زﺑﺎن دﯾﮕﺮان و ﺳﺮّ دﻟﺒﺮان
ﻧﻘﺪ »دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ« ،ژﯾﻠﺒﺮ ﻻزار
ﯾﻮﺳﻒ اﻣﯿﺮی ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺎﻓﻈﯿﺎن
ﺑﺮای آﻣﻮزﮔﺎرانِ زﺑﺎنھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ،ﮔﺬرﮔﺎه ﻣﯿﺎنزﺑﺎﻧﯽ 1ﭘﺪﯾﺪۀ ﺑﺴﯿﺎر آﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮔﺬرﮔﺎه ،زﺑﺎنآﻣﻮز
در روﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ زﺑﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ،دﺳﺖ ﺑﮫ اﻟﮕﻮﺳﺎزیھﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی زﺑﺎن ﻣﺎدریاش ﻣﯽزﻧﺪ ﺗﺎ آن ﭼﮫ را ﮐﮫ از
اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽﻓﮭﻤﺪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫای آﺷﻨﺎ ﭘﺬﯾﺮا ﺷﻮد .اﯾﻦ دوران ﮔﺬر ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺴﺒﯽ دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ
زﺑﺎﻧﯽ،ﯾﻌﻨﯽ زﺑﺎن ﻣﺒﺪاء و زﺑﺎن ﻣﻘﺼﺪ در روﻧﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽِ زﺑﺎنآﻣﻮزی ﮐﻢرﻧﮕﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯽ اﯾﻦ ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ
ﺣﺬف ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﮔﺬرﮔﺎه ،اﻟﺒﺘﮫ ھﻤﮥ ﺳﺎزهھﺎی ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ زﺑﺎﻧﯽ رﻧﮕﯽ از ﻣﯿﺎنزﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﺧﻮد
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،از آن ﺟﻤﻠﮫ اﻧﺪ ﺳﺎزهھﺎی آواﯾﯽ ،ﻧﻮﯾﺴﮫای ،وﻧﺪی و واژﮔﺎﻧﯽ .ﺳﻨﺠﮫھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
اﯾﻦ دوره را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ دورۀ اﯾﻦ ﻣﯿﺎنزﺑﺎﻧﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪی واژﮔﻮﻧﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﻦ
زﺑﺎنآﻣﻮز :ھﺮ ﭼﮫ دﯾﺮﺗﺮ زﺑﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ را ﻓﺮاﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،دوران ﻣﯿﺎنزﺑﺎﻧﯽ را ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﮫاﯾﻢ .در ﻣﯿﺎﻧﮥ اﯾﻦ
ﮔﺬرﮔﺎه ،اﮔﺮ زﺑﺎنآﻣﻮزی ﺧﯿﺎل ﻧﻮﺷﺘﻦ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﺑﺮای آن زﺑﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ را ،ﮐﮫ ھﻨﻮز دارد ﯾﺎدش ﻣﯽﮔﯿﺮد،
در ﺳﺮ ﺑﭙﺰد ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﮫ دﺳﺘﻮری ﺑﺮای آن زﺑﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎزﺗﺎب ﭘﺎرهﻓﮭﻤﯽھﺎ و ﺑﺪﻓﮭﻤﯽھﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ
از آن زﺑﺎن دارد .ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن رد ﭘﺎی اﯾﻦ ﻣﯿﺎنزﺑﺎﻧﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗُﻨُﮏﻣﺎﯾﮫ و ﯾﺎ ﻣﯿﺎنﻣﺎﯾﮥ آﻣﻮزش
زﺑﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺒﺪاء ﮐﺎر دﺷﻮاری ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺎر آن ﮔﺎه اﻧﺪﮐﯽ دﺷﻮار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ در وﺿﻌﯿﺘﯽ ھﻤﺴﺎن،
دﺳﺘﻮرﻧﻮﯾﺴﯽِ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﻧﺎﻣﺒﺮدار اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺪﺗﺮ آن ﮐﮫ اﺳﺘﺎدان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آن
زﺑﺎن ،ﺻﺮﻓﺎً ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺑﻮدن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻣﺰﺑﻮر ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﻘﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮫ ،در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﯿﺠﺎ و ﺷﯿﺪاﻣﻨﺸﺎﻧﮫ
از دﺳﺘﻮرﻧﻮﯾﺲ داد ﺳﺨﻦ ﺑﺪھﻨﺪ.
در ﻧﻮﺷﺘﮥ ﭘﯿﺶ رو ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎب »دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ« 2ﻧﻮﺷﺘﮥ ژﯾﻠﺒﺮ ﻻزار ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﻧﺨﺴﺖ در ﺳﺎل  ١٩۵٧م .در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل  ١٩٩١م.
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Interlangue
Gilbert Lazard (1957), Grammaire du persan contemporain, Paris, Librairie C. Klincksieck, première
édition
Gilbert Lazard (2006), Grammaire du persan contemporain (revue et corrigée), Institut Français de
Recherche en Iran, deuxième édition.
Gilbert Lazard (1991), A Grammar of Contemporary Persian, Mazda Publishers in association with
Bibliotheca Persica, Cosa Mesa, California, USA. translated by Shirley A. Lyon.
ژﯾﻠﺒﺮ ﻻزار ) 1389خ ،(.دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻬﺴﺘﯽ ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﺣﻮاﺷﯽ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﯿﻼﻧﯿﺎن ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻫﺮﻣﺲ.
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ﺑﮫ ﺑﺎزار رواﻧﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﯾﺮاﺳﺖ دوم ﮐﺘﺎب در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٠٠۶م .ﺑﺎ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪ و ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﻢ در ﺳﺎل  ١٣٨٩خ ٢٠١٠) .م (.در ﺗﮭﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﮫ
ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﮥ ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳﯽ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﭼﺎپ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺘﺎب )ﺳﺎل  ١٩۵٧م (.ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ ﻣﺘﺮﺟﻢِ ﻣﺘﻦِ
ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎب ،در ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﮭﺮه ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺑﺮﮔﺮدان اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﻧﺸﺮ آن در اﯾﺮان ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻧﯿﻢ ﺳﺪه از ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺖ آن در ﻓﺮاﻧﺴﮫ،
اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﻮد ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﮫ وﯾﮋه ﮐﮫ ﺗﺮﺟﻤﮥ آن ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮥ ﯾﮏ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه
ﺑﮫ دﺳﺖ ﯾﮏ ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻮر زﺑﺎن »ﻣﻌﺎﺻﺮ« ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ ﻣﺘﺮﺟﻢ ھﻢ در
ﯾﺎدداﺷﺘﺶ اﻇﮭﺎر ﺗﺎﺳﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﺮا در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﯽﺗﻮﺟﮭﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
اﻧﮕﯿﺰه و ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاری از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و زدودن ﭘﯿﺮاﯾﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ و آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ
زﺑﺎن ﺑﺴﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻧﻮﺷﺘﮥ ﭘﯿﺶ رو ،ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب »دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ« را در ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﻤﺎن در
ﭼﮭﺎر ﺑﺨﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ؛ ﮔﺮدآﯾﮥ زﺑﺎﻧﯽ ،1دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ،ﮔﺮوهھﺎی دﺳﺘﻮری و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ دادهھﺎی
زﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﭼﮭﺎر ﺑﺨﺶ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ .ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻘﺪ ﻣﺎ از ﮐﺘﺎب ﯾﺎدﺷﺪه ،ﺑﮫ ﺗﻨﺎوب وﯾﺮاﺳﺖ دوم ﮐﺘﺎب ﺑﮫ
زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ ) ٢٠٠۶م (.و ﺑﺮﮔﺮدان ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎب ﺑﻮده اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺿﺮورﺗﯽ ھﻢ دﺳﺖ داده ،ﺑﮫ وﯾﺮاﺳﺖ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن رﺟﻮع ﮐﺮدهاﯾﻢ.
 .١ﮔﺮدآﯾﮥ زﺑﺎﻧﯽ
ﮔﺮدآﯾﮥ زﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮوھﯽ از ﺳﺎزهھﺎی زﺑﺎﻧﯽ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﮫ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﻨﺎ اﺳﺖ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد
در ﭘﺎرهای از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﻤﮕﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ھﺮ ﮔﺮدآﯾﮥ زﺑﺎﻧﯽ ،ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﺳﺎزهھﺎی زﺑﺎﻧﯽ ،دورۀ ﮐﺎرﺑﺮد و رواج ﺳﺎزهھﺎ ،ﺳﺮﭼﺸﻤﮫھﺎی ﮔﺮدآوری و ﺑﺨﺶﭘﺬﯾﺮی ﺳﺎزهھﺎ در ﮔﺮوهھﺎ
و زﯾﺮﮔﺮوهھﺎی ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪۀ زﺑﺎﻧﯽ ،از ﺳﻨﺠﮫھﺎی ﻣﮭﻢِ ارزﯾﺎﺑﯽاﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ ﺳﺎزهھﺎی زﺑﺎﻧﯽِ ﮔﺮدآﯾﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ در
روﻧﺪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﻤﻮﻧﮫ آوردن ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
در ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﭼﺎپ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺘﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﺘﺎب ) ١٩۵۶م ،(.ﮐﮫ در ﭼﺎپ ﺳﺎل  ٢٠٠۶م .ھﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ،
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ در آﺛﺎر ادﺑﯽ ﭘﺮﺷﻤﺎر ،2زﺑﺎن روزﻣﺮه 3ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺶ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽرود ،ﺑﺮ آن ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﮔﻔﺘﺎر و در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﮐﮫ در ﺗﮭﺮان ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽرود ﺑﭙﺮدازد .در
Corpus
 .Abondante 2اﯾﻦ واژه در ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ »ﭘُﺮﺑﺎر« ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .Familière 3اﯾﻦ واژه در ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر »روزﻣﺮه« و ﯾﮏ ﺑﺎر »ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ« ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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اﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﯾﺎد ﺷﺪه ،ژ .ﻻزار ﺑﮫ روﺷﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻣﻨﺒﻊھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎی
زﺑﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﺑﮭﺮه ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ 1.وی ،از ﻣﯿﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻤﮫ از ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎی ﺻﺎدق ھﺪاﯾﺖ
ﻧﻤﻮﻧﮫ آورده اﺳﺖ و ﭘﺲ از او از ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺟﻤﺎﻟﺰاده ،ﺻﺎدق ﭼﻮﺑﮏ،
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ دھﺨﺪا ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻃﺎﻟﺒﻮف و ﻓﻀﻞاﷲ ﺻﺒﺤﯽ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن آﺛﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،از
ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎی ﻋﻠﯽ دﺷﺘﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﻣﻠﮏ اﻟﺸﻌﺮاء ﺑﮭﺎر ،اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی ﺗﺒﺮﯾﺰی و ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﯿﻨﻮی ﺑﮭﺮه ﺑﺮده
اﺳﺖ 2.اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻨﮭﺎ ،ﻋﺒﺎرتھﺎی ﻣﻨﺪرج در ﮐﺘﺎب آراﻧﺪس 3،ﻣﺘﻮن داﺳﺘﺎﻧﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﺠﻠﮫھﺎ ،ﮐﮫ در
اﯾﻦ ﻣﻮرد آﺧﺮی ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎی ﺑﯽﻣﺎﺧﺬی ﮐﮫ ﺧﻮد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮔﺮد آورده
اﺳﺖ ھﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﺮدآﯾﮥ ژ .ﻻزار ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻮدهاﻧﺪ.
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ﺟﺎ دارد ﮐﮫ ﺧﻮاﻧﻨﺪه از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﮐﺪام ﺳﻨﺠﮥ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮫ ،ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎی ﻃﺎﻟﺒﻮف
)وﻓﺎت  ١٢٨٩خ (.ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎی ﻣﯿﻨﻮی )وﻓﺎت  ١٣۵۵خ (.و ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎی ﭼﻮﺑﮏ )وﻓﺎت  ١٣٧٧خ (.در
راﺳﺘﺎی ﭘﮋوھﺶ و ﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ وﺿﻌﯿﺖ زﺑﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﭼﮭﺎرﭼﻮب زﻣﺎﻧﯽ »ﻣﻌﺎﺻﺮ« )ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮥ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه( و در
ﺣﻮزۀ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ »ﺗﮭﺮان« )ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه( ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻧﺸﺴﺘﮫاﻧﺪ؟ آن ﭼﮫ ﮐﮫ ھﺪاﯾﺖ و ﺻﺒﺤﯽ و دﺷﺘﯽ
را در ﯾﮏ ﭘﮋوھﺶ »زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮫ« ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ زﺑﺎﻧﯽﺷﺎن ﺑﮫ ﮔﻮﯾﺶ ﺗﮭﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ
و ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل ھﻤﮕﻨﯽ آﻧﮭﺎ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .ﺑﺎز ھﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺪام ﭘﮋوھﺶ ﻣﯿﺪاﻧﯽ،
ﮔﻔﺘﮫھﺎی درج ﺷﺪۀ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺻﺎدق ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎی ﺻﺎدق ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺗﮭﺮاﻧﯽاﻧﺪ؟ آﺷﮑﺎر
اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﯿﺎھﮥ دور و دراز ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮھﯽ از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣﺜﺎلھﺎی درج ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب
ﻧﻤﯽﮐﺎھﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ درﺑﺎرۀ ﭘﺴﻮﻧﺪ -ی ،ﺟﻤﻊ و ﻣﻔﺮد ﺑﻮدن ﻓﻌﻞ و ﮐﺎرﺑﺮد وﺟﮫ اﺧﺒﺎری و
اﻟﺘﺰاﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎی ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ »ﮔﻮﯾﺶ ﺗﮭﺮاﻧﯽِ« زﯾﺮ ،در ﮐﻨﺎر ھﻢ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ:

 ﻇﮭﺮی :ﮐﯽ زوﺋﯿﺪی؟ﻧﯿﺸﺴﺖ ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺟﻮغ آب .ص ٢۵٨ .م .ﻓﺮا .و ص ٢٩٨ .م .ﻓﺎر.
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 1از دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺑﺨﺶھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺘﺎب از آﻧﮭﺎ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ »از ﺑﺮﭼﺴﺐ ﯾﮏ ﺷﯿﺸﮥ ﻋﺴﻞ« )ص.
» ،(١٩٨از ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ« )ص» ،(٢٧٣ .ﺟﺮاﯾﺪ« )ص» ،(٢٢۴ .از ﯾﮏ داﺳﺘﺎن« )ص» ،(٢١١ .از ﯾﮏ ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر« )ص(٢٢٢ .
اﺷﺎره ﮐﺮد.
 2از اﺳﺘﺎد ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ھﻤﺎﯾﯽ ھﻢ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﮐﻮﺗﺎھﯽ در ﺻﻔﺤﮥ  ٢٣٣ﻣﺘﻦ ﻓﺮاﻧﺴﮫ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺎم اﯾﺸﺎن در ﻣﻘﺪﻣﮫ ﻧﯿﺴﺖ.
3
Al’fred K. Arends, 1941, Краткий синтаксис современного персидского литературного языка
(Ответственный редактор: Е. Э. Бертельс.) = Concise Syntax of Modern Persian Language (Editor: E.
E. Berthels), Izd-vo Akademii Nauk SSSR
 4ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ در ﻣﯿﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه ،از ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎی ﻃﺎﻟﺒﻮف و ﻣﯿﻨﻮی و ﮐﺴﺮوی ،ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺪام ،ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ آورده ﺷﺪه
اﺳﺖ ،از ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎی ﺻﺒﺤﯽ دو ﻧﻤﻮﻧﮫ ،از ﺑﮭﺎر و ﺟﻤﺎﻟﺰاده و دھﺨﺪا ھﺮ ﮐﺪام ﭼﮭﺎر ﻧﻤﻮﻧﮫ و از ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﺷﺶ ﻧﻤﻮﻧﮫ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 5م .ﻓﺮا = .ﻣﺘﻦ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﮐﺘﺎب؛ م .ﻓﺎ = .ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎب

 ﮐﻠﻨﮕﭽﯿﺎن را ﺑﮫ ﮐﻨﺪن آﻧﺠﺎ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد :ھﻔﺪه روز ھﺮ روزه ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮﺧﺎک ﮐﻨﺪه را ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺑﺮد.
ﺟﻤﻊ ﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻔﺎر ﺑﺪوﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺬھﺐ ﻋﻘﯿﺪه دارﯾﻦ .ص ،٢١٣ .م .ﻓﺎ.
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 از ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﮐﺘﺎب ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ ﻣﺰﺑﻮر ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل از ﻗﺮاﺋﻦ ﺣﺪس ﻣﯽزد ﮐﮫ آذری ﻻﺑﺪ ﺷﻌﺒﮫایاز ﻟﮭﺠﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﮥ ﻣﺘﮑﺜﺮۀ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ زﯾﻮر رو اوﻧﻮﺧﺘﯿﮑﮫ ﻣﻦ دﯾﺪﻣﺶ ﻣﯿﺪﯾﺪﯾﺶ .ص ٢۵٩ .م .ﻓﺎر.
ﭘﮋوھﺶ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ دادهھﺎﯾﯽ ﺗﮑﯿﮫ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻘﻄﮥ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺒﮭﻢ و اﺛﺒﺎت ﻧﺸﺪۀ آﻧﮭﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﮫ از »ﺗﺠﺪد ادﺑﯽ« ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،در ﮔﻔﺘﺎر ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ در رادﯾﻮ ﺷﻨﯿﺪه
ﺷﺪهاﻧﺪ 2.اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ھﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ زﺑﺎن »] [...زﺑﺎن ﻣﺘﺪاول ھﻤﮥ ﻃﺒﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ در رواﺑﻂ ﻋﺎدی آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ 3«.ﮔﺰاﻓﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﭘﯿﺪا اﺳﺖ ﮐﮫ زﺑﺎن ،و ﺑﮫ وﯾﮋه زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری ،ﮐﺎﻣﻼً واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ
ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﻣﺘﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽای اﺳﺖ ﮐﮫ در درون آن ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺸﺨﺼﮫھﺎی زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎر از روﺳﺘﺎ ﺑﮫ
روﺳﺘﺎ و از ﺷﮭﺮ ﺑﮫ ﺷﮭﺮ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮭﺮھﺎ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ 4.ﭼﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ زﺑﺎن
ﮔﻔﺘﺎری ﮔﻮﯾﺶ »ﺗﮭﺮاﻧﯽ«  -ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﮫ ﯾﻘﯿﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﯾﺶِ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﮔﻮﯾﺶ
ھﻤﮥ ﺗﮭﺮاﻧﯽھﺎی آن روز ﺗﻌﻤﯿﻢﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ - 5ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ »زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ« ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای آن
»دﺳﺘﻮر«ی ھﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ دادهھﺎ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﻮد؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﻨﺖھﺎی رﯾﺸﮫدار دﺳﺘﻮرﻧﻮﯾﺴﯽ در زﺑﺎن ﻻﺗﯿﻦ و زﺑﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از آن ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﮐﮫ در ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺮﺟﻊِ دﺳﺘﻮر زﺑﺎنِ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری
»ﭘﺎرﯾﺴﯽ« را )ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﺎوت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﻮﯾﺸﯽ ﮐﮫ ﺑَﺮزن ﺟُﺮمﺧﯿﺰ »ﺑَﺮﺑِﺲ« 6را از ﮔﻮﯾﺶ ﻣﻨﻄﻘﮥ

 1در ﻣﺘﻦ ﻓﺮاﻧﺴﮥ ﮐﺘﺎب ) (٢٠٠۶اﯾﻦ ﻣﺜﺎل وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ھﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ ،دو ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻧﺎھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻦ ﻓﺮاﻧﺴﮫ و ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ وﺟﻮد
دارد :در ﻣﺘﻦ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،ص ،١٣۶ .ﺟﻤﻠﮥ »اھﻞ ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺮدم ﮐﺮد ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪهاﻧﺪ «.را دارﯾﻢ ﮐﮫ در ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻤﻮﻧﮥ
دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺟﻤﻠﮥ »ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺸﮭﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .....ﻋﺮب ﻣﯿﮕﻦ) «...ص ٢١٢ .ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ( اﺳﺖ .در ﻣﺘﻦ ﻓﺮاﻧﺴﮫ،
ص ،١۶۶ .ﻋﺒﺎرت »ﻋﺮب ﻣﯿﮕﻦ« وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺘﺮﺟﻢ ھﻢ ھﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶھﺎی ﺗﺮﺟﻤﮫاش ﻧﺪاده اﺳﺖ.
 2ﻧﮓ .ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ
 3ھﻤﺎن
 4ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮥ ﯾﮑﯽ از ﭘﮋوھﺶھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ،ﻧﮓ .ﻋﻠﯽاﺷﺮف ﺻﺎدﻗﯽ ﻗﻤﯽ ) ،(١٣٨٠زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻗﻤﯽ ،ﺑﺎورداران ،ﺗﮭﺮان
 5ژ .ﻻزار در درج ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎی زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری ﺗﮭﺮاﻧﯽ ھﻢ ھﻤﮫ ﺟﺎ دﻗﺘﯽ درﺧﻮر ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ ھﺮﻣﺰ ﻣﯿﻼﻧﯿﺎن ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺤﺢ و
ﺣﺎﺷﯿﮫﻧﻮﯾﺲ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﮫ ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ در ﮔﻮﯾﺶ ﺗﮭﺮاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ،ﺑﮫ
زﯾﺮﻧﻮﯾﺲھﺎی ﺻﻔﺤﮫھﺎی زﯾﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.۴۵ ،۴٣ ،۴١ ،٢٧ ،٢٣ ،٢٢ ،١۵ ،١٣ :
6
Barbès

اﻋﯿﺎنﻧﺸﯿﻦ »ﭘﻠِﻦ ﻣﻮﺳﻮ« 1و ﻣﺤﻠﮥ ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺷﮭﺮ »اِﺳﻮن« 2ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ( ﻣﺒﻨﺎی »دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮥ ﻣﻌﺎﺻﺮ«
ﻗﺮار دادهاﻧﺪ؟ ﺑﺎ ﮐﺪام ﭼﺮﺧﺶ ﻧﻈﺮی ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﮐﮫ در درون ھﻤﺎن ﺳﻨﺖ ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ 3،ﺑﺮای دﺳﺘﻮر زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺗﻨﮭﺎ ﮔﻮﯾﺶ »ﺗﮭﺮاﻧﯽ« را ﻣﺒﻨﺎی دﺳﺘﻮرش ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و آن را ﺗﺠﻮﯾﺰ ھﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

4

 .٢دﺳﺘﻮر زﺑﺎن
ژ .ﻻزار در آﻏﺎز ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎرش ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﺎرﺳﯽ را آﻣﻮزش
ﻣﯽدھﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ آن را ﻓﺮاﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ درﺑﺎرۀ زﺑﺎن
ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ 5«.اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﭼﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻧﮫ دﺳﺘﻮرِ زﺑﺎنِ ﻣﻠﯽ
اﯾﺮان اﺳﺖ و ﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﮐﺎر آﻣﻮزش اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ .در اداﻣﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
اﻟﻒ .دﺳﺘﻮرِ زﺑﺎن در ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮد ،ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎدھﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﺪه ھﺮ زﺑﺎن اﺳﺖ.
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﮫ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﺑﮫ ﺑﺨﺶھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﺑﺎن ﭼﻮن آواﺷﻨﺎﺳﯽ ،واژﮔﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻠﮫھﺎ و
ﺗﻨﻮع ﻣﻌﻨﺎی دادهھﺎیِ زﺑﺎﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽﭘﺮدازد .دﺳﺘﻮرزﺑﺎنِ زﺑﺎﻧﯽ زﻧﺪه ،ﺑﺮای آن ﮐﮫ ﺑﺮای
ھﻤﮥ ﮔﻮﯾﺸﻮران آن ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎدیﺗﺮﯾﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﮫﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ دادهھﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ دادهھﺎ ،در ﮔﺎمھﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﮫ ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﮔﻮﻧﮥ زﺑﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺣﻮزۀ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﯾﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد .اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻔﺘﺎر ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺻﺎدق ھﺪاﯾﺖ و ﺻﺎدق ﭼﻮﺑﮏ ،ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺮدم ﺷﺮق ﺷﮭﺮ ﻟﻨﺪن ،ﯾﺎ ﻣﺤﻠﮥ ﺑﺮوﮐﻠﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺤﻠﮥ
ھﺎرﻟﻢ ﺷﮭﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ و ﺑﺮای آن ﮐﺘﺎب ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای آﻣﻮزش زﺑﺎن

1

Plaine Monceau
Essonne
 3در ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺮﺟﻊ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑُﻦ اوزاژ ) (Le bon usageﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در ﻧﺸﺎندادن ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ زﺑﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﮫ از ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،از ﺳﺪۀ  ١٣ﻣﯿﻼدی ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻣﺜﺎل آوردهاﻧﺪ )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ) Adenet le Roi،ﺳﺪۀ  ١٣ﻣﯿﻼدی(Jean ،
) De Stavelotﺳﺪۀ  ١۴ﻣﯿﻼدی() Michel de Montaigne ،ﺳﺪۀ  ١۶ﻣﯿﻼدی( و ) Adam le Boussusﺳﺪۀ  ١٨ﻣﯿﻼدی( (.و اﯾﻦ
ﺟﺴﺖوﺟﻮ در رﯾﺸﮫھﺎی زﺑﺎﻧﯽ از ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ دﺳﺘﻮرزﺑﺎن ﻧﮑﺎﺳﺘﮫ اﺳﺖ .ﻧﮓ.
GREVISSE, M., et A. GOOSSE (2011), Le bon usage: grammaire française, 15e éd., Bruxelles, De
Boeck-Duculot.
4دوش ﺑﮫ دوش ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ دادهھﺎی ﮔﺮدآﯾﮫ ،ﻧﺒﻮد ﺗﺒﯿﯿﻦ روﺷﻦ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهھﺎی دادهھﺎی زﺑﺎﻧﯽ ) (Registre du langageو اﻟﺒﺘﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫای ﮐﮫ
از آﻧﮭﺎ آورده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮ اﺑﮭﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ .ﺑﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫای از اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﺮﺟﻤﮥ آﻧﮭﺎ در ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ:
) Langue familièreزﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎر ص) Usage familier ،(٣۴ .زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎر ،ص) Prononciation familière ،(۴١ .زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎر،
ص ،٣٧ .ﺗﻠﻔﻆ ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ ،ص) Langue littéraire ،(٣٨ .زﺑﺎن رﺳﻤﯽﺗﺮ ،ص ،١٢٢ .زﺑﺎن ﻧﻮﺷﺘﺎری ،صLangue ،(٨١ .
) contemporaineزﺑﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ص (١١۵ .و ) Langue archaïqueزﺑﺎن دوران ﻧﺨﺴﺖ ،ص .(٢٢۵ .اﻟﺒﺘﮫ ﻣﺘﺮﺟﻢ ھﻤﯿﻦ واژۀ
 archaïqueرا در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﻮﻟﻒ »ﮐﮭﻨﮫ« ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 5ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻣﺘﻦ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ) ،(١٩۵٧اﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر دوﺑﺎره در ﻣﺘﻦ ﻓﺮاﻧﺴﮥ وﯾﺮاﺳﺖ ﺳﺎل  ٢٠٠۵ھﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ.
2

ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد دارای ﺳﺎﺧﺘﺎری آﻣﻮزﺷﯽ و ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺘﺎب ﻻزار ھﯿﭻ
ﻧﺸﺎﻧﯽ از اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻧﺪارد.
ب .اﮔﺮ دﺳﺘﻮر زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺸﺎﯾﯽ و ﺗﺠﻮﯾﺰی 1ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﯾﮑﺪﺳﺖ
و ﻓﺮاﮔﯿﺮ 2از زﺑﺎن ﺑﮫ دﺳﺖ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن زﺑﺎنآﻣﻮز ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮاوردهھﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺸﺪ و
آﻣﻮزﮔﺎر زﺑﺎن ھﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎی دﺳﺘﻮر زﺑﺎنِ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ 3ﺳﺮه را از ﻧﺎﺳﺮه ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﺪ و زﺑﺎنآﻣﻮز را
راه درﺳﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .زﺑﺎنآﻣﻮز اﯾﻦ »دﺳﺘﻮر آﻣﻮزﺷﯽ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ« زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ دﺳﺖاﻧﺪاز ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ
ﺿﻤﯿﺮھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﺼﻞ -ش و -ت را در ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎی زﯾﺮ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد:
 ﺑﺎﺑﺎ ﺟﻮن ﮐﻮﺷﺶ؟ ص ١۴١ .م .ﻓﺎر. اوﻧﻮﺧﺘﺶ ،ص ١۴١ .م .ﻓﺎر. ﮐﻮﺷﺖ؟ 4ص ١٠٢ .ﻣﺘﻦ ﻓﺮا. ﺗﻮ رو دوﺳِّﺖ دارم .ص ١٣۶ .م .ﻓﺎر. ﻣﮭﺘﯽ ]=ﻣﮭﺪی[ ،ص ١٣۴ .م .ﻓﺮا. ﻣﯽﺧﻮاﯾﯽ ،ص ۴۵ .م .ﻓﺎر.آﯾﺎ ﺑﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ زﺑﺎنآﻣﻮزِ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻋﺒﺎرتھﺎ ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد؟ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﮫ اﺻﻼً ﻧﯿﺎزی
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮ ﺣﺬف ﻣﺘﻦھﺎی ادﺑﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،زﺑﺎنآﻣﻮز اﯾﻦ »زﺑﺎن« در ھﺮ ﺻﻮرت ،ﻣﺘﻦھﺎی
رﺳﻤﯽ و ادﺑﯽ را روﺧﻮاﻧﯽ ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﮥ درﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ از ﻓﮭﻢ دادهھﺎی دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻔﮭﻮمھﺎی دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﮫ ﮔﻔﺘﯿﻢ رﯾﺸﮫ در دوران ﮔﺬار
ﻣﯿﺎنزﺑﺎﻧﯽ زﺑﺎنآﻣﻮز دارد .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮥ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﻔﮭﻮم »راﺑﻄﮥ ﺑﺨﺶﻧﻤﺎ« ،ﻻزار
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﮫ در ﺟﻤﻠﮥ »آب ﺧﻮرد« واژۀ »آب« ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی »ﻣﻘﺪاری آب« اﺳﺖ )ص ،53 .م.

1

Prescriptif
Unificateur
3
Grammaire normative
2

 4ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ »ﺗﻮ ﮐﺠﺎﯾﯽ؟« .اﯾﻦ ﻣﺜﺎل در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ،ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺮا .(.اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن  eauو  d’eauدر زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ ﮐﮫ  deرا ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﺷﻨﺎﺳﮥ ﺗﻔﮑﯿﮏ 1ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.
 .٣ﮔﺮوه ھﺎی دﺳﺘﻮری
ﺑﻨﺎ ﺑﮫ دﺳﺘﻮر راﯾﺞ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﮔﺮوهھﺎی دﺳﺘﻮری واژهھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از :اﺳﻢ ،ﺿﻤﯿﺮ ،ﻓﻌﻞ،
ﺻﻔﺖ ،ﻗﯿﺪ ،ﺻﻮت و ﺣﺮف 2.ﮔﺮوهھﺎی دﺳﺘﻮری 3ﺟﻨﺲ واژه را ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﮐﺎرﮐﺮد 4آن در ﺟﻤﻠﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﮫ ﻧﻘﺶ واژه در درون ﺟﻤﻠﮫ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ وارد ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﻧﺤﻮی ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و در اﯾﻦ ﺣﺎل واژهھﺎ
را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻘﺶھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دارﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ،واژهای ﮐﮫ در ﮔﺮوه دﺳﺘﻮری »ﺻﻔﺖ«
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶھﺎی ﺻﻔﺘﯽ ،ﻗﯿﺪی ،ﻣُﺴﻨﺪی ،ﻧﮭﺎدی ،ﻣﻔﻌﻮﻟﯽ ،ﻣﺘﻤﻤﯽ ،ﻣﻀﺎفاﻟﯿﮭﯽ ،ﺑﺪﻟﯽ،
ﺗﻤﯿﯿﺰی ،ﻧﺪاﯾﯽ و ﺗﺎﮐﯿﺪی ﺑﮕﯿﺮد 5.اﯾﻦ دو روﯾﮥ ﺑﺮرﺳﯽ واژهھﺎ در دو ﺳﻄﺢ ﮔﺮوه دﺳﺘﻮری و ﮐﺎرﮐﺮد روش
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪهای در آﻣﻮزش دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ در آﻣﻮزش دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ اﺳﺖ.
ﻧﺪﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ دو روﯾﮥ ﺑﺮرﺳﯽ واژﮔﺎﻧﯽ ،ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐﺎر را ﺑﮫ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﮫ آن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ در
ھﯿﭻ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن دادهھﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﻧﺨﻮاھﯿﻢ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ واژه ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ و
ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﺮد آن.
در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﮐﮫ از ﻧﻘﺶھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن واژهھﺎ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﻟﻒ .دﺳﺖ ﺑﮫ
اﺧﺘﺮاع ﮔﺮوهھﺎی دﺳﺘﻮری ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﯾﺎ ب .ﮔﺮوهھﺎی دﺳﺘﻮری ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽﺳﺎزد.
اﻟﻒ .ﮔﺮوهھﺎی دﺳﺘﻮری ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
 ﺻﻔﺖ-ﻗﯿﺪ  /ﻗﯿﺪ-ﺻﻔﺖ :در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری زﺑﺎنھﺎی دﯾﮕﺮ 6،ﺑﺮﺧﯽ واژهھﺎ ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه
دﺳﺘﻮری ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﯾﻦ ﮐﮫ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ واژۀ »ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ« را ھﻢ ﻣﯽﺗﻮان در ﻋﺒﺎرت
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Article partitif
 2ﺷﻤﺎر ﮔﺮوهھﺎی دﺳﺘﻮری از زﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ در زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،واژهھﺎ ﺑﮫ  ٩ﮔﺮوه دﺳﺘﻮری ﺑﺨﺶ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺮوه »ﺣﺮف« در دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ» ،ﺣﺮف اﺿﺎﻓﮫ« )» ،(Prépoitionﺣﺮف رﺑﻂ« ) (Conjonctionو »ﺣﺮف ﻧﺸﺎﻧﮫ«
) (Articleﻓﺮاﻧﺴﮫ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
3
Classe grammaticale
4
Fonction
 5ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮐﺮد واژه ھﺎ در ﺟﻤﻠﮫ ،ﻧﮓ .ح .اﻧﻮری و ح .ا .ﮔﯿﻮی ) .(١٣٧۴ص١۴-١٣ .
ح .اﻧﻮری و ح .ا .ﮔﯿﻮی ) ،(١٣٧۴دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ  ،٢وﯾﺮاﯾﺶ دوم ،ﺗﮭﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻇﻤﯽ
 6ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ در زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ واژۀ  rougeدر واژﮔﺎنﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﮫ ﺳﮫ ﮔﺮوه دﺳﺘﻮری ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻧﺎم ،ﺻﻔﺖ و ﻗﯿﺪ.

»رﻓﺘﺎر ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ« ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺖ و ھﻢ در ﻋﺒﺎرت »او ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﺟﻮاب داد« ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻗﯿﺪ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑُﺮد ،ﮔﺮوه
دﺳﺘﻮری ﺟﺪﯾﺪی ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻗﯿﺪ-ﺻﻔﺖ« ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ.
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 ﻗﯿﺪ-اﺳﻢ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﮫ ﻣﻘﻮﻟﮥ ﻗﯿﺪ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﮥ ﺻﻔﺖ و
اﺳﻢ ﺗﺪاﺧﻞ دارد ،ﮔﺮوه دﺳﺘﻮری ﺟﺪﯾﺪی ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻗﯿﺪ-اﺳﻢ« را اراﯾﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ 2.ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﺿﺮورت ھﻢ،
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ در دو ﺟﻤﻠﮥ »رﻓﺖ ﻣﻨﺰل« و »ﻣﻨﺰل ﻧﯿﺴﺖ« ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻮن »ﻣﻨﺰل« اﺳﻢ
اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫھﺎ در ﻧﻘﺶ ﻗﯿﺪ ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺘﮫ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﻃﺒﻘﮥ »ﻗﯿﺪ-اﺳﻢ« ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ.
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ب .ﮔﺮوه ھﺎی دﺳﺘﻮری ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﮫ
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎی دﺳﺘﻮری ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ،ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب »دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ« ﺑﺎ اﺧﺘﺮاع
ﮔﺮوهھﺎی دﺳﺘﻮری ﻧﻮﯾﻨﯽ ھﻢ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎی دﺳﺘﻮری ﻧﻮزاده را در اﯾﻦ ﺟﺎ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ:
 ذره 4.دو زﯾﺮﮔﺮوه اﯾﻦ »ﮔﺮوه دﺳﺘﻮری« ﻧﻮزاده را )ص ، ١۶٠-١۵٩ .م .ﻓﺮا ،(.ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺑﺨﺶ
»ﺻﺮف« ،ﭼﻨﯿﻦ آورده اﺳﺖ :واژهاﺑﺰارھﺎ 5و ﺷﺒﮫﺟﻤﻠﮫھﺎ 6.اﯾﻦ واژۀ ﻣﺒﮭﻢ ،در دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ژ .ﻻزار،
ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از دادهھﺎی زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎﯾﯽ از آﻧﮭﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﻢ:
 واژۀ »دﯾﮕﮫ« ﮐﮫ در ﺟﻤﻠﮥ »ﺑﯿﺎ دﯾﮕﮫ!« آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮥ ژ .ﻻزار ذرهای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽآﯾﺪ.ص ١١٧ .و  ،١١٨م .ﻓﺮا.
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 1ﻧﮓ .ص  ،١٠٨م .ﻓﺎر .ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ دﺳﺘﻮری ﻧﮓ» .ﺗﻨﺪ« و »ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ« و »ﺧﻮب« ،ص ٧۴ .و  ،١۶٠م.
ﻓﺮا.
 2ﻧﮓ .ص ١١۴ ،١١٣ .و  ،١١۵م .ﻓﺎر .ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎ )ﺑﺎﻻ ،اﯾﻨﺠﺎ ،ﭼﻘﺪر (...،ھﻢ ﻧﮓ .ص ،١١٣ ،١١٠ ،٧٩ .م .ﻓﺮا.
 3ھﻤﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،در ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب در ص ٧٧ .ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﮫ »ﻧﻘﺶھﺎی ﻋﻤﺪۀ اﺳﻢ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﻧﮭﺎد ،ﻣﻔﻌﻮل ،ﻗﯿﺪ ،واﺑﺴﺘﮥ ﯾﮏ
اﺳﻢ دﯾﮕﺮ«.
 .Particule 4ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦﺟﺎ واژه را »ادات« ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ .ادات ،در ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺸﺪار و ﻣﺒﮭﻢ آن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﯾﮑﯽ از
زﯾﺮﮔﺮوهھﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﯾﻌﻨﯽ واژهاﺑﺰارھﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﮔﺮوه دﺳﺘﻮری »ﺷﺒﮫ ﺟﻤﻠﮫھﺎ« زﯾﺮﮔﺮوه آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﮫ
واروﻧﮥ واژهاﺑﺰارھﺎ ،اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی واژﮔﺎﻧﯽ ﺷﺒﮫ ﺟﻤﻠﮫھﺎﺳﺖ ﮐﮫ در ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ اﺳﺖ و ﻧﮫ ﻧﻘﺸﺸﺎن در ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی دادهھﺎی ﺟﻤﻠﮫ .ﻧﮓ:
ﻓﺮﺷﯿﺪورد ،(١٣۵۶) .ادات در ﻣﻨﻄﻖ و دﺳﺘﻮر و ﻋﻠﻢ ﺑﯿﺎن ،ادﺑﯿﺎت و زﺑﺎﻧﮭﺎ ،ﻣﮭﺮ  ،١٣۵۶ﺷﻤﺎره ۵۵
 .Mots-outils 5در دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ» ،واژهاﺑﺰارھﺎ« ﺑﮫ آن دﺳﺘﮫ از ﮔﺮوهھﺎی دﺳﺘﻮری ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﻘﺶ ﻧﺤﻮی آﻧﮭﺎ ﻣﮭﻢﺗﺮ از
ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ آﻧﮭﺎﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﻮرﻧﻮﯾﺴﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،ﺿﻤﯿﺮ ) ،(Pronomsﺣﺮف ﻧﺸﺎﻧﮫ ) ،(Articlesﺣﺮف رﺑﻂ )(Conjonction
و ﺣﺮف اﺿﺎﻓﮫ ) (Prépositionﺟﺰو واژهاﺑﺰارھﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ و ﻧﺰد ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ از دﺳﺘﻮرﻧﻮﯾﺴﺎن ،واژهاﺑﺰارھﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﮔﺮوھﯽ از
اﯾﻦ واژهھﺎ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﮫ در راﺑﻄﮫھﺎی ﻧﺤﻮی ﺑﯽﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .در ھﺮ ﺻﻮرت ،ﮔﻔﺖوﮔﻮ از اﯾﻦ ﮔﺮوه واژهھﺎ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﻧﺤﻮی ﺗﻌﻠﻖ
دارد ﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﺻﺮﻓﯽ ،آن ﭼﻨﺎن ﮐﮫ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
 .Interjections 6اﯾﻦ واژه در ﮐﺘﺎب »ﺻﻮرتواره« ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .واژه »اﻓﺴﻮس« ﺷﺒﯿﮫ ﺻﻮت )آوا( ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ آن را »ﺻﻮت-
واره« ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ» .ﺷﺒﮫﺟﻤﻠﮫ« ﺑﺮﮔﺮدان راﯾﺞﺗﺮ اﯾﻦ واژۀ ﻓﺮﻧﮕﯽ اﺳﺖ.

 -ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻧﮭﯽ» 2ﻣَـ« را ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه »ذرۀ ﻧﮭﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ص ١٣۵ .و  ١۵١م .ﻓﺮا.
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 ﺷﻨﺎﺳﮥ ﻓﻌﻠﯽ »-ی« در واژۀ »ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ« ،در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب »ذرۀ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﮭﻦ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ص١٣٠ .م .ﻓﺮا.
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 ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻗﯿﺪ »ھﻢ« را در ﺗﺮﮐﯿﺐ »ﺷﻤﺎ ھﻢ – ﺷﻤﺎم« ذره ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ص ،۴٧ .م .ﻓﺮا. ﺻﻔﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻄﻠﻖ .درﺑﺎرۀ ﺻﻔﺖ ،اﺧﺘﺮاع ﻣﻔﮭﻮم »ﺻﻔﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻄﻠﻖ« درﯾﭽﮥ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﮫ
روی ﻣﺎ ﮔﺸﻮده اﺳﺖ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﮫ اﺻﻮﻻً ﺻﻔﺖ ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺗُﻨﺪ« ،ﯾﺎ ﺻﻔﺖ ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
»ﺗُﻨﺪﺗﺮ« و ﯾﺎ ﺻﻔﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺗﻨﺪﺗﺮﯾﻦ« .اﯾﻦ دو ﻋﺒﺎرت ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎﯾﯽاﻧﺪ ﮐﮫ ژ .ﻻزار ﺑﺮای ﻣﻔﮭﻮم ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﮥ
»ﺻﻔﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻄﻠﻖ« آورده اﺳﺖ» :ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ« و »ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﮭﻢ« .ص ،١١١ .م .ﻓﺎر.

 ﺷﺒﮫ ﺿﻤﯿﺮ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،واژهھﺎی »ﯾﺎرو« در ﻋﺒﺎرت »ﯾﺎروی ﺗﺎزه وارد« و »ﺷﻤﺎﯾﯽ« در ﺟﻤﻠﮥ »ﺷﻤﺎﯾﯽ ﮐﮫ
دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﮫاﯾﺪ ﺑﺮوﯾﺪ ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ« ،را »ﺷﺒﮫ ﺿﻤﯿﺮ« 5ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ص ،٩٧ .م .ﻓﺮا.
 ﻋﺒﺎرتھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺷﺨﺼﯽ :6ﺟﻤﻠﮫھﺎی »اﮐﺒﺮه ﭘﯿﺪاش ﻧﺸﺪ« و »دﻋﻮاﺷﻮن ﺷﺪه« ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎﯾﯽ
از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرتھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺷﺨﺼﯽاﻧﺪ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮥ ﻻزار ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ »-ش« و »ﺷﻮن« ﺿﻤﯿﺮ
ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺨﺼﯽ اﻧﺪ) .ص ،١٠٠ .م .ﻓﺮا .(.آﯾﺎ اﯾﻦ ﺿﻤﯿﺮھﺎ ھﻢ ﺗﺎ »ﺣﺪودی« ﺿﻤﯿﺮﻧﺪ؟
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 ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ :ژ .ﻻزار ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻤﻢھﺎی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﮥ ﭘﺴﯿﻦ »را«
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻨﮭﺎ ﻋﺒﺎرت ﻗﯿﺪی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻔﮭﻮﻣﯽاﻧﺪ .ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ ھﻢ ﮐﮫ آورده اﺳﺖ
ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽاﻧﺪ:
ﻇﮭﺮ را ﻧﺎن و ﭘﯿﺎز ﺧﻮرد .ص ،٢٢۵ .م .ﻓﺎر.
 1ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦﺟﺎ  Particuleرا »ادات« ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ » :دﯾﮕﺮ )دﯾﮕﮫ( در زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری )در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻤﻠﮫ( اﻏﻠﺐ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اداﺗﯽ
ﺳﺎده ﺑﺮای ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺳﻮال ﯾﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ و دﺳﺘﻮر ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود «.ص ١۵۶ .م .ﻓﺎر.
2
Prohibition
 3در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ واژۀ  Particuleرا ﯾﮏﺑﺎر ﺑﮫ »ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﺻﺮﻓﯽ )ﺣﺮف ﻧﮭﯽ(« )ص ١٩۶ .ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ( و ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮫ
»ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی ﻧﻔﯽ و ﻧﮭﯽ« )ص ١٧٨ .ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ( ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﺳﺖ] .ﺗﺎﮐﯿﺪ از ﻣﺎ اﺳﺖ[ .در ﺑﺨﺸﮭﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎب ھﻤﯿﻦ واژه ، Particule
در ﻣﻮرد ﻗﯿﺪ ھﻢ ﺑﮫ واژه ﺑﺴﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )ص ۴٧ .م .ﻓﺎر .و ص ٢٨ .م .ﻓﺮا (.و اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﻗﯿﺪ در ﺻﻔﺤﮫ ھﺎی ﺑﻌﺪی
ﻣﺘﺮﺟﻢ ،واژۀ  Particuleرا ادات ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ) .ص ٢١٧ .م .ﻓﺎر.(.
 4ﻣﺘﺮﺟﻢ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﮫ را ھﻢ ادات داﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ» » :ﺻﻮرت –ی در ﭘﺎﯾﺎن )ﻣﯽ (-ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﯾﮏ ادات ﮐﮭﻦ ﺷﺮﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺰ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺪارد «.ص ١٧٢ .ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ.
5
Quasi-pronom
6
Locution impersonnelle ou semi-impersonnelle
 7ﺟﮭﺖ اﻃﻼع دوﺳﺘﺎن ھﻮادار ﺟﺮﯾﺎنھﺎی »ﭘُﺴﺖﻣﺪرن« ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرتھﺎی ﻣﺒﮭﻢ »ﺷﺒﮫ« ﺿﻤﯿﺮ و »ﺗﺎ ﺣﺪودی« ﺷﺨﺼﯽ
ھﯿﭻ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ھﺎﯾﺰﻧﺒﺮگ ﻧﺪارد .ﺗﮑﺮار اﺻﻄﻼحھﺎی »ﺷﺒﮫ« و »ﺗﺎ ﺣﺪودی« ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﮫ روﻧﺪ ﻣﯿﺎنزﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﻓﺮﺟﺎم ﻧﺎرﺳﯿﺪه ﮐﮫ در ﻣﻘﺪﻣﮫ ﮔﻔﺘﯿﻢ.

ﭼﺎدر زدهاﻧﺪ و اﻣﺸﺐ را آﻧﺠﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ص ،٢٢۵ .م .ﻓﺎر.
ﻣﻔﮭﻮم »ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ« را ھﻢ در ھﯿﭻ ﮐﺠﺎی ﮐﺘﺎب ﺷﺮح ﻧﺪادهاﻧﺪ ﮐﮫ ﭼﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﻗﯿﺎس آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد
از »ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ« ﯾﺎ »ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺘﻤﻢ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ« ھﻢ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ وﯾﮋۀ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻔﻌﻮل اﺳﺖ؟
 .۴ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ دادهھﺎی زﺑﺎﻧﯽ
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در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﮫ در ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺘﺎب از دادهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻨﮭﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎﯾﯽ از آن ﺑﺨﺶھﺎ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﮫ اﮔﺮ ﻣﺠﺎل و ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺑﻮد ﺑﯽﺷﮏ ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽﺑﻮد
ﮐﮫ ﺑﺮای ھﺮ ﺑﺨﺶ از ﮐﺘﺎب )ﻓﻌﻞ ،ﺻﻔﺖ ،ﺟﻤﻠﮫ ،(... ،ﻣﻄﻠﺐ را ﺟﺪا ﻣﯽآوردﯾﻢ .اﯾﻨﮭﺎ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺘﯽ از
آن ﺧﺮوار ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ:

 از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب ﺑﺤﺚ ﺻﺮف و ﻧﺤﻮ را ﺑﺎ ھﻢ درآﻣﯿﺨﺘﮫ ،در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﻤﻠﮥ »ﺳﻔﯿﺪھﺎش ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺸﻨﮕﮫ«)ص ،١٠۴ .م .ﻓﺎر (.ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪه ﮐﮫ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺻﻔﺖ ھﻢ ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎل آن ﮐﮫ در
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ ،ﺻﻔﺖ ﺑﺪل از اﺳﻢ اﺳﺖ )ﻟﺒﺎسھﺎی ﺳﻔﯿﺪ( و در ﻧﻘﺶ ﺑﺪل ،ﺟﻤﻊ ھﻢ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ادﻋﺎ ﮐﺮده ﺻﻔﺖ ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ ﺑﯽﻣﺘﻤﻢ ،ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ »آﻗﺎ زودﺗﺮ ﺑﯿﺎ« ﯾﺎ »ﺳﮓ ﺗﻮ اﻃﺎق ﮐﮫﺑﺎﺷﮫ ﮐﻤﺘﺮ اذﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﮫ« )ص ،١١٠ .م .ﻓﺎر .(.ﺣﺎل آن ﮐﮫ در اﯾﻦ دو ﻋﺒﺎرت» ،زودﺗﺮ« و »ﮐﻤﺘﺮ« ﻗﯿﺪ
ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ اﻧﺪ ﻧﮫ ﺻﻔﺖ ،و ھﯿﭻ رﺑﻄﯽ ھﻢ ﺑﮫ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارﻧﺪ.
 در ﺻﻔﺤﮥ ) ١٠١م .ﻓﺮا (.از ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان »ذره ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ« 2ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺻﻔﺤﮥ ) ١١٣م .ﻓﺮا(.ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﮫ »ﻓﺎرﺳﯽ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ﺳﺎده ﻧﺪارد «.و »ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ زﺑﺎن دارای ﻋﺒﺎرتھﺎی ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎرﮐﺮدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﻤﺎﯾﺮ دارﻧﺪ «.ﯾﮑﯽ از ﻣﺜﺎلھﺎ ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ» :ھﺮ ﮐﮫ را دﯾﺪی ﺑﮕﻮ« .از ﺧﻮاﻧﻨﺪه
ﻓﺮاﻧﺴﮫزﺑﺎن ﮐﺘﺎب ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ درﺑﺎرۀ دﺳﺘﻮر زﺑﺎﻧﺶ ﭼﯿﺰی
ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﮫﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ »ﺣﺮوف رﺑﻂ« ﯾﮏ ﮐﺘﺎب دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﺪ.
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 1اﻟﺒﺘﮫ ﮔﺎھﯽ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ھﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎدرﺳﺘﯽھﺎی ﮐﺘﺎب ھﻤﺮاه و ھﻤﺪوش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﺎﻧﺖ در ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ واژۀ )) Prédéterminent (Préarticleص ١١٨، ١١۶ .م .ﻓﺮا» (.ﺻﻔﺖ« ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ )ص ١۵۵ .و  ،١۵۶م.
ﻓﺎر .(.در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ واژه واژهای اﺳﺖ در »ﻧﺤﻮ« ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻘﺶ واژۀ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺣﺮف ﻧﺸﺎﻧﮫ )ﻧﻤﻮﻧﮫ  touteدر ﻋﺒﺎرت (toute une ville
ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ھﻤﮫ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﮫ واژۀ »ﺻﻔﺖ« ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از دادهھﺎی ﮔﺮوهھﺎی دﺳﺘﻮری اﺳﺖ.
 Particule relative 2اﻟﺒﺘﮫ واژۀ »ذره« در ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ )ص ،١۴٧ .م .ﻓﺎر(.
 3اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ آﺷﻔﺘﮫﮔﻮﯾﯽھﺎ ،در زﺑﺎن ﻣﺪاﺣﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه »ﻧﮑﺘﮫﮔﻮﯾﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻻزار در ﮔﻔﺘﺎر »ﺻﺮف« ،ﻣﻰﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ از
واﮔﻮﯾﮫ ﮐﺮدن ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪىھﺎى ﺗﮑﺮارى ﺑﭙﺮھﯿﺰد و ﺑﮫ ﻋﻮض ،ﻧﮑﺘﮫﮔﻮﯾﻰ ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼً در ﻣﺒﺤﺚ ﺻﻔﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﯿﻮۀ ﻣﺮﺳﻮم در
ﮐﺘﺎبھﺎى دﯾﮕﺮ ،اﻗﺴﺎم ﺻﻔﺖ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل دﺳﺘﮫﺑﻨﺪى ﮐﻨﺪ ،ﺣﺎﻻت ﮔﻮﻧﮫﮔﻮن ھﻤﻨﺸﯿﻨﻰ ﺻﻔﺖ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰﮐﻨﺪ«) .ﺧﺎﻧﻢ
دﮐﺘﺮ ﮔﻠﭙﺮ ﻧﺼﺮی ،اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد ،ﮔﺮوه ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ(.

 ژ .ﻻزار ﺻﺮف ﻓﻌﻞ »ﺑﻮدن« را ﺑﮫ ﺻﻮرت »ھﺴﺘﻢ  /ھﺴﺘﯽ  /ھﺴﺖ  /ھﺴﺘﯿﻢ  /ھﺴﺘﯿﺪ  /ھﺴﺘﻨﺪ« آوردهاﺳﺖ )ص ،١۶٨ .م .ﻓﺎر .(.ﺣﺎل آن ﮐﮫ اﯾﻨﮭﺎ ﺻﻮرتھﺎی ﺻﺮﻓﯽ ﻓﻌﻞ »ھﺴﺘﻦ«اﻧﺪ ﻧﮫ ﻓﻌﻞ »ﺑﻮدن« .اﻟﺒﺘﮫ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺻﻮرت اﻣﺮی آن را ھﻢ »ﺑﺎﺷﯿﺪ« داﻧﺴﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ 1.ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎزی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﮫ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻓﻌﻞ »ﺑﺎﺷﯿﺪن« ھﻢ وﺟﻮد دارد.
 ژ .ﻻزار ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ وﻗﺘﯽ ﻣﻔﻌﻮل و ﻓﻌﻞ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﮫای را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﺣﺮف اﺿﺎﻓﮫ ﭘﺴﯿﻦ ]=را[ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد )ص ،٢١٨ .م .ﻓﺮا .(.ﺳﭙﺲ ﺳﮫ ﺟﻤﻠﮥ زﯾﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل آورده اﺳﺖ .ﺑﺮ ﮐﺴﯽ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﮫ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﮫ »را« در ﮐﺠﺎی اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫھﺎ ﺑﻮده و ﺑﮫ ﭼﮫ دﻟﯿﻠﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ:

 ﺑﮫ ﻓﺮق ﻃﺎس ﺣﺎﺟﯽ ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﺮد. ﺣﺎﺟﯽ ﭼﺸﻤﮏ زد و ﻧﮕﺎه ﺗﻨﺪی ﮐﺮد. اﯾﺮادھﺎﯾﯽ از اھﻞ ﺧﺎﻧﮫ ﮔﺮﻓﺖ.اﻟﺒﺘﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﭘﺎراﮔﺮاف ﺑﻌﺪی ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻨﮭﺎ در واﻗﻊ ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐﺐاﻧﺪ!
 در ﺻﻔﺤﮥ ) ٢٢۴م .ﻓﺎر ،(.ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺻﻮرتھﺎﯾﯽ ،ﯾﮏ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺟﺎی »را« ﺑﮫﮐﺎر رود و ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ آورده اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺗﻮ را ﮔﻔﺘﻢ« و »ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ« .آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ »را« ﺣﺪاﻗﻞ در اﯾﻦ
دو ﻣﻮرد ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ و ﻧﻘﺶھﺎی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
 ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺻﻔﺤﮥ ) ٩٠م .ﻓﺎر (.ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺎ ﺻﻔﺖ ،ﻣﺜﺎل »ﯾﻮﺳﻒ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ« را آورده اﺳﺖ ﮐﮫﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ دو واژه ﻧﻘﺶ ﺻﻔﺖ را دارد.

 در ﺻﻔﺤﮥ ) ٨٩م .ﻓﺎر (.ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺣﺬف اﺿﺎﻓﮫ وﺟﻮد دارد و ﻧﻤﻮﻧﮥ آن ھﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ »ﺟﺎیﻧﻤﺎز ← ﺟﺎﻧﻤﺎز« اﺳﺖ .ﺣﺎل آن ﮐﮫ اﯾﻦ دو واژه دو ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻔﺎوت دارﻧﺪ و ﯾﮑﯽ ﺳﺎده ﺷﺪۀ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ.
 ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از »ﻧﮑﺘﮫﮔﻮﯾﯽھﺎی« ﮐﺘﺎب آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻨﻮانِ ﮐﺴﺎن ﯾﺎ واﺣﺪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی را ﻧﻮﻋﯽ اﺿﺎﻓﮫداﻧﺴﺘﮫ ﮐﮫ در آن ﻧﺸﺎﻧﮥ اﺿﺎﻓﮫ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ژ .ﻻزار در ﺗﺮﮐﯿﺐھﺎی »ﺷﯿﺦ ﺳﻌﺪی«،
»ﺧﻮاﺟﮫ ﺣﺎﻓﻆ« و »ﺳﮫ ﺳﯿﺮ ﭘﯿﺎز« ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻀﺎف و ﻣﻀﺎفاﻟﯿﮫ ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ) .ص ،٩٢ .م .ﻓﺎر(.
 ژ .ﻻزار ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﮔﻮﯾﺶ ﺗﮭﺮاﻧﯽ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ دو ﻧﻮﯾﺴﮥ »ق« و »غ« ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ص ،۵ .م.ﻓﺮا (.و از اﯾﻦ رو »ﻏﺬا« و »ﻗﻀﺎ« را ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻢ  qazāﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ در اﺳﺘﺎنھﺎی دﯾﮕﺮ
اﯾﺮان )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺰد و ﮐﺮﻣﺎن و ﮐﺮدﺳﺘﺎن( و ﺑﮫ وﯾﮋه در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن )ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ھﻢ ﺑﮫ »ﻓﺎرﺳﯽ
ﻣﻌﺎﺻﺮ« ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ( اﯾﻦ دو ﺻﺪا ﻣﺘﻔﺎوت از ھﻢ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
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 1در ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ھﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﮫ ،ﮐﺸﻒ ﺗﻔﺎوت »اﺳﺖ/ھﺴﺖ« ھﻢ ﺑﮫ ﻻزار ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ!
 2اﻟﺒﺘﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ژ .ﻻزار ،در ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ »زﺑﺎن ﺗﺎﺟﯿﮑﯽ« ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ زﯾﺮا در ﭼﻨﺪ اﺛﺮ ﺧﻮد از »زﺑﺎن
ﺗﺎﺟﯿﮑﯽ« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺻﻄﻼح »زﺑﺎن ﺗﺎﺟﯿﮑﯽ« ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭼﯿﺰی ﺟﺪای از »زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ« و ﻧﮫ ﮔﻮﯾﺸﯽ از اﯾﻦ زﺑﺎن ،ﻧﻘﺸﮥ

 در ﺻﻔﺤﮥ ) ١۵م .ﻓﺎر (.ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮھﺎی آواﯾﯽ در زﺑﺎن ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮫ از ﺗﺒﺪﯾﻞ  vﺑﮫ  fﻣﺎﻧﻨﺪﺗﺒﺪﯾﻞ »دﯾﻮار« ﺑﮫ »دﯾﻔﺎل« ﯾﺎ از ﺗﺒﺪﯾﻞ  dﺑﮫ  yﻣﺎﻧﻨﺪ »ھﻤﺴﺎﯾﮫ« ﺑﮫ »ھﻤﺴﺎده« ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ
ﺗﻐﯿﯿﺮھﺎی آواﯾﯽ در زﺑﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوھﺸﯽ آواﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﮫ ھﯿﭻ رو ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﺑﮫ ﻧﺎم »دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ« ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ،در ﮔﻮﯾﺶ ﺷﺮق ﻟﻨﺪن ھﻢ واژۀ ) fingerاﻧﮕﺸﺖ( ﺑﮫ
ﺻﻮرت  vingerﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد .آﯾﺎ در ھﯿﭻ ﮐﺘﺎب »دﺳﺘﻮر زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ« اﯾﻦ واژه در ﺑﺨﺶ
آواﺷﻨﺎﺳﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ؟ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ژ .ﻻزار در ھﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﮫ از آﺷﻔﺘﮕﯽ زﺑﺎن ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮫ در
ھﻤﺨﻮانھﺎی ﻟﺒﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺻﻔﺤﮥ ) ٣٨م .ﻓﺎر (.ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ھﻤﺨﻮان  mﭘﯿﺶ از  bﺑﺎ ﺣﺮف »ن« ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد :ﻣﺎﻧﻨﺪ šambeﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت »ﺷﻨﺒﮫ« ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎل آن ﮐﮫ از ﻧﮕﺎه آواﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع واروﻧﮫ اﺳﺖ ،در
واﻗﻊ ،در واژۀ »ﺷﻨﺒﮫ« ﭼﻮن »ن« ﭘﯿﺶ از »ب« آﻣﺪه ﺑﮫ ﺻﻮرت »م« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 در ﺻﻔﺤﮥ ) 22م .ﻓﺎر (.ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺻﺪای  aﺑﮫ  oاز ﺗﺒﺪﯾﻞ  namudanﺑﮫ  nomudanﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺎلآن ﮐﮫ در ﻓﺮھﻨﮓ دھﺨﺪا و ﻣﻌﯿﻦ »ﻧَﻤﻮدن« ﺗﻠﻔﻆ ﺳﻮم اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ رﯾﺸﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ
) niﭘﯿﺸﻮﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی »ﻓﺮو ،ﭘﺎﯾﯿﻦ«( ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ »ﻧِﻤﻮدن« ﺑﮫ »ﻧُﻤﻮدن«
اﺳﺖ ﻧﮫ آن ﭼﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آورده اﺳﺖ.
 در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﮫ ،در آﻏﺎز ﻧﺸﺎن ﺟﻤﻊ ﺗﻨﮭﺎ »ـﺎن« ﺑﻮده اﺳﺖ و ھﻤﮥ ﻧﺎم ھﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺘﮫ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ »روز«»/روزان«» ،ﻣﺮد«»/ﻣﺮدان«» ،درﺧﺖ«»/درﺧﺘﺎن« .ﺳﭙﺲ ﺗﺮ ،ﻧﺸﺎن »ـﮭﺎ« ھﻢ ﺑﺮای
ﺟﻤﻊ ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺖ و اﻧﺪک اﻧﺪک در ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮ/دری اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﺟﺎﻧﺪاران از »ـﺎن« و
ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﻧﺎمھﺎی ﺑﯽﺟﺎن از »ـﮭﺎ« اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ھﺮﭼﻨﺪ ھﻤﭽﻨﺎن ﺟﻤﻊھﺎﯾﯽ ﭼﻮن »اﺧﺘﺮان« و »درﺧﺘﺎن« و
»ﺳﺨﻨﺎن« در ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮ/دری ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ،اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ،اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺰرﮔﺎن ﺳﺨﻦ در ﺳﺪهھﺎی
ﺑﻌﺪ ،ھﻤﭽﻨﺎن از ﺟﻤﻊ ﺑﺎ »ـﺎن« ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﻧﺎمھﺎی ﺑﯽﺟﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ )»ﮐﮫ ﭼﻮن ﮐﺮﮔﺲ ﺑﮫ ﮐﻮھﺎن
ﺑﺮﮔﺬﺷﺘﯽ« در وﯾﺲ و راﻣﯿﻦ؛ »ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﺻﻔﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﮫ روزان و ﺷﺒﺎن« در دﯾﻮان ﺷﻤﺲ؛ »ﺑﺮآﻣﺪی و
ﺳﺮآﻣﺪ ﺷﺒﺎن ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ« در دﯾﻮان ﺣﺎﻓﻆ( .ژ .ﻻزار ،ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﻨﺪ ،در ﺻﻔﺤﮥ ) ٧٩م.
ﻓﺎر (.ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﮫ »ﺑﮫ ﭘﯿﺮوی از ﺳُﻨّﺖ« )ﺗﺎﮐﯿﺪ از ﻣﺎ اﺳﺖ( ﺟﻤﻊ »درﺧﺖ« و »ﺳﺨﻦ« و »اﺧﺘﺮ« ﻣﯽﺷﻮد
»درﺧﺘﺎن« و »ﺳﺨﻨﺎن« و »اﺧﺘﺮان« .ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺟﻤﻊ »ﻧﯿﺎ« )در اﺻﻞ »ﻧﯿﺎگ«( ﺑﮫ
»ﻧﯿﺎﮔﺎن« و »ﻣﮋه« ﺑﮫ »ﻣﮋﮔﺎن« را ھﻢ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﻮروی ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی ﺗﺎﺟﯿﮑﺎن از دﯾﮕﺮ ﻓﺎرﺳﯽﮔﻮﯾﺎن و ﻓﺎرﺳﯽﻧﻮﯾﺴﺎن ﺑﻮد .ھﻤﮥ ﻣﺎ زﺑﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا را »زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ.

 ژ .ﻻزار در ﺻﻔﺤﮥ  ،٨٢ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺘﻦ واژهھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪھﺎی ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان »ﻗﺎﻋﺪه« ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﺳﺖ و ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎﯾﯽ ھﻢ ﺑﺮای آن آورده اﺳﺖ :ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺘﻦ »ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ« ﺑﮫ »ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت« و ﺟﻤﻊ »اﺳﺘﺎد« ﺑﮫ
»اﺳﺎﺗﯿﺪ« .ﺣﺎل آن ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﻤﻊھﺎ ﻏﻠﻂھﺎی راﯾﺞاﻧﺪ و ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی *»ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت« ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ
»ﻓﺮﻣﺎﯾﺶھﺎ« و ﺑﮫ ﺟﺎی *»اﺳﺎﺗﯿﺪ« ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ »اﺳﺘﺎدان« .آﯾﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،ﻗﯿﺪ را ﺑﮫ ﺳﺒﮏ
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺴﺎزد ﯾﺎ واژهھﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺟﻤﻊ ﺑﺒﻨﺪد در ﮐﺘﺎب »دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻣﻌﺎﺻﺮ« اﯾﻦ
ﻏﻠﻂ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان »ﻗﺎﻋﺪه« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
 در ﺻﻔﺤﮥ ) ٨۶م .ﻓﺎر (.ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣَﻌﺮﻓﮫ ﺷﺪن ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻊ »زن« ﺑﮫ »زﻧﮭﺎ«ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی »زﻧﮭﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ« ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎﻟﺐ آﻧﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ در ھﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﮫ درﺑﺎرۀ »ﺟﻤﻊ ﻧﮑﺮه«
ﺑﺎز ھﻢ ﻣﺜﺎل »زﻧﮭﺎ« آﻣﺪه اﺳﺖ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﻋﺒﺎرتھﺎﯾﯽ ﭼﻮن »زﻧﮭﺎﯾﯽ« و »ﯾﮏ زﻧﮭﺎﯾﯽ« و ﯾﮏ ﭘﺮاﻧﺘﺰ
ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ اﯾﻦ آﺧﺮیھﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎر ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺘﻦھﺎ ھﻢ ﻣَﻌﺮﻓﮫ اﺳﺖ و ھﻢ
ﻧﮑﺮه؛ ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﮐﺘﺎب ،اﻣﺎ ھﯿﭻ روش و ﻗﺎﻋﺪهای ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﻣَﻌﺮﻓﮫ و ﻧﮑﺮه ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺟﻤﻊ
ﺑﺴﺘﻦ »آب« ﺑﮫ »اﯾﻦ آﺑﮭﺎ« ھﻢ ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه داﻧﺴﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ »اﯾﻦ آﺑﮭﺎ« ﺑﮫ
ﺧﺎﻃﺮ ﺻﻔﺖ اﺷﺎرۀ »اﯾﻦ« ﻣَﻌﺮﻓﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪن .در ھﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎمھﺎی ﻣﻔﺮد ﻣﻌﻨﺎی ﺟﻤﻊ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﺎمھﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از زﺑﺎنھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و در اﺻﻄﻼح ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
»اﺳﻢ ﺟﻤﻊ« ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﺜﺎلھﺎی داده ﺷﺪه »دﺷﻤﻦ«» ،اﻓﻐﺎن« و »ﻋﺮب« ﻣﺜﺎلھﺎی ﻏﻠﻄﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺪ.
 در ﺻﻔﺤﮥ ) ٩۶م .ﻓﺎر (.ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﻌﺮﻓﮫ در زﺑﺎن ﻧﻮﺷﺘﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ در زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎرھﺴﺖ و ﺑﮫ ﺻﻮرت »ـﮫ« در ﭘﺎﯾﺎن واژه ﻣﯽآﯾﺪ .اﻣﺎ ﺟﻤﻠﮥ ﻣﺜﺎل آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :ﮐﻠﯿﺪ رو ﻣﯿﺰه )اﺳﺖ(« .آﯾﺎ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺧﻮدش ﻣﯽداﻧﺪ در اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ ،ﭼﮫ ﭼﯿﺰی ﻣﻌﺮﻓﮫ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﻌﺮﻓﮫ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
و ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
اﻓﺰون ﺑﺮ ﮐﺎﺳﺘﯽھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن دادهھﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﻓﺮاھﻢآوردهاش دارد و ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ
از آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﮫ روﯾﮑﺮد وﯾﮋهای ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ را ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ رﻗﻢ زده
اﺳﺖ و ﺧﻮد در ﺟﻨﺒﮫھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺟﻠﻮه ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮا اﺳﺖ و زﺑﺎن ﻣﻠﯽ
ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﮔﻮﯾﺶ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮥ ﻗﺸﺮھﺎﯾﯽ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻓﺮوﻣﯽﮐﺎھﺪ و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﮫ دادهھﺎی اﯾﻦ ﮔﻮﯾﺶ را ﺑﮫ
ھﻤﮥ آن زﺑﺎن ﺗﻌﻤﯿﻢ دھﺪ .دوم اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ،روﯾﮑﺮدی ﻣﺪرن اﺳﺖ ،در ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻨّﺖﮔﺮﯾﺰ آن ،و در
ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﺮ آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ رﯾﺸﮫ در ژرﻓﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠﺘﯽ دارد ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ و دﺳﺖوﭘﺎﮔﯿﺮ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از

ﭘﯽآﻣﺪھﺎی آن ھﻢ ﮐﻨﺎر ﻧﮭﺎدن آﺷﮑﺎر و اﻋﻼم ﺷﺪۀ ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎی ادﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻮﻟﻒ آﻧﮭﺎ را ﮐﮭﻨﮫ ﻣﯽداﻧﺪ .اﯾﻦ
ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ھﻢ ﻧﮭﺎدن ﺑﺮ ﺳُﻨّﺖھﺎی ادﺑﯽ ،اﻟﺒﺘﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎی ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ادب ﻓﺎرﺳﯽ ﭼﻮن ﻓﺮدوﺳﯽ و
ﺳﻌﺪی و ﻣﻮﻟﻮی را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻢﻋﺼﺮان ﺧﻮدش را ھﻢ ﮐﮫ ادﺑﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﮔﺮ
ھﻢ ﺑﮫ ﺻﺎدق ھﺪاﯾﺖ ﺗﻮﺟﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎﯾﯽ از وی ارﺟﺎع داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻏﻮﻃﮫور در روزﻣﺮّﮔﯽ،
زﺑﺎن ﻧﺎﺳﺨﺘﮥ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮫ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .رﺟﻮع ﻧﮑﺮدن ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎی ھﯿﭻ ﮐﺪام از دﺳﺘﻮرﻧﻮﯾﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ھﻢ
ﺑﯿﺶ از آن ﮐﮫ ﻧﺸﺎن از ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﻮدن اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻓﺮاﻧﺴﻮی زﺑﺎن درﺑﺎرۀ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن از
ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺒﻮدن ﻧﮕﺎه اﯾﺸﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ زﺑﺎن دارد .ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ھﻢ ﻧﮕﺬارﯾﻢ ﮐﮫ ﺧﻮاﻧﻨﺪه در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ھﯿﭻ
ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﮫای ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ.

