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درس بىست ودوم

دستور تارىخى )3(

به  اکنون  متون گذشته خواندىم.  را در  )2( وىژگى زمان  تارىخى  در درس دستور 
وىژگى هاى دىگر فعل مى پردازىم.

گذر
به کار  نىز  ناگذر  به صورت  امروزه گذرا هستند، در گذشته  از فعل ها که  برخى  ٭ 

مى رفته اند:
افزودن: سنگ بدگوهر اگر کاسٔه زرىن بشکست 

قىـمت سنـگ نـىـفـزاىـد و زر کم نـشـود        
)سعدى(

افروختن: جهاندار بـر پاى بد هفت  روز       به هشتم چو بفروخت گىتى فروز
)شاهنامه(

بوىىدن: مشک آن است که خود ببوىد، نه آنکه عطّار بگوىد.                            )گلستان(
           )مثنوى(     گسستن: اوفتاد و مرد و بگسستش نفس      
٭ برخى افعال که امروزه ناگذرند، در گذشته به صورت گذرا به کار مى رفته اند:

چه دانى که فردا چه آىد زمان        )شاهنامه( ماندن: از امروز کارى به فردا ممان 
                )تارىخ بىهقى(       عمرو پسر را آنجا ماند.     

٭ برخى از فعل هاى ناگذر را با افزودن ىک مىانوند، گذرا مى ساخته اند:
برگشتن = برگاشتن، تفتن= تافتن، شکفتن = شکافتن

٭ ٭ ٭
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٭ فعل »شدن« در گـذشته به معناى »رفتن« و »گـذشتن« کارکرد فـراوانـى داشته است:
             )نصىحة الملوک(       آن مرد بشد و طعام بخرىد.  
                       )حافظ(       شد آن که اهل نظر بر کناره مى رفتند. 
                      )شاهنامه(     بشد سوى آب و سر و تن بشست.                                                        

٭ فعل »آمدن« به معناى »شدن« مى آمده است:
     )چهار مقاله(       اطبّا از معالجت او عاجز آمدند.           

٭ و در ساختن فعل مجهول نىز به کار مى رفته است:
                       )حافظ(       گفته آمد که به دل جوىى ما مى آىى         

ـ در گذشته  ـ که امروزه با کمک فعل »شدن« ساخته مى شودـ  مجهول: فعل مجهولـ 
با فعل هاى دىگرى نىز ساخته مى شده است:

الف( با مصدر »آمدن«: گفته آمده است.
) سمک عّىار( ب( با مصدر »گشتن«: ده تن بر دست سمک کشته گشتند.     

٭ عالوه بر تغىىرات باال، دو مورد زىر نىز حاىز اهّمّىت است:
الف( افزودن »بـ« بر سر انواع فعل حّتى فعل هاى منفى:

     )سعدى(   چرا روزگارى بکردم درنگى    ندانى که من در اقالىم غربت  
       )ترجمٔه تفسىر طبرى(   هىچ خلق آن خواب آشکار نکرد و بنگفت.    

ب( فعل »گفت« گاهى به صورت »گفتا« هم به کار مى رفته است:
گفتا برون شدى به تماشاى ماه نو        از مـاه ابروان منت شرم بـاد، رو            )حافظ(

گروه اسمى
وابسته هاى گروه اسمى:

٭ نکره: درنظم و نثر کهن دو نشانه براى نکره وجود داشته است: وابستٔه پسىن 
»ى« و وابستٔه پىشىن »ىکى« ىا »ىک«:

ىکى خنجر آبـگـون بــرکشـىـد         همى خواست از تن سرش را برىد         )شاهنامه(
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ىکى روز شاه جهـان سوى کوه                گذر کرد بـا چنـد کس  هم گـروه        )شاهنامه(
ىک کس اختىارى کنىد تا سخنى که دارد بگوىد.                          )جوامع الحکاىات، عوفى(
٭ »چند« ــ که امروز به عنوان وابستٔه پىشىن مبهم به کار مى رود ــ در گذشته وابستٔه 

پسىن مبهم نىز بوده است:
      )گلستان(   سحرگاهى با تنى چند خاصان به بالىن قاضى فراز آمد.      
چون که تا اقصاى هندستان رسىد       در بـىـابـان طـوطـى چـنـدى بدىد    )مثنوى(

ــ در گـذشته  به کار مى رود  بـه عنـوان وابستـٔه پسىن مبهم  ــ که امـروزه  دىگر  ٭ 
وابستٔه پىشىن مبهم نىز بوده است:

دىگر روز از اىن سراى عارىتى رخت به سراى باقى کشىد.
دگــر روز بـاز اتّـــفـاق اوفــتـاد        که روزى رسان قوت  روزش  بداد    )بوستان(

٭ صفت هاى شمارشى اصلى درگذشته گاهى پس از موصوف )= هسته( مى آمده اند. 
در اىن صورت بىن هسته و وابسته  »ى« نکره مى آمده است:

خصمان چىرگى کردند و سوارى دوىست برافکندند و رزمى صعب اتّفاق افتاد و از 
 )تارىخ بىهقى(         لشکر ما مردى پنج گرفتار آمدند.  
واقع  مــوصوف  از  پىش  گــاهى  نىز  م(  ـُ  + )عدد  ترتىبى  شمارشى  صفت هــاى  ٭ 

مى شده اند:
به کار  تشدىد  بدون  امروز(  )بر خالف  گذشته  در  واژه ها  اىن  بار،  سوم  روز،  دوم 

مى رفته اند:
بىاراستش گـونه گـون ىـک سـره    )شاهنامه( سوم روز خوان را به مـرغ و بـره 
٭ بـه جـاى دومىن و سومىن درگذشته »ُددىگر« و »سدىگر« نىز به کار مـى رفته است:

ُددىـگر آنکه دل دوسـتـان نـىازارى      که دوست آىنه باشد چو اندر او نگرى
سدىگر آنکه زبان را به گاه گفتِن زشت       نـگاه دارى تـا وقت عذر غم نخورى

٭ به، که، مه، بىش: اىن واژه ها در نظم و نثر گذشته، گاه به عنوان صفات برتر 
به کار مى رفته اند و صفت برترىن آنها به ترتىب: بهىن، کهىن، مهىن و بىشىن بوده است:
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 انصارى(                    )خواجه عبدالله ّٰ   الهى ما را آن ده که ما را آن به.     
     )قابوس نامه(    از گرسنگى مردن به که به نان فروماىگان سىر شدن.       
  )قابوس نامه(     به نام نىکو مردن به که به نام بد زىستن.       
٭ ضمىر شخصى »او« ــ که امروزه خاّص انسان است ــ براى غىر انسان نىز به کار 

مى رفته است:
شهرى بود که او را طور زمىن مى خواندند.

سخن که از او بوى دروغ آىد و بوى هنر نىاىد، ناگفته بهتر.
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خودآزماىى
1( معادل امروزى جمله هاى زىر را بنوىسىد:

آن حال که همى طلب کرد.
مرا رشک وى مى رنجه داشت .    )تفسىر قرآن پاک(

ابراهىم ىنال برادر کهىن سلطان طغرل بود.    )اسرارالّتوحىد(
همى ىک بارى از جاى بجست.     )مقامات ژنده پىل(

دىگر بار شىخ حدىث دستار کرد.      )حاالت و سخنان شىخ ابوسعىد(
اّما حدود سىستان و شهرهاى او که چند است از کجا تا کجاست.     )تارىخ سىستان(
اگر پندارى که به خواب اندر است، چون بخوانى پاسخ همى دهد.     )قابوس نامه( 

به پهلوى او بر، ستارگکى است خرد، نام او سها.    )الّتفهىم(
2( به کمک آنچه در مرجع شناسى خوانده اىد، براى ىکى از چهره هاى زىر زندگى نامٔه کوتاهى 

تهّىه کنىد.
  ابوعلى سىنا     ابورىحان بىرونى 

 خّىام    سعدى 



157 

درس بىست و سوم

نقش هاى زبان

زبان شناسان براى زبان نقش هاى گوناگونى را برمى شمارند. در اىنجا ما تنها از چهار 
نقش اساسى تر زبان به اجمال ىاد مى کنىم. اىن نقش ها عبارت اند از:

 اىجاد ارتباط، َمحمِل اندىشه، حدىِث نفس و آفرىنش ادبى.
شاىد اساسى ترىن »نقش زبان« اىجاد ارتباط در مىاِن افراِد ىک جامعۀ زبانى باشد. 
انتقاِل اّطالع به دىگران و دوم،  هدف از هر ارتباِط زبانى ىکى از اىن دو است: نخست 
به  ما  وقتى  مثال،  براى  زبانى.  جامعٔه  ىک  افراِد  مىان  در  همدلى  و  هم زبانى    اىجاِد  حِسّ
دوستمان مى گوىىم »راستى، فردا کالِس ادبّىات دىرتر شروع مى شود«، با او ارتباِط زبانى 
برقرار کرده اىم تا پىامى را به او بدهىم که فکر مى کنىم از آن بى خبر است. وقتى در برخورد 
با دوستمان خطاب به او مى گوىىم »سالم، چطورى؟ مى بىنى هوا چه سرد شده امروز!« باز 
با او ارتباِط زبانى برقرار کرده اىم ولى اىن بار هىچ اطاّلعى به او نداده اىم که از آن بى خبر 

باشد بلکه تنها با او همدل و هم زبان شده اىم.
دومىن نقِش زبان، َمِحمِل اندىشه است؛ ىعنى زبان ابزارى براى بىان افکار و تکىه گاِه 
اندىشه است. زبان شناسان و روان شناسان هنوز به درستى نمى دانند که آىا زبان و اندىشه 
هر دو ىک چىزند ىا دو چىز متفاوت ولى همگى مى پذىرند که بدوِن زبان، نمى توان به تفّکر ىا 
اندىشه پرداخت. مى دانىم که اندىشىدن بدوِن وجوِد مفاهىِم عام، مثِل »درخت« و »انسان« 
و مفاهىم انتزاعى، مثِل »کاشتن« و »رشدکردن« ىا به کلّى مىّسر نىست ىا ما را به احکاِم علمِى 
عام دربارٔه خودمان و جهاِن پىرامونمان نمى رساند. همچنىن مى دانىم که هر دو دسته مفاهىِم 
عام و انتزاعى تنها از راه زبان براى ما فراهم مى شوند. پس، تنها با تکىه بر زبان مى توانىم 
در چارچوِب همىن مفاهىِم عام و انتزاعى دربارٔه جهان بىندىشىم و به احکامى علمى از اىن 



  158

قبىل دست ىابىم که »انسان درخت مى کارد« و »درخت رشد مى کند«. باز با تکىه بر زبان 
است که ما مى توانىم با شنىدِن حکمى از اىن نوع که »درخت انسان مى کارد« دربارٔه آن 

تأّمل کنىم و آنگاه قاطعانه نظر دهىم که »اىن حکم صادق نىست.«
نقش سوِم زبـان، حدىث نفس است که ما به کمک آن از خود و آنچه در درونمان 
مى گذرد، سخن مى گـوىىم. سخن گـفتن دربـارهٔ خود به تـنهاىى و حّتى در خاموشى صورت 
مى گـىرد؛ مثِل وقـتى که در گـوشه اى مى نشىنىم و آهسته و بى صدا با خود حرف مى زنىم. 
چهارمىن نقِش زبان اىن است که با آن به آفرىنِش ادبى مى پردازىم. براى انجام دادن 
اىن کار، ما از اصول و قواعد و ضوابطى کمک مى گىرىم که جزء نظاِم زبان نىستند بلکه به 
نظرىّه ها و علوم و فنوِن ادبى تعلّق دارند و در چارچوِب سّنت ها و روش هاىى عمل مى کنىم 
که به زبان مربوط نمى شوند بلکه به ادبّىات و پىشىنٔه آن ربط پىدا مى کنند. ما از اىن رهگذر، 
بر ساخت هاى صورى زبان )ىعنى ساخت هاى آواىى و صرفى و نحوِى آن( ىا ساخت هاى 
معناىِى آن، الىه هاىى از ساخت هاى تازه اى مى افزاىىم که در محدودٔه نظاِم زبان توصىف پذىر 
نىستند و فقط در محدودٔه علوم و فنون و نظرىّه هاى ادبى قابِل توصىف اند با اىن کار، زبان 

را به پدىدٔه دىگرى بدل مى کنىم که به آن آفرىدۀ ادبى مى گوىند. براى مثال، در بىِت
بـه ناِم خداونِد جان و خرد        کزىن برتر اندىشه بر نگذرد

شاعر به کمک اصول و قواعِد  عروض و قافىه و در چارچوِب سّنت ها و روش هاى شاعرى 
در فرهنِگ اىرانى، دو ساخِت تازه، ىکى ساخِت وزن و دىگرى ساخِت قافىه را بر مجموعٔه 
ساخت هاى آواىِى فارسى افزوده و اثرى ادبى آفرىده است که مى توان ناِم نظم بر آن نهاد. 

همىن طور، در بىِت 
دىشب به سىِل اشک رِه خواب مى زدم

نـقشى بـه ىـاِد روى تـو بـر آب مـى زدم        
شاعر از ىک طرف به کمِک همان اصول و قواعِد نظم آفرىنى به آفرىنِش اثرى منظوم در 
زباِن فارسى دست زده و از طرف دىگر، با استفاده از قواعدى معناىى که به ادبّىات مربوط 
مى شوند و نه به زبان، ساخت هاى معناىِى تازه اى )نظىر ساخت هاى استعارى، ساخت هاى 
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کناىى و جز آن( خلق کرده است؛ ساخت هاىى که در چارچوب نظاِم معناىِى زبان قابِل توصىف 
نىستند بلکه براى توصىِف آنها باىد از علوم و فنوِن ادبى دىگر )نظىِر معانى و بىان و آراىه هاى 
ادبى و جز اىنها( بهره جست. بارى، شاعر از اىن رهگذر به آفرىنِش اثرى پرداخته است 

که مى توان ناِم شعر به آن داد. 
نکتٔه مهم اىن است که ما هرچهار نقِش زبان را، همراه با خوِد زبان، در کودکى و 
به عنواِن بخشى از فراىنِد رشِد طبىعِى خود فرا مى گىرىم؛ بى آنکه در اىن کار به درس و کالس 
و زحمِت آموزگار نىاز پىدا کنىم اّما باىد درنظر داشته باشىم که دانش و مهارتى که به طور 
طبىعى در زمىنٔه زبان و نقش هاى آن به دست مى آورىم، بسىار محدود و ناچىز است و تنها در 
حّدى است که مى تواند به نىازهاى زبانِى افراِد عادى با زندگِى معمولى پاسخ بدهد؛ بنابراىن، 
الزم است عالوه بر آن، خود را به دانشى گسترده، ژرف و نظام ىافته دربارٔه زبان رسمى و 
معىار نىز مجّهز کنىم. بى تردىد دستىابى به چنىن دانشى در زمىنٔه زبان و نقش هاى گوناگون 
آن جز از راه درس و کالس و بهره گرفتن از معلّم و استمرار در فراگىرى امکان پذىر نىست.

�یم امو�ز �ی �ب

ا�ز  ر  زّص �ت � م�ش
و  ر  س�ته �ت ر�ب �ب را  ن  �آ ااهی  ه�ب ا�ز  ی 

ک
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ا�ک ٔه » �پ الً رد وا�ش �یم؛ م�ش �ز

ی �ک �ز م ل�زّ ر �ت
گ

ااهی د�ی� ه�ب
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خودآزماىى
1( براى هرىک از نقش هاى زبان مثالى، غىر از آنچه در کتاب آمده است، ذکر کنىد.

2( کدام ىک از نقش هاى زبان، کارکرد اجتماعى بىشترى دارد؟ چرا؟
3( دربارهٔ ارتباط زبان با فکر ىک بند بنوىسىد.
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