» از دیدگاههای معناگرایانه و
ساختارگرایانه میتوان گفت که «فعل مرکب» در اوان تدوین کتابهای دستوری در

نقدي بر سير تاريخي ساختمان فعل مرکب در کتب...

پينوشت
 .1شایان ذکر است در یك دستهبندی کلی ،افعال را از لحاظ ساختمان می توان دو نوع دانست :فعل
ساده و فعل مرکب  .افعال مرکب پنج نوع است :پیشوندی ،مرکب ،پیشوندی مرکب ،عبارت فعلی و
الزم یك شخصه .آنچه در این مقاله فعل مرکب نامیده می شود و درباره آن بحث میشود ،افعال مرکب
نوع دوم است که از یك اسم یا صفت به عالوه همكرد ساخته میشود.
 .2برای توضیحات بیشتر ،ر .ک .شین توک.155 :1363 ،
3. Light verb
4. Verbal noun
 .5کریمی دوستان عنصر غیر فعلی را «اسم فعل» میداند و این دلیل را میآورد که این عناصر حد
واسط اسم و فعل است و مانند نامهای معمولی نیست بلكه بیشتر شبیه به افعال واژگانی عمل میکند و
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اختالط با انواع فعل مورد بررسی قرار میگرفته و تمایز چندانی با دیگر انواع نداشته
است .تعاریف نیز با نقصهایی همراه بوده است .اما با گذشت زمان و افزایش نگرش
علمی و ساختارگرایانه به مقولههای دستوری ونیز تدوین کتابهای زبانشناسی ،بررسی
ساختمان فعل مرکب از لحاظ انواع در مسیر منطقی خود قرار میگیرد و عال وه بر رفع
نقصهای گذشته ،ارائه راههای تشخیص آن نیز کمك شایانی به شناسایی این نوع افعال
از سایر فعلها کرده است .مهمتر اینكه ظهور نگرش ساختارگرایانه در مقوله فعل مرکب،
سبب شد تا عالوه بر آشكار شدن اهمیت ساختار فعل مرکب در محور همنشینی،
اهمیت معنای این نوع فعل در محور جانشینی بیش از پیش روشنتر گردد .از این رو
شناسایی و آفرینش فعل مرکب مستلزم شناخت دیدگاههای معناگرایانه و ساختارگرایانه
در زمینه این نوع افعال است و در ساخت و یا تشخیص آنها ،همواره باید به مفاهیم
ساختواژی ،معنایی و بویژه نحوی ،توأمان نگریسته شود .یافته های این بررسی نشان
میدهد که فعل مرکب از دوجزن غیر فعلی(اسم یا صفت) و فعلی(همكرد) تشكیل شده
است .جزن غیر فعلی نقشپذیر نیست؛ اما ممكن است در برخی از افعال گسترش پذیر
باشد .این جزن ،هسته فعل مرکب به شمار میرود و بار معنایی آن بر بار معنایی جزن
فعلی غالبتر است و سبب می شود که از فعل مرکب معنای واحدی برداشت شود .جزن
فعلی یا همكرد ،فعلی است با توان صرف پذیری که در غیر معنای اصلی خود به کار
می رود و وظیفه آن در فعل مرکب ،تقویت بار معنایی جزن غیر فعلی است .بر این
اساس در باز تعریف فعل مرکب میتوان گفت «فعلی است که از دو جزن (اسم یا
صفت  +همكرد) تشكیل شده است که در مجموع یك معنی دارد و در جمله نقش
اسناد را به عهده دارد و گسترش پذیری مانع مرکب بودن آنها نیست».

چون همكرد تأثیری در تعداد و نوع موضوعات ندارد و ساخت اسم فعل در این باره تعیین کننده
است ،شاهدی است برشباهت اسم فعل به فعل واژگانی (برای توضیحات بیشتر ،ر .ک  .نجفی پازوکی
.)1389 ،
6. Jespersen
7. Grim Shaw and Mester
8. Gilbert Lazard
 .9وی میگوید «چون ترکیبی که به دست میآید ،معنی واقعی میدهد ،این مورد جزن افعال مرکب به
شمار نمیرود؛ مانند :گوش کردن= شنیدن  ،بوق زدن» (همان .)320 :
10. Noam Chomsky
11. Structural
12. Semantic
 .13وی به جای اصطالح عبارت فعلی ،مانند زبانشناسان از واژه «گروه» ،معادل ( )locutionفرانسوی
و ()phraseانگلیسی ،استفاده میکند (به نقل از وفایی و کاردل ایلواری.)56 :1389 ،
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فعل گذرا و ناگذر
(گزارشي تحليلي از اختالف آراءدستور زبانهاي فارسي)



*

فاطمه رفيعي
دکتر اسماعيل تاجبخش
عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي

کليدواژهها :دستورزبان فارسی ،فعل الزم و متعدی ،فعلهای گذرا و ناگذر.
تاریخ دریافت مقاله 1392/12/6

تاریخ پذیرش مقاله1394/6/28 :

* .کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
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چکيده
ب ررسی کتابهای دستورزبان فارسی راجع به تعریف و مصداقهای فعل ناگذر و گذرا (الزم و
متعدی) نشان می دهد که اختالف دیدگاه دستورنویسان به طور عمده به دو موضوع در تعریف
این نوع افعال در کتب دستورزبان قدیم منتهی میشود .نخست موضوع نهاد ومصداقهای آن.
ابهام در تعیین مصادیق نهاد یعنی فاعل یا مسندٌالیه سبب میشود که فعلهای ربطی و مجهول
که فاعل ندارند در برخی کتب در زمرة افعال ناگذر قرار نگیرندو برعكس آن در برخی دیگر
جزن فعلهای ناگذر به شمار آیند .دومین موضوع ابهام درتعريف فعلهای الزم ومتعدی است.
شرط الزم بودن فعااال ،نیازنداشتن آن باااه "کلمة دیگر" ذکر شده است .ابهام در مصادیق
کلمة دیگر سبب شده است ،فعلهای ربطی و مجهول گاه در شمار فعلهای الزم وگاه در زمرة
فعل متعدی قرار گیرند.
در کتب دستورزبان بر مبنای نظریههای زبان شناسی نیز فعلها به دو دستة گذرا وناگذر
تقسیم میشوند وفعلهای متعدی در دستور سنتی ،منطبق با فعل گذرا نیست بلكه یكی از زیر
مجموعههای آن است.
این مقاله برآن است تا گزارشی تحلیلی از منشأ اختالفنظر برخی کتب دستورزبان سنتی و
جدید را در این زمینه عرضه نماید.

اقسام فعل به اعتبار مفعول
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مقدمه
هر پدیدهای از جمله علم و شاخههای مختلف آن ،تاریخی دارد؛ تاریخی که سیر
تحول ،پیشرفت و تطوّر و تبار آن را نشان میدهد .برای اهل هر علم ضروری است تا
دارای حافظهای تاریخی از رشتة تخصصی خود باشند؛ حافظهای کامل که در حكم
بایگانی فعال ذهن پژوهشگر باشد تا او با تكیه بر آن رو به جلو حرکت کند و از افتادن
در گرداب دور و تسلسل و تكرار در امان بماند.
یكی از گسستهای معنایی در فرایند تاریخی دستور زبان ،پیدایش دستورهایی در
دوران معاصر است که مبتنی بر نظریههای زبانشناسی بنا شده است و کتابهای
دستورزبان پیش از خود را سنتی و غیرعلمی میدانند .خوانندهای که با سیر تحول
مباحث ناآشنا باشد ،گمان میکند حكایت دستور جدید و سنتی ما ،همان حكایت
گالیله و هیأت بطلیموس است .این گمان زمانی پدید میآید که برخی از دستورنویسان
جدید ،دستور قدیم را به دلیل نداشتن چهارچوبهای نظری ،غیرعلمی میدانند و به
باطل بودن تجربه گذشته حكم میکنند .در حالی که مطالعه منصفانه کتابهای دستور
سنتی و جدید نشان می دهد وجوه اشتراک آنها بسیار زیاد و وجوه اختالف اندک است
و این میزان اندک نیز در اختالف چهارچوبهای نظری اولیه است؛ به این ترتیب این
جنجال علیه دستورهای سنتی و اختالفشان با دستور جدید ،بیش از هر چیز ،حاصل
کمبود حافظة تاریخی دستور زبان در حوزة پژوهشهای زبانی است .این پژوهش در
راستای همین نگاه شكل گرفته است که به بررسی تطبیقی و گزارش آرا و دیدگاههای
دستورنویسان معاصر فارسی در زمینة یكی از مباحث فعل میپردازد.
الف( فعل الزم /ناگذر

فعلی که با وجود نهاد (فاعل) به وقوع بیپوندد و برای انجام گرفتن به کلمة دیگری نیاز
نداشته باشد ،فعل «الزم یا ناگذر» نامیده میشود .اصطالح «الزم» در برخی دستورهای
متأخر ناگذر نامیده می شود .وجه مشترک همه تعاریف در کتابهای دستوری قدیم و
جدید این است که وقوع فعل الزم با وجود نهاد اتفاق میافتد.

فعل گذرا و ناگذر
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ا «فعل الزم این است که به فاعل تمام شود و مفعول نداشته باشد؛ حسن رفت»
(پنج استاد).
ا «فعل الزم فعلی است که نتواند مفعول صریح داشته باشد؛ منوچهر آمد»
(خیامپور).
همايونفرخ فعل الزم را امری میداند که از جانب فاعل صادر شود بدون اینكه بر
مفعولی واقع شود .وی در مثالهایی که برای این فعل ذکر کرده ،جملة «هوا تاریك شد»
و «بهمن رفت» را آورده است .در جملة اول «تاریك شد» را فعل دانسته است و آن را
الزم میداند در حالی که در کتابهای دستوری متأخر« ،شد» فعل اسنادی ،و این فعل
گذرا (متعدی) و «تاریك» مسند آن است ( فعل گذرا).
خانلري فعلی را الزم میداند که «به خودی خود دارای معنی تمام باشد؛ فریدون
آمد».
ارژنگ د صادقي عقیده دارد ،فعل الزم یا ناگذر عالوه بر نهاد به کلمه دیگری نیاز
ندارد.
تفاوت مهم ارژنگ ا صادقی با دستورنویسان دیگر این است که فعل مجهول و
اسنادی را در زمرة فعل ناگذر میداند؛ «پنجره بسته شد»؛ «منوچهر بیدار شد».
شفايي پس از انتقاد از بسیاری از تعاریف دستورنویسان از فعل الزم به استداللی
منطقی پرداخته و اصطالحات علم منطق را بر اصطالحات دستوری منطبق کرده است.
وی معتقد است ،نهاد منطقی «سوژه» و مفعول منطقی «اوبژه» نام دارد و خبر منطقی را
با گزاره (پیشنهاد خانلری) یكسان میداند و در شرح فعل الزم مینویسد:
«برای عمل «رفتن» به غیر از خود سوژه یا عامل عمل چیز دیگری الزم نیست .اگر
سوژه یا عامل عمل موجود باشد ،تحققپذیری عمل ممكن خواهد بود و نیازی به
عنصر دیگری در میان نخواهد بود ...عمل در داخل سوژه انجام میشود و همانا باقی
میماند و برای تحققپذیری ناگزیر نیست که از داخل سوژه بگذرد» ( ،1363ص .)103
مقایسة تعریف شفایی با دستورنویسانی که قبل از وی بررسی شد ،مشخص میکند،
اختالف تنها در به کارگیری اصطالحات منطقی است نه در ماهیت تعریف.

شفایی در پایان با استناد به همین تعریف معتقد است باید به جای فعل الزم ،چنین
فعلهایی را ناگذر نامید؛ زیرا برای تحققپذیری عمل الزم نیست حادثة «گذر» از «سوژه»
(فاعل منطقی) به «اوبژه» (مفعول منطقی) صورت گیرد.
مشکوۀالديني در بحث گروه فعلی ،تعریفی کامالً متفاوت با سایر دستورنویسان
مطرح کرده ،و معتقد است ،آن دسته از افعال (ساده یا مرکب) که میتوانند به تنهایی
گروه فعلی تشكیل دهند ،افعال الزم هستند؛ «علی میآید»« /نوشین کار میکند».
سازه نمای چنین جملههایی به این شكل است:
جمله

92



فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،14شماره ،55بهار 1396

92

نهاد

گزاره

گروه اسمی

گروه فعلی

اسم

فعل الزم

علی

میآید

نوشین

کار میکند
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وی چنااین فعلهااایی را در مقاب ال افعااال متعاادی قاارار ماایدهااد کااه گااروه فعلاای
آنها از «مفعول +فعل متعدی» تشكیل شده است؛ «افشین /کتاب را  +خواند».
گروه فعلی

نظر مشکوةالديني در باب گروه فعلی با دیگر دستورنویسان مورد بررسی ،متفاوت
است که در مدخل گروه فعلی ذکر میشود.
انوري د احمدي گيوي فعلی را الزم میدانند که بدون مفعول ،معنی جمله را تمام
کند و به مفعول نیازی نداشته باشد.

فعل گذرا و ناگذر

شريعت با توجه به اصل دانستن مصدر ،تعریف زیر را ذیل عنوان مصادر الزم
آورده است:
«اگر نتوانیم پس از فعلی سؤال کنیم« :چه چیز را؟» یا «چه کسی را؟» آن فعل را
الزم گویند؛ من رفتم» ( ،1370ص.)110
ارژنگ فعلی را که با وجود نهاد به انجام برسد ،فعل ناگذر میداند و به واژة الزم
اشارهای نكرده است:
«فعل ناگذر فعلی است که در جمله بر انجام گرفتن کاری داللت میکند ولی نتیجه
و تأثیر عمل آن بر نهاد پایان میپذیرد و به کلمة دیگری نمیرسد ....جملهای که با فعل
ناگذر ساخته می شود در کوتاهترین صورت خود دو بخشی است :نهاد ،فعل» (،1387
ص .)144
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وی معتقد است ،میتوان از ترکیب بن مضارع فعل ناگذر با «اندن» مصدر فعل گذرا
به مفعول ساخت؛ دویدن  دواندن.
ارژنگ با اینكه در کت اب دستور مشترک خود با صادقی ،افعال مجهول و ربطی را
هم جزن فعلهای ناگذر بر شمرده بود ،در کتاب دستور زبان فارسی امروز خود ،چنین
فعلهایی را گذرا میداند.
وحيديان کاميار ،گذر را یكی از ویژگیهای فعل میداند و آنها را از این نظر به دو
گروه گذرا و ناگذر تقسیم میکند .وی مانند سایر دستورنویسان این مجموعه ،فعلی را
که تنها به نهاد نیازمند است ،ناگذر مینامد.
خطيب رهبر پس از توضیح فعل الزم یا ناگذر در یك یادآوری به این نكته اشاره
میکند که فعلهای «بایستن» (به معنی ضروری بودن)« ،شایستن» (به معنی شایسته
بودن) و «شدن» (به معنی گذشتن و رفتن) همواره به صورت الزم به کار میرود.
«شد آن زمانه که شعرش همه جهان بنوشت.....رودکی» «آن زمانه» :فاعل« ،شد»
(گذشت) :فعل ( ،1381ص .)232
فرشيدورد در تعریف فعل الزم بینیازی آن را به مفعول ذکر کرده است و نشانة آن
را در بیپاسخ ماندن سؤال «که را»« ،چه را»« ،چه چیزی را» و یا «چه کسی را» در مقابل
چنین فعلهایی میداند.

آخرین دستورنویس از مجموعة مورد بررسی در این پژوهش احمدي گيوي است.
وی نیز همانند فرشيدورد ،خيامپور و خانلري و ...فعلی را که بدون مفعول ،معنی
جمله را تمام کند ،فعل ناگذر (الزم) میداند .احمدي گيوي در ادامه طرز ساخت فعل
گذرا (متعدی) را از برخی فعلهای ناگذر به شرح زیر مطرح کرده است:
بن مضارع فعل ناگذر +ان  بن مضارع گذرا (خند +ان  خندان)
بن مضارع فعل ناگذر +اند /انید  بن ماضی گذرا (خند +اند /انید  خنداند/
خندانید)
وی فعلهای گذرایی را که از بن مضارع فعل ناگذر ساخته میشود« ،فعلهای گذرای
دستورمند» نامیده است ( ،1384ص .)248
عالوه بر احمدي گيوي و قبل از وی فرشيدورد ،ارژنگ ،انوري د احمدي گيوي
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و ارژنگ د صادقي و پنج استاد و خيامپور نیز به طرز ساخت فعل گذرا از فعلهای
ناگذر با همین ساختار اشاره کردهاند.
ارژنگ ا صادقی عالوه بر این مورد معتقد است« ،افعال ناگذر مرکبی که از ترکیب
یك اسم با «شدن ،گشتن و گردیدن» ساخته شدهاند با تبدیل این افعال به «کردن،
فرمودن ،ساختن و نمودن» افعال گذرا میشوند؛ مانند تنبیه شد  تنبیه فرمود» (،1360
ج سوم ،ص )8

شريعت نیز پس از ذکر ساختار بن مضارع فعل ناگذر +ان /انید به این موارد اشاره
میکند:
ا گاهی میتوان فعلهای متعدی را دوباره متعدی کرد« :خورد  خوراند» که به این
ترتیب فعل عالوه بر مفعول بیواسطه مفعول شخصی نیز پیدا میکند  چه چیز را به
چه شخصی؟»
ا متعدی کردن افعال الزم در قدیم با اضافه کردن «الف= آ» پیش از سومین حرف
از آخر مصدر به دست میآمده است؛ نشستن (نشاستن) ،برگشتن (برگاشتن) ( ،1370ص
.)110

پنج استاد نیز پس از ذکر این قاعده برای متعدی کردن افعال الزم و روش قدیمی
آن ،یادآوری کرده است که فعلهای «افشاندن ،خواندن و راندن» صیغة الزم ندارد و فعل
«ماندن» که امروزه از افعال الزم است ،در قدیم هم الزم بوده هم متعدی.

فعل گذرا و ناگذر

ب ( فعل متعدي /گذرا

فعلی که برای به وقوع پیوستن به مفعول نیاز دارد و با وجود فاعل به تنهایی معنی آن
کامل نیست ،فعل متعدی یا گذرا نامیده میشود .وجود پاسخ برای سؤال «چه چیز را» و
«چه کسی را» هم نشانة آن است .در دستورهای سنتی ،فعلی که به مفعول نیاز داشت،
فعل متعدی نامیده میشد و برخی دستورنویسان مانند انوري د احمدي گيوي آن را با

شفايي با انتقاد از تعاریف دستورنویسان ،معتقد است این تعاریف بر اساس علم
منطق نیست .وی اگرچه در توضیح فعل متعدی از دو واژة سوژه (فاعل منطقی) و اوبژه
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فعل گذرا معادل دانستهاند؛ این در حالی است که دستورنویسانی مانند ارژنگ در بحث
«گذر و تأثیر بخشی فعل» به انواع فعل گذرا اشاره کردهاند و فعل گذرا به مفعول یكی
از زیر مجموعه های فعلهای گذراست .بنابراین در دستور جدید فعل گذرا برابر با فعل
متعدی دستور سنتی نیست ،بلكه یكی از انواع فعل گذرا (گذرا به مفعول) همان فعل
متعدی است.
دستورنویسان مورد بررسی در این پژوهش برای فعل متعدی یا گذرا تعاریفی مشابه
بیان کردهاند:
ا «فعل متعدی این است که با داشتن فاعل به مفعول محتاج باشد؛ «برادر تو کتاب را
آورد» (پنج استاد).
ا «فعل متعدی فعلی است که میتواند مفعول صریح داشته باشد؛ پرویز نوشت» (خیامپور).
ا «فعلی که از فاعل سر میزند و بر کسی یا چیزی فرود میآید و اینگونه فعل حتماً
باید مفعول داشته باشد؛ مانند «چنگیز ایران را خراب کرد» که هر گاه گفته شود،
چنگیز خراب کرد ،معنی ناتمام باشد و شنونده خواهد پرسید ،چنگیز چه را خراب
کرد؟ اینگونه فعلها را متعدی نامند؛ زیرا امر از فاعل تجاوز کرده و بر دیگری وارد
شده است» (همایونفرخ).
ا «فعل متعدی فعلی است که معنی آن به وسیلة کلمة دیگری که مفعول خوانده
میشود ،تمام شود» .در این فعل اثر کار از فاعل میگذرد و به چیزی یا کسی که
مفعول است میرسد» (خانلری).
ارژنگ د صادقي نیز تعریفی همانند خانلری برای فعل متعدی ذکر کرده است.
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(مفعول منطقی) استفاده کرده امّا ،شرحی کامالً مشابه همان دستورنویسان مورد نقد به
دست داده است:
ا « در اجرای عمل خوردن مسئله کامالً طرز دیگری است .در اینجا به طور وضوح
به غیر از خود سوژه ،عنصر دیگری نیز (اوبژه) الزم است تا عمل «خوردن» بتواند
تحققپذیر گردد .چگونه می توان خورد در صورتی که چیزی برای خوردن وجود
نداشته باشد (البته ممكن است «غصه» خورد و یا مثالً «تأسف» خورد)؛ در این صورت
به آسانی دیده می شود که انجام فعل فقط با سوژه مقدور نیست و وجود اوبژه [که
همان مفعول است] ضرورت قطعی پیدا میکند» ( ،1363ص .)103
مشکوۀالديني به بررسی فعل متعدی در جمله پرداخته است و ساختار گروه فعلی
را که فعل متعدی در آن وجود دارد ،متشكل از اسم +را (مفعول) +فعل متعدی میداند.
چنانكه مالحظه می شود گروه فعلی از نظر وی با گروه فعلی که دستورنویسانی چون
ارژنگ د صادقي ،باطني و ارژنگ مطرح کردهاند متفاوت است و گروه فعلی را شامل
فعل و آنچه فعل را تكمیل و به انجام گرفتن آن کمك میکند ،میداند .فعل متعدی از
نظر« ،گروه فعلی است که در جملة «افشین آن کتاب را خواند» «به صورت گروه اسمی
به عالوة فعل ظاهر می شود ...در موارد خاصی به دنبال گروه اسمی نشانة «را» به کار
میرود؛ یعنی ممكن است در برخی موارد نشانة «را» ظاهر نشود .در این دسته به فعل،
«فعل متعدی» و به رابطة دستوری گروه اسمی همراه آن «مفعول صریح» گفته میشود».
مشکوۀالديني در تعریفی کامالً متفاوت با سایر دستورنویسان ،تجزیه روساختی
گروه فعلی را ،که فعل متعدی در آن وجود دارد ،چنین ذکر کرده است:
گروه فعلی= گروه اسمی( +را) +فعل متعدی
در پایان وی به برخی افعال متعدی نیز اشاره کرده است که عالوه بر مفعول صریح،
مفعول به واسطه نیز دارد؛ افشین آن کتاب را به علی داد.
تجزیة روساختی چنین ساختاری عبارت است از:
گروه فعلی

گروه اسمی( +را)  +گروه حرف اضافهای
 +فعل متعدی
گروه حرف اضافهای +گروه اسمی( +را)

فعل گذرا و ناگذر
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البته این گروه حرف اضافه برای چنین فعلهایی اجباری است و با گروه حرف
اضافه در جملههایی مانند «علی برای افشین کتابی خرید» ،متفاوت است .حذف گروه
حرف اضافه «برای افشین» در جملة اخیر به انجام گرفتن فعل لطمهای وارد نمیکند.
مشكوةالدینی در تجزیه صورتهای فعلی در این بخش به فعل سببی نیز اشاره نموده
است.
این فعل از پایة فعل +عنصر سببی  / anان /اند /انید تشكیل شده است.
وی در توضیح فعل سببی آورده است:
«از لحاظ معنی ،فعل سببی با فعل عادی متفاوت است .فعل سببی بر این معنی
داللت دارد که کنندة آن سبب میشود که شخص دیگری فعل را به انجام برساند و یا
اثر آن را بپذیرد .مثالی که برای فعل سببی آورده شده (خوراندم /خورانده است و)...
نشان میدهد که این فعل ،همان «گذرای تأکیدی» یا «متعدی مؤکد» ( ،1382ص )130
است (فعلهای متعدی که دوباره گذرا میشود) که انوري د احمدي گيوي و ارژنگ
و ...نیز به آن اشاره کردهاند.
انوري د احمدي گيوي عالوه بر ذکر ویژگی «اتمام معنی فعل با مفعول» گذر کردن
از فاعل و رسیدن به مفعول را نیز در تعریف خود ذکر کرده ،و چنین فعلی را متعدی یا
گذرا نامیده اند .آنها دوباره گذرا نمودن فعلهای متعدی را فعلهای دو مفعولی یا همان
فعل سببی نامیدهاند.
شريعت ،مصدر را بر فعل مقدم میداند و در تعریف مصادر افعال متعدی یا گذرا
دو ویژگی زیر را ذکر میکند:
ا «اگر بتوانیم پس از فعلی سؤال کنیم« :چه چیز را» .یا «چه کس را» و این سؤال ما
به جا باشد ،آن فعل را متعدی میگوییم ...؛ به عبارت دیگر فعل متعدی این است که
فعل از فاعل تجاوز کند و به مفعول بیواسطه برسد» ( ،1370ص .)110
ارژنگ تأثیر افعال را در تعیین ساختار و اجزای جمله «گذر فعل و تأثیر بخشی» آن
دانسته است .وی افعال را از این دیدگاه به دو گروه ناگذر ( فعل الزم /ناگذر) و
گذرا تقسیم کرده است؛ اما برخالف سایر دستورنویسان این مجموعه از نظر وی ،فعل
گذرا با فعل متعدی مساوی نیست .وی گذر فعل را به معنی تأثیرگذاری آن در تعیین
تعداد اجزای اجباری جمله میداند؛ بنابراین برخی فعلهای گذرا ،جزن مسند را
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می خواهند ،برخی جزن متمم را و برخی نیز به جزن مفعول نیاز دارند که این قسم آخر
همان متعدی است و تعریفی که برای فعل گذرا به مفعول ذکر شده با فعل متعدی در
دستور سنتی یكسان است؛ «فعل گذرا به مفعول ،که بر انجام یافتن کاری داللت میکند،
فعلی است که تأثیر آن تنها در نهادی که فاعل است باقی نمیماند ،بلكه به کلمه یا
گروهی از کلمات دیگر نیز میرسد؛ به عبارت دیگر جملهای که با فعل گذرا به مفعول
ساخته شده است ،جز نهاد به بخش دیگری نیز نیاز دارد و بدون آن معنی جمله ناتمام
میماند.
کلمه یا گروهی از کلمات که فعل گذرا به مفعول عالوه بر نهاد به آن نیاز دارد،
مفعول مینامند» ( ،1387ص .)146
وی در ادامه انواع فعل گذرا به مفعول را به گروههای زیر تقسیم نموده است:
« 1ا گذرا به مفعولهایی که صورت ناگذر ندارند و از فعل ناگذر گرفته نشدهاند؛
آراستن ،گزیدن ،برگزیدن و...
2ا گذرا به مفعولهایی که صورت ناگذر آنها از بن دیگری ساخته میشود؛ مردن/
کشتن ،افتادن /انداختن ،آمدن /آوردن رفتن /فرستادن ،بردن (کسی یا چیزی) ،ماندن/
نگهداشتن
3ا گذرا به مفعولهایی که به صورت ناگذر نیز به کار میروند  فعلهای دووجهی
پختن ،سوختن ،برافروختن ،گسیختن ،ریختن ،شكستن
4ا گذرا به مفعولهایی که از فعل ناگذر از روی قیاس ساخته شدهاند:
مصدر فعل ناگذر  بن مضارع +اندن (اند)  مصدر گذرا
دویدن  دو  +اندن  دواندن
 5ا فعلهایی که بدون تغییر صوری با تفاوت معنایی به صورت ناگذر هم به کار
میروند:
بریدن  ترمز ماشین برید (بریده شد) /خیاط پارچه را برید
 6ا گذرا به مفعولهایی که دوباره گذرا شدهاند:
گستردن  گستراندن
7ا گذرا کردن شكلگذرای برخی فعلهای دووجهی:
پختن  پزاندن /سوختن  سوزاندن ( »....همان ،صص 147ا)146

فعل گذرا و ناگذر

وحيديان کاميار نیز مانند ارژنگ فعل را عامل اصلی تعیینکنندة اجزای جمله
میداند و فعلی را گذرا می نامد که عالوه بر نهاد به مفعول ،متمم یا مسند نیاز داشته
باشد؛ سپس در بخش گذرا به مفعول بدون توضیح ،تعدادی از این نوع افعال را ذکر
کرده است؛ خوردن ،آوردن ،بردن و...
خطيب رهبر نیز فعل گذرا یا متعدی را مانند احمدي گيوي د انوري ،خانلري،
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ارژنگ د صادقي و خيامپور تعریف کرده و شیوه متعدی ساختن فعل الزم (مادة امر+
اند /انید) را با مثال بیان کرده است.
فرشيدورد نیز همانند خيامپور و ...بعد از تعریف فعل متعدی ،آن را به انواع زیر
تقسیم کرده است:
1ا تام
2ا ناقص
فعل متعدی تام این است که مكمل (مسند مفعولی) نداشته باشد؛ «کتاب را به او
دادم» و فعل متعدی ناقص این است که «عالوه بر مفعول با عنصر دیگری به نام مكمل
یا مسند مفعولی همراه است و معنی آن را کامل میکند .مكمل غالباً توصیفگر مفعول
راییست؛ مثال :او را خردمند یافتم که «خردمند» مكمل و «او» را که مفعول رایی است
توصیف میکند» ( ،1382ص .)430
هر کدام از افعال متعدی نیز دارای اقسامی است:
ا فعل تام یك مفعولی :او را دیدم.
ا فعل متعدی الزم المتمم :فعلی اسات که مفعاول رایای ندارد اماا دارای متمم الزم
است که بدون آن معنی فعل ناقص است؛ «من با او معاشرت کردم».
ا فعل ناقص متعدی یك مفعولی؛ من او را عاقل پنداشتم.
ا فعل ناقص متعدی دو مفعولی؛ «فریدون او را به ما درستكار اعالم کرد».
احمدي گيوي نیز پس از تعریف فعل گذرا یا متعدی و ذکر نیازمندی این فعل به
مفعول برای پایان یافتن معنی جمله ،این فعل را بر اساس ساخت آنها به دو دستة
گذرای دستورمند و نادستورمند تقسیم کرده است .فعل گذرای دستورمند (قیاسی) در
واقع همان گذرا شدة افعال ناگذر با فرمولِ «بن مضارع +اند /انید» است و بقیة افعال
متعدی نادستورمند (سماعی) است.

«فعل گذرای تأکیدی» «یا متعدی مؤکد» ( ،1384ص  )249نوع دیگری از فعل متعدی
است که احمدي گيوي به آن اشاره کرده ،همان فعلهای گذرا به مفعول که دوباره گذرا
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شده است ،که در دس تور ارژنگ نیز به آن اشاره شده است .باطني در باب فعل متعدی
یا گذرا مطلبی ذکر نكرده است.
طبيبزاده در بررسی متممهای فعل به مفعول پرداخته است و ذیل توضیح آن
«فعلی را که مفعول میگیرد» به پیروی از دستورهای سنتی ،فعل متعدی نامیده است.
وی این افعال را از حیث به کار رفتن با صرف نشانة «را» به دو گروه تقسیم میکند:
«1ا افعالی که مفعاول آنهاا الازامااً باا حرف نشانة «را» به کار میرود و حذف «را»
از مفعول باعث بد ساخت شدن جمله میشود .افعالی چون آگاه کردن ،تهدید کردن،
راحت گذاشتن و مطلع کردن از این دسته افعال به شمار میرود؛ پلیس مردم را از
وجود خطر آگاه کرد /.پلیس مردم از وجود خطر آگاه کرد.
2ا افعالی که مفعول آنها هم با نشانة «را» به کار میرود و هم بدون آن .غالب افعال
متعدی در زبان فارسی به این گروه تعلق دارد؛ به عنوان مثال افعال بردن ،خواندن،
خوردن ،دیدن ،زدن و گرفتن به این گروه از افعال متعدی تعلق دارد؛ او ماشین را با
خود برد /.او ماشین با خود برد» (سال  ،1385ص .)106
وی همچنین در بررسی «ساختهای بنیادین جمله» جملههایی را که دارای فعل
متعدی هستند ،دارای ساخت بنیادین دو ظرفیتی معرفی میکند و آن را به شكل زیر
نشان میدهد:
فا ،مفا
مثال :خواندن :ما کتاب را خواندیم .ما همان فاعل است( .فا) و کتاب مفعول است
(مفا)؛ به عبارت دیگر جملههایی که فعل متعدی دارد ،بجز فعل دارای دو جزن اجباری
فاعل و مفعول است؛ به این ترتیب مالحظه میشود که در نظریة دستور وابستگی نیز،
که طبيبزاده بر اساس آن ساختهای جمله را بررسی میکند ،همانند دستور سنتی،
وجود مفعول را برای فعل متعدی ضروری و الزم میداند.
پ( فعل دووجهي

افعالی که بدون تغییر معنی هم به صورت «گذرا به مفعول» و هم به صورت «ناگذر» به
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کار میرود «دووجهی» نامیده میشود؛ «گل پژمرد»« .آفتاب گل را پژمرد»
از میان دستورنویسان مورد بررسی در این پژوهش برخی مانند همايونفرخ ،شفايي،
باطني ،مشکوۀالديني ،و ارژنگ مطلبی در باب افعال دووجهی ذکر نكردهاند.
دستور پنج استاد ،خیامپور ،خانلری ،انوري د احمدي گيوي ،چنین افعالی را که
گاه به صورت متعدی و گاه به صورت الزم به کار میرود «دووجهی» و انوري د
احمدي گيوي آن را «ذووجهین» نیز نامیدهاند.
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شريعت با توجه به اصل و مقدم دانستن مصدر بر فعل به مصادر دووجهی پرداخته
و آن را چنین شرح داده است:
«بعضی از مصادر هستند که گاه الزمند و گاهی متعدی مثل «شكستن» که اگر گفتیم
«شیشه شكست» نمیتوانیم پس از آن سؤال کنیم «چه چیز را؟» یا «چه کس را»؟ پس
شكست در این جمله الزم است .اما اگر گفتیم «تقی شكست» ،میتوانیم پس از آن
سؤال کنیم« ،چه چیز را؟» پس متعدی است؛ این نوع مصادر را مصدرهای افعالِ
ذووجهین گویند» ( ،1370ص )110
وحيديان کاميار نیز فعلهایی را که بدون تغییر معنی به دو صورت گذرا به مفعول و
ناگذر به کار میروند ،دو وجهی نامیده است.
ارژنگ د صادقي پس از اشاره به افعالی که هم به صورت گذرا و هم به صورت
ناگذر به کار میروند ،فهرستی از آنها ارائه کرده است.
خطيب رهبر اینگونه افعال را دو وجهی یا «دو رویه» نامیده است و فرشيدورد آنها
را فعلهای «دو گانه» مینامد.
احمدي گيوي نیز پس از تعریف این فعل برای کاربرد کهن و امروزی آنها شاهد
مثالهایی ذکر میکند .وی به موارد زیر اشاره کرده است:
«پاره ای از فعلها امروزه تنها در وجه ناگذر به کار میروند و وجهگذرای دستورمند
نیز ندارند .در تقابل با آنها فعل گذرای دیگری میآید؛ مانند ماندن که خود ناگذر است
و گذرای آن گذاشتن است« .نه روا باشد که شما را زنده مانم».
برخی فعلهای کهن ناگذر امروز در وجه گذرا مورد استفاده قرار میگیرند؛ «از
بهروی باخان و مان و پادشاهی و ناز و نعمت ترک بگفتم» ( ،1384ص .)252

فهرست افعال دووجهی که هر کدام از دستورنویسان به برخی از آنها اشاره کردهاند
به این شرح است:
سوختن ،ریختن ،شكستن ،روئیدن ،گداختن ،زادن ،فزودن ،آزردن گرفتن ،افروختن،
بستن ،پوئیدن ،تاختن ،گسستن ،رستن ،کشیدن ،گشودن ،ماندن ،نمودن.
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نتيجهگيري
یكی از ویژگیهای فعل در دستور سنتی ،الزم و متعدی بودن افعال است که در دستور
جدید از آ ن با نامهای ناگذر و گذرا یاد شده است .اما آنچه از بررسی آرای
دستورنویسان موردنظر در این پژوهش به دست میآید ،این است که این ویژگیها دقیقاً
بر هم منطبق نیست و نمیتوان دقیقاً فعل الزم را ناگذر و فعل متعدی را گذرا دانست؛
ضمن اینكه فعلهای الزم و متعدی نیز به دلیل نداشتن تعریف دقیق دستهبندی مقوالت
دستوری دردستورهای سنتی یكسان معرفی نشده است.
تعاریف فعل الزم یا ناگذر در این بخش خالصه شده است:
 .1فعل الزم این است که کار با فاعل تمام شود و به مفعول نیازی نباشد.
 .2فعل با وجود نهاد به کلمة دیگری نیاز ندارد.
.3آن دسته از افعال مرکب یا ساده که میتواند به تنهایی گروه فعلی قرار گیرد.
دستورنویسان گروه اول که بیشتر هستند بر وجود فاعل تأکید دارند اما تفاوت قائل
نشدن بین نهاد و فاعل سبب شده است تا برخی مانند همایونفرخ ،فعل جملههای
اسنادی را نیز ،که نهاد آنها فاعلیت ندارد ،الزم بدانند و در پی آن ،فعل جملههایی مانند
«هوا تاریك شد» الزم شمرده شود.
گروه دوم ،که با استفاده از واژة نهاد سعی در حل نقص گروه اول داشتهاند با
استفاده از واژة «کلمة دیگر» در مرزبندی این مقولة دستوری ابهام ایجاد کرده ،و باز هم
فعلهای اسنادی و حتی فعلهای مجهول را در دستهبندی فعلهای الزم قرار دادهاند .برای
روشن شدن حیطة فعلهای الزم و انطباق آنها با فعلهای ناگذر در دستور جدید پیشنهاد
می شود به ظرفیت فعل توجه شود .افعال برای به وقوع پیوستن و به مرحلة عمل
درآمدن به عوامل مختلفی نیاز دارند .برخی از افعال با وجود نهاد امكان تحقق را دارند؛
اینگونه افعال را میتوان الزم یا «ناگذر» نامید .به این ترتیب فعلهای اسنادی از این
دسته خارج می شود .از سوی دیگر باید پذیرفت که این ویژگی تنها برای فعلهای معلوم

فعل گذرا و ناگذر
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قابل انطباق است و قاعدتاً فعلهای مجهول را نباید در این دسته جای داد؛ هرچند
اینگونه فعلها هم با همین تعریف قابل بررسی است.
در مورد فعلهای متعدی در دستور سنتی اختالف آرای بیشتری وجود دارد.
تعاریف فعل متعدی به چند دسته عمده تقسیم میشود:
 .1اغلب دستورنویسان ،فعلی را متعدی میدانند که عالوه بر فاعل به مفعول نیز نیاز
داشته باشد.
 . 2فعل متعدی گروه فعلی است که از یك اسم  +را  +فعل متعدی تشكیل شود.
 . 3گروه دیگری از دستورنویسان فعل گذرا و متعدی را یكسان میدانند و مقصودشان
همان فعلی است که به مفعول نیاز دارد.
 .4گروه آخر دستورنویسان بانامگذری این فعلها به «گذرا» معتقدند گذرا با فعل متعدی،
مساوی نیست بلكه فعلهامیتوانند گذرا به مسند و «گذرابه متمم» نیز باشند.
دسته بندی اول همان است که در کتابهای دستور سنتی آمده و در گروه سوم با کمی
اختالف در نامگذاری ،شرط تشخیص فعل متعدی ،که البته گذرا نامیده شده ،همان
نیاز به مفعول است.
در دسته بندی دوم مرز بین اجزای جمله درهم آمیخته شده است و دستورنویسان
گروه مفعول را جزئی از گروه فعلی دانستهاند! درحالیکه مفعول که یك گروه اسمی
است ماهیتی کامالً متفاوت با فعل و ماهیت آن دارد و نمیتوان آن را در گروه فعلی
قرار دارد!
توجه به ظرفیت فعلها و واسطههای مورد نیاز برای تحقق و به مرحلة عمل درآمدن
افعال ،مهمترین عامل رفع اختالف در شناخت چنین فعلهایی است.
ابتدا بهتر است به جای فعل متعدی از واژه فعل گذرا استفاده کنیم؛ زیرا توجه به
ظرفیت فعل ما را به این نتیجه میرساند که بخشی از فعلهای زبان فارسی برای محقق
شدن باید از نهاد گذر کنند و به جزئی دیگر برسند تا عملی شوند؛ مثالً در جملة
«دانشجو کتاب را خواند» ،فعل خواند برای محقق شدن از نهاد ،که دانشجو است ،باید
بگذرد و به مفعول برسد تا عمل خواندن واقع شود و یا در جملة «او به مسائل مهم
میاندیشد» ،میاندیشد از نهاد میگذرد و «به مسائل مهم» میرسد تا به پایان برسد؛
بنابراین برخی فعلها عالوه بر نهاد به جزئی دیگر نیاز دارند تا محقق شود این جزن
میتواند مفعول ،متمم یا مسند باشد.

درواقع تعریفی که از فعل گذرا به دست داده میشود از نظر منطقی جامع و مانع
خواهد بود؛ زیرا تمام فعلهایی را که عالوه بر نهاد به جزن سومی نیاز دارند ،شامل
میشود و مانع قرار گرفتن فعلهای ناگذر ،مجهول و اسنادی در این مقوله میشود.
دستة سوم فعلهایی که گاه گذرا و گاه ناگذر هستند در تمام کتابهای دستوری مورد
اتفاق آرا است و فقط در نامگذاری اختالف هست که آنها را «دووجهی»« ،ذووجهین» و
یا دوگانه نامیدهاند.
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در این مقاله تاریخچة مختصری از سیر زبان آرامی در ایران بررسی میشود .سؤالهای اصلی
پژوهش این است :زبان آرامی در طول حیات خود در ایران چه تحوالتی را پشت سر گذاشته
و در هر دوره چه کاربردی در ایران داشته است؟ کدام گویشهای زبان آرامی در ایران کاربرد
داشته و از کدام گویشها آثاری مكتوب بر جای مانده است؟ در پایان خواهیم دید که زبان 105
آرامی نخست به عنوان زبان میانجی اداری و زبان گفتاری ،سپس به عنوان زبانی دینی ،علمی و 
گفتاری و امروزه تنها به عنوان زبان گفتاری و مذهبی اقوامی خاص در ایران به کار میرود.
این زبان مورد استفادة چند قوم در ایران بوده است؛ از جمله آرامیها ،یهودیان و صابئیان.
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 .1مقدمه
آرامی نام فراگیری است برای تعداد بسیار زیادی از گویشهای سامی شمال غربی که به
عربی و عبری بسیار نزدیك است و برای اولینبار در کتیبهای متعلق به قرن هشتم قبل
از میالد دیده میشود .این زبان تا امروز رایج است ( .)Rosenthal, 1986: 250امروزه
نامهای مختلفی مانند کلدانیان ،1نبطیان ،2سریانیان 3و آشوریان 4برای مردمانی که به
آرامی صحبت میکنند به کار میرود که اغلب آنها بدون دقت به کار میرود ( .)idemبر
اساس نظریهای که برخی از سامیشناسان برجسته مطرح کردهاند ،زبانهای آرامی و
عبری از زبان کنعانی مشتق شدهاند .ولی ولفنسون این نظر را رد میکند (ولفنسون:2001 ،
 .)56زبان آرامی با توجه به قدمت بسیار طوالنی آن به دورههای مختلف تاریخی تقسیم
میشود .در هریك از این دورهها گویش خاصی از زبان آرامی رواج دارد .به همین
دلیل این زبان در دورههای مختلف ویژگیهای خاص آن دوره را نیز دارد .ادوار زبان
آرامی را میتوان به این صورت تقسیمبندی کرد /1 :آرامی باستان 5در حدود -950
 600قبل از میالد؛  /2آرامی امپراتوری 6در حدود  200 -600قبل از میالد؛  /3آرامی
میانه 7در حدود  200قبل از میالد تا  250بعد از میالد؛  /4آرامی کالسیك (متأخر) 8در
حدود  700 -250پس از میالد؛  /5آرامی نو 9از  700میالدی به بعد ( Windfuhr,
 .)2006: 405در این مقاله تالش نگارنده بر این است که نشان دهد در هر یك از این
دوره ها زبان آرامی چگونه و از طریق چه اقوامی با سرزمین ایران و زبانهای ایرانی در
تماس بوده است.
 .2آرامي باستان
زبان آرامی پیش از هزارة اول پیش از میالد در نواحی سوریة امروزی ،جنوب ترکیه،
شمال فلسطین و بینالنهرین شمالی رایج بوده است .به نظر می رسد سرزمین اصلی
اقوامی که به زبان آرامی تكلم میکردند ،شمال عربستان بوده است که بتدریج به نواحی
پیشگفته راه یافتند (تفضلی .)287 :1367 ،به نظر ولفنسون مهاجرت اقوام آرامی زبان هم
مانند بقیة اقوام سامی  2500سال پیش از میالد از جنوب شبه جزیرة عربستان به دالیل
نامعلومی آغاز شده است (ولفنسون .)56 :2001 ،حدوداً  10قرن بعد ،یعنی حدود قرن 15
قبل از میالد ،اقوام آرامی به نواحی سوریة کنونی رسیدهاند (همان .)105 ،پیش از آرامیان،
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با توجه به این نكات و اسناد یافت شده به نظر میرسد که زبان آرامی قدیم که
زبان یكی از اقوام سامینژاد معروف به احالمیه در قرن دوازدهم پیش از میالد بود از
قرن دهم پیش از میالد ،ابتدا توسط دولتهای محلی در سوریه ،جنوب ترکیه و بخشی از
بینالنهرین به عنوان زبان رسمی مورد استفاده قرار گرفت .بعدها با حاکمیّت آشوریان
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قبایلی در آن نواحی ساکن بودهاند و به همین دلیل پیشروی آنها به کندی انجام شده
است .آنگونه که از کتیبههای میخی قرن  14قبل از میالد به دست میآید ،قبایل
سوتی 10در دمشق و قبایل احالمیه11یا اخلمه در اطراف فرات و در نزدیكی خلیج
فارس ساکن شدهاند (گرینفیلد .)604 :1385 ،در این کتیبه گفته شده است که آرامیها اساساً
جزن مردمان اخلمه12هستند ( .)Rosenthal, 1986: 250سكونتگاه آنان ،یعنی اطراف
دجله ،بسیار نزدیك رنگهَیَ 13شانزدهمین کشور آریاییان بود که در اوستا (وندیداد)
فهرست شده است .طبق روایت تورات نیز در زمان داوود پیامبر ،یعنی حدود سال
 1000قبل از میالد ،دولتهای آرامی بسیار قدرت گرفته و ازیه تا کنعان پراکنده نهم پیش
( .)Ginsberg, 1933-34: 1-9, Rosenthal, 1986: 251شواهد تاریخی و کتیبهها نشان
میدهد که این زبان از قرنها پیش از دوره هخامنشی ،یعنی حداقل از قرن دهم پیش از
میالد در نواحی مختلف سرزمین بینالنهرین تا دریای مدیترانه مورد استفاده بوده است.
نخستین کتیبة باقیمانده از آرامی که برای ما شناخته شده به پادشاهی از شمال آشور به
نام سمعل /یعدی 14متعلق است .تلفظ این نام روشن نیست؛ اما گویش این کتیبه
بازمیگردد به یعودیته15یا سامالیان .)Rosenthal, 1986: 250( .16به دلیل نفوذ و
گسترش این زبان در بینالنهرین به نظر میرسد زبان آرامی در دورة آشور جدید زبان
اداری این امپراتوری شد ( .)Folmer, 1995: 3آشوریان از این زبان به عنوان زبان
ارتباطی و زبان رسمی و اداری سرزمینهای تخت سلطة خود استفاده میکردند که نقش
این زبان به عنوان «زبان میانجی» در روابط سیاسی آشوریان با ملل تابع بخوبی از اسناد
این دوره تأیید میگردد (.)Naveh and Greenfield, 1984: 115; Folmer, 1995: 4
همین وضع را میتوان در بابل نیز مشاهده کرد که به دنبال سقوط دولت آشور و
حاکمیّت بابلیان بر بین النهرین زبان آرامی به عنوان زبان میانجی و رسمی در ارتباطات
اداری سرزمینهای تحت سلطة آنان استفاده میشد ( Naveh and Greenfield, 1984:

بر این سرزمینها از قرن نهم پیش از میالد این زبان توسط آشوریان و سپس بابلیان مورد
استفاده بوده است .به مرور تحت تأثیر زبانهای آشوری و بابلی گویشهای خاصی از این
زبان در منطقه از جمله در مصر پدیدار شد که با زبان قدیم آرامی (احالمیهای)
تفاوتهایی داشت .به نظر میرسد گویش آرامیی که به عنوان زبان رسمی امپراتوری
آشور مورد استفاده قرار گرفت به گویش قدیمی نواحی سوریه نزدیك بود .اما گویشی
از آرامی که در مصر رواج داشت (آرامی مصر) در سدههای هفتم و ششم پیش از میالد
در میان آرامیان ،فینیقیان ،ادومیان و یهودیان که در آنجا ساکن بودند به عنوان زبانی
گفتاری -ادبی مورد استفاده بوده است (ایمانپور 19 :1387 ،و .)20
 .3زبان آرامي در دورۀ هخامنشيان (آرامي امپراطوري)
 3-1زبان آرامي به عنوان زبان ميانجي امپراطوري هخامنشي
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قدیمترین اسنادی که از وجود زبان آرامی در ایران خبر میدهد به زمان هخامنشیان،
یعنی دورة باستان در ایران ،بازمیگردد .در این دوره زبان آرامی به عنوان زبان اداری
واسط میان دولتهای تابع هخامنشیان به کار میرفته است (ماتسوخ .)175 :1341 ،البته همان
گونه که پیشتر نیز گفته شد ،پیش از هخامنشیان هم این زبان به عنوان زبان میانجی در
امپراتوری آشوریان و بابلیان در بینالنهرین رایج بوده است .به دنبال سقوط دولتهای
آشور و بابل امپراتوری هخامنشی بر تمامی سرزمینهای تحت سلطة بابلیان و آشوریان و
نیز نواحی آسیای صغیر و مصر در غرب تسلط مییابد .در تمامی این سرزمینها زبان
آرامی به عنوان زبانی برتر مورد استفاده بوده است .شاهان هخامنشی نیز برای ایجاد
ارتباط با ملل تابع در غرب و حتّی برای نواحی شرقی ،همان راه را پیمودند و از زبان
آرامی به عنوان زبانی رسمی استفاده کردند (ایمانپور .)20 :1387 ،این زبان ،آرامی
امپراتوری نامیده میشود .آرامیها با موقعیت برجستهای که در دربار هخامنشیان یافتند،
نقش مهمی در تاریخ جهان به عهده داشتند .زبان آنها به عنوان زبان میانجی امپراتوری
هخامنشی برگزیده ،و در نتیجه زبان اصلی نوشتاری ادبیات مذاهب شرق نزدیك مانند
یهودیت ،مسیحیت و برخی از صورتهای گنوستیسیسم شد (.)Rosenthal, 1986: 251
 3-2اسناد آرامي امپراتوري
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از دورة هخامنشیان اسناد نسبتاً زیادی به زبان آرامی امپراتوری به جای مانده است.
اغلب این اسناد مكاتباتی است که میان بخشهای مختلف و اشخاص حقوقی سازمان
اداری هخامنشیان انجام شده است .برخی از اسناد نیز اطالعاتی در مورد احوال شخصی
اشخاص حقیقی ساکن در امپراتوری ایران به دست میدهد .در اغلب این اسناد آرامی
به عنوان زبان اداری و میانجی مورد استفاده بوده است .به طور کلی این اسناد شامل
عنوانهای زیر میشود:
 )1مجموعههای گوناگون نامهها ،قراردادها ،عهدنامهها ،اسناد اداری و غیره که از
مصر به دست آمده است ( )2 .)Cowley, 1923 & Kraeling, 1953کتیبههای آرامی از
پرسپولیس17؛  )3کتیبههایی که از بخشهای دیگر امپراتوری بویژه از آناتولی به دست
آمده است (.)Greenfield, 1986: 257
برخی از این اسناد نیز قبالههای خرید و فروش ،ازدواج و معاهدات و قراردادهای
دیگر و خالصههای حقوقی است ( .)Cowley, 1923: 5در این بایگانی بخشی از
داستان احیقر 18نیز ،که گونه ای از ادبیات حكمی سریانی است و توسط آرامیان بین
النهرین رواج یافته است ،نیز دیده میشود ( .)Kraeling, 1953: 48همچنین در قطعهای
از اسناد این مجموعه ،مقدار زیادی از عبارتهای کتیبة بیستون داریوش اول به زبان
آرامی وجود دارد .بی شك این برگردان آرامی برای گسترش و انتشار فرمان شاهنشاه به
تمامی امپراتوری مورد استفاده بوده است ()Greenfield and Porten, 1982: 158
دستة دیگری از پاپیروسهای یافته شده شامل نامههای شخصی از شمال مصر به
اسوان 19است .مكاتبه کنندگان نامهای مصری ،اکدی و آرامی دارند و نامهها احتماالً
توسط افراد آرامینژاد نوشته شده است .این اسناد برای تنظیم و ضبط موقعیت تاریخی،
مذهبی و نژادی در امپراتوری هخامنشی بسیار مفید است.
چرمنوشتههای دیگری نیز هست که ارزش آنها بسیار زیاد و به ادارة امالک مصریان
در ساتراپ ارشام 20مربوط است که خودش ساکن بابل21و سوسه22بوده است .ارشام
بیتردید به فارسی باستان سخن میگفته است .کسانی هم که نامهها در مورد آنهاست،
اغلب مصریان و کسانی بودهاند که زبانشان مصری بوده؛ ولی زبان ارتباطی بین همة این
افراد آرامی بوده است .این اسناد اطالعاتی در مورد شیوههای ادارة ایاالت و والیات
امپراتوری و روابط مأموران سطوح پایینتر با مدیران سطوح باالتر در اختیار

پژوهشگران قرار میدهد .مشكالت متعدد اداره کردن کارگران ،صنعتکاران و وظایف
آنها ،نژادهای مختلف ،سفر در سرتاسر امپراتوری و ادره کردن نقاط مختلف امپراتوری
و کنترل کردن آشوبهای نقاط مختلف برخی از موضوعاتی است که از خالل این اسناد
به دست میآید و تصویری یگانه از امپراتوری هخامنشیان به دست میدهد که از جای
دیگر قابل دریافت نیست .در بیرون نامه ها عنوان فرستنده و گیرنده قید شده و با هدف
ثبت و سهولت طبقه بندی ،مختصری از محتویات نامه نیز در ظهر آن نوشته شده است.
این نوشتههای بیرونی نامهها بسیار کوتاه و دقیق است (.)Driver, 1954: 23
یك نمونة خوب از این نامهها ،که نشاندهندة تأثیر قوی فارسی است ،نامة شمارة 4
( )Driver No. IXاست که از آرشام به نحتحور 23خزانهدار ارشد نوشته شده است .در
این نامه تعداد زیادی لغت فارسی دیده می شود که وارد زبان آرامی شده است؛ مانند
 knzsrmاز ( ganzaگنج) و ( ptkrkrپیكرگر ،پیكرتراش) ( .)ibid: 34
 3-3زبان آرامي به عنوان زبان گفتاري در امپراتوري هخامنشي
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در دورة هخامنشی ،زبان آرامی تنها به عنوان زبان میانجی در ایران به کار نمیرفته؛
بلكه زبان رایج و روزمرة بسیاری از اقوام ساکن در ایران آن روز نیز بوده است .این
اقوام شامل ساکنان بینالنهرین و سوریه و فلسطین امروزی میشده است که سرزمینهای
آنها پس از دولتهای آشوری و بابلی ضمیمة امپراتوری هخامنشی شده بود؛ به عبارتی
این اقوام در خارج از فالت ایران ساکن بودهاند .اما در همان زمان اقوامی بودند که
داخل فالت ایران کوچانده و به عبارتی تبعید شده بودند و ایرانیان را در تماس مستقیم
با زبان آرامی قرار میدادند .این اقوام همان اسباط دوازدهگانة بنیاسرائیل یعنی یهودیان
بودند.
 3-3-1زبان آرامي يهوديان

در همین ابتدا باید گفت بر خالف نظر استاد محمد جواد مشكور زبان قبایل عبرانی در
زمان نزول تورات آرامی نبوده است (در این مورد ر.ک :.مشكور)312 :1329 ،؛ بلكه این زبان
در زمان تبعید این اقوام به بابل و ایران به آرامی تغییر کرده است .نشانههای فراوانی در
دست است که زبان اقوام عبرانی در زمان نزول تورات عبری بوده است .قرینة اول
اینكه در اسفار خمسه ،که به گفتة خود یهودیان تنها بخش آسمانی کتب مقدس
آنهاست ،تنها یك کلمة آرامی وجود دارد که آن هم نقل قول مستقیم است؛ این کلمه
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در سفر پیدایش ،باب  ،31آیة  47در مكالمة یعقوب و البان دیده میشود .گفتگوی آنها
دربارة پشته سنگی است که نشانة رفاقت و صلح آنهاست .یعقوب به عبری آن
پشتهسنگ را  galeedمینامد و البان معادل آرامی آن ،یعنی  jegar sahaduthaرا به کار
میبرد .این عبارت بی تردید تفاوت زبان عبری و آرامی و در عین حال اولین
رویاروییهای زبان آرامی و زبان عبری را نشان میدهد .در مقابل در بخشهایی از
تورات ،که در زمان تبعید اقوام عبرانی نوشته شده است ،جملهها و کلمات آرامی
فراوانی یافت می شود .دلیل دوم نقل قولهایی است که در بخشهایی از تورات آمده و
یهودیان را از سخن گفتن به آرامی نهی کرده است .در این نقل قولها انبیای این اقوام از
اینكه دیگر کودکان نسل جدید نمیتوانند به عبری سخن بگویند اظهار نارضایتی
کردهاند؛ برای مثال «نِحِمیا» در یكی از بخشهای کتابش عدم رضایتش را از ازدواجهای
یهودیان با آرامیان در زمان مهاجرت بیان میکند و مینویسد« :فرزندانی که از این
ازدواجها به وجود میآیند ،دیگر نمیتوانند عبری صحبت کنند» (ترجمة کتاب مقدس:
نحمیا .)24 :13 :بخشهای بعدی تورات نتیجة همین فرایندی است که نحمیا از آن نگران
است؛ زیرا «عِزرا» نه تنها در کتاب خود از منابعی استفاده میکند که در آن اسناد مربوط
به تاریخ معبد دوم به آرامی ترجمه شده (ترجمة کتاب مقدس :عزرا 8 :4 :تا 22؛  1 :5تا  6و
12؛  12 :7تا  ،)26بلكه روایت خود عزرا نیز به آرامی نوشته شده است (ترجمة کتاب
مقدس :عزرا5 :5 ،23 :4 :؛  13 :6تا  .)18در کتاب دانیال نبی نیز روایت به عبری آغاز
میشود؛ ولی وقتی مورخ به جایی می رسد که حكمای بابلی با پادشاه به آرامی صحبت
میکردهاند ،روایت به آرامی ادامه پیدا میکند (ترجمة کتاب مقدس :دانیال4 :2 :؛  .)28 :6به
کار گرفتن دو زبان در این کتابها بخوبی نشان میدهد که در این زمان عبری تنها در
حلقههای درسی و دینی به کار میرفته و عمالً زبانی مرده به شمار میرفته و بین مردم
زبان آرامی رواج داشته است .در یك نسخة منحصر به فرد ،که از «یوسف بن یُؤزَر»،
معاصر مؤلف کتاب دانیال بر جای مانده اسناد اجتماعی ،مانند اسناد ازدواج ،طالقنامه و
نظیر آن همگی به آرامی نوشته شده است .فهرست روزهای روزه 24نیز به آرامی موجود
است .مهم تر از همة این اسناد ،آنچه بیش از همه آرامی شدن اقوام عبرانی را نشان
میدهد ،ترگوم یعنی نسخة آرامی عهد عتیق است .ترگوم در مدت کوتاهی پس از
«عِزرا» نوشته میشود .وجود ترگوم اثبات میکند که در آن زمان مردم دیگر زبان عبری

را نمی دانسته و برای خواندن عهد عتیق به نسخة آرامی آن نیاز داشتهاند .کتاب
«جوزِفُوس» دربارة جنگهای یهودیان به کل آرامی است .وی مینویسد که در زمان او
(قرن اول میالدی) یهودیانی که در کنار رود فرات زندگی میکردهاند به یكی از
شاخههای زبان آرامی صحبت میکردهاند (لوی.)180 :1334 ،
 3-3-2چگونگي و زمان سکونت يهوديان در ايران
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طبق روایات تورات و اقوال شفاهی قوم یهود به نظر میرسد ورود یهودیان آرامی زبان
در دو مرحله به ایران صورت گرفته است )1 :یهودیان آرامی زبان شمالی :طبق
مندرجات کتاب دوم پادشاهان محل اقامت آنها پس از تبعید در اطراف موصل و
کرکوک و کوههای کردستان امروزی بوده است .عدهای دیگر را نیز به سرزمینهای ماد
کوچانده بودند .این عده بتدریج در نقاط مختلفی از آذربایجان امروزی تا کنار کوه
دماوند (گیلعاد) ساکن شدند .بعدها این عده از یهودیان به سوی مازندران و خراسان
مرکزی ،یعنی اطراف نیشابور ،هم رفته از آنجا به سمت انتهای خراسان ،بخارا و
سمرقند هم مهاجرت نمودند )2 .یهودیان آرامی زبان جنوبی :پس از اینكه کورش کبیر
بابل را فتح کرد ،عدة زیادی از یهودیان جنوبی از جنوب کلده (عراق کنونی) از طریق
بصره به اطراف کارون بویژه شوش و بعدها استخر و پاسارگاد و نواحی اطراف آن در
ایالت فارس مهاجرت نمودند و در قرون بعدی تا اصفهان نیز پیش آمدند .خط سیر این
دو گروه با هم متفاوت است .اسیران شمالی از سوی نینوا به طرف کردستان و
آذربایجان و از آنجا از کنار کوه های البرز تا خراسان را پیمودند .اسیران جنوبی از طرف
کلده به طرف عیالم (خوزستان امروزی) تا فارس آمدهاند .این خط سیر در سفر عذرا
بخوبی روشن است .وی پس از دیداری که از ساکنان عبرانی گیلعاد به عمل میآورد
مستقیماً به طرف جنوب ایران تا شوش میآید و قصد داشته است از بصره به بابل و از
آنجا به اورشلیم برود ((لوی 199 :1334 ،و 200؛ برای اطالعات بیشتر ر.کLeob, 1977: 9-))))). :.
.)))).)16
 3-3-3اسناد زبان آرامي يهوديان

اسناد زبان آرامی یهودیان را میتوان به دو دستة کلی اسناد مذهبی و اسناد اداری تقسیم
کرد .اسناد اداری اغلب از مصر به دست آمده است و اسناد مذهبی در بخشهایی از
تورات و ترگومها دیده میشود.

تاريخچة مختصر زبان آرامي در ايران

 .4زبان آرامي در دورۀ ميانه
با وجود فراز و فرودی که اقوام آرامیزبان در ایران داشتهاند ،زبان آرامی بعد از دوره
هخامنشیان نیز به بقا و نفوذ خود ادامه داد و در دورة سلوکیان و پارتیان همچنان در
قلمرو آنها مورد استفاده بود و حتی تأثیرات متقابلی را بر زبانهای ایرانی از جمله پهلوی
باقی گذاشت .از جملة این تأثیرات میتوان به بسیاری از کلمات آرامی در زبان پهلوی
اشاره کرد ) .(Shaked, 1986: 259-61هرچند در دوره ساسانی ظاهراً از نفوذ این زبان
کاسته شد ،این زبان از طریق نفوذ در متون فارسی میانه ومتون مانوی همچنان به بقای
خود در این دوره ادامه داد.
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 )1اسناد ادرای :یكی از مهمترین مجموعه اسناد پیشگفته ،نوشتههای آرامی اداری
است که روی پاپیروس و چرم نوشته شده ،و در مصر به دست آمده است .اغلب آنها
متعلق به قرن  5قبل از میالد است و پاپیروسهای الفانتین 25نامیده میشود .نام آنها از
محل یافتهشدنشان در جزیره ای در رودخانة نیل برگرفته شده است .این پاپیروسها
شامل یك بایگانی از ارتش یهودیان است که برای محافظت از پایگاه مرزی امپراتوری
هخامنشی در آنجا ساکن بودند .این مجموعه شامل مكاتبات و مراسالت اداری جامعة
یهودیان در سال  407قبل از میالد با باگوهی26حاکم ایرانی یهودیان در مورد بازسازی
معبد یهودیان در الفانتین است که سه سال پیش از آن در دورة ناآرامی سیاسی در مصر
ویران شده بود (.)Porten, 1968: 154
 )2اسناد مذهبی :بخشهایی از عهد عتیق شامل صحیفة عذرا و صحیفة دانیال
می شود .در صحیفة عذرا تعداد زیادی اسناد کهن از مكاتبات گرفته تا شرح سفر نقل
شده است .صحیفة دانیال هم در زمان شورش مكابیزیان(27پیروان و اقوام جوداس
مكابیز 28که در قرن دوم پیش از میالد میزیست) نوشته شده و شامل اطالعات بسیار
کهن و پر از لغات و اصطالحات ایرانی است.
بخشهای آرامی صحیفة عذرا ( )18 :6 -8 :4و ( )26 -12 :7احتماالً به صورت تحت
اللفظی از روی اسناد اداری مربوط به جوازهای ضروری از حكومت مرکزی بازنویسی
شده است  .این اسناد در مورد بازسازی معبد اورشلیم و بازگشت تبعیدیان یهودی از
بین النهرین به فلسطین است .داستانهای آموزندهای نیز به زبان آرامی در کتاب دانیال
( )28 :7 -4 :2دیده می شود که از قرن دوم قبل از میالد بازماندهاند (.)Rosenthal, 1986: 254
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حتی نگارش کتیبه به زبان آرامی نیز در این دوره ادامه داشته است؛ برای مثال
میتوان به کتیبة آرامی مقبرة داریوش در نقش رستم در پارس اشاره کرد که به خط
آرامی نگاشته شده که امروزه نظر بر این است که این کتیبه بعد از دورة هخامنشی و به
زبان پارسی نقر شده است ( .)Frye, 1982: 85-90کتیبههایی نیز در تنگ سروگ به
دست آمده که به سدة دوم میالدی مربوط است و با خط مندایی که شاخهای از خطوط
آرامی است ،نوشته شده است (عباسی .)35 :1390 ،این نكته بیانگر نفوذ زبان آرامی حتّی
در مرکز امپراتوری هخامنشی است که بعدها در دورة سلوکیان و پارتیان نیز مورد
استفاده واقع میشده است (.)Shaked, 1986: 259
نكتة قابل توجه در این دوره تأثیر زبانهای ایرانی بر گویشهای مختلف آرامی است.
دراین دوره است که همجواری زبانهای ایرانی با گویشهای مختلف آرامی و تأثیر و تأثر
آنها بر یكدیگر خود را بخوبی نشان میدهد .در آرامی بابلی یهودی و مندایی و نیز در
سریانی شرقی تعداد زیادی واژة قرضی ایرانی دیده میشود .گویشهای غربی مانند
سریانی فلسطینی و آرامی یهودی جلیلیهای 29نیز شامل تعداد محدودی از واژههای
قرضی ایرانی می شود؛ ولی این تعداد به اندازة لغات ایرانیی نیست که در گویشهای
شرقی دیده می شود .زبان آرامی مرکزی نیز تعداد بسیار محدودی از لغات ایرانی را در
خود دارد ()Shaked, 1986: 256؛ با وجود این باید گفت در دورة میانه زبان آرامی
کارکرد قبلی خود را تا حدی از دست داد؛ یعنی دیگر به عنوان زبان اداری حكومت به
کار نمیر فت؛ اما کاتبان آرامی همچنان نفوذ خود را در دربار حفظ کردند .نشانة این
امر وجود هزوارش ،یعنی کلماتی با امالی آرامی در خط پهلوی است .از سوی دیگر
گویش غربی زبان آرامی به نام سریانی 30نیز به یكی از مهمترین زبانهای علمی ،مذهبی
و ادبی دورة میانه تبدیل شد .از سوی دیگر ادیان مختلفی نیز در دورة میانه از
گویشهای دیگر زبان آرامی برای بیان عقاید و ضبط متون مقدس خود سود بردهاند.
برخی از این ادیان توسط اقوام غیر ایرانی به ایران وارد شده و برخی نیز متعلق به خود
ایرانیان است .در بخشهای بعد به این موارد خواهیم پرداخت.
 4-1هزوارش

هزوارشها کلماتی به زبان آرامی است که به خط پهلوی نوشته میشد و ظاهراً موقع
خواندن معادل فارسی میانة آنها تلفظ میشده است؛ مثالً ( MNقس :عربی «مِن»)
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مینوشتند و «از» میخواندند .علت وجود هزوارش در خطوط ایرانی میانه این است که
از دوران هخامنشی کاتبان آرامی به ثبت و ضبط دواوین و امر دبیری و منشیگری در
ایران اشتغال داشتند و همین امر نیز موجب اقتباس خطوط ایرانی از خط آرامی شد؛
بدین ترتیب کاتبان آرامی ،که به زبان خود تسلط بیشتری داشتند ،هنگام نوشتن زبانهای
ایرانی معادل برخی از کلمات را از زبان خود مینوشتند .کلمات هزوارش بیشتر شامل
حروف اضافه ،ضمایر ،بن افعال و برخی نامهای ویژه بود که کاربردشان در زبان زیاد
بود و نگارش معادلهای آرامی برای این دبیران متناسبتر و سهلتر مینمود (باقری:1390 ،
 91و  .)90وجود هزوارش در خطوط ایرانی نشانهای از حضور قاطع و تأثیرگذار کاتبان
آرامی نژاد در دربار پادشاهان ایرانی بوده است.
 4-2زبان سرياني

 4-2-1آثار زبان سرياني

ادبیات سریانی بینهایت غنی است :اغلب آثاری که به این زبان هست ،دربارة دین
مسیح و موضوعات مرتبط با آن است؛ زیرا این زبان نخست به طور گسترده برای
ترجمة متون یونانی مسیحی از جمله انجیل به کار میرفت (چگینی)439 :1382 ،؛ اما بعداً
برای ترجمة بسیاری از متون غیردینی ،مانند فلسفه و علم نیز به کار رفت .نویسندگان
آثار سریانی معموالً دو یا سه زبانه ،و تعداد زیادی از آنان ایرانیانی بودند که به سریانی
مینوشتند .نوشتن آثار علمی به زبان سریانی دو دلیل عمده دارد :یا به دلیل اینكه آنها
مسیحیان قدیمی و نودین بودهاند یا به این دلیل که آنها دربارة موضوعاتی مینوشتند که
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سریانی گونة غربی زبان آرامی است که ابتدا به عنوان زبان مذهبی مسیحیان در دعاها و
عباداتشان به کار میرفت (چگینی .)439 :1382 ،سریانی در اصل گویش آرامی غربی رایج
در ادسا 31بوده است که به مهمترین زبان نوشتاری و گفتاری مسیحیان در دورة ساسانی
از مصر تا آسیای صغیر و سوریه و ایران و بینالنهرین و تا حدی هند تبدیل شد .تاریخ
نخستین آثار و نوشتههای سریانی به قرن اول میالدی بازمیگردد .مسیحیان شرقی که
تحت حكومت مستقیم ساسانیان زندگی میکردند یا دستکم تحت نفوذ فرهنگی آنان
بودند ،این زبان را از قرن چهارم تا هشتم به صورت گستردهای رواج دادند و شكوفا
نمودند .پس از حملة اعراب به ایران نیز سریانی همچنان به عنوان زبان ادبی تا قرن
سیزده میالدی و حتی پس از آن به کار میرفت (.)Ciancaglini, 2006: 461

در سنتهای ادبی سریانی ریشه داشت؛ مانند پزشكی ،شیمی ،فلسفه و جز آن؛ برای مثال
تقریباً تمامی پزشكان آکادمی پزشكی جندیشاپور ایرانی و فارسزیان بودهاند در حالی
که آثار و نامههای خود را در نقاط دیگر به سریانی مینوشتند (در این مورد ر.ک:.
 Rosenthal, 1987, p. 254و )Schöffler,1980
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تعداد زیادی از آثار سریانی هم ترجمة کتابهای فارسی میانه است؛ برای مثال کتاب
حقوقی ییشوع -بُخت ،32پایتخت ایران ،که در قرن هشتم میالدی به فارسی میانه تألیف
شده بود ،پس از مرگ مؤلف آن به سریانی ترجمه شد و امروزه تنها ترجمة سریانی آن
در اختیار ما قرار دارد ()Ciancaglini, 2006: 461-2؛ بدین ترتیب سریانی به صورت
ادبیاتی غنی و متنوع در حوزة جغرافیایی بسیار وسیع گسترش یافت .این زبان تفكر و
گفتمان مسیحی را بازتاب میدهد ( .)Shaked, 1986: 256تأثیر ایرانیان و زبانهای
ایرانی به صورتی بسیار قوی در سریانی شرقی و گویشهای غربیتر آن مانند سریانی
فلسطینی دیده میشود .در سریانی غربی تعداد محدودی از واژههای قرضی ایرانی
میشود ،ول ی این تعداد به اندازة لغات ایرانیی نیست که در گویشهای شرقی دیده
میشود (.)idem
البته وجود لغات ایرانی در این متون لزوماً به معنی این نیست که مطالب آنها نیز به
ایران و تاریخ ایران قبل از اسالم مربوط باشد .در آثار ادبی سریانی هیچ مطلبی دربارة
ایران وجود ندارد .همینطور در کتابهای الهیات ،فلسفه و تفسیر نیز به ایران توجهی
نمیشود .نویسندگان بزرگی مانند آفراتس ،33افرم ،34نرسی 35و دیگران تنها برای جامعة
مسیحی مینوشتند و به ادیان دیگر و چالش با آنها عالقهای نداشتنند؛ به همین ترتیب
مترجمان سریانی که از یونانی به عربی ترجمه میکردند نیز تنها متون فلسفی و پزشكی
را ترجمه میکردند و در آثار آنان هیچ مطلبی دربارة ایران باستان دیده نمیشود .اما در
سه دسته از کتابها و رسائل سریانی اطالعاتی دربارة ایران قبل از اسالم وجود دارد:
)1نوشتههای تاریخی که شرح وقایع را به ترتیب تاریخی بیان میکند)2 .تاریخ انبیا و
قدیسان که بویژه به رفتارها ،گفتهها و سنتهای قدیسان مسیحی ایرانی میپردازد )3 .در
برخی متون جعلی مانند اعمال توماس نیز اطالعاتی هرچند ناقص و گاهی نادرست از
ایران باستان دیده میشود (.)Gignoux, 2006: 464
 4-3زبان آرامي به عنوان زبان مذهبي

تاريخچة مختصر زبان آرامي در ايران

همانگونه که پیش از این نیز بیان شد ،زبان آرامی در دورة میانه به عنوان زبان برخی از
مذاهب ایرانی و غیر ایرانی مورد استفاده بوده است .این ادیان عبارت است از)1 :
مانوی  )2مندایی  )3یهودی .در بخشهای بعدی به این موارد پرداخته میشود.
 4-3-1دين مانوي

 4-3-1-1آثار مانوي به زبان آرامي

وی کتابهای احكام یا قوانین مانویت را به آرامی نوشت که از هفت کتاب تشكیل
میشد .مانویان معتقد بودند که دستکم بخشی از این کتابها را روحی که آن را همزاد
مانی میخواندند به وی وحی کرده است (بویس .)26 :1386 ،نامهای این هفت کتاب که
به زبان آرامی نوشته شده بود عبارت است از( ewangelyōn zindag :انجیل زنده)،
( niyān ī zindagānنیان زندگانی)( rāzān ،رازها)( kawān ،غوالن)dibān ،
(مراسالت) ،رسالهها و مزامیر .آنچه از آثار مانوی باقی مانده تنها به زبانهای ایرانی و
قبطی 37است و تقریباً اثری از نوشتههای آرامی مانی بر جای نمانده است ( Rosenthal,
.)1962: 221
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زبان اولیة دین گنوستیسیستی مانوی در آغاز یكی از گویشهای شرقی زبان آرامی بوده
است .مانی دین خود را در قرن سوم پس از میالد در جنوب بینالنهرین آشكار کرد.
احتماالً دلیل اینكه مانی نخست دین خود را به زبان آرامی عرضه کرده این است که
وی خود را زادة بابل میدانسته است .با اینكه پدر36و مادر وی «مریم» ایرانی بودهاند،
گویا قبل از تولد وی به بابل مهاجرت کرده اند« :شاگردی سپاسگزارم که از بابل نشأت
یافتهام .نشأت یافته ام از بابل زمین و بر در راستی ایستادهام .جوانی هستم شاگرد از
بابل زمین» ( c7بند  :29به نقل از :وامقی .)23 :1378 ،از سوی دیگر به گفتة ابن ندیم پدر
مانی در دست میسان (دشت میشان) به گروه مغتسله پیوست (همان .)24 :مغتسله به
احتمال از غنوسیان تعمیدی و از پیروان الخسای بوده اند .مانی نیز ظاهراً با پدرش در
سن چهار سالگی به میان آنها رفته و در کنارشان میزیسته است (بویس.)11 :1386 ،
بی تردید زبان مغتسله آرامی بوده و مذهب آنان نیز بسیار به صابئین یا مندائیان نزدیك
بوده است که در بخش بعد به آن خواهیم پرداخت .ولی مانی زبان دین مانوی را
بسرعت به زبان فارسی میانه تغییر داد که برای انتقال مباحث دینی به نودینان مفیدتر
بود.

 4-3-2دين مندايي
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فرقة گنوستیسیستی دیگری که پیروان آن از زبان آرامی برای ضبط متون مقدس خود
استفاده میکردهاند ،منداییسم 38است که ادبیاتشان تا حدی حفظ شدهز فعالیت این فرقه
به زمان ساسانیان (حدود  2000سال پیش) بازمی گردد .از این فرقه آثار بسیار قابل توجهی از
گویش شرقی آرامی وجود دارد ( .)Drower, 1937: 9 & Macuch, 1965: 12
مندائیان ساکن جنوب غربی ایران و عراق هستند .مندائیان خود را همان صابئین
قرآن و پیروان یحیای پیامبر میدانند .طبق اسناد و مدارک هم آنان تحت آموزههای
یحیای پیامبر به این دین گرویدهاند .مهاجرت این قوم به ایران مقارن با حكومت
اشكانیان دانسته شده است .مندائیان بعد از یهودیان ،قدیمیترین مهاجران غیر آریایی به
ایران هستند (عباسی .)26 :1390 ،به نظر میرسد کوچاندن مندائیان به ایران و بینالنهرین
هم به دستور نبوکد نصر (بخت النصر) در حدود  1800سال پیش از فلسطین انجام
شده باشد (همان)  .دالیل زیادی بر وجود مندائیان در پیش از اسالم وجود دارد .نام
مندائیان چند بار در قرآن ذکر شده است؛ برای مثال« :ان الذین آمنوا والذین هادوا و
النصاری و الصابئین من آمن باهلل و الیوم اآلخر» (بقره)62 :؛ «ان الذین آمنوا والذین
هادوا والصابئون و النصاری» (مائده .)69 :این نكته نشان میدهد که مندائیان پیش از
اسالم به عنوان گروهی بزرگ و مهم مطرح بودهاند.
 4-3-2-1آثار مندايي به زبان آرامي

مهمترین کتاب مقدس صابئین یعنی کنزه ربا 39به معنی «گنج متعالی» ،که تلفظ فارسی
آن گنزا ربّا است به زبان آرامی در حد فاصل دورة ساسانیان یا فتح اسالمی تدوین شده
است (حزباییزاده .)33 :1390 ،در فصل هجدهم این کتاب فهرستی از پادشاهان پارتی و
ساسانی ارائه شده است که به خسرو پسر هرمز منتهی میشود .این بخش با این
پیشبینی به پایان میرسد« :پادشاهان عرب جانشین پادشاهان عرب میشوند و هفتاد و
یك سال حكومت میکنند» که به غلبة عباسیان بر امویان اشاره دارد؛ اما در پیشبینی
مدت زمان حكومت عباسیان اشتباه میکند.
مندائیان در زمان پارتیان و ساسانیان ساکن بینالنهرین و خوزستان بوده ،و تحت
فرمان سلسلة میسانی در کرخه یا دشت میشان فعلی در استان خوزستان زندگی

تاريخچة مختصر زبان آرامي در ايران

میکردهاند .از این دوره سكههایی به دست آمده است که به  124سال قبل از میالد باز
میگردد .در سال  1980هم تعدادی از باستانشناسان ایتالیایی در ناحیة کیش عراق
تعدادی ظروف سفالی یافتند که به عباراتی به زبان مندایی منقش بودد و به اواخر دورة
ساسانی تعلق دارد (عباسی .)35 :1390 ،در متون مانی هم ذکر مندائیان آمده است .مانی
این گروه را ( absodagآبشودگ) به معنی مغتسله یا تعمیدی و جامعة تعمیدیان را
( absodagiftآبشودگیفت) مینامد.
 4-3-3دين يهودي
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برخی وقایع تاریخی حضور پر فراز و نشیب اقوام عبرانی را در دورة میانه نشان
می دهد؛ برای مثال در عهد اردشیر سوم ،وی فرمان داد که بسیاری از ساکنان اریحا را به
ناحیه هیرکانی (گرگان و مازندران امروز) بازگردانند؛ زیرا آنها از پرستش آناهیتا سر باز
زده بودند (لوی .)205 :1334 ،این عمل احتماالً واکنشی به جنبشهای اعتراضی آنها نیز
بوده است ( . )Leob, 1977: 275پادشاهان اشكانی به نسبت پادشاهان آخر هخامنشی از
نظر دینی بسیار مداراگر و انعطافپذیر بودند .در دورة اشكانی یهودیان هیچ شكایتی از
وضع بد و نامساعد نمی کنند؛ بلكه آنها به پادشاهان اشكانی به عنوان دوست و
یاریدهنده نگاه میکردند و حتی در کنار اشكانیان با دشمنانشان میجنگیدند .در مقابل
اشكانیان هم به آنها خودمختاری محلی اعطا کرده بودند .این حكومت خودمختار در
نهاردیا40در شمال بغداد بود و یك ساتراپ مستقل نیز در آدیابن 41در شمال غربی
زاگرس وجود داشت .به عالوه تعداد زیادی کارمند دفتری نیز در دستگاه حكومت
پارتیان فعال بودند که از اقوام آرامی زبان بودند ( .)Idemاما در دورة ساسانی موقعیت
برای این افراد بسیار دشوار میشود .ساسانیان اقوام آرامی زبان عبرانی را در شوش و
شوشتر و عیالم (خوزستان) و سواحل دریاچة ارومیه و سواحل دریای کاسپین و
همدان و نهاوند و اصفهان و احتماالً کردستان و فارس تحت کنترل داشتند .آنها
امتیازات خودمختاری این اقوام را لغو کردند .مهمترین مشكل اقلیتهای قومی در دوران
ساسانیان سختگیری و تعصب مذهبی این پادشاهان بود .دین زردشت در زمان اردشیر
اول به عنوان مذهب رسمی اعالم شد و او بود که سلسله مراتب اداری -مذهبی مغان
را پایه گذاشت .نویسنر 42ادعا میکند که این کارمندان مذهبی شدیداً مذاهب دیگر را
آزار میدادند .جانش ین اردشیر ،شاهپور اول مدارای بیشتری نسبت به مذاهب دیگر

نشان می داد .ولی روحانی ارشد او کرتیر خصومت شدیدی با مذاهب دیگر داشت و
پس از شاهپور وی پیروان ادیان دیگر را سرکوب کرد ( .)Leob, 1977: 277اما در زمان
شاهپور دوم هزاران نفر از اقوام عبرانی از ارمنستان بازگردانده و در اصفهان ساکن
شدند .این روند تعصب دینی تا زمان یزدگرد دوم همچنان ادامه داشت .در زمان او
روحانیون زردشتی تقریباً آزادانه حكومت میکردند .در حدود سالهای  460تا 480
میالدی سرکوب اقلیتها به اوج خود رسید .در این دوره دو نفر از روحانیون زردشتی به
دست یهودیان کشته شدند .به همین دلیل نیمی از مردم این قوم ،که ساکن اصفهان
بودند به دار کشیدند و کودکانشان را مجبور به تغییر کردند .عالوه بر همة این مسائل،
انقالب مزدکیان ،که بر اساس دسترسی یكسان به داراییهای عمومی شكل گرفته بود نیز
وضع را برای اقوام عبرانی ساکن ایران بسیار دشوار کرد .به همین دلیل بسیاری از آنها
مجبور شدند به فلسطین مهاجرت کنند .از سوی دیگر یهودیان استانهای غربی و
ارمنستان و تیسفون نیز زیر فشار مسیحیان آن ناحیه بودند که تحت تأثیر حكومت
بیزانس باپتیسم را تبلیغ میکردند.
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 4-3-3-1آثار يهودي به زبان آرامي

آثار آرامیی که از یهودیان در دورة میانه بر جای مانده ،ادامة اسناد مذهبی دورة باستان
است .از این دوره اسناد اداری زیادی به دست نمیآید .اما آثار مذهبی فراوانی در این
44
دوره نوشته شده است .از میان همة این آثار مهمترین آنها تلمود بابلی 43و مدرسی
است که در ادبیات یهودی ربیونی 45تولید شده است و به همین دلیل میتوان گفت به
سنت شفاهی جوامع یهودی شرقیتر ارتباط دارد .تلمود به معنی آموزش از فعل ثالثی
عبری المد یعنی یاد داد میآید و با واژه تلمیذ و مشتقات آن در زبان عربی ارتباط دارد.
تلمود کتاب بسیار بزرگی است که احادیث و احكام دین یهود و فتاوی فقیهان این قوم
را در بر دارد (برای توضیحات بیشتر در مورد تلمود ر.ک )Eisenstein, 1906, v.7: 1-39 :.و
باید گفت بخشهایی از آن با دید نژادپرستانة شدید نگاشته شده است .میشنا یا مشنه به
معنی «تكرار و تلقین» کتابی است که یكی از دینپژوهان یهودی به نام خاخام یهودا
هناسی با جمعآوری مكتوبات متفرق هالخایی در یكجا تدوین نمود و به صورت
کتاب ویژة تورات شفاهی درآورد .مجموعة هناسی در همة مدارس عبرانی آن زمان
پذیرفته شد و جای آثار پیشین را گرفت .میشنا حاصل کار شش نسل از تنائیم یا
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ادبیات تلمودی به صورت ادبیات پساتلمودی تا اوایل دورة اسالمی ادامه مییابد
و به صورت ادبیات گائونی 47درمیآید .این ادبیات اغلب شامل مباحث مذهبی است؛
مانند سؤالها ی فقهی و حقوقی ،مناسك مذهبی ،مناجات ،الهیات ،آفرینش و تاریخ
اساطیری .این ادبیات از نظر زبانی بسیار نزدیك به ادبیات مندایی است ( Shaked,
 )1986: 256که پیش از این دربارة آن گفته شد.
در اغلب این کتابها بویژه کتابهایی که به زبان آرامی بابلی نوشته شده است ،تعداد
زیادی واژة قرضی ایرانی وجود دارد .واضح است که تعداد بیشمار واژگان قرضیی که
در زبان آرامی یهودی بابلی دیده میشود ،یكباره و در یك دورة زمانی کوتاه وارد این
زبان نشده است؛ بلكه به دلیل مجاورت طوالنی این زبان با زبانهای ایرانی تعداد زیادی
واژة ایرانی وارد این زبان شده است .بنابراین الیههای تاریخی گوناگون واژههای قرضی
باید از هم جدا شود .تفكیك و تمایز این واژگان تنها به صورت زبانشناختی و از طریق
قواعد شناخته شدة تحوالت آوایی 48امكانپذیر است (.)Shaked, 1986: 257
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 .5زبان آرامي پس از اسالم
اقوام آرامی زبانی که پیش از اسالم در ایران حضور داشتند ،پس از اسالم نیز با همان
شیوهها به حیات خود ادامه دادند .البته بجز یهودیان که به دالیل نامعلومی ،اغلب آنان
زبان آرامی خود را به نفع زبان فارسی رها کردند .در جوامع یهودی زبان آرامی به
گونهای خاص ادامه مییابد که در ادامه خواهیم گفت .اما در بقیة جوامع شاهد تحول
زبان آرامی میانه به آرامی نو هستیم .البته امروزه مانند بسیاری از زبانها و گویشهای
دیگر ،گویشهای آرامی نیز تحت تأثیر گویشها و زبانهای ایرانی محلی قرار گرفته و
برخی از ویژگیهای خود را از دست داده است .به دلیل مجاورت جغرافیایی این
تأثیرپذیری اغلب از کردی و ترکی بوده است .فارسی نیز که زبان رسمی ایران است بر
این زبانها و گویشها بسیار تأثیر گذاشته است.
از نظر زبانشناسی ،آرامی نو چهار شعبه دارد که دو مورد اول آن در ایران دیده
نمیشود)1 :آرامی جدید غربی در معلوله و دو روستای شمال غربی اطراف دمشق در
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سوریه  )2گروه طوریو 49در طورعابدین در ترکیه شمالی  )3مندائی جدید در جنوب
عراق (بصره) و خوزستان (خرمشهر و اهواز)  )4آرامی نو شمال غربی 50که گویشهای
بیشماری در امتداد رود دجله در کردستان و آذربایجان (عراق ،ترکیه و ایران) دارد
( . )Windfuhr, 2006: 406اغلب این گویشها غیر از گویش مندایی در جوامع مسیحی
رواج دارد و به صورت طبیعی ادامة آرامی میانه است .تعداد جوامع یهودی که هنوزبه
زبان آرامی سخن میگویند بسیار اندک است.
از این میان گویش آرامی نو شمال غربی بسیار غیر عادی است .انشعابهای گویشی
در این ناحیه از یك سو تحت تأثیر مكان جغرافیایی است و از سوی دیگر تحت تأثیر
فرقة مذهبی .در مناطق خاصی برای ساکنان یك روستا یا شهر ،که گویشوران آرامی
مسیحی و یهودی دارند ،گویش مسیحیان برای گویشوران یهودی قابل فهم نیست .به
همین دلیل این گونه جوامع تحت سیطرة زبان غالب (کردی ،ترکی ،فارسی یا زبانهای
ترکیبی) قرار میگیرند و دو زبانگی 51و حتی سه یا چهارزبانگی 52در این جوامع ،بسیار
رایج است (.)Windfuhr, 2006: 406
با توجه به آنچه گفته شد از آنجا که زبان آرامی اقوام مندایی و مسیحی ادامة همان
روند دورة میانه است و دچار تحول اساسی نشده است به صورت مختصر اشارهای به
زبان آنها خواهیم کرد .اما با توجه به تغییر اساسی در زبان اقوام یهودی ایران قدری
مفصلتر به آنها خواهیم پرداخت.
 5-1زبان آرامي يهوديان پس از اسالم

گفتیم که به دالیل نامعلومی پس از پیروزی مسلمانان در ایران در حدود قرن هفتم
میالدی ،اغلب یهودیان ایران ،زبان آرامی خود را رها میکنند و به زبان فارسی روی
می آورند .در این دوران اغلب کتابها و اسناد رایج به فارسی و کمتر به آرامی نوشته
می شود .یكی از اولین توصیفاتی که از زبان رایج اقوام عبرانی پس از اسالم در دست
است ،گفتههای بنیامین بن تودال 53در حدود قرن ششم هجری قمری است .وی که
جهانگرد است در سال  1165میالدی سفر خود را آغاز میکند و در زمان سلطان سنجر
در ایران بوده است .وی با عدهای از یهودیان در همدان ،شیراز ،اصفهان ،شوشتر و
رودبار قزوین دیدار کرده است .طبق گفتههای وی برخی اقوام عبرانی آن دوران ،که از
عمادیه تا گیالن پراکنده بودهاند به آرامی صحبت میکرده اند (لوی .)193 :1334 ،بنابراین
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روشن است که در دوران اسالمی زبان اقوام عبرانی ایران به فارسی و آرامی منحصر
میشود .البته کمتر گزارشهایی از برخی کتابها به زبانهای ایرانی دیگر نیز در دست
است؛ برای مثال در سرحدات ایران و عراق برخی عبرانیان ساکن هستند که آداب
شرعی خود را از روی کتابی به نام «دیوان کبری» انجام میدهند که به زبان کردی است
(لوی .)188 :1334 ،اما زبان غالب عبرانیان در دورة اسالمی فارسی است .حتی اقوامی از
عب رانیان که در قفقاز و داغستان ساکن هستند و امروزه مسلمان شدهاند به زبان فارسی
مسلط هستند.
البته در میان جوامع یهودی ایران ،که به گویشهای ایرانی سخن میگویند ،زبانی نیز
رایج است که آن را «لوتری» یا «لوترایی» 54مینامند .یار شاطر معتقد است «لوترایی»
همان  lo-torahبه معنی غیر توراتی است و در اصل یعنی غیر عبری ( Yarshater, 1977:
 .)2این زبان (یا به عبارت بهتر نیمزبان )55در گلپایگان ،خمین ،همدان ،خوانسار ،کاشان،
تویسرکان ،کرمانشاه ،نهاوند ،اراک ،مالیر ،اصفهان ،یزد ،کرمان ،شیراز ،مشهد و تهران
رایج است .قدیمترین اطالع از این زبان در حدود العالم آمده است .در این کتاب گفته
شده است که مردم استرآباد به دو زبان لوتری و گرگانی صحبت میکنند .در لغت فرس
هم ذیل «لیت» آمده است :لیت ،نوعی گیاه است و در لوترا به «کاکل ذرت» گفته
میشود .سه شعر از کمال اصفهانی هم برای توصیف این لغت آمده است .در اشعار
سوزنی هم دو لغت «زیف» به معنی زشت و «دَخ» به معنی زیبا به زبان لوتری نسبت
داده شده است که در لوتری امروز موجود نیست (.)Yarshater, 1977: 2
زبان لوترایی زبانی آمیخته است؛ بدین معنی که ضمایر ،صفات و بسیاری از نامها و
پایههای فعلی و همین طور تعدادی از حروف اضافه سامی (عبری و آرامی) است؛ در
حالی که پایانههای فعلی ،پیشوندهای حالتی 56و ضمایر پیچسبی ،57تعداد زیادی از
ادات 58و همینطور نحو و ساخت جمله ایرانی است (.)Ibid: 1
البته عناصر آرامی تنها در نیمزبان لوتری امروز دیده نمیشود .بلكه این عناصر و
لغات از دیرباز در متون فارسی -عبری ،یعنی متونی که به زبان فارسی و خط عبری به
نگارش درآمده نیز به کار می رفته است .این عناصر اغلب در متونی دیده میشود که
جنبة دینی دارد و احتماالً به عنوان منابع کمكی برای فهم مطالب کتاب مقدس به کار
میرفته است .عناصر آرامیای که در متون فارسی -عبری به کار رفته دو دسته است:
نخست ،عنصر واجی «الف» آرامی (زاید) در انتهای برخی لغات عربی و فارسی؛ دوم،

لغات آرامی (برای توضیحات بیشتر در مورد متون فارسی -عبری ر.ک :.نوروزی-123 :1391 ،
.)105

 5-2زبان آرامي منداييان پس از اسالم
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برخالف یهودیان ،که پس از اسالم زبان آرامی خود را به نفع زبان فارسی رها کردند،
صابئیان مندایی همچنان به زبان آرامی خود پایبند ماندند .در منابع متقدم و معتبر پس از
اسالم پژوهشهای نسبتاً زیادی دربارة صابئیان مندایی دیده میشود؛ برای مثال ابوریحان
بیرونی ،مسعودی ،ابن ندیم و حمزة اصفهانی از دانشمندانی هستند که دربارة مندائیان
به تحقیق پرداختند .یكی از اولین روایاتی که دربارة حضور مندائیان پس از اسالم
وجود دارد ،ماجرای برخورد مأمون ،خلیفة عباسی با آنهاست که ابویوسف ایشع
نصرانی آن را درکتاب کشف از مذاهب رانیان نقل میکند :مأمون به قصد تاخت و تاز
به روم از دیار مضر می گذشت .مردم به استقبال وی رفتند .در میان آنها عدهای از
حرانیان بودند که شیوة لباس پوشیدن و هیأت ظاهری آنها با بقیه تفاوت داشت بدین
شیوه که قبایی بر تن داشتند و موی سر و ریش خود را بلند نگاه میداشتند .مأمون از
ظاهر آنها نا خشنود گردید و پرسید شما از کدام مردم هستید؛ اهل ذمهاید؟ گفتند
حرانیان هستیم .گفت یهودی هستید؟ نصارا هستید؟ مجوس هستید؟ و آنها گفتند نه.
مأمون گفت پس شما همان اصحاب الرأس دوران پدر من هستید و ریختن خون شما
مباح است .گفتند ما جزیه پرداخت میکنیم (عباسی .)13 :1390 ،این ماجرا و بسیاری از
روایات دیگر ،که در مورد مندائیان و صابئیان در منابع مختلف نقل شده است ،نشان
می دهد که این قوم همچنان در ایران و عراق به حیات خود ادامه دادهاند .این حیات ،به
همان شكل سابق خود تا امروز تداوم داشته است .یكی از جدیدترین و معتبرترین
پژوهشها در مورد شناخت مندائیان ایران را دراور 59انجام داده است .دراور تعداد
صابئین خوزستان را در سال  1937به استناد یك هبر دینی حدود  200نفر میداند .زبان
کتاب مقدس این قوم هنوز آرامی است .اما امروزه بسیاری از صابئین ایران و عراق قادر
به تكلم به زبان آرامی نیستند .تنها کاهنان و علمای دینی این قوم بر این زبان تسلط
دارند .بسیاری از صابئین نیز از علمای خود گله میکنند که حاضر به آموزش این زبان
به آنها نیستند (.)Drower, 1937: 33-34
 5-3زبان آرامي مسيحيان پس از اسالم
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امروزه در ایران ،جوامع مسیحی که به آرامی نو سخن میگویند ،عموماً در مناطق
روستایی و شهرهای کوچك آذربایجان ،اطراف دریاچه ارومیه و کردستان (و مناطق
مجاور ترکیه و عراق) همچنین در شهرهای بزرگ مانند کرمانشاه (باختران) ،همدان،
سنندج ،نیز تهران و شهرهای دیگر زندگی میکنند .گویشوران آرامی مسیحی به دو
فرقة بزرگ تقسیم میشوند که هر دو مایلند آشوری 60خوانده شوند )1 :آشوریان
نسطوری غربی 61که به کلیسای کهن غربی وابسته هستند و عنوان آشوری برای آنها
مناسب است )2 .کاتولیكها که به کلیسای کلدانی وابسته هستند و در اصل باید
آشوری -کلدانی 62خوانده شوند .فرقة دوم در قرن  16از نسطوریان جدا شده اند و
کلیسای کاتولیك کلدانی آنها را پذیرفته است (.)Windfuhr, 2006: 405
گویشوران هر دو فرقه عالوه بر گویش محلی به زبان ادبی معیار آشوریان نیز
آشنایی دارند .این زبان معیار ادبی برای آرامی نو مسیحی ،سریانی کالسیك 63است که
در دهة  1830توسط مبلغان مذهبی امریكایی پروتستان و سپس توسط مبلغان مذهبی
فرانسوی الزاریست و توسط مبلغان مذهبی روسی ارتدوکس تا پایان قرن نوزدهم رواج
داده شد .این زبان ادبی معیار بر زبان بومی ناحیه ارومیه بنا شده است.
جالبترین گویش آرامی نو مسیحی ،آرامی «کردی» است که البته در برخی نواحی
آذربایجان تحت تأثیر ترکی نیز قرار گرفته است .در این گویش اغلب قواعد ساختواژی
صرفی (قواعد ساخت ریشه های اسمی و فعلی) باقی مانده است .به عالوه تمایز انواع
و جنسها نیز در این گویش حفظ شده است که شاید وجود جنس در انواع کردی (نیز
مانند زبانهای ایرانیِ گورانی در کردستان جنوبی و زازا -دیمیلی در شرق ترکیه) نیز در
این امر تأثیر داشته است .در این گویش همچنان جایگاه نحوی آغازی عبارت اسمی
دیده میشود .اما نظام فعلی و نحو جمله و وابستهسازی مانند اغلب مشمول تحول
دستوری شده؛ همانگونه که در بسیاری از زبانهایی که با هم تماس این فضاهای
دستوری دچار تحول شده است .پژوهشگری به نام گاربل 64درصد واژگان قرضی
آرامی آذربایجان را محاسبه کرده است .این واژههای قرضی اغلب کردی و ترکی است:
نامها ،%68.96 :صفات ، %23.5 :مادههای فعلی ، %28 :حروف اضافه ، %59 :ادات،%54 :
تكواژهای مقید تصریفی .)Windfuhr, 2006: 407(.%73
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نتيجهگيري
آرامی یكی از زبانهای بسیار تأثیرگذار در تاریخ ایران بوده است .از دورة هخامنشی
کاتبان آرامی وظیفة ثبت و ضبط اسناد و مكاتبات اداری امپراتوری را بر عهده داشته
اند .در همین دوره است که زبان آرامی به عنوان زبان اداری و میانجی والیات و ایاالت
امپراتوری هخامنشی انتخاب میشود .البته پیش از این تاریخ نیز زبان آرامی ،زبان
میانجی امپراتوری آشور و بابل بوده است و به نوعی میتوان گفت هخامنشیان به نوعی
از آشوریان و بابلیان پیروی کرده اند.
عالوه بر این در دورة باستان یهودیان تبعیدی طی چند مرحله به ایران وارد
میشوند و زبان آرامی را با خود به ایران میآورند .زبان گفتاری یهودیان در آن دوره به
آرامی تغییر کرده بوده و کمکم به عنوان زبان مذهبی آنان نیز به کار میرفته است .از
همین دوران است که همسایگی و مجاورت زبانهای ایرانی با زبان آرامی و تأثیر و تأثر
آنها بر یكدیگر آغاز میشود .در همین دوران در نامههای اداری هخامنشیان که به زبان
آرامی نوشته میشده است ،تعداد زیادی واژة قرضی ایرانی دیده میشود.
در دورة میانه زبان آرامی کارکرد اداری خود را تا حد زیادی از دست میدهد و با
گویشهای مختلف خود مانند سریانی ،مندایی ،فلسطینی ،بابلی و جز آن به عنوان زبان
دینی و زبان علمی رواج مییابد .مهمترین گویش آرامی در دورة میانه ،سریانی است که
به عنوان زبان علمی میانجی از مصر تا هند رواج داشته است و اغلب کتابها و رسائل
علمی ،بویژه در حوزة بینالنهرین و جنوب غربی ایران در این دوران به زبان سریانی
نوشته می شده است .گویشهای دیگر آرامی اغلب به عنوان زبان دینی و گفتاری
یهودیان ،مسیحیان ،نسطوریان و مندائیان به کار میرفته است .در این دوران نیز تأثیر
زبانهای ایرانی بر برخی از گویشهای آرامی مانند آرامی یهودی بابلی بسیار چشمگیر
است.
پس از اسالم زبان آرامی میان مسیحیان و مندائیان به عنوان زبانی مذهبی و قومی به
حیات خود ادامه می دهد .اما عدة زیادی از یهودیان ایران زبان آرامی را به نفع زبان
فارسی و زبانهای محلی ایرانی رها میکنند .در میان این عده زبان یا نیمزبانی رواج
مییابد که جایگزین زبان آرامی میشود .این زبان لوترایی نام دارد و زبانی آمیخته از
آرامی ،عبری و زبانهای ایرانی است .اما در عین حال عدهای از یهودیان ایران که در
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پينوشت

15. Yaʿudite
16. Samalian
17. Bowman
18. Aḥiqar
19. Aswan
20. Aršām
21. Babylon
22. Susa
23. Neḥtḥūr
24. Fast-Days

1. Chaldean
2. Nabatean
3. Syrian
4. Assyrian
5. Old Aramaic
6. Imperial Aramaic
7. Middle Aramaic
8. Classical )Late( Aramaic
9. New Aramaic
10. Suti
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غرب و شمال غربی ایران ساکن هستند ،همچنان زبان آرامی خود را حفظ کرده اند.
مندائیان نیز همچنان آیینها و مراسم مذهبی خود را به زبان آرامی انجام میدهند .اما
برخی از آنان امروزه نمیتوانند به زبان آرامی صحبت کنند .مسیحیان ایران (هر دو فرقة
نسطوری و کاتولیك) نیز که خود را آشوری مینامند ،همچنان زبان آرامی خود را حفظ
کرده اند .اما به دلیل نفوذ و گسترش زبانهای محلی و زبان رسمی (فارسی) زبانشان از
نظر صرف و نحو دچار تحوالتی نیز شده است.
به طور کلی میتوان گفت گویشوران آرامی شمال شرقی در مناطق غربی فالت و
بخش غربی زاگرس تقریباً  3000سال با زبانهای ایرانی در تماس بوده اند .این تماس
از سه طریق به وقوع پیوسته است /1 :مهاجرت یهودیان از بینالنهرین که به قرن  8قبل
از میالد بازمیگردد /2 .مهاجرت مسیحیان به ایران که در دورة پارتیان انجام شده است.
 /3مهاجرت مندائیان به ایران در قرن  3پس از میالد.
مهاجرت یهودیان از بینالنهرین و بابل به دلیل تبعید یا مهاجرت آغاز شده است.
این اقوام عموماً در روستاها و شهرهای شمال غربی ،مرکز ،جنوب غربی ایران و
شهرهای بزرگ همدان ،اصفهان و شوش ساکن شده اند .مهاجرت مسیحیان نیز از
شمال سوریة امروزی آغاز شده است .این اقوام نیز در نواحی مشابه یهودیان سكنی
گزیده اند .مهاجرت مندائیهای گنوستیك نیز احتماالً از فلسطین اردنی و از طریق
حران و مدیا به ایران کوچکردهاند .این اقوام از ابتدا در جنوب غربی بین النهرین و
نواحی مجاور خوزستان ساکن بوده اند.
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25. Elephantine
26. Bagōhī
27. Maccabean
28. Judas Maccabaeus
47. Gaonic
48. phonetic change
49. Ṭuroyo group
50. NENA
51. Bilingualism
52. tri- and quadrilingualism
53. Benjamin ibn Tudela
54. Loterā’i
55. Half-Language
56. Modal Prefixe
57. Suffix Pronoun
58. Particle
59. Drower
60. Assyrians
61. the East Syriac Nestorians
62. Assyro-Chaldeans
63. Classical Syriac
64. Garbell

11. Ahlamie
12. Axlame
13. Ranghaya
14. Śamʿal/Yʿdy
29. Galilean
30. Syriac
31. Edessa
32. Yišōʿ-boxt
33. Aphraates
34. Ephrem
35. Narsaï
 pātīgیا  pātēgیا 36. patag
37. Coptic
38. Mandeans
39. Ginza Rabba
40. Nehardea
41. Adiaben
42. Neusner
43. Babylonian Talmud
44. Midrash
45. rabbinical
46. post-Talmudic
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ساختمان فعل در زبان

فارسي 
دکتر عباسعلي وفايي
استاد دانشگاه عالمه طباطبايي

چکيده
این مقاله با بهکار داشت تعریفهاای پایاهای و بازنماایی و نماود و نقاد آرای دستورنویساان و
دستور دانان به طرح اندیشهای نو و تازه در این زمیناة سااختمان فعال مایپاردازد و آن را باا
نگاهی جدید توصیف و مطالعه ،و با این روش آموزش ساختمان فعل زبان فارسی را نیز آسان
میکند.
کليدواژهها :دستور زبان ،فعل مرکب ،فعل ساده ،ساخت فعل فارسی
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تاریخ دریافت مقاله 1392/12/6

تاریخ پذیرش مقاله1394/6/10 :

مقدمه
فعل یكی از مقوله های دستوری زبان فارسی است .مباحث فراوانی درزمینة فعل مطارح
میشود .تقریباً موضوعات مربوط به فعل از دیگر مقولههای دستوری بیشتر اسات و باه
همین مقدارم ابهامهای فراوانی نیز هنوز دربارة فعل وجود دارد که نیازمند بررسی علمی
و دقیق است .بحث در زمینه های وجاه فعال ،گاذر فعال ،همكارد فعال ،نقاص فعال،
ساختمان فعل و غیره هنوز نیازمند پژوهشهای دقیق و علمی است تاا پاساخ روشانتری
نسبت به دادههای موجود ارائه کند .از آن میان موضوع ساختمان فعل از مساائلی اسات
که اختالف نظر زبان پژوهان و دستورنویسان درایان بااره زیااد اسات؛ ایان تفاوتهاا و
چندگانه نگریها پراکندگی در آموزش و توصیف فعل را در میان یاددهندگان و یاادگیران
موجب شده است .در این پژوهش ضمن نقاد آرا و اندیشاههاا در ایان زمیناه بناسات
روشی نو در این مورد ارائه ،و با استدالل علمی از آن دفاع شود؛ اما پیش از پرداخت به
موضوع اصلی به اختصار به برخی مسائل مقدماتی اشاره میشود.
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الف( زبان فارسي ،زباني ترکيبي است
بررسی مقوله های زبان فارسی نشان مایدهاد کاه باه اساتثنای واژههاایی کاه در دورة
نخستین یا تكوین زبان فارسی ایجاد شده ،واژههای ساده رشدی در ایان زباان نداشاته
است.از این واژگان به عنوان پایهواژه در ساخت واژههاای فاراوان زباان اساتفاده شاده
است؛ به عبارتی دیگر مقدار واژههای ساده زبان فارسی در تمام مقولههای زبانی در حد
نازل و شمار ناچیزی است .فعل زبان فارسای نیاز در سایر تااریخی خاود از سااده باه
ساخت مرکب گسترش یافته و ساختهای نخستین و ساادة آن در مقایساه باا سااختهای
مرکب در حد محدودی است تا جایی که میتوان آنها را شمار کرد در حالی کاه شامار
واژههای مرکب به دلیل ماهیات گساترش پاذیری و زایاایی آن نااممكن و غیار علمای
مینماید؛ به این دلیل سهم ساختمان ساده افعال فارسی در مقایسه باا سااختمان مرکاب
افعال فارسی بسیار کم است.
ب( ترکيب يا مرکب
در کتابهای دستور ،میان ترکیب و مرکب تفاوت چندانی لحاظ نشده است درحاالی کاه
این دو اصطالح ،کاربرد خاص دستوری خود را دارد .تبیین ایان دو اصاطالح در ورود

ساختمان فعل در زبان فارسي

روشهاي ساختواژه  /دستگاه واژهسازي زبان فارسي
دستگاه واژه سازی زبان فارسای باه نسابت برخای زبانهاا باویژه زباان عربای قاویتر و
گسترده تر است و این قوّت و گستردگی شیوه واژهسازی یكی از عوامل گسترش کمای
و کیفی واژهسازی در زبان فارسی است و این جمله تاکنون زبان فارسای را در سااخت
مقوله های دستوری زبان فارسی قوّت بخشایده و در برابار واژگاان بیگاناه نیاز قاوی و
نیرومند ظاهر ساخته است .این دستگاه به زباان فارسای ایان امكاان را داده اسات کاه
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به بحث ساختمان واژه ضروری است .با نگااه باه دساتورهای زباان فارسای مایتاوان
دریافت که واژه ترکیب تنها در دو مقوله اسم و صفت باهکاار مایرود و از آن اراده باه
مرکب نمی شود و آن زمانی است که دو واژه از مقوله اسم و یا صفت در کنار یكادیگر
قرار می گیرد و از دو واژة در کنار هم نهادة اسم  +اسم باه عناوان ترکیاب اضاافی یااد
میش ود؛ مانند کتاب علی ،باغ انگور امّا از دو واژة اسم  +صفت به عنوان ترکیب وصفی
یاد می شود؛ مانند باغ سبز و ماشین آبی و در دیگار مباحاث هرگاز از ترکیاب اساتفاده
نشده است بلكه از واژة مرکب بهره گرفته اند؛ مثالً در واژة کتابخانه یا گالب از ترکیاب
استفاده نمیشود بلكه از آن به عنوان مرکب یاد میکنند .این بدان دلیل است کاه ناوعی
خودآگاهی زبانی بین مرکب و ترکیب تفاوت ایجاد میکند؛ زیرا واژه مرکب در واژگاان
زیر وحدت دارد:
د .معنایی
ج .نحوی
ب .صرفی
الف .وحدت آوایی
مثالً در واژه «دنده سنگین» هر چهار ویژگی را میتوان مشخص کارد .باین دو واژه
هیچ واجی وجود ندارد و بدون درنگ ادا میشود و از حیث صرفی یك واژه باه شامار
است و در جمله نیز یك نقش مییابد و از حیث معنایی نیاز بار یاك مفهاوم و معناا و
شین داللت دارد .در حالی که در ترکیب این ویژگیها وجود ندارد ماثالً در بااغ حساین
بین دو واژه درنگ و فاصل واجی وجود دارد که مشخص میکند .که دو واژه است ناه
یك واژه و از حیث نقش نیز واژة دوم مضافالیه و نقش وابستگی دارد از حیث معنایی
نیز به دو مفهوم و معنا داللت میکند.
با این توضیحات باید بین مرکب و ترکیب در اصطالح دستوری تفاوت قائل شاد و
از بكارگیری آن دو به جای همدیگر پرهیز کرد؛ گرچه از حیث اشتقاق ریشاه واحادی
دارند.

بیهیچ وقفه و ناکارامدیای سیر تكاملی خود را ادامه دهد .مَجال ساخن در ایان زمیناه
در این نوشتار تنگ است و خود نگارشی ویژه میطلبد .روشهای ساخت واژه در زباان
فارسی عبارت است از:
 .1ساده
 .2مرکب
 .3مشتق
 .4مشتق ومرکب
 .1ساخت ساده
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به دورة تكوین زبان فارسی بر میگردد و واژههایی که امروز با سااخت سااده در میاان
واژه های فارسی قرار گیرند ،وجود ندارد .این روش امروز ایساتا و ناکاراماد اسات .در
مقوله های زبان فارسی امروز هیچ حرف ساده جدید نوظهور دیاده نمایشاود یاا هایچ
ضمیر سادهای که پیشتر نبوده ،و در روزگار ما ساخته شده باشد ،وجود ندارد؛ همچنین
است صفت و قید و اسم .البته به دلیل تقلیدی بودن نام آواها ممكن اسات تعادادی باه
صورت ساده در زبان فارسی راه یابد.
 .2مرکب سازي

نیرومندترین روش در ساخت واژههای زبان فارسی ،مرکبسازی است .بیشتر واژههاای
زبان فارسی در این بخش ساخته شده است ،این روش تمام مقولههای زبان فارسی اعم
از اسم ،صفت ،قید ،ضمیر یا حرف و فعل را در برمیگیرد و هر یك از مقولهها در ایان
روش زایایی و پویایی خاصای دارد .ایان روش نسابت باه روشاهای دیگار جاامعتر و
فراگیرتر است و به این دلیل زبان فارسی به عنوان زبان ترکیبی خوانده میشود که تماام
مقولهها در این روش گسترشپذیر و زایا است.
 .3اشتقاق

روش اشتقاق نسبت به روش مرکبسازی در درجة دوم اعتبار در ساخت واژه در زباان
فارسی است؛ زیرا تمام مقولههای زباان فارسای را شاامل نمایشاود؛ تنهاا مقولاههاای
دستوری هم سنخ (اسم ،صفت ،قید) میتواند از این روش در سااخت واژه بهاره یاباد.

ساختمان فعل در زبان فارسي

چنانچه مقوله های دستوری را شش مقولاه بادانیم از آن میاان فعال و ضامیر و حارف
نمی تواند از این روش زایایی داشته باشد در حالی که تمام مقولههاای زباان فارسای از
روش مرکب سازی در زایایی و گسترش پذیری واژگانی بهاره دارد؛ باه عباارت دیگار
هیچ فعل و حرف و ضمیری با افزوده شدن وندهای اشتقاقی در همان مقوله واژهسازی
ندارند؛ اما ممكن است با افزوده شدن وندهای اشتقاقی به فعل یا حرف یا ضمیر مقولاة
زبانی دیگر به نام اسم یا غیر آن ساخته شود؛ مانند
خود (ضمیر)  +ی (وند اشتقاقی) = خودی ← اسم
من (ضمیر)  +ی (وند اشتقاقی) = منی ← اسم
را (حرف)  +ی (وند اشتقاقی) = رایی ← صفت
با (حرف)  +ی (وند اشتقاقی) = بایی ← صفت
رو (فعل)  +ش (وند اشتقاقی) = روش ← اسم
توان (فعل)  +ا (وند اشتقاقی) = توانا ← صفت
امّا نمی توان با افزوده شدن وند اشتقاقی به فعل ،فعل مشتق ساخت؛ همچنین اسات
ضمیر و حرف .نتیجه اینكه روش اشتقاق تنها شامل اسم و صفت و قید مایشاود و در
دیگر مقولههای دستوری در این روش واژهای ساخته نمیشود.
این روش نیز از روشهای تلفیقی و فعال در واژهسازی زبان فارسای اسات .شااید ایان
روش را بتوان بعد از روش مرکبسازی و اشتقاق در درجه سوم اعتبار قرارداد .در ایان
روش نیز همة مقولههای دستوری زبان فارسی امكان زایایی نماییاباد و همانناد روش
اشتقاق تنها به اسم و صفت و قید امكان واژهساازی مایدهاد .مقولاه فعال و ضامیر و
حرف در این روش زایا و گسترشپذیر نیست.
در برخی از کتابها (صرف فارسی تالیف ویدا شقاقی) روشاهای دیگار چاون روش
پیوندی ،تكرار و سرواژهسازی در ساخت واژههای فارسی نام بردهاند .باا تأمال در ایان
روشااها دریافاات ماایشااود کااه روش پیوناادی و تكاارار و ساارواژهسااازی در روش
مرکبسازی یا مرکب -مشتق قرار میگیرد؛ زیرا از ترکیب و تلفیق واژهها است که واژة
پیوندی یا مكرر یا سرواژهسازی ساخته میشود؛ مانند
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 .4مشتق  -مرکب
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گفتگو دید و بازدید
سراسر
کمکم
نزاجا
نهاجا

رفت و آمد
نرم نرمك
سمت

نتیجه اینكه سه روش فعال در واژهسازی زبان فارسی امروز وجود دارد:
.3مرکب سازی و اشتقاق
 .2اشتقاق
.1مرکب سازی
هیچ واژهای در زبان فارسی خارج از این روشها ساخته نمیشود؛ به عبارت دیگر با
لحاظ ساخت ساده ،تمام مقوله های دستوری فارسی و یا واژگان در یكای از سااختهای
زیر قرار میگیرد و هیچ ساخت دیگری برای ساختمان واژههاای فارسای نمایتاوان در
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نظر گرفت:
 .1ساده ← شامل تمام مقولههای دستوری
 .2مرکب ← شامل تمام مقولههای دستوری
 .3مشتق ← شامل مقولههای اسم ،صفت و قید
 .4مشتق -مرکب ← شامل مقولههای اسم ،صفت و قید
با این مقدمه باید جستجو کرد که آیادستور نویسان از این روشها درتباین سااختمان
فعل بهره یافتهاند یا خیره به همین منظور کتابهای دستوری معتبر فارسی در ایان زمیناه
بررسی میشود:
ساختمان فعل در کتابهاي دستور زبان فارسي
ساختمان فعل در دستورهای زبان فارسی به شكلها و گونههاای مختلاف اسات و ایان
نشانگر این است که مبنای علمی در این نوع تقسیمبندی مورد توجه نبوده است .ظااهراً
در ساختمان فعل همانند دیگار مباحاث دساتوری اغلاب دساتورها روش تقلیاد را بار
تحقیق ترجیح میدهند به اختصار به نظر دستور نویسان در این باره اشاره میشود.
دستور پنج استاد
خيامپور

به دو نوع ساختمان فعل معتقد است .1 :ساده  .2مرکب که جزن دوم خود به پیشاوندی
و اسمی تقسیم شده است (ص.)66

ساختمان فعل در زبان فارسي

دستور خانلري

خانلری در دستور زبان فارسی ،ساختمان فعل را باه سااده ،پیشاوندی ،مرکاب تقسایم
میکند (ص  .)176وی در تاریخ زبان فارسای سااختمان فعال را متفااوتتار از دساتور
تقسیم ،و آن را به ساده ،پیشوندی ،مرکب ،پیشوندی مرکب ،عبارت فعلی تقسیم میکند
(ج 2ص.)113

دستور امروز

ارژنگ در دستور امروز ساختمان فعل را چهار نوع میداند که عباارت اسات از :سااده،
پیشوندی ،مرکب ،گروهی (ص .)153
دستور مفصل

فرشیدورد ساختمان فعل را به بسیط و غیربسیط و فعل غیر بسیط را نیز به پیشاوندی و
مرکب تقسیم میکند .در تقسیم بندی فرشایدورد نیاز باا بسایط (سااده) و پیشاوندی و
مرکب روبهرو هستیم (ص .)413
دستور انوري و گيوي

دستور ظرفيت فعل

طبیبزاده در کتاب «ظرفیت فعل» ،ساختمان فعل فارسی را به پیاروی از خاانلری پانج
نوع میداند .1 :افعال بسیط یا ساده  .2افعال پیشوندی  .3افغال مرکب  .4افعال پیبستی
(ناگذر)  .5عبارتهای فعلی (ص.)183
دستور زبان فارسي بر پايه گشتاري
مشكوة الدینی به صورت مستقل به ساختمان فعل اشاره نكرده است؛ اما از مباحث وی
در این اثر دریافت میشود که او نیز چون دیگران به سه نوع ساختمان فعل توجاه دارد:
 .1ساده (ص  .2 )123پیشوندی (ص .3 )118مرکب (ص.)133
دستور زبان فارسي حقشناس و همکاران
حقشناس و همكاران وی در دستور زبان فارسی خود ساختمان فعل فارسی را به چهار
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انوری و گیاوی سااختمان فعال فارسای را باه شاش ناوع تقسایم مایکنناد .1 :سااده
 .2پیشوندی  .3مرکب  .4پیشوندی مرکب  .5عبارتهاای فعلای  .6فعلهاای ناگاذر یاك
شخصه (ص .)25
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نوع تقسیم کردهاند که عبارت است از .1 :بسیط  .2پیشوندی  .3مرکب  .4گروهای (ص
.)76

از این مطالب دریافت می شود دستورنویسان دربارة ساختمان فعل اتفاق نظر ندارناد
و این ناشی از دو مسئله است:
الف .توجه نكردن به دستگاه واژهسازی زبان فارسی
ب .توجه نكردن به تعریف علمی واژة مرکب
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توجه نکردن به دستگاه واژهسازي زبان فارسي
در دستورهای مورد مطالعه و نیز دیگر دستورهای زبان فارسای باه ظرفیات واژهساازی
زبان فارسی و همچنین انواع روشهای واژهسازی هیچ اشارهای نشده اسات .ایان نشاان
می دهد که این موضوع چندان مورد توجه آنها نبوده اسات .نمایتاوان از صارف زباان
سخن گفت اما به این موضوع توجه نكارد .چنانكاه پیشاتر مشاخص نشاد در دساتگاه
واژهسازی زبان فارسی ،روشهایی به نام پیشوندی و یا گروهی و یا الزم یك شخصاه و
یا عبارتی وجود ندارد و بیان شد که افعال فارسی تنها از دو ظرفیات برخاور دارناد ناه
بیشتر .هرگونه تقسیمبندی ساختمانی برای تماام مقولاههاای زباان فارسای چنانچاه باا
روشهای واژهسازی انطباق نداشته باشد غیر علمی است.
توجه نکردن به تعريف علمي واژه مرکب
اگرچه در کتابهای دستور چندان به واژة مرکب اشاره نشاده و ویژگیهاای آن برشامرده
نشده است ،چنین استنباط میشود که در نگاه آنان واژة مرکب به واژهای گفته مایشاود
که از چند کلمه ساخته شده( ،خیاامپور ،ص  )36و یا از چناد بخاش سااخته شاده باشاد
(انوری و گیوی ،ص )100یا واژهای است که از ترکیب دو واژه یا بیشتر ساخته میشود کاه
هر یك معنای مستقلی دارد (ارژنگ ،ص .)259
در تعریف علمی ،واژه مرکب به واژهای گفته میشود که بیش از یك واژه مستقل و
آزاد داشته باشد.
از اين تعريف دو دريافت مي شود:

 .1فعل گروهی و عبارتی مرکب است؛ زیارا بایش از یاك (دو یاا ساه یاا چهاار) واژه
مستقل دارد.

ساختمان فعل در زبان فارسي

 .2حرف نیز به عنوان تكواژ آزاد دستوری واژة مستقل اسات .چنانچاه هار کلماهای باا
حرف ترکیب یابد ،مرکب خواهد بود.
تعريف تازهاي از مرکب

پيشوند چيست؟
یكی از مشكالت تقسیم ساختمان فعل به انواع از جمله پیشوندی ،که در تمام دستورها
از آن یاد شده است ،بدین دلیل که گویا دستوری در آغاز این تقسیم را بهکار برده است
و دیگران نیز به تقلید ،همین تقسیمبندی را تاا باه اماروز باهکاار گرفتاه اناد .بناابراین
مشخص میشود که در این تقسیم بندی به مفهوم و کارکرد درست پیشوند توجه نشاده
و به اشتباه مقوله حرف جزن پیشوندها لحاظ شده است .در تبیین این موضاوع تعریاف
پیشوند در آثار دستوری جستجو میشود:
سميعي و همکاران
تكواژهایی که در ساخت واژه از آنها استفاده میشود ،وندها است .وندها را که تكواژهایی
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هر مقولة دستوری با مقوله دستوری ترکیب شود و معنی اتفاقی و اتحادی و نیز کااربرد
نحوی مستقلی داشته شد ،مرکب است و این ممكن است:
حرف  +فعل
اسم  +اسم
حرف  +حرف
صفت  +اسم
ضمیر  +اسم
حرف  +اسم
قید  +اسم
ویا دیگر انواع باشد
نتیجة تعریف این میشود :آنگونه که مقولة حرف با حرف ترکیب ،و حرف مرکب
ساخته میشود؛ مانند «از برای» یا حرف با اسم ترکیب ،وحرف مرکب درست میشاود؛
مانند به نزد ،همچون.
از ترکیب حرف با فعل نیز فعل مرکب ساخته ،و آنچاه سااخت پیشاوندی نامیاده
میشود به دلیل برخوردار نبودن از قاعدة علمی نامعتبر ،و این بادان اسات کاه براساتی
مفهوم پیشوند برای دستورنویسان مغفول ماندهاست .با تعریف پیشاوند روشان خواهاد
شد که هیچگاه حرف ،پیشوند نمیشود و این تعبیر نادرست و غیرعلمی است.

مقید است ،میتوان در دو گروه مهم جای داد .1 :وندهای اشتقاقی  .2وندهای تصاریفی
(ص .)85

مؤلفان در ادامه ،نمونههایی از وندهای اشتقاقی و تصریفی را ذکر مایکنناد.در هایچ
یك از این انواع حروف قرار نمیگیرد .البته خواننادگان محتارم مایدانناد کاه حاروف
وندهای مقید نیست و به همین دلیل نیز هست که در نمونههای ارائاه شاده آن کتااب،
جایی برای حروف وجود ندارد.
غالمعليزاده
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غالمعلیزاده در جای مشخصی از دستور به تعریف وند نپرداختاه اسات .وی در فصال
تكواژشناسی به تكواژهای اشاتقاقی و صارفی و دساتوری و قاموسای مایپاردازد و در
تعریف تكواژ میگوید:
کوچكترین سازة معنادار واژه است که این کوچكترین سازة معنادار ممكن اسات باا
خود واژه منطبق باشد؛ یعنی خود واژه یك تكواژ باشد به گوناهای کاه نتاوان آن را باه
تكواژهای دیگر تجزیه کرد؛ مثالً واژههاای «در ،درخات ،روح ،سابز ،زیباا ،موزائیاك،
ساانگ ،کتاااب و دفتاار» و بساایاری دیگاار (ص  .)256وی در صاافحه  259در بحثاای از
تكواژهای قاموسی و دستوری حروف را جزن تكواژهای دستوری و نهایتاً واژه میداناد

140

از این تعریف هویداست که «در» واژه است نه وند و وند نمیتواند باه عناوان واژه
تلقی شود .تنها مقولههای دستوری میتواند واژه باشد.
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ارژنگ
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(ص .)259

وندها پارهای از کلمهها است که از به هم پیوستن یك جزن معنیدار مستقل (که تكاواژ
نامیده میشود) و جزن معنیدار دیگری که هرگز به تنهایی باه کاار نمایرود (و تكاواژ
وابسته نام دارد) ساخته شده است( :فروتن ،بازارچه)در این اثر تك واژه وابساته «وناد»
نامیده شده است (ص .)253در هیچ یك از دساتورهای جدیاد مقولاه حارف باه عناوان
تكواژ وابسته به شمار نمیآید .به این دلیل ایان تعریاف شاامل حاروف زباان فارسای
نمی شود و از جهتی حرف در زبانشناسی خود گروه به شمار میآید کاه در ایان گاروه
حرف اضافهدار به عنوان هسته ،وابسته مایگیارد .پرواضاح اسات کاه ایان تعریاف را
نمیتواند شامل شود.

ساختمان فعل در زبان فارسي

مشکوة الديني

به تكواژهایی که به صورت واژه به کار میرود ولی در همان حال فهرسات بساتهای را
تشكیل می دهد یعنی تعداد آنها محدود و مشخص است؛ به عالوه معنی نقش یاا رابطاه
دستوری خاص را نشان می دهد ،واژة دستوری یا نقشی گفته میشوند .حرف اضافه (از
به ،با ،تا ،بی ،جز) حروف رابط (و ،ولی ،که .)... ،مشكوة الدینی در تعریف تكواژهاای
اشتقاقی بر آن است که تنها به عنوان پیشوند یا پسوند به همراه پایاة واژگاانی فعال یاا
غیرفعل بهکار میرود و از این راه واژه پدید میآورند ،تكاواژ اشاتقاقی گفتاه مایشاود
(ص.)29
از این تعریف دریافت میشود که حروف در زبان فارسی به عنوان مقوله زبانی واژه
است و خود تكواژ آزاد به شمار میرود .و متفاوت از تكواژهای اشاتقاقی اسات کاه از
آنها به عنوان وند نام برده میشود به عبارت دیگر حروف واژه است ناه وناد .در اداماة
گزارش از تعریف پیشوند در کتابهای دستور باه دو تعریاف دستورنویساان سانتی نیاز
پرداخته میشود:
خانلري
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اجزایی را که خود دارای معنی مستقل نیستند و جداگانه باه کاار نمایروناد اماا کلماه
تازهای از کلمة دیگر میسازند ،جزن پیوند میخوانیم .جزن پیوند اگر پیش از کلمه دیگر
واقع شود ،پیشوند خوانده میشود و اگر پس از کلمه قرار گیرد ،پسوند است (ص .)163
دربارة فعل پیشوندی می گوید :بعضی فعلها از یك ماده اصلی با یك جازن پیونادی
ساخته شده است که همیشه پیش از فعل میآید و معنی آن از فعل ،که تنها شاامل ماادة
اصلی است یعنی ساده است ،جداست؛ مثالً برآمدن ،بازآمادن ،فارو آمادن ،فرودآمادن،
فراز آمدن . ...این گونه فعلها را پیشوندی میخوانیم (ص.)177
از این تعریف دریافت میشود که خانلری میان واژه و وند تفاوتی قائال نمایشاود.
مثالها نیز گویای این است .فرو ،فرود و فاراز حتای حارف نیاز نیسات؛ اسام اسات و
نمونه های کاربردی آنها در مقوله اسم کمتر نیسات کاه اغلاب در نقاش قیادی باهکاار
میرود؛ مانند :به فراز کوه رفتم .کلمه فرودگاه از واژههای جدید است که از اسم  +وند
اشتقاقی ساخته شاده اسات .دیگار اینكاه فارو و فارود پیوناد نیسات و ایان تعریاف
ناکارامداست .اگر پیوند را به مفهوم مطلق بگیریم ،هار کلماة مرکبای نیاز از پیونادهای
اسمی ،صفتی و قیدی ساخته میشود .پیوند در دستور مفهوم خاصای دارد یاا حرفهاای
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ربط است یا آن چیزی است که در پی فعل می آید و زبانشناسان آن را وندهای تصریفی
میخوانند؛ مانند ( )5در خورده و گفته .به وضوح پیداست که تعریاف پیشاوند در ایان
داده ابتر و غیرعلمی است.
دکتر انوري و گيوي
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وندها یعنی پیشوندها و میانوندها و پسوندها تكواژهایی معنی ساز هساتند کاه معنای و
کاربرد مستقلی ندارند و به ترتیب در اول یا وسط یا آخار تكواژهاا مایآیناد و مفهاوم
جدیدی به آنها می بخشند و در برخی موارد طبقة دستوری آنها را عوض مایکنناد (ص
 .)284همچنین در ذیل فعلهای پیشوندی میگویند؛ فعلهاییاند که از یك پیشوند و یاك
فعل ساده ساخته شده اند .مهمترین پیشوندهایی که فعل و مصدر پیشاوندی مایساازند
عبارتند از :بر ،در ،نرو ،فرا ،باز ،وا ،ور (ص .)26
از تعریف پیداست که نویسندگان به اقسام تكواژ توجه ندارناد و تكواژهاایی ماورد
توجه آنان نبوده که خود واژه و یا مقوله دستوری است و تعریف ،بیش از اینكه ساختی
باشد معنایی است و ابهام نیز دارد معلوم نكرده است که مراد از وندی که به آخر تكواژ
میپیوندد ،تكواژ قاموسی است یا تكواژهای دیگر.
پرسش اساسي

آیا تكواژهایی چون« :ه ،ا ،ی ،گر» با تكواژهایی چون« :هم ،در ،از ،به ،با» یكی است؟
پاسخ این است که آن دو گروه یكسان نیست؛ زیرا گاروه نخسات مقولاه دساتوری
نیست؛ بلكه وندهای اشتقاقی است .لیكن گروه دوم مقوله دستوری به نام حارف اسات
و خود از نوع تكواژ آزاد دستوری است و به این دلیل نباید اینها را پیشوند تلقای کارد.
چنانكه بیان شد هر مقوله دستوری یا تكواژ آزاد باا مقولاة دیگاری ترکیاب شاود واژة
مرکب ساخته میشود .آنچه دستورنویسان از ساختمان فعل به عنوان فعل پیشوندی یااد
کردهاند ،بنیادی غیر علمی دارد و فعل مرکب است نه پیشوندی .با این مباحاث و ارائاه
ویژگی ظرفیت یا دستگاه واژهسازی زبان فارسی و تعریف علمی از پیشاوند ،سااختمان
جدید و متفاوتی از افعال فارسی ارائه میشود.
ساختمان فعل فارسي
ساختمان فعل در زبان فارسی دو نوع است:
 .1ساده

ساختمان فعل در زبان فارسي

 .2مرکب
ساده ساختمان فعلی است که در عنصر اصلی آن تنها یك تكاواژ آزاد باهکاار رفتاه
باشد؛ مانند گفت ،دیده باشد ،آمده است ،میروم ،شنیده بوده است.
در این فعلها یك تكواژآزاد در عنصر اصلی باهکاار رفتاه و آنهاا عباارت اسات از:
«گفت ،دید ،آمد ،رو ،شنید» .قابل ذکر است که هار عنصار اصالی فعال ممكان اسات
عناصر شخصی ،نمود ،وجه ،پی بند مفعولی ،سببی،و کمكی داشته باشد .آنها عنصارهای
غیر اصلی فعل است و تكواژ آزاد به شمار نمیآید.
مرکب ساختمان فعلی است که در عنصر اصلی آن بیش از یاك تكاواژ آزاد باهکاار
رفته باشد .در این صورت فعل مرکب دو جزن خواهد داشت :جزن نخست کاه یاك یاا
چند مقوله دستوری است همراه خوانده میشود و به جزن دوم آن ،که عنصراصلی فعال
است ،همكرد گفته میشود .از ترکیب همراه و همكرد فعال مرکاب سااخته مایشاود.
همراههای فعل هیچ نقش نحوی ندارد و با تلفیق همكرد فعل وبا داشاتن معناای واحاد
فعل مرکب بهشمار میرود.

فعل مرکب حرفي

هرگاه همراه فعل مرکب حرف باشد ،آن را فعل مرکب حرفای مایخاوانیم .ایان فعال
مرکب به دورههای نخستین زبان فارسی مربوط است و اماروزه زایاایی نادارد و دایارة
بستهای دارد .همراههای حرفی در زبان فارسی نیز شمار محدودی دارد که مهمترین آنها
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اقسام فعل مرکب
فعل مرکب به این دلیل که همراه آن چه مقولة دستوری باشد به اقسام زیر تقسیم میشود:
 .1فعل مرکب حرفی
 .2فعل مرکب اسمی
 .3فعل مرکب صفتی
 .4فعل مرکب قیدی
 .5فعل مرکب ضمیری یا ضمیردار
 .6فعل مرکب صوتی
 .7فعل مرکب ستاکی
 .8فعل مرکب آمیخته
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عبارت است از« :در ،بر ،با ،ور ،وا» .نكتة قابل ذکر اینكه برخی «فرا و فرو و باز» را نیاز
همانند «در ،بر» و همانندهای آن قرار دادهاند ولی این درسات نیسات؛ زیارا ایان ساه،
حرف به شمار نمیآید بلكه اسم و قید است.
نمونههایی از فعل مرکب حرفی :ور رفت ،در رفت  ،درگذشت ،ورشكست.
فعل مرکب اسمي

هرگاه همراه فعل مرکبی اسم باشد ،آن را فعل مرکب اسامی مایخاوانیم .فعال مرکاب
اسمی پربسامدترین فعل مرکب در زبان فارسی است و واژههای قرضی عربی کاه درآن
زبان مصدر و در فارسی اسم به شمار می آید در ساخت این فعل سهم بسزایی دارد .باه
عبارت دیگر این ترکیب فعلی در دایرة باز زبانی قرار میگیارد و زایاایی فراوانای دارد؛
مانند صحبت کرد ،آتش زد ،جوش داد ،عشق ورزید ،معامله کرد.
فعل مرکب صفتي
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چنانچه همراه فعل مرکبی از مقوله صافت باشاد ،ایان سااخت را فعال مرکاب صافتی
می خوانیم .این ترکیب در زبان فارسی در دایرة نیمه باز قرار میگیرد وگساتردگی فعال
مرکب حرفی را ندارد؛ مانند عریان کرد ،پراکنده کرد ،سست کارد ،آواره کارد ،مغلاوب
کرد ،خوار کرد ،کوچك کرد ،پاک کرد ،بلند شد.
فعل مرکب قيدي

هرگاه همراه فعل مرکبی قید باشد ،این ساخت را فعل مرکب قیدی مایخاوانیم .شامار
این نوع ساخت نیز در زبان فارسی زیاد نیست و زایایی چنادانی نادارد؛ مانناد بااالبرد
(عزیز و گرامی کرد) بیرون کرد (راندن و اخراج کردن) عقب راناد ،پایش رفات ،پاس
رفت  ،پس گرفت ،کم شد ،بیرون آورد و غیره
فعل مرکب ضميري يا ضميردار

گاه همراه فعل مرکب ضمیر است این ساخت ،فعل مرکب ضامیری خواناده مایشاود.
ضمیرهای زبان فارسی در دایرة بسته قرار میگیرد به همین جهت شمار فعلهای مرکاب
ضمیردار در زبان فارسی بسیار محدود و قابل شمارشاند .و این مقدار نیز به دورة اخیر
مربوط است .مانند :کسی شد ، ،هیچ شد
فعل مرکب صوتي

فعل مرکبی که همراه آن صوت باشد ،آن را فعل مرکب صوتی میخوانیم .این مقوله

ساختمان فعل در زبان فارسي

میتواند در مرکب اسمی قرار گیرد .به این دلیل که صوت را در بسیاری از دستورها از
مقولة دستوری بر شمردهاند ،ما آن را ویژه نهادیم .واژههای صوتی در زبان چنادان زایاا
نیست و به همین دلیل شمار این ساخت فعل نیز در زبان فارسی کم است .این سااخت
امروزه بیشتر از گذشته بهکار میرود؛ مانند :هن کردن ،هیس کردن ،اَه کاردن ،آه کاردن،
شرشر کردن ،جیز کردن ،پچ پچ کردن و ....
فعل مرکب ستاکي

هرگاه همراه فعل مرکبی ،ساتاک ماضای یاا مضاارع باشاد ،آن را فعال مرکاب ساتاکی
می خوانیم .فعل مرکب ستاکی در زبان فارسی در دایرة نیمه باز قرار دارد؛ زیارا ساتاکها
در جایگاه اسمی بهکار میرود و ساخت فعل مرکب اسامی نیاز در زباان فارسای زیااد
است؛ مانند جَست زد ،شكست داد ،گذشت کرد ،دید زد ،کشت کرد ،تااب داد ،رقاص
کرد ،جنگ کرد.
فعل مرکب آميخته

نتيجه
روشهای واژهسازی در زبان فارسی عبارت است از :الف .ساده ب .مرکب ج .مشاتق د.
مشتق مرکب .ساخت تمام مقولههای زبان فارسی باید با این چهار روش انطباق یاباد و
افزون از این روشها ،روش دیگری را نمیتوان برشمرد .ظرفیت سااده باه دورة تكاوین
زبان فارسی مربوطاست و مرکب و مشتق و مشتق -مرکب همة دورهها را شامل اسات
و هر روز فراگیرتر از گذشته ظاهر میشود .فعل از مقولههای دستوری است که تنها در
دستگاه واژه سازی زبان فارسی در دستگاه ساده و مرکب قرار میگیرد و ساختمان فعال
با این انطباق نمیتواند بیش از سااده و مرکاب باشاد .سااختمان پیشاوندی تعریاف و
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هرگاه همراه فعل مرکبی از چند مقوله دساتوری تشاكیل شاده باشاد ،ایان سااخت باا
همكرد فعل ،فعلی میسازد که آن را فعل مرکب آمیخته مای خاوانیم .در زباان فارسای
امروز این ساخت زیاد است و این ترکیبها مفهوم کنایی دارد .ساختمان عبارتهای فعلای
و فعلگروهی ،که در دستورها بدون انطباق با دستگاه واژهسازی زبان فارسی یااد شاده
است در این ساخت قرار میگیرد؛ مانند در میان نهادن ،به نظر رسیدن ،از سرباز کاردن،
از پا افتادن ،به خود آمدن ،هوای کسی را داشتن ،به باد فنا دادن ،چشم کسای دوردیادن
و غیره

تقسیم نادرست از ساختمان فعل فارسی است .آنچه پیشوند خواناده شاده ،مقولاه آزاد
دستوری به نام حرف اسات و باه ایان دلیال کاه از تكاواژ آزاد دساتوری فارسای باه
شماراست به عنوان همراه با همكردهای فعل ،مرکب مایساازد .فعال مرکاب در زباان
فارسی به تعداد مقولههای دستوری انواع و اقسام پیدا میکند و هرگااه ترکیبای از چناد
مقوله زبانی باشد از آن به عنوان فعل مرکب آمیخته نام میبریم؛ خالصه اینكه ساختمان
فعل در زبان فارسی یا ساده است و یا مرکب و مرکب نیز خود به هشات قسام تقسایم
میشود .تقسیمبندیهایی که در دستور زبانها انجام شده است با ظرفیت واژه سازی زباان
فارسی منطبق نیست.
منابع
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Verb is one of the main categories of Persian grammar being the
subject of diverse discussions. Among these, the verb construction is
not the case of exception and we encounter frequent incongruences
ideas in this area where the lack of scientific insight is clear. A glance
at Persian textbooks grammar easily reveals this diversity and
heterogeneous ideas. This complexity leads to the vague questions for
Persian language learners by rendering its learning much difficult.
This study aims to open new horizon to the study of verb construction
and description in Persian by adopting a critical point of view vis-à vis
the basic definitions, representation and finally the criticism of
grammarian thoughts in order to facilitate verb construction teaching
in Persian.
Key words: Grammar, Verb, Linguistic Category, Complex
Predicate, Simple Verb.
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Abstract
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The main objective of this article is to introduce the brief history of
Aramaic language. The questions of this research are as follows: what
kind of transformations are there in this language in each period
during its lifetime in Iran and what’s their functions? Which dialects
of Aramaic are used in Iran and which of them have written text?
Finally, we will see that Aramaic language has been at first an
administrative and spoken lingua franca and then it has been religious,
scientific and spoken language. Nowadays, as the current language
among Iranian ethnic groups like Aramaics, Jews and Mandaeans, this
language belongs to the specific Iranian ethnic communities.
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In order to find the definition and referents of transitive and
intransitive verbs, the investigation of Persian grammar textbooks
shows that the grammarian incongruent ideas mainly refer to two
basic definitions in the old version of Persian grammar manuals. At
first, the subject and its referents. The ambiguity in determining
referents of subject, to say grammatical subject highlights this fact that
all linking or passive verbs lacking subject are considered in some
textbooks as transitive and in some others as intransitive. The second
ambiguity refers to the definition of transitive or intransitive verbs.
For a verb to be “intransitive”, there is no necessity to the word
“other”. The existent ambiguity in the referents of “other” cast doubt
on the status of linking or passive verbs as Intransitive or transitive. In
grammar textbooks which are based on linguistic theories, we have
also the same division of Intransitive or transitive, but the transitive
verbs do not overlap with its concept in traditional grammar and it
remains as one of its sub categories. This study tries to present an
analytical report on the origin of these incongruent ideas among some
traditional and modern grammar textbooks.
KeyWords : Persian Grammar, Intransitive Verb, Transitive Verb.
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By adopting library based research methodology and based on
semantic and structural theories, the authors of present study have
tried to prepare a report on the historical evolution of Persian complex
predicates from yesterday to today including its investigation and
criticism. The results of this study showed that the more we go away
from the beginning of grammar textbooks compilation and special
scientific attention to the category of the verb, the more complex
predicates construction and the manner we should recognize them get
evolved. In this respect, it should simultaneously pay attention to the
morphological, syntactic and semantic criteria. Thus, a complex
predicate consists of two parts (Noun or adjective +light verb) where
both blocks in sum have a unified meaning and has the attributive
function in the sentence and its ability to expand does not concern its
compounding.
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In this study, the authors have tried to analyze and evaluate writing
proficiency as a criterion for language proficiency in the end of
secondary school among graduates who prepare themselves for
entrance examination of universities. The objective of the present
research is to evaluate the level of secondary school graduates’ writing
proficiency .To do this, a questionnaire and a standard test were used
as research methodology’s tool. Four hundred students from Tehran
school were selected to participate in this test whose validity and
reliability have been already confirmed. The main features in
evaluating graduates proficiencies have been regulated based on
educational purposes and the guide of curriculum. The proficiencies
like spelling, applied grammar, summarizing, and writing were
examined. The benchmark score is based on the usual routine of
education, 12 (out of 20), and the lowest level of graduation, the
lowest grade of 12 was equivalent to 60% of the total score.
According to the educational goals of writing proficiency, official
programs and reference documents, the results showed that most of
graduates have not acquired the necessary writing proficiency and
have not reached the level of mastery and graduation. The spelling had
the best status in the way that at least fifty percent (50%) of graduates
could gain satisfactory score. Finally, the summarizing had the most
unfavorable situation where only 13% of the graduates obtained
average score.
KeyWords : writing, writing skills, evaluation, creative writing.
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Nowadays, Persian language like many other languages comes across
different challenges. Generally speaking, these challenges on the one
hand include the ones related to Persian language spoken out of Iran
and on the other hand they encompass inner context and position of
Persian language. In outer context, these challenges are evident among
immigrant Persian speakers in Afghanistan, Tajikistan and other
countries of central Asia. In its own territory of Iran, these challenges
belong to the question of identity in Persian language, translation into
Persian, writing system and the relationship of Persian with other
dialects. In other words these challenges are dividable in linguistic and
extra linguistic categories. As linguistic factor, we can mention triple
divergence among Persian variants in Iran, Afghanistan and Tajikistan
and the place of Persian Language in these countries as extra linguistic
factors. This study has scrutinized these two main challenges of
Persian Language.
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