فعلي ضميردار در زبان فارسي
عبارتهاي ِ
اميد طبيبزاده )استاديار دانشگاه بوعليـسينا ٬همدان(
مقدمه
فعلي ضميردار در فرهنگهاي فارسي همواره با مشکالتي همراه بوده
هاي
ضبط عبارت ِ
ِ
است .کاربرد ضمير در اين عبارتها چنان گوناـگون است که ٬اـگر در مدخل مربوط به هر
عبارت اطالعات الزم در خصوص آن به نوعي ذـکر نشود ٬هم از دقت علمي فـرهنگ
ـکاسته ميشود و هم مُ راجع ٬خاصه مُ راجع خارجي ٬در کـاربُ رد درست عـبارت دچـار

ضمير »خود« در دو
مشکل ميگردد .مثًال کاربرد
عبارت پاي قول خود ايستادن و خود را
ِ
ِ
باختن بسيار متفاوت است :در اولي ٬بـهجاي ضـمير
مشـترک خـود  ٬مـيتوان از ضـمير
ِ
شخصي متصل استفاده کرد ) مثًال »من پاي قولم ايستادهام« (؛ امّ ا ٬در دومي ٬بـهجاي ضـمير
مشترک از هيچ ضمير ديگري نميتوان استفاده کرد ٬يعني مثًال فقط ميتوان گفت» :من

خودم را باختم« ٬اما هرگز نميتوان گفت *» :من من را باختم« يا »* منم را باختم« .ديگر
شخصي منفصل در عبارت فعلي اول نيز بـاعث غـيرـدسـتوري
آنکه استفاده از ضمير
ِ
قول من ايستادهام« .در مثالي ديگر ٬به کاربرد ضمير در دو
شدن آن ميگردد *» :من پاي ِ
ـگلوي خود را پاره کردن« توجه کنيد :در اولي٬
عبارت »چيزي را از گلوي کسي بريدن« و »
ِ

بهجاي ضمير مبهم کسي  ٬هم ميتوان از ضمير شخصي منفصل استفاده کرد ) مثًال »اين لقمه
را از
گلوي تو نمي ُبرند«( هم از ضمير مشترک ) مثًال »از گلوي خودش بريد که بچهاش را بزرگ کند«(.
ِ

اما ٬در دومي ٬عالوه بر ضمير
شـخصي مـتصل مـيتوان
ضـمير
مشترک خود  ٬فـقط از
ِ
ِ
ِ
استفاده کرد ) مثًال »ـگيرم گلويم را پاره ميکردم ٬مگر کسي صدايم را ميشنيد!« ( ٬يعني ٬در ايـنجا
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نيز ٬هرگز نميتوان از ضمير منفصل استفاده کرد و مثًال گـفت *» :ـگـيرم
گـلوي مــن را پـاره
ِ

چگـونگي کـاربر ِد ضـمير در عـبارتهاي فـعلي فـارسي از جـمله
ميکردم .« ...بنابراين٬
ِ
اطالعاتي است که بايد در فرهنگهاي فارسي در اختيار ُم راجع گذاشته شود.

دستوري کاربردهاي ضـمير در عـبارتهاي فـعلي و
در اين مقاله ٬ابتدا به توصيف
ِ
بندي عبارتهاي فعلي بر اين اساس ميپردازيم و ٬سپس ٬در بخش دوم مقاله ٬چند
ـگروه ِ
فرهنگ فارسي را از اين حيث بررسي و ارزيابي ميکنيم.

 .١کاربرد ضمير در عبارتهاي فعلي
بحث درباره ضبط عبارتهاي فعلي در فرهنگها از حيث کـاربرد ضـمير در آنـها ٬در
واقع٬
محل تالقي دو حوزه متفاوت اما مربوط به هم دستورنويسي و فرهنگنگاري است.
ِ
ِ
رابطه اين دو مانند رابطه علوم محض و علوم کاربردي است .فـرهنگنگاري نـهتنها از
دستاوردهاي دستورنويسي بهره ميجويد بلکه ٬به سبب پرداختن به انبوه عبارتهاي
بندي ايـن
فعلي و ارائه شواهد و ساختهاي متعدد و نيز به سبب الزامي کـه در طـبقه ِ

عبارتها دارد ) Äشاملو  ٬١٣٥٧ج ٬١ص ده و يازده؛ نجفي  ٬١٣٧٨ج ٬١صـبيستـوـيک تا بيستـو

چهار ( ٬باعث پيشرفت دستورنويسي ميشود ٬اما ُع مدتًا خود را تا جايي ملزم به رعايت
کـيفيت
توصيفهاي دستوري يا پايبندي به نظريههاي زبانشناسي مـيگردانـد کـه در
ِ
فرهنگ ٬از نظر اطالعدهندگي و سهولت استفاده از آن ٬مؤثر باشد .جز در اين مورد ٬ذـکر
دقيق جزئيات دستوري و مسائل نظري و انتزاعي جايي در کار فرهنگنگاري ندارد .در
ِ
هاي فعلي فارسي را به
اين قسمت ٬ميکوشيم تا کاربردهاي گوناـگون ضمير در عبارت ِ
روشي کامًال توصيفي بررسي و ٬بر اساس اين کاربردها ٬عبارتهاي فعلي را طبقهبندي

ـکنيم.
پس از بررسي  ٤٤١عبارت فعلي که عمدتًا از مدخلهاي الف تا پ از چهار فرهنگ
اصطالحات فارسي )جمالزاده ١٣٤٧؛ اميني ٬بيتاريخ؛ شاملو ١٣٧٧؛ نجفي  (١٣٧٨گردـآوردهايم٬
فـعلي
هاي
به اين نتيجه رسيديم که ضمير عمدتًا به يکي از هفت شکل زير در عبارت ِ
ِ
ضميردار ظاهر ميشود:
 (١ضمير شخصي متصل و منفصل و اسمـــ از  ٤٤١عبارت فعلي٣٠٠ ٬ـتاي آن بـه ايـن

١٠

نامه فرهنگستان ٢/ ٥
عبارتهاي فعلي ضميردار در زبان فارسي

مقاله

ـگروه تعلق دارد .براي ضبط هر مدخلي در فرهنگ ٬بايد از صورت ِا
سنادي ١خاص آن
ِ

مدخل استفاده کرد ٬يعني صورتي که هر مدخل در فرهنگ بدان نمايش داده ميشود.
سنادي فعل در فرهنگهاي فارسي همواره مصدر بوده است .در اينجا٬
مثًال صورت ِا
ِ

سنادي اين گروه از عبارتها ٬از
براي نمايش ضمير در صورت ِا
ضمير مبهم کسي و گاهي
ِ
ِ
چيزي استفاده ميکنيم .عبارتهاي فـعلي زيـر از جـمله اعـضاي ايـن گـروه مـحسوب

ميشوند :کفر کسي باال آمدن؛ مال کسي را باال کشيدن؛ به کسي برخوردن؛ باد به پشت کسي خوردن؛ به
حساب کسي رسيدن؛ به خون کسي تشنه بودن؛ به رگ غيرت کسي برـخوردن؛ به ريش کسي خـنديدن؛
بُغض کسي ترکيدن؛ به فرياد کسي رسيدن؛ بند تنبان کسي شُ ل بودن؛ پوز کسي به ديوار خوردن؛ پا روي ُدم
ـکسي گذاشتن و نظاير آنها.

چنانکه مالحظه ميشود ٬در همه اين عبارتها ٬بهجاي ضمير مبهم کسي  ٬ميتوان از
ِ
ضمير متّ صل ) مثل »پا روي ُدمم نگذار«( يا ضمير منفصل ) مثل »پا روي ُد ِم من نگذار«( يا اسم ) مثل

»پا روي دم جعفر نگذار«( استفاده کرد .اما بايد توجه داشت که کاربر ِد ضمير متصل يا اسم در
ْ
منفصل اين عبارتها
اين عبارتها بسيار معمولتر از ضمير منفصل است؛ زيرا ضمير
را ٬که عمدتًا به گفتار غيرـرسمي و حتي عاميانه تعلق دارند ٬از نظر سبکي ٬به فـارسي
معيار و رسمي نزديکتر ميکند.
 (٢ضمير شخصي متصل و مشترکـــ  ٥٠عبارت فعلي از مجموع  ٤٤١عبارتي که بررسي
سنادي اين عبارتها ٬از
صورت ِا
ـکرديم به اين گروه تعلّق دارد .براي نمايش ضمير در
ِ
ِ

ضمير
مشترک خود استفاده ميکنيم :به روي خود نياوردن؛ باد به غبغب خود انداختن؛ با ُدم خود
ِ
ـگردو شکستن؛ بار خود را بستن؛ با سر خود بازي کردن؛ با سيلي صورت خود را سرخ کردن؛ بدن خود را
چرب کردن؛ حرف خود را به کرسي نشاندن؛ بار خود را بستن؛ بد به دل خود راه ندادن؛ بساط خود را جمع
ـکردن و نظاير آنها.

ميبينيم که ٬در عبارتهاي فعلي فوق ٬هم از ضمير
مشترک خود ميتوان استفاده کرد
ِ
و هم از ضمير متصل ) مثًال »بادي به غبغبم انداختم /بادي به غبغب خود)م( انداختم« ( .اما بايد توجه
مشترک اين عبارتها را ٬از نظر سبکي ٬بيشتر به فارسي رسمي و ضمير
داشت که ضمير
ْ
ْ
متصل آن را به فارسي گفتاري و عاميانه نزديک ميسازد .از سوي ديگر ٬هنگام به کار
1) citation form

مقاله

نامه فرهنگستان ٢/ ٥
عبارتهاي فعلي ضميردار در زبان فارسي

١١

بردن اين عبارتها با ضمير
مـتصل اخـتياري هـم
ضـمير
مشترک خود  ٬ميتوان از يک
ِ
ِ
ِ
استفاده کرد ) مثًال »با سر خود)ت( بازي نکن« ( .استفاده از ضمير متصل در چـنين وضـعيتي
جمله را ٬از نظر سبکي ٬به فارسي گفتاري و عاميانه نـزديک مـيسازد .کـاربرد ضـمير
منفصل و اسم خاص در اين عبارتها باعث غيرـدستوري شدن ساخت آنـها يـا تـغيير
معناي آنها ميگردد ) مثًال»* بادي به غبغب من انداختم؛ * با سر جعفر بازي نکن«(.
 (٣اسمـــ حدود  ٤٠عبارت از کل عبارتهاي فعلي که بررسي کرديم به اين گروه تعلق
دارد .براي نمايش ضمير در صورت ِا
سنادي اين عبارتها ٬از ضمير مهبم چيزي و ٬در
ِ
ِ
معدودـمواردي ٬از ضمير مبهم کسي استفاده ميکنيم :هوس چيزي را کردن؛ کسي را به باد چيزي
ِ

ـگرفتن )مثًال »او را به باد کتک گرفت«(؛ بوي چيزي دادن؛ بوي گند چيزي دادن؛ پاـگذاشتن روي چيزي ؛ پايه
چيزي را نهادن و نظاير آنها.
در اين عبارتها ٬بهجاي ضمير مبهم چيزي  ٬فقط از اسم ميتوان استفاده کرد ) مثًال

ِ
شدن
ـدستوري
ر
غي
باعث
منفصل
يا
متصل
ضمير
»حرفهاي تو بوي خون ميدهد« ( ٬و کاربر ِد
ِ
ساخت يا تغيير معناي آنها ميگردد ) مثًال »* حرفهاي تو بويش را ميدهد /حرفهاي تو بوي او را
ميدهد(.
 (٤ضمير غيرـشخصيـــ ترکيباتي چون تشنهاش بودن ٬خندهاش گرفتن ٬بُ هتش بردن ٬حـرصش

ـگرفتن و نظاير آنها  ٬در کنار افعال بسيط و پيشوندي و مرکب و عـبارتهاي فـعلي ٬دسـته
خاصي از انواع افعال فارسي را تشکيل ميدهند که خانلري )  ٬١٣٧٤ص (١٨١-١٧٧آنها را
افعال ناـگذر نام نهاده است .او ضمير متصل در اين ترکيبات را ضمير مفعولي دانسته که
»از نظر دستوري مفعول است ٬اما از جنبه معنوي يا منطقي جانشين نهاد يا فاعل جمله
است« )همان ( .ضمير متصل در اين ترکيبات را ميتوان ضمير در افعال غيرـشخصي يا ٬با
ضمير غيرـشخصي ناميد.٢
اندکي تسامح٬
ِ
برخي فرهنگنگاران ٬چندانکه بايد ٬به تفاوت ميان ضمير غـيرـشـخصي در افـعال
ناـگذر و ضميرهاي شخصي در عبارتهاي فعلي توجه نکردهاند و اين بيتوجهي سبب
ايجاد نارساييهايي در فرهنگهاي آنان شده است .براي توصيف اين تـفاوت و ذـکـر
تـعم دًا در کـنار
اشکاالتي که در اين زمينه وجود دارد ٬در اين تحقيق ٬افعال نـاـگـذر را ّ
٢ـ(ــعلياشرف صادقي ) ٬١٣٥٨ص (١٧-١٥اين ترکيبات را واحدهاي نحوي مرکب از چهار جزء و فاقد نهاد
دانسته نه واحدهاي واژگاني .وي اين جملهها را غيرـشخصي ناميده است.
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عبارتهاي فعلي بررسي کردهايم .کاربرد ضـمير غـيرـشـخصي در افـعال نـاـگـذر بـايد
بهـگونهاي در فرهنگهاي فارسي منعکس شود که ُم راجع به راحتي دريابد که با اين نوع

افعال جز ضماير غيرـشخصي از هيچ اسم يا ضمير ديگري نميتوان استفاده کرد .در غير
ـگذر حرصش گرفتن جملههايي غيرـدستوري چون
اين صورت ٬ممکن است مثًال از فعل نا ِ

* حرص او گرفت يا * حرص علي گرفت ساخته شود.

از  ٤٤١موردي که بررسي کرديم ٢٤تا به گروه افعال ناـگذر تعلّق دارد .براي نمايش
سنادي افعال ناـگذر ٬از ضمير متصل سومشخص مفرد
ضمير غيرـشخصي در صورت ِا
ِ
)ــش( استفاده ميکنيم .مثالهاي زير از جمله اعضاي اينـدسته است :اُختش نشدن؛ بدش
آمدن؛ بيزاريش گرفتن؛ بچهاش شدن؛ باورش شدن و نظاير آنها.

تميز ضمير در افعال غيرـشخصي از ضمير شخصي اين است که بهجاي
يک راه براي ِ

عبارت حاصل ٬صرفنظر از بعضي
ضمير از يک اسم يا ضمير منفصل استفاده کنيم :اـگر
ِ
مالحظات معنايي ٬عبارتي دستوري و صحيح باشد ٬آن ضمير شخصي خـواهـد بـود؛

ولي ٬اـگر عبارت حاصل غيرـدستوري بشود ٬آن ضمير را غيرـشخصي مـيناميم .مـثًال
ضمير متصل َـش در جمله به سـرش زده است ضـميري شـخصي است ٬زيـرا بـهجاي آن

ميتوان از اسم خاص يا ضمير منفصل استفاده کرد :به سر جعفر زده است يا به سر او زده است ؛

اما ضمير متصل َـش در جمله او از من بدش آمد ضميري غيرـشخصي است زيرا بهجاي آن

نميتوان اسم خاص يا ضمير منفصل به کار برد * :او از من ِبد جعفر آمد يا * او از من بد او آمد.
 (٥ضمير مشترکـــ ١٢تا از ّ
فعلي مورد بررسي ما به اين گـروه تـعلّق
کل عبارتهاي
ِ

دارد .ضمير را در صورت ِا
سنادي اين نوع عبارت فعلي با ضمير مشترک خود نـمايش
ِ
ميدهيم .افعال زير از اين دستهاند :به خود گرفتن؛ به پاي خود به مسلخ رفتن؛ بر خر خود سوار

بودن؛ خود را باختن؛ بازار خود را گرم کردن؛ براي خودش کردن )= بيجاـکردن ٬غلطـکردن(؛ بـاليي سـر
خود آوردن و نظاير آنها.

استفاده از اسم خاص يا هر ضمير ديگر بهجاي ضمير
مشترک خود در اين عبارتها
ِ
به غيرـدستوري شدن آنها منجر

ميگردد ) مانند اين حرفها را به خود نگير * /اين حرفها را به تو

نگير * /بگو )علي( اين حرفها را به علي نگيرد ( .ديگر آنکه ضمير
مشترک خود در اين عبارتها
ِ
ميتواند با يک ضمير متصل نيز همراه باشد که البـته اخـتياري است :ايـن حـرفها را بـه

خود)ت( نگير يا خود)ش( را باخته بود  .استفاده از ضمير متصل اختياري در اين عبارتها آنها
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را از نظر سبکي به فارسي عاميانه و غيرـرسمي نزديکتر ميکند.
 (٦ضمير
فعلي مورد بررسي ما
شخصي متصل ٬سومشخص مفردـــ ١٠تا از عبارتهاي
ِ
ِ
سنادي اين عبارتها با همان ضمير متصل
صورت ِا
به اين گروه تعلق دارد .ضمير را در
ِ
ِ
سومشخص مفرد َــش نمايش ميدهيم .به مثالهاي زير توجه کنيد :بازيش را درـآوردن؛ بديش

اين بود که ٬شورش را درـآوردن؛ گندش را درـآوردن؛ سرـوـصدايش را درـنياوردن؛ بويش آمدن و نظاير آنها.

مهمترين نکته درباره اين عبارتها آن است که ضمير در آنها با هر فاعلي که بيايد
همواره به سومشخص مفرد متصل است ) مانند آنها ديگر شورش را درـآوردهاند؛ تو ديگـر داري

شورش را درـميآوري ( .ديگر آنکه اين ضمير به هيچوجه غيرـشـخصي نـيست .زيـرا ٬اوًال
بهجاي آن در غالب موارد ميتوان از يک اسم خاص استفاده کرد

) مانند شما ديگر شور اين

ـکار را درـآوردهايد؛ آنها گند قضيه را درـآوردهاند (؛ ثانيًا چـنانکه گـفتيم ٬ضـمير در ايـن عـبارتها
همواره به صيغه سومشخص مفرد است ٬حال آنکه ضمير غيرـشخصي در افعال ناـگذر
صرفپذير است .استفاده از ضمير متصل سومشخص مـفرد ايـن عـبارتها را از نـظر
سبکي به فارسي عاميانه و غيرـرسمي نزديک ميکند و استفاده از اسم ٬در مواردي که
امکانپذير باشد ٬سبک آنها را به فارسي رسمي و معيار نزديک ميسازد.
 (٧ضمير شخصي منفصل و اسمـــ فقط ٥تا از ّ
کل عبارتهاي فعلي مورد بررسي ما به
سنادي اين عبارتها با ضميرمبهم کسي يا چيزي
اين گروه تعلّق دارد .ضمير را در صورت ِا
ِ
نشان ميدهيم .به عبارتهاي فعلي زير که به اين گروه تعلّق دارد توجه شود :پاي چيزي يا
ـکسي گذاشتن؛ پاي کسي يا چيزي در کار بودن و نظاير آنها.

معاني گوناـگوني که دارد ٬ممکن است به بيش از يکي از
هر عبارت فعلي ٬بسته به
ِ
معناي »با کسي
ـگروههاي هفتگانه فوق متعلّق باشد .مثًال عبارت فعلي با کسي بودن اـگر به
ِ
همدست بودن« باشد ٬به دسته اول )ضمير شخصي منفصل و متصل و اسم( تعلق دارد

) مانند من با شما هستم /من باهاتون هستم /من با جعفر و رضا هستم ( .اما ٬اـگر اين عبارت به معناي »به
ـکسي خطاب کردن« باشد ٬به دسته هفتم )ضمير شخصي منفصل و اسم خاص( متعلق
خواهد بود ) مانند با شما هستم! /با جعفر هستم! ( .در معناي اخير نميتوان اين عبارت را بـا
ضمير شخصي متصل بهـکار برد )مانند * باهاتون هستم!(.
حال گروههاي هفتگانه فوق را به اختصار و فهرستوار ٬همراه مثالي که مبيّن صورت

سنادي هر گروه است ٬ميآوريم:
ِا
ِ
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 (١ضمير شخصي متّ صل و منفصل و اسم :پا توي کفش کسي کردن
 (٢ضمير شخصي متّ صل و مشترک :پاي قول خود ايستادن
 (٣اسم :کسي را به باد چيزي گرفتن
 (٤ضمير غيرـشخصي :حرصش گرفتن
 (٥ضمير مشترک :خود را باختن
 (٦ضمير شخصي متّ صل سومشخص مفرد :گندش را درـآوردن
 (٧ضمير شخصي منفصل و اسم) :امري را( پاي چيزي يا کسي گذاشتن

سنادي فوق ٬از نظر
با نگاهي به اين فهرست ٬درـمييابيم که هرـکدام از صورتهاي ِا
ِ

ـکاربرد ضمير ٬داراي ابهام است .يعني ٬اـگر قرار باشد که ُم راجع تنها بر حسب صورت

عبارت فعلي از کاربرد ضمير در آن اطالع يابد ٬دچار سرـدرـگمي ميشود:
سنادي هر
ِا
ِ
ِ
ضمير مبهم کسي در صورت ِا
سنادي گروه اول )پا توي کفش کسي کردن( با همين ضمير در
ِ

ـگروه هفتم )امري را پاي کسي گذاشتن( خلط ميشود؛ ضمير مشترک خود در گروه دوم )پاي

قول خود ايستادن( با همين ضمير در گروه پنجم )خود را باختن( اشتباه ميشود؛ ضمير مبهم
ِ
چيزي در گروه سوم ) ـکسي را به باد چيزي بستن( با همين ضمير در گروه

هفتم )امري را پاي چيزي

ـگذاشتن( اشتباه ميشود ٬و باالخره ضمير غيرـشخصي َــش در گروه چهارم )حرصش گرفتن(
با ضمير شـخصي مـتصل سـومشخص مـفرد در گـروه ششـم ) ـگـندش را درـآوردن( خـلط
ميگردد.٣
سنادي پيشنهادشده در فوق هم نميتواند٬
خالصه آنکه حتي يکي از صورتهاي ِا
ِ
فـعلي ضـميردار نشـان
بهـدرستي و بدون ايجاد ابهام ٬کاربرد ضـمير را در عـبارتهاي
ِ

بدهد .غالب فرهنگهاي فارسي ٬بيـتوجه به کاربردهاي گوناـگون ضمير در عبارتهاي
سنادي فوق و يا حتي
فعلي ٬آنها را ضبط کردهاند و همه نيز کمـوـبيش از صورتهاي ِا
ِ

ـتر ديگر استفاده کردهاند.
صورتهاي ابهامزا ِ

٣ـ(ــعالوه بر هفت گروه فوق ٬ميتوان به گروه ديگري نيز اشاره کرد که در آن ضمير مبهم کسي خود بخشي از
عبارت فعلي است و هيچ اسم يا ضمير ديگري بهجاي آن نمينشيند؛ مثًال کسي به کسي نبودن ) Äشاملو ٬همان٬
صـيازده و دوازده( .از آنج اـکه شمار اينگونه عبارتهاي فعلي بسيار کم است ٬از بحث درباره آنها در اين مقاله
خودداري کردهايم.
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 .٢عبارتهاي فعلي ضميردار در فرهنگهاي فارسي
فـعلي
بر اساس شيوههايي که فرهنگنگاران براي نمايش کاربرد ضمير در عبارتهاي
ِ
ضميردار بهـکار بستهاند ٬ميتوان به سه نسل از فرهنگهاي فارسي معاصر اشاره کرد.
در اين قسمت ٬به بررسي و ارزيابي نمونهاي از هرـيک از اين سه دوره ميپردازيم.
نسل نخست شامل فرهنگهايي است که در آنها به تفاوت کاربردهاي گوناـگون ضمير
سـنادي
فعلي يک گرو ِه واحد بـا صـورتهاي ِا
مطلقا توجهي نشده و غالبًا عبارتهاي
ِ
ِ
ضـبط
ـگوناـگون نمايش داده شده است .مثًال جمالزاده ٬در فرهنگ لغات عـاميانه  ٬بـراي
ِ
فعلي گروه اول )ضمير شخصي متصل و منفصل و اسـم( ٬از صـورتهاي
عبارتهاي
ِ

سـنادي
سنادي بسيار گوناـگوني استفاده کرده است .در مـثالهاي زيـر ٬صـورتهاي ِا
ِا
ِ
ِ
سنادي خود )درون کروشه( آوردهايم :بـاالي کسـي درـآمـدن
جمالزاده را با صورتهاي ِا
ِ
] ـباالي کسي درـآمدن[ ـ؛ باال آمدن کفر ]ـکفر کسي باال آمدن[ ـ؛ تير کردن کسي ] ـکسي را تير کردن[ ـ؛ حقش را

ـکف دستش گذاشتن ] ـحق کسي را کف دستش گذاشتن[ و نظاير آنها .چنانکه ميبينيم ٬اين چـهار
عبارت از نظر کاربرد ضمير يکسان هستند و همه به گروه اول تعلق دارند .اما در فرهنگ

سنادي گوناـگـون اسـتفاده شـده است.
لغات عاميانه  ٬براي نمايش آنها ٬از چهار صورت ِا
ِ

ذيـل هـر مـدخل
فرهنگهاي اين نسل غالبًا فاقد شاهد يا مثال هسـتند و از اطـالعات ِ
نميتوان به کاربرد ضمير در عبارتهاي فعلي پي برد .عـالوه بـر فـرهنگ لغـات عـاميانه

جمالزاده ٬امثال و حکم دهخدا و فرهنگ عوام اميرقلي اميني و قند و نمک جعفر شهري از
جمله فرهنگهاي اين نسل محسوب ميشوند.
نسل دوم شامل فرهنگهايي است که در آنها کمـوـبيش به تفاوت کاربردهاي گوناـگون
ضمير در عبارتهاي فعلي توجه شده است و فرهنگنگاران برخي از اين تفاوتها را در
ضبط عبارتها منعکس کردهاند .فرهنگ فارسي مـعين ٬فـرهنگ کـوچک فـارسيـ انگـليسي

حييم  ٬فرهنگ فارسي امروز صدري افشار و ديگران ٬و مهمتر از هـمه ٬کـتاب کـوچه احـمد
شاملو از اين زمرهاند .شاملو نخستين کسي بود که به کاربردهاي گوناـگون ضمير در انواع
عبارتهاي فعلي پرداخت و کوشيد اين گونهـگونيها را در فرهنگ خود منعکس سازد.
او ٬در مقدمه کتاب کوچه  ٬مفصًال به اين موضوع پـرداخت و شـيوههايي را بـراي ضـبط
عبارتهاي فعلي پيشنهاد کرد .مثًال او ٬براي ضبط عبارت
فعلي کاله خود را قـاضي کـردن
ِ

صورت ِا
سنادي کاله )خود( را قاضي کردن را پيشنهاد کرده است .به عبارت ديگر ٬او اين
ِ
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صورت ِا سنادي را براي همه عـبارتهاي فـعلي گـروه دوم )ضـمير شـخصي مـتصل و
مشترک( پيشنهاد کرده است .به مثالهاي زير توجه شود :پاي قول )خود(

ايستادن؛ با سيلي

صورت )خود( را سرخ کردن؛ به روي )خود( نياوردن و نظاير آنها .پرانتز در اين صورت ِا سنادي
مرب ع نشانه ضمير
مبين اختياري بودن يا قابل حذف بودن ضمير مشترک خود است ٬و ّ
ّ
متصل است ) Äشاملو  ٬١٣٥٧صـده و يازده ( .اما اشکال کار در ايـنجاست کـه شـاملو از
مرب ع نهفقط براي نمايش ضمير متصل بلکه همچنين براي نمايش ضمير منفصل
عالمت ّ

و اسم و حتي ضمير غيرـشخصي و سومشخص مفرد متصل هم استفاده کرده است .به
مرب ع در مثالهاي زير دقت شود :براي سر
ـکاربرد ّ
گشاد بودن ] ـ= براي سر کسي [...ـ؛ براي هفتپشت

قيمت گذاشتن ] ـ= براي سر کسي [...ـ؛ براي سر

بس بودن ] ـ= براي هفتپشت کسي [...ـ؛ ستاره

در برج ريغ بودن ] ـ= ستاره کسي [...ـ؛ ترس بر داشتن ] ـ= ترس برش داشتن[ ـ؛ شک بر داشتن ] ـ= شک

برش داشتن[ ـ؛ چرت بردن ] ـ= چرتش بردن[ ـ؛ و نظاير آنها .ميبينيم که مربّ ع در اين فرهنگ عمًال

جانشين هر ضميري ميتواند باشد .از طرف ديگر ٬شاملو از ضماير مبهم کسي و چيزي

سنادي برخي از عبارتهاي فعلي نـيز اسـتفاده کـرده است ٬بـيآنکه
در صورتهاي ِا
ِ

ظاهرًا دليل خاصي براي اين کار داشته باشد :براي کسي آش پختن که يک وجب روغن رويش

ايستاده باشد؛ يکدستي برداشتن کسي را؛ برق گرفتن کسي را؛ به روي کسي برگشتن و نظاير آنها .کسي در
اين مثالها دقيقًا مانند مربّ ع در مثالهاي قبل است .شاملو براي هر عبارت فعلي يا هيچ
اطالعات ذيل
شاهد و مثالي ذـکر نکرده يا فقط به ذـکر يک مثال اـکتفا کرده است .بنابراين٬
ِ

هر مدخل نيز راه استفاده از ضمير در عبارتهاي فعلي را نشان نميدهد .در مجموع٬
ميتوان گفت که ٬اـگر از توضيحات سودمند شاملو در مقدمه کتاب کوچه درباره اينگونه
ابـهام حـاـکـم بـر
عبارتهاي فعلي بگذريم ٬روش وي در ضبط اين عبارتها نهتنها از
ِ

ـکاربرد آن در فرهنگهاي فارسي نکاسته بلکه در مواردي آن را بيشتر هم کرده است.

يکي ديگر از فرهنگهاي اين نسل فـرهنگ فـارسي امـروز است .بـه رغـم دقتهـاي
فراواني که نسبت به ضبط مدخلهاي اين فرهنگ صورت گرفته ٬ضبط عبارتهاي فعلي
ضميردار و افعال ناـگذر در آن با اغتشاشات بسياري همراه است .مثًال به ضـبط افـعال
ناـگذر زير در اين فرهنگ توجه کنيد :لج کسي گرفتن ] ـ=لجش گرفتن[ ـ ٬کسي را مات بردن

] ـ=ماتش

بردن[ ـ ٬سر شدن ] ـ=سرش شدن[ ـ ٬پايش را خوردن ٬خواب آمدن ] ـ=خوابش آمدن[ ـ ٬تشنه بودن ] ـ=تشنهاش

بودن[ ـ ٬تشنه شدن ] ـ=تشنهاش شدن[ ـ .چنانکه ميبينيم ٬همه اين افعال به گروه چهارم )ضمير
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سـنادي مـتفاوت اسـتفاده
غيرشخصي( تعلق دارند؛ اما ٬براي ضبط آنها ٬از ٥ـصورت ِا
ِ
سنادي
شده است .شايد اـگر کل افعال ناـگذر در اين فرهنگ را بررسي کنيم ٬صورتهاي ِا
ِ

سنادي متفاوت براي افـعال يک گـروه واحـد
بيشتري بيابيم .به کار بردن صورتهاي ِا
ِ
)يعني براي افعالي که از نظر سـاختي يکسـان هسـتند( عـيبي روششـناختي است کـه

ميتواند ُم راجع ٬خاصه ُم راجع خارجي را ٬به اشتباه بيندازد .مثًال ممکن است ٬بر اساس
ِ
صورت ِا
سنادي کسي را مات بردن  ٬جمله غيرـدستوري * او را مات برده بود ] ـ=ماتش بـرده بـود[
ِ
ساخته شود يا ٬بر اساس صورت
اسنادي سر شدن )ـکه حتي براي فارسيزبانان نيز مبهم و
ِ
نارساست( جمله غيرـدستوري * او خيلي سر ميشود ] ـ= او خيلي سرش ميشود[ ساخته شود.

ابوالحسن نجفي ٬در فرهنگ فارسي عاميانه  ٬گام دقيق و محکمي در ضبط عبارتهاي
فعلي ضميردار برداشت .اين فرهنگ را ميتوان آغازگر نسل سوم فرهنگهاي فارسي از
حيث ضبط اينگونه عبارتها دانست .در اين فرهنگ ٬براي اولين بار ٬از صـورتهاي
فعلي يک گروه واحد استفاده شـده است .بـه
هاي
سنادي واحدي براي
ِا
ِ
ضبط عبارت ِ
ِ
ِ
مثالهاي زير که از حرف ب در اين فرهنگ گرفته شده توجه کنيد:
ـگروه اول )ضمير شخصي متصل و منفصل و اسم( :از باباي کسي هم نترسيدن؛ باد افتادن
توي آستين کسي ؛ باد به گرد پاي کسي نرسيدن؛ باد به گوش کسي رساندن؛ باد توي بوق کسي کردن؛ باد کسي

خالي شدن؛ بار کسي بار نشدن؛ باري از دوش کسي برداشتن؛ بال به بال کسي دادن و نظاير آنها.
ـگروه دوم )ضمير شخصي متصل و مشترک( :باد انداخـتن بـه گـلو ] ـ=بـاد بـه

گـلوي خـود

دل
سر ِ
انداختن[ ـ؛ باد انداختن به غبغب ] ـ=باد به غبغب خود انداختن[ ـ؛ باد انداختن توي آستين )خود(؛ با ْد ِ
بار خود را بستن؛ بار خود را به منزل رساندن؛ بازار خود را گرم کردن؛ بد به دل خود راه ندادن؛ بساط
خود زدن؛ ِ
خود را جمع کردن؛ باليي سر خود آوردن و نظاير آنها.
ـگروه سوم )اسم() :ـکسي را( به باد چيزي گرفتن؛ باالي چيزي يا کسي گذاشتن؛
ـگروه چهارم )ضمير غيرـشخصي( :باـکيش نبودن؛ يک باـکيش نبودن؛ باورش شدن؛ بچهاش شدن؛
بدش آمدن؛ بدش نيامدن که؛ شَ کَّم برداشتن؛ ترس ورش داشتن؛ بود بودش شدن؛ بيزاريش گرفتن.
ـگروه پنجم )ضمير مشترک( :خود را باختن؛ براي خودش کردن.
ـگروه ششم )ضمير شخصي منفصل سوم شخص مفرد( :بديش اين بودن که؛ بويش آمدن.
ـگروه هفتم )ضمير شخصي منفصل و اسم( :بازار چيزي گرم شدن؛ بساط چيزي راه انداختن؛
بوي چيزي گرفتن.
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مـيبينيم کـه ٬بـه اسـتثناي دو مـورد در گـروه دوم ٬بـقيه عـبارتهاي هـر گـروه بـا
سنادي مشترکي نمايش داده شدهاند و چنينـچيزي تاـکنون سابقه نداشته
صورتهاي ِا
ِ
است.
سنادي مورد استفاده در فرهنگ فارسي عاميانه
چنانکه مالحظه ميشود ٬صورتهاي ِا
ِ

نجفي و صورتهاي مورد استفاده ما در اين مقاله عينًا يکي است و ٬همانطور که قبًال
ـگفتيم ٬همه اين صورتها ابهامز است؛ زيرا هـرـيک از آنـها دست کـم بـا يک صـورت
ِا
سنادي ديگر خلط ميشود .در فرهنگ فارسي عاميانه  ٬براي رفع اين مشکـل نـيز ٬تـدبير
ِ
جديدي انديشيده شده است و آن اينکه توضيح تغيير ضمير و تغيير صيغه فعل بر عهده
شواهدي نهاده شده است که ذيل هر عبارت آمده است .به اين ترتيب ٬با مراجـعه بـه
شواهد هر عبارت ٬ميتوان از چگونگي کاربرد ضمير در آن با خبر شد.
البته اين روش ٬در مواردي که شمار شواهد کم باشد ٬چندان کارساز نخواهد بود؛
زيرا همه کاربردهاي ممکن را نشان نميدهد .مثًال ٬ذيل مدخل اسم کسي در رفتن  ٬در اين

فرهنگ تنها يک شاهد آمده است» :در تمام مسائل جنايي فکر شماست که باعث کشف حقيقت

ميشود ٬منتها مثل هميشه به اسم ماـفوق درـميرود « .يعني ٬اـگر بخواهيم صرفًا بر اساس صورت
عبارت فعلي و شاهدي که ذيل آن آمده نظر بدهيم ٬بايد اين عبارت را متعلق
سنادي اين
ِا
ِ
ِ
به گروه سوم بدانيم ٬يعني گروهي که بهجاي ضمير در آن تنها اسم ميآيد .اما اين عبارت
عمًال به گروه هفتم تعلق دارد؛ زيرا ٬بهجاي ضمير مبهم کسي  ٬در آن ٬عالوه بر اسم ٬از
ِ
ضمير منفصل نيز ميتوان استفاده کرد ) مانند همه کارها به اسم او درـرفت!(.
ميدانيم که دادههاي فرهنگ فارسي عاميانه از پيکره محدودي گردآوري شده است و
مؤلف آن به هيچوجه قصد گردآوري همه اقالم موجود در زبان را نداشته است .بنابراين٬
ِ
وجود مواردي چون مورد فوق در اين فرهنگ ناـگزير است .در هر حال ٬نکته مهم اين
است که روش بهـکارـرفته در اين فرهنگ ميتواند سـرمشق خـوبي بـراي فـرهنگهاي
عمومي جامعي باشد که از انبوه شواهد و مثالها استفاده ميکنند.
نتيجه
ضـميردار فـارسي ٬بـه ايـن نـتيجه رسـيديم کـه ايـن
پس از بررسي  ٤٤١عبارت فعلي
ِ
عبارتها از حيث کاربر ِد ضميرشان به هفت گروه تقسيم ميشوند .فرهنگنگاران ٬غالبًا٬
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عبارتهاي فعلي را بيتوجه به اين انواع گوناـگون ضبط کردهاند و حتي ٬براي نـمايش
عبارتهايي که به يک گروه واحد تعلق دارند ٬از صورتهاي ِا سنادي )يـا ضـبطهاي(
ـگوناـگون استفاده کردهاند .بنابراين ٬دو ايراد عمده بر کار آنـها وارد است :يکـي نشـان
ندادن کاربرد دقيق ضمير در اين عبارتها؛ ديگر تشتّ ت در ضبط عبارتها .نخستينبار
احمد شاملو ٬در کتاب کوچه  ٬متوجه کـاربردهاي گـوناـگـون ضـمير در بـرخـي از انـواع
عبارتهاي فعلي شد و کوشيد اين گونهـگـونيها را ٬بـا اسـتفاده از عـاليم و نـمادهاي
سـنادي آنـها مـنعکس سـازد .ولي ٬هـرـچـند نـخستين گـام را در
خاصي ٬در صـورت ِا
ِ
ضمير اين عبارتها برداشت ٬عمًال در ضبط عبارتها راه
شناسايي کاربردهاي گوناـگون
ِ

سـنادي او در بـعضي مـوارد بسـيار مـبهمتر و
افراط پيمود ٬به حدّ ي کـه صـورتهاي ِا
ِ

نگاران قبل از وي گرديد .ابوالحسن نجفي ٬در
سنادي فرهنگ
تصنّ عيتر ازصورتهاي ِا
ِ
ِ
فرهنگ فارسي عاميانه  ٬نخستين فرهنگنگاري بود که ٬براي نمايش ضمير در عبارتهاي

سنادي واحدي استفاده کرد و ٬در نتيجه ٬از بروز تشتّت در
فعلي هر گروه ٬از صورت ِا
ِ
ضبط اين اقالم در فرهنگ خود جلوگيري کرد .به عالوه ٬وي کوشيد کاربرد دقيق ضمير
سـنادي هـر
ذيـل صـورت ِا
در هر
ِ
ِ
عبارت فعلي ضميردار را از طريق ارائه شواهدي که ِ
عبارت ميآيد نشان دهد .خالصه آنکه استفاده از روش وي در فرهنگهاي مفصل و
جامع زبان فارسي ميتواند داراي سه فايده عمده باشد:
سـنادي واحـدي
هاي فعلي هر گروه از گروههاي هـفتگانه بـا صـورت ِا
ِ
 (١عبارت ِ
نمايش داده شود و تشتّ ت و گونهـگوني در ضبط عبارتها بروز نکند؛
 (٢ضمن استفاده از صورتهاي ِا سنادي به شکل طبيعي و غيرـتصنّ عي ٬بـخشي از
ـکاربرد ضمير در هر عبارت منعکس گردد؛
 (٣با شاهدها يا مثالهايي که ذيل هر عبارت فعلي ميآيد ٬به طور کامل کاربرد ضمير
در آن عبارت نشان داده شود و ٬در نتيجه ٬گروه آن عبارت به طور دقيق مشخص گردد.٤

٤ـ(ــبراي اطالعات بيشتر درباره چگونگي ضبط عبارتهاي فعلي فارسي در فرهنگها  Äبـخش آخـر مـقاله
اينجانب با مشخصات زير:
»ضبط افعال
اصطالحي فارسي« ] ـبخش دوم[ ـ ٬نشر دانش  ٬سال  ٬١٤شماره  ٬٤خرداد و تير .١٣٧٣
ِ
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