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مقايسة عناصر ادب در زبانهاي كرهاي و فارسي
احمد صفار مقدم
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دانشيار زبانشناسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

چكيده
مقالة حاضر به بحث دربارة پديدة ادب و مقايسة آن در زبانهاي كرهاي و فارسي ميپردازد.
دادههاي تحقيق مقاله بهصورت مشاهدة ميداني و اسنادي در يك دورة دوساله در كرة
جنوبي مورد بررسي قرار گرفته و ضمن تبادل نظر مستقيم با دانشجويان كرهاي در كره و

ايران تكميل شده است .ادب در مفهوم عام ،پديدهاي جهاني به شمار ميآيد و در فرهنگ
هر جامعه ريشه دارد ،اما در هر زبان بهصورتي متفاوت جلوهگر ميشود .زبانهاي كرهاي و
فارسي ،به رغم تعلق به دو خانوادة زباني متفاوت ،از عناصر و نشانههاي اين پديده بهطور
گستردهاي بهره گرفتهاند و از اين منظر ،وجوه مشترك دارند .بين دو جامعة ايران و كره،

شباهتهايي به لحاظ تاريخي ،فرهنگي و ديني مالحظه ميشود .بهويژه ،در جامعة كره،
نظام اجتماعي طبقاتي و آيين ديني كنفوسيوس از عوامل مؤثر در شكلگيري عناصر ادب
شمرده ميشوند .ادب و احترام در زبان كرهاي ،پيش از اين ساختاري بسيار پيچيده داشته
و در قالب هفت سطح يا سبك بيان بوده است .اين ساختار امروزه به سادگي گراييده است

و در چهار سبك رسمي ،مؤدبانه ،صميمي و ساده خالصه ميشود .در اين زبان نميتوان
جملهاي را بدون استفادة درست از نشانههاي ادب در يكي از سبكهاي چهارگانه ادا كرد.
نشانههاي ادب اغلب دربرگيرندة پسوندهاي ويژة فعلياند كه به همة افعال زبان كرهاي
ميپيوندند .گذشته از پسوندهاي فعلي ،كاربرد برخي عناصر واژگاني ،همچون فارسي ،به
ابراز ادب اختصاص دارد .صرف اسمها ،صفتها و ضميرها در چهار سبك ياد شده بخش
ديگري از ساختار ادب در زبان كرهاي را تشكيل ميدهد.
كليدواژهها :ادب ،ادب مثبت ،ادب منفی ،درجات ادب ،زبان فارسی ،زبان کرهای ،فرهنگ،
وجهه.

1. as_moqaddam@yahoo.com

مقدمه و طرح مسئله

پدیدة ادب زبانی طی چند دهة گذشته جایگاه واالیی در مطالعات زبانشناختی پیدا کرده و

آثار مختلفی دربارة آن به چاپ رسیده است .اثر مشترک براون و لوینسون 1با عنوان «ادب:

برخی جهانیهای کارکرد زبان» از تألیفات معتبر موجود و اثری کالسیک در این مقوله به
شمار میرود که بر تحقیقات تمامی زبانشناسان بعدی تأثیر گذاشته است .ایلن 2شرح و نقد

نظریههای مهم مربوط به ادب زبانی را ارائه و واتس 3مجموعة کارآمدی از مباحث زبانشناسی

اجتماعی در زمینة ادب زبانی و تحلیل رویکردهای گذشته را فراهم کرده است .براساس
تحقیقات انجام شده ،ادب در مفهوم گستردة آن پدیدهای جهانی شمرده میشود که در فرهنگ

هر جامعه ریشه دارد و در زبان که به طور عمیقی با فرهنگ ارتباط دارد ،انعکاس مییابد .لیکن
زبانهای مختلف هرکدام به نحوی از صورتهای زبانی مناسب برای نشان دادن این پدیده
استفاده میکنند.
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مقالة حاضر به مقایسة زبانهای فارسی و کرهای از نظر نشانههای ادب و کاربرد آنها

میپردازد .فارسی به خانوادة زبانهای هن دواروپایی و کرهای ،به نظر برخي به خانوادة زبانهای
آلتایی تعلق دارد که دربرگیرندة زبانهای ژاپنی ،ترکی ،مغولی و مانچویی است (هومين سون،4

 .)236 :2006به رغم این تفاوت عمده ،بهکارگیری گستردة نشانههای ادب از ویژگیهای مشترک
دو زبان است .آیین چینی کنفوسیوس در کره که تقسیمات اجتماعی دقیق و حرمت گذاری

طبقات و گروههای فرودست نسبت به طبقات و گروههای فرادست و نیز احترام کوچکتران به

بزرگتران را ترویج میکند و نیز نظام طبقاتی جامعة کره از عوامل مؤثر در شکلگیری ساختار

ادب در زبان کرهای شمرده میشود (هومین سون .)13 :2006 ،همچنین ،تعلیمات دین مبین

اسالم در ایران که بر احترام نسبت به بزرگان دین ،علما ،معلمان و بزرگتران تأکید دارد و نیز

برقراری نظام طبقاتی در دورههایی از تاریخ ایران نوعی شباهت فرهنگی و تاریخی با کره را القا
میکند ،اما میزان تأثیرگذاری این شرایط بر شکلگیری پدیدة ادب در زبان فارسی نیاز به بررسی

دارد .عوامل مهم مؤثر در کاربرد نشانههای ادب در دو جامعة ایران و کره را میتوان قدرت،

همبستگی ،جنسیت ،سن و موقعیتهای اجتماعی ،فرهنگی و خانوادگی برشمرد.

1. P. Brown and S. Levinson
2. G. Eelen
3. R. Watts
4. Ho-min Sohn

روششناسي

روش پژوهش حاضر میدانی است و دادههای تحقیق را اغلب به شیوة مشاهدة ميدانی و اسنادی
در طی اقامتی دوساله در سئول گردآوری کردهام .این اقامت فرصت باارزشی برای آشنایی با

فرهنگ ناشناختة آن سرزمین و زبان ناشناختهتر آن در اختیارم گذاشت .با مطالعة منابع موجود
به زبان انگلیسی ،مقاالتی دربارة زبان کرهای ،آموزش زبان فارسي و بررسي تطبيقي دو زبان

فراهم ساختم (صفار مقدم )1380 ،1376 ،1376 ،اما مبحث ادب زبانی به دلیل پیچیدگیهای
آن به درازا کشید .یکی از درسهای اصلی كه در دورة كارشناسي مطالعات ايراني در دانشگاه

هنكوك تدريس ميكردم به مطالعة تطبیقی فرهنگ و زبانهای کرهای و فارسی اختصاص
داشت و با كمك دانشجويان سال سوم كه از توانایی بیشتری در فهم زبان فارسی برخوردار

بودند ،یادداشتهايی در مورد نشانههاي ادب در زبان كرهاي تهيه كردم .تکمیل دادههاي الزم

براي مقالة حاضر در ایران ،ضمن تماس مستقیم و تبادل نظر با دو تن از دانشجویان گرامی
کشور کره 1در رشتة زبان و ادبیات فارسی میسر شد.

الزم به توضيح است كه خطكرهاي َهنگول 2نام دارد و برگرفته از حروف چيني است ،اما

مثالهاي كرهاي در اين نوشته با نشانههاي آوايي آورده شدهاند.
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پیشینة نظری

پدیدة ادب در کاربردشناسی زبان و زبانشناسی اجتماعی موضوع جديدی در اروپای غربی

و آمریکای شمالی است که از اواخر دهة  1960و اوایل  1970آغازشده است اما نباید تصور

کرد که قبل از آن تاریخ مطالعة درخوری صورت نگرفته است .بررسی ادب در مطالعات زبانی
چین و ژاپن سابقهای طوالنی دارد و به بیش از دو هزار سال میرسد .در اروپای غربی از

اوایل قرن نوزدهم با رویکردهای متفاوتی به این پدیده پرداخته شده است که میتوان همگی

را رویکردهای «پیش کاربردشناختی»( 3پیش از ظهور کاربردشناسی زبان در دهة  )1960نامید.
 .1خانم جاهيکو که پیش از این به آموزش داروسازی پرداختهاند ،به خاطر عالقمندی به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در
دانشگاه تهران ،مقطع كارشناسي ارشد به تحصیل ادامه دادهاند .آقای جانگهانهوانگ نیز به دلیل همین عالقه با خانواده
خود در ایران اقامت دارند و از دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه تهران هستند..
 .2خط آوايي كرهاي كه در سال  1343ميالدي به وسيلة شاه ِسجان ،چهارمين پادشاه سلسلة جوسان ،اختراع شد و به اين
ترتيب ،زبان كرهاي به خطي مستقل دست يافت.
3. Prepragmatic Approaches

محقق تأثیرگذاری که سنگ بنای مدلهای ادب زبانی را گذاشت گرایس 1ـ یکی از پیشروان
دانش کاربردشناسی زبان ـ است .وی ضمن مطرح ساختن «اصل همکاری» در گفتگو که بر

پایة چهار قاعدة اصلی شکل گرفته بود به احتمال ضرورت در پرداختن به قاعدة دیگری به

نام ادب اشاره کرد و همین نکته بود که توجه زبانشناسان بعدی را به خود معطوف کرد و

تحقیقات گستردهای را در زمینة ادب زبانی پدید آورد (واتس.)58-56 :2004 ،

معتبرترین نظریة ادب که تاکنون و بر پایة «اصل همکاری» گرایس شکل گرفته است ،از آ ِن

براون و لوینسون است که در سال  1978پیشنهاد شد و در سال  ،1987به صورت اثری مستقل

به چاپ رسید .این نظریه بر حفظ وجهة افراد استوار است ،وجهه به تصویری که اجتماع از
هر فرد دارد ،تعبیر میشود.

براساس این نظریه ،براون و لوینسون برای هر فرد دو گونه وجهه قائلند؛ یکی مثبت و

دیگری منفی .وجهة مثبت میل فرد است بر این که خواستههایش در تعامالت اجتماعی مورد
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تأیید و تمجید واقع شود و مورد احترام دیگران قرار گیرد .در حالی که وجهة منفی بر تمایل

فرد نسبت به آزادی عمل داللت میکند و این که نظرات دیگران بر او تحمیل نشود .به این

ترتیب ،رهیافتهای ادب آنهایی هستند که (الف) به تأیید و تقویت وجهة مثبت مخاطب

منجر میشوند و ادب مثبت نام میگیرند و (ب) از تجاوز به حریم آزادی عمل مخاطب و

تحمیل به وی پرهیز میکنند و وجهة منفی نامیده میشوند .همچنین ،براون و لوینسون ادب

را پدیدهای جهانی میشمارند؛ به این معنی که همة زبانهای جهان امکاناتی برای بیان آن در
اختیار دارند ،اما این امکانات بر حسب نوع ساختار زبانی متفاوتند (واتس.)12 :2004 ،
تعریف ادب

واتس ( )4 ،2004تعبیر عامة مردم از رفتار مؤدبانه و غیرمؤدبانه را از مفهوم این دو به منزلة

اصطالحات فنی در تعامل اجتماعی که به جامعهشناسی زبان مربوط میشود متمایز میداند.

وی بر این باور است که محققان ادب زبانی تعبیرات عادی و عامیانه را اغلب با مفاهیم فنی
درهم میآمیزند .به این دلیل ،ادب مورد نظر عامة مردم را ادب سطح یک و یا به تبعیت از

ایلن « 2001ادب  »1 -و ادب به مفهوم مورد نظر در جامعهشناسی زبان را ادب سطح دو یا
«ادب »2 -مینامد.

1. H. Grice

در تعریف ادب ،واتس به صورتهای مختلف رفتار اجتماعی اشاره میکند که در تمام

فرهنگهای بشری مشاهده میشود و مالحظة مشترک و متقابل نسبت به دیگران را وجه

مشترک این صورتها میشمارد .به باور وی ،همکاری اجتماعی و مالحظهکاری نسبت به

دیگران از ویژگیهای جهانی هر گروه فرهنگی -اجتماعی دانسته میشود .با توجه به این

واقعیت ،واتس (واتس )50 :2004 ،تعریفهای زیر را از محققان مختلف نقل ميكند:

الف .لیکاف : 1ادب پدیدهای است محصول هر جامعه برای کاستن از اصطکاکهای تعامل

بین اشخاص.

ب .لیچ 2ادب را پرهیز راهبردی از اصطکاک تعریف میکند که میتوان آن را بر حسب میزان

تالشی که صرف اجتناب از یک موقعیت اصطکاکی و حفظ آرامش میشود ،اندازهگیری کرد.
پ .براون و لوینسون ادب را نظام پیچیدهای میدانند برای کاستن از تهدید وجهه.

ت .کاسپر 3اساس کار خود را بر رویکرد براون و لوینسون به ادب قرار میدهد و ارتباط را

«تالشی خطرزا و خصومتآمیز» میبیند .به باور او ،ادب اصطالحی است در اشاره به رهیافتهایی

که تعاملگران برای جلوگیری از خطر و به حداقل رساندن خصومت در اختیار دارند.

تعریف سیفیانو 4به صراحت هنجارگرا و تجویزی است :من اصطالح «ادب» را به مفهوم

کلیتری به کار میبرم و آن را مجموعهای از ارزشهای اجتماعی میبینم که تعاملگران را با

برآوردن انتظارات مشترکشان به مالحظة یکدیگر میخواند.

واتس با بررسي راههای شرح و توصیف رفتار مؤدبانه و زبان مؤدبانه نتیجه میگیرد که

تعبیرات روزمره و عادی ما از اصطالحات ادب و نیز صورتهای منفی آنها (غیرمؤدبانه،

بیادبی  )... ،همانهایی هستند که در یک مدل ادب زبانی باید کانون توجه قرار گیرند .وی به
این ترتیب تحقیق در ادب سطح یک (ادب مورد نظر عامة مردم) را تنها وسیلة معتبر برای طرح

نظریة اجتماعی ادب میشناسد.

ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي زبان كرهاي

مردم كره در تاريخ خود ،بیش از همه با ملتهاي چين و ژاپن و از قرن گذشته ،با آمريكا
1. R. Lakoff
2. G. Leech
3. G. Kasper
4. M. Sifianou
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تماس داشته و اين امر ،تأثيري عمیق بر شكلگيري فرهنگ و جامعة كره گذاشته است .در
نتيجه ،زبان كرهاي شمار بسیاری از لغات ،اصطالحات و ديگر مشخصههاي زبانشناختي را كه

با نظام زباني اين سه ملت مرتبطاند ،به عاريهگرفته و بومي کرده است .ويژگيهاي فرهنگي و
اجتماعي كره در واژگان و نيز ساختار و بافت زباني كرهاي بازتاب يافته است.

 30%از واژگان كرهاي را عناصر بومي 65% ،آن را چيني و  5%را واژههاي قرضي ديگر

تشكيل ميدهد (هومین سون .)5: 2006 ،واژههاي بومي دربردارندة مفاهيمي است كه الزمة

گذران زندگي و نمايندة فرهنگ سنتی كره هستند .برای مثال ،سيزده واژه در اين زبان مفهوم

برنج و انواع آن را ميرساند يا اين كه براي مفهوم حمل كردن بار ،پوشيدن لباس ،بستن ساعت

و موارد مشابه آن ،بسته به اندام مورد نظر و نوع شیء از سیزده فعل مختلف استفاده میشود،

مانند ( ôptaحملكردن جاندار بر پشت)( chida ،حملکردن بیجان بر پشت)( ida ،حمل

کردن روی سر)( meda ،حملکردن بر شانه).
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مهمترين عامل رشد واژگان زبان كرهاي رابطة دو هزار ساله با زبان ،فرهنگ و جامعة چين،

بهویژه نوشتههای چینی است كه از طریق آنها فرهنگ و تمدن سنتی چین در کره رواج یافت.

سرزمین چین از دیرباز کانون تمدن شرق آسیا محسوب میشده و تسلط علمی و فرهنگی

طوالنی بر کره داشته است .به این ترتیب ،واژههای فراوانی از زبان این سرزمین به زبان کرهای
سرازیر و باعث غنای واژگانی آن شده است.

ژاپني ،همچون كرهاي ،به خانوادة زبانهای آلتايي تعلق دارد و نزديكترين زبان به كرهاي

محسوب ميشود .بنابراين ،كرهاي و ژاپني داراي اشتراكات واژگاني و زباني بسيارند .عالوه

براين ،تماسهاي نزديك با ژاپنيها به ویژه طي سي و پنج سال اشغال كره از سوی حكومت
ژاپن از سال  1910تا ( 1945پايان جنگ جهاني دوم) تأثير چشمگيري بر زبان و فرهنگ كرهاي
گذاشت .ورود هزاران لغت چيني ـ ژاپني به كرهاي كه ژاپنيها با ترجمة انواع لغات غربي و با

استفاده از نويسههاي چيني آفريدند ،بارزترين جلوة تأثير ژاپني بر كرهاي در دوران اخير است.

تا سال  1945كه كره از استعمار ژاپن رهايي يافت ،واژههاي قرضي اروپا و آمريكا فقط از

طريق ژاپني به كرهاي وارد ميشد .با نفوذ مستقيم زبان انگليسي در زبان كرهاي از سال ،1945

بسياري از لغات انگليسي با مفاهيم و محصوالت فرهنگي و اجتماعي آمريكا به كرهاي راه يافته

و جاي واژههاي چيني را گرفته است .در واقع ،نفوذ گستردة آمريكا از نظر زباني ،فرهنگي و
اجتماعي اکنون جايگزين نفوذ چيني و ژاپني شده است.

ويژگيهاي ساختاري زبان كرهاي

زبان كرهاي نسبت به فارسی ساختار پیچیدهتری دارد و یادگیری آن برای فارسیزبانان همچون

غربیان دشوار به نظر میرسد .برخی از ویژگیهای عمدة این زبان به شرح زیر است:

تعداد واكههاي ساده و دوگانة زبان کرهای به بيست و يك ميرسد که بیش از سه برابر

واکههای ششگانة فارسی است .همخوانها به گروههايي تقسيم ميشوند كه به گوش اهل
زبان متمايز ،اما براي فارسيزبانان يكسانند .مانند همخوانهای سخت  /pp/ ، /tt/، /ss/و/kk/

که با همخوانهای غیرسخت  / p/، /t/، /s/و /k/در تقابلند.

در كرهاي فعل هماهنگ با شخص و عدد صرف نميشود و صورت واحد فعل براي اول

شخص ،دوم شخص و سوم شخص مفرد يا جمع يكسان به كار ميرود ،مثال:
میروم ،میروی ،میرود ،میرویم ،ميروید ،میروند.

 kayoفعل باال از  ،kaستاک مضارع «رفتن» و پسوند  ،yoنشانة سبک مؤدبانه تشکیل شده است.

ذكر فاعل در جملههاي زبان كرهاي الزامي نيست ،مگر براي تأكيد .فاعل جمله به كمك

بافت مشخص ميشود:

كجا (میروم؟ میروی؟ میرود؟ میرویم؟ ميروید؟ میروند؟)

?ǒdi kayo

جملة کرهای داراي ساختار فاعل ـ مفعول ـ فعل است و در عين حال ،عناصر داخل جمله

جای ثابتي ندارند:

Minho-ga taehak-e kanda

مینهو به دانشگاه میرود.

(مینهو ـ دانشگاه به ـ رفتن .در فعل  ، kandaپسوند  andنشانة سبك ساده است).

اسم و ضمير در حاالت مختلف صرف ميشوند و در هر حالت پسوند خاص ميگيرند.

در مثال باال ga ،پس از نام مینهو نشانة حالت فاعلی است.

گروه حرف اضافه ساختار پساضافه دارد .در مثال قبلی ،حرف اضافة «به» پس از اسم

«دانشگاه» آمده است.

كرهاي فاقد جنس دستوري ،حرف تعريف معين يا نامعين است .در مثال قبلی« ،مینهو» و

«دانشگاه» نشانة جنس دستوری ندارند و «دانشگاه» فاقد حرف تعریف است.

كاربرد ضماير شخصي در کرهای بسيار محدود است .به نشانة احترام ،به جای ضمیر ،از

عنوان شخص مخاطب ،برای مثال «استاد» استفاده میشود.

برجستهترين ويژگي زبان كرهاي كه بازتاب فرهنگ و جامعة سنتي كره به شمار ميرود،
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مجموعة الگوهاي ادب و احترام 1و قواعد خاص آنهاست .جملههاي زبان كرهاي را نميتوان

بدون آگاهي درست از وضعيت گوينده يا شنونده نسبت به مخاطب و سوم شخص و بدون

استفاده از پسوند احترام متناسب با سن ،مقام اجتماعي ،خويشاوندي و رابطة درونگروهي يا

برونگروهي بيان كرد.

با توجه به موارد ياد شده ،شيوة معنيرساني كرهاي ،به خاطر تفاوتهاي بارز آن با زبانهای

هندواروپایی ،از دالیل دشواری این زبان به شمار میآید .بنابراین ،تعداد خارجياني كه به

فراگيري اين زبان توفيق يافتهاند ،بسيار اندك است و اكثر مردمان كره حتي يكبار در تمام عمر

خود تجربة تكلم با خارجيان به زبان كرهاي را نيافتهاند (آرگوئل.)12 : 2000 ،2

بيشترين شباهت ساختاري زبان کرهای با فارسي ،شكل مصدر يعني ستاک حال  da +یا ta

(مانند  kadaبه معنی «رفتن») ،و نيز ساختمان هجا به صورت ( )C) (C) V (Cو ساختمان

جمله با ترتیب SOVاست.
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زمينههاي تاريخي ادب در زبان كرهاي و فارسی

جامعة کره در دوران سهپادشاهی ،3از نیمة دوم قرن یکم پیش از میالد تا نیمة قرن دهم میالدی،

داراي نظام طبقاتی خاص بوده و هر طبقه براساس معيارهاي معين از جمله تاريخچة خانوادگي،

مذهب ،قدرت ،قابليت و عملكرد تعريف ميشده است .در دورة پادشاهي جوسان 4جامعه از
چهار طبقة سلسلهمراتبي تشكيل ميشد كه عبارت بودند از طبقة اشراف ،طبقة متوسط ،طبقة
عوام و طبقة فرودستان .آيين چيني كنفوسيوس كه در اين دوره دين ملي كره محسوب ميشد

و بنياد سلسلة جوسان بر مباني اعتقادي آن استوار بود ،تمايزات طبقاتي را مورد تأكيد قرار
ميداد .اين آيين ،قانون اخالقي ويژهاي متضمن پنج نوع رفتار بين اشخاص وضع كرد كه

چهار نوع آن مبتني بر روابط سلسلهمراتبي بود و اطاعت يك جانبة مادون از مافوق اساس آن

شمرده ميشد .به عبارت ديگر ،كنفوسيونيزم بر آن بود كه روابط انساني را به طور دقیقی بر

پاية «سه پيمان و پنج اصل» ( )sam-gang-o-ryunبنا نهد .پنج اصل كنفوسيونيزم عبارتند از
« .1ادب و احترام» در مقالة حاضر به عنوان تركيبي همايند به كار رفته و «احترام» بهطور كلي هممعني «ادب» گرفته شده
است.
2. A. Argüelles

 .3نام سه حكومت پادشاهي كه بر كره حكومت داشتند.
 .4نام يك حكومت پادشاهي در كره از  1392تا .1910

وفاداري اتباع به پادشاه ،احترام فرزندان به والدين،امتیاز شوهر نسبت به همسر ،برتري بزرگتر

نسبت به كوچكتر (از نظر سن ،خويشاوندي و موقعيت اجتماعي) و سرانجام ،وفاداري نسبت
به دوستان .اصلهاي يك تا سه كه اصول مه م پنجگانهاند ،سه پيمان مجموعة فوق را تشكيل
ميدهند.

ساختار ادب و احترام زبانكرهاي در چنین جامعه و فرهنگی پدید آمد و در هفت سطح يا

سبك بيان 1شکل گرفت .قدرت سیاسی و اقتصادي ،شأن فرهنگي و اجتماعي ،سن ،خويشاوندي

و رابطة گروهي عوامل مهم جلب احترام محسوب ميشدند (هومین سون .)13 : 2006 ،اصطالح
«سطح بيان» در كره قدمت زيادي دارد ،اما «سبك بيان» عنوان كليتري است كه بهتازگي كاربرد
يافته و نشاندهندة تغييرات اخير در عناصر ادب است.

به لحاظ تاریخی ،شباهتهایی میان کره و ایران به چشم میخو َرد .کشور کره از نیمة

قرن اول قبل از میالد تا سال  1910میالدی دوران سهپادشاهی و دو حکومت سلطنتی

دیگر را پشت سر گذاشته است .طول دوران سهپادشاهی ،ده قرن ،پادشاهی کوریو که
نام کره از آن گرفته شده ،حدود چهار قرن و نیم و پادشاهی طبقاتی جوسان ،حدود پنج
قرن و نیم است .در این میان ،بهویژه جامعة طبقاتیِ دورة جوسان با ایرا ِن عهد ساسانی

دارای شرایط مشابهند .در زمان شاهنشاهی ساسانی ،اهالی ایران به چهار طبقة  .1روحانیون

 .2جنگيان  .3مستخدمان ادارات دولتی (دبیران) و  .4زارعان و کسبه تقسیم میشدند و هرکدام
از این طبقات دارای تقسیمات کوچکتری بودند (پيرنيا .)203 :1308 ،تقسیمات دیگری نیز در
زمان ساسانیان وجود داشت که تصور میشود از زمان پارتیها باقی مانده و ساسانیان آن را حفظ

کردهاند .اين تقسيمات عبارتند از .1 :شهرداران یعنی مملکتداران ،شامل پادشاهان دستنشانده .2

ویسپوران شامل سه خانوادة پارتی و چهار خانوادة پهلوی  .3بزرگان یعنی صاحبان مشاغل مهم

مانند وزیر اعظم  .4آزادان و نجبا .هر طبقه ،گروه و دسته اختیارات ،امتیازات یا محدودیتهای

ویژه و ثابتی داشتند .برای مثال زارعان نمیتوانستند تغییر مسکن ،مأوا و ارباب دهند و گذشتن

از طبقة پایینتر به طبقة نجبا پس از رسیدگی و امتحانات و با اجازة شاه انجام میشد .بنابراین،

بیست و هفت قرن از تاریخ ایران با حکومتهای شاهنشاهی و پادشاهیِ مستبد سپری شده است
كه اِعمال قدرت،ايجاد طبقات اجتماعي و تقسيمات فرادستي ـ فرودستي از مظاهر آن به شمار
میرود و میتواند از عوامل مؤثر در سلسلهمراتب ادب رسمی ارزیابی شود.

1. Speech Style or Level
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عامل دیگری که به لحاظ تاریخی با شکلگیری ادب و احترام معنوی در زبان فارسی
بیارتباط نیست ،نفوذ عمیق اصول و مبانی دینی دورة اسالمی است .در طی چهارده قرن
گذشته ،فرهنگ اسالمی معیارهای پررنگتری از فضایل انسانی و اجتماعی تعریف و بر
ضرورت احترام نسبت به فضال ،علما ،پدر و مادر و بزرگتران تأکید کرده است .با این همه،
تعیین عوامل شکلدهندة ادب به بررسیهای دقيق نیاز دارد.

سبكهاي ادب در زبان کرهای

ساختار پيچيدة ادب و احترام در کرهای با از بین رفتن نظام طبقاتي دچار تغييرات عمدهاي

شده و در اثر نفوذ انديشههاي غرب و تضعيف مباني اعتقادي كنفوسيونيزم در كرة معاصر تا
حدود زيادي به سادگي گراييده است .از میان هفت سطح بیان که هرکدام سبکی برای ادای
ادب و احترام شمرده میشود ،باالترین سطح که به جامعة اشرافی و فئودال کره در گذشته
تعلق داشت ،امروزه منسوخ شده است و فقط در نمایشنامهها و داستانهای تاریخی و نیز
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در ادعیة مذهبی کاربرد دارد .از شش سطح باقی مانده ،چهار سطح در کرة معاصر رایج است
که با نامگذاریهای متفاوت و مرتبط مشخص میشوند که در این نوشته ،به خاطر سادگی
و یکدستی ،به ترتیب رسمی ،1مؤدبانه ،2صمیمی 3و ساده 4نامگذاری شدهاند .سبك رسمي،
درواقع رسمیترین سبک زبان کرهای است که به آن سطح يك نيز گفته ميشود ،زيرا نخستين

سطحي است كه فراگيري آن ضرورت دارد و زبانآموزان خارجی با اين سطح ،تكلم را آغاز
ميكنند .دو سطح ديگر كه ميتوان آنها را بيتعارف 5و آشنا 6ناميد ،رو به فراموشیاند .این دو
اغلب به وسيلة مسنترها به كار ميروند و در ميان نسلجوانتر بهندرت از آنها استفاده ميشود.
به این دلیل ،از ذکر سبکهای یاد شده در این نوشته خودداری شده است.
آشنايي كامل با سبكهاي بيان و نشانههاي ادب در زبان كرهاي از اهميت خاصي برخوردار
است و نبايد فراموش كرد كه كرهايها چنانچه به سبك نامناسب ،يعني با نشانههاي احترام
نادرست ،مورد خطاب قرار گيرند به راستي آزرده خاطر ميشوند .الزم است که حساسیت
1. Formal
2. Polite
3. Intimate
4. Plain
5. Blunt
6. Familiar

کرهایها نسبت به احترام بزرگترها یادآوری شود .در جامعة کره ،اندک تفاوت سنی ،حتی در
حد یک سال ،موجب احترام جوانتر به مسنتر میشود (آرگوئل .)49 : 2000 ،با توجه به
ک ادب مرسوم در كرة معاصر ،در زیر آورده
توضیحات یاد شده ،کاربرد هر یک از چهار سب 

میشود .باید در نظر داشت که گرچه مردم کره به کاربرد سبکهای چهارگانه ارج مینهند ،بین

اين سبکها به طور کامل مرز روشن و مشخصی وجود ندارد و در نتیجه ،آمیختگی و اشتراک
کاربردی آنها تا حدی عادی و مرسوم است.

 .1سبك رسمي:

ـ در پخش خبرهاي راديو ،تلويزيون و ديگر رسانهها ،مراسم رسمي ،مصاحبة شغلي،

سخنرانيها ،اطالعيهها ،تدريس در كالس استفاده ميشود.

ـ در كتابهاي درسي كودكان ،آگهيهاي تبليغاتي و نامههاي رسمي به كار گرفته ميشود.

ـ در دستورات راهنمايي و رانندگي و سؤاالت امتحاني به كار ميرود.

 .2سبك مؤدبانه كه القاكنندة لحن ماليم و آرام است:

ـ اغلب با گونة رسمي ،جز در پخش خبر،آميخته ميشود .پخش خبر فقط به صورت

رسمی است.

ـ در گفتگوهاي روزمره هم با آشنايان و هم با بيگانگان (بدون توجه به سن و مقام اجتماعي

آنان به استثناي بچهها) كاربرد دارد .برای ارتباط با کودکان از سبکهای  3و  4استفاده میشود.

 .3سبك صميمي كه لحن ماليم و خودماني را القا میکند و از این نظر نزدیک به سبک مؤدبانه

احساس میشود:

ـ در بين كودكان يا بزرگساالن و در گفتگو با كودكان به كار ميرود.

ـ با دوستان نزديك ،مطابق توافق دوجانبه براي دوستي نزديك و با خواهر و برادر بزرگتر

يا كوچكتر استفاده میشود.

ـ با پدر و مادري كه به نزديكي و صمیمیت بين اعضاي خانواده بيش از «احترام» ارزش

قائلند کاربرد دارد.

 .4سبك ساده:

ـ اغلب با سبك صميمي آميخته ميشود.
ـ در تماس با كودكان و در بين دوستا ِن خيلي نزديك و همسن به كار میرود.
ـ ميتوان از آن با پدر و مادر يا خواهر و برادر با احتياط استفاده كرد.
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درجات ادب در زبان فارسی

همة سبکهای یادشدة ادب و احترام در زبان کرهای دارای مصداقهای بارز در زبان فارسی

هستند ،اما میتوان گفت که در آثار موجود ،زبان فارسی بر اساس معیارهای ادب و احترام

بررسی و سطحبندی نشده است و عنوانهای یکدست و پذیرفته ندارد .مطالعة زبان فارسی در

این جهت ،بیشتر ناظر به بافت ،گونههای اجتماعی و انواع کاربردی است که یک مورد آن را
ابوالحسن نجفی (نجفی  ،)6 :1378تحت عنوان «مراتب زبان» انجام داده است .انواع کاربردی

زبان در منبع یاد شده را میتوان به شرح زیر خالصه کرد:

زبان نوشتار

 .1زبان ادبی :ادبی مهجور ،ادبی متداول ،ادبی مصنوع.

 .2زبان رسمی  :زبان مهذب ،زبان علمی ،تخصصی و حرفه ای ،زبان اداری ،قضایی و تجاری

زبان معیار (مشترك ميان زبان نوشتار و زبان گفتار).

زبان گفتار
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 .1زبان روزمره

 .2زبان عامیانه :الف .زبان عامیانه در معنای متداول ب .زبان جاهلی /التی /چالهمیدانی

بهطوری که اشاره شد ،این تقسیمبندی کارآیی الزم را برای بیان درجات ادب و احترام

ندارد ،ولی به نظر میرسد گونة رسمي و معیار مناسبترین گونه برای نشان دادن ادب زبانی

به شمار میرود .بهطور کلی میتوان گفت هرچه به گونههای رسمي و معیار نزدیکتر شویم،

فرایند حرمتگذاری با برجستگی بیشتری همراه میشود.

مدرسي (مدرسي )185–197 :1368 ،به بررسي دقيق سبكهاي زباني يا گونههاي موقعيتي

زبان فارسي ،طبقهبندي سبكها و عوامل مؤثر در انتخاب گونة سبكيِ مناسب پرداخته است.
اين بررسي همچنين در بردارندة نظر هاج در مورد برخورداري زبان فارسي از چهار سبك

رسميِ محترمانه ،رسميِ عادي ،محتاطانه و محاورهاي است.

سمیعی (سمیعی )71-44 :1386 ،نيز ضمن پرداختن به گونههای کاربردی زبان ،آراستگی،

شیوایی و پرورده بودن زبان معیار در روابط اجتماعی و فرهنگی را بهخوبی آشکار میکند .این
ویژگیها را میتوان با معیارهای ادب مرتبط و هماهنگ یافت .با این همه ،ما را از طرح مسائل

ادب و احترام به صورت اختصاصی بینیاز نمیکند.

بيمن (بيمن )181-137 :1381 ،به بحث دربارة فارسي معيار و تفاوتهاي سبكي زبان

فارسي از منظر نظام صوتي اين زبان پرداخته و به تحقيقات مؤلفان و محققان متعددي اشاره

كرده است ،اما در اين بررسي نيز ،طبقهبندي درجات ادب بر اساس ساختارهاي زباني همچون
كرهاي ديده نميشود.

میان سبکهای ادب و احترام در زبانهای کرهای و فارسی هماهنگی و برابری محتوایی

وجود دارد ،اما دو تفاوت مهم زیر بین این دو زبان شایان توجه است:

زبان فارسی برخالف کرهای دارای دو گونة متفاوت نوشتاری و گفتاری است که بهکارگیری

نشانههای ادب در هر دو گونه ضرورت و اهمیت دارد .در زبان فارسی سبك فرامؤدبانهای
وجود دارد که میتوان آن را سبك تکریمی نامید .سبك تكريمي ،بيش از همه ،نشاندهندة

باالترين درجة احترام نسبت به انبياء الهي ،بهويژه پيامبر گرامي اسالم و خاندان ايشان از
جمله امامان معصوم ،امامزادگان ،همچنين شخصيتها و بزرگان ديني است كه با عناوين و

عبارتهاي دعايي خاص بيان ميشود ،مانند حضرتاميرالمؤمنين ،عليعليهالسالم.
نشانههاي ادب در زبان كرهاي

نشانههاي ادب در زبان کرهای اغلب از پسوندهای فعلی و عناصر غیرفعلی تشكيل ميشوند و
از نظر هومین سون (هومین سون ،)144-133 : 2006 ،به گروههای زیر قابل تقسیماند:
 .1پسوندهای فعلی احترام به مخاطب؛

 .2پسوند فعلی احترام به سوم شخص؛

 .3افعال احترام به سوم شخص در حالت فاعلی؛

 .4افعال احترام به سوم شخص در حالت مفعولی؛

 .5اسمهای ویژة احترام.

پسوندهای فعلی احترام به مخاطب ـ نشانههاي احترام در زبان كرهاي اغلب به مقولههاي

دستوريتعلق دارند كه به طور نظاممند در دو بعد متفاوت ظاهر ميشوند :بعد گوينده ـ مخاطب
یا دوم شخص و بعد گوينده ـ سوم شخص .نشانههاي احترام مخاطب نمايندة حرمتگذاري

گوينده نسبت به مخاطب است و شامل پسوندهاي ويژة احترام در هر نوع جمل ه میشود .جمله

در زبان کرهای به چهار نوع اظهاري ،استفهامي ،پيشنهادي و امري تقسيم ميشود (هومين سون،

 .)133 : 2006در جدول صفحه بعد ،پسوندهاي احترام به مخاطب برای هريك از چهار سبك

و در انواع جملهها آورده شدهاند:
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رسمي

مؤدبانه

صميمي

ساده

اظهاري

-(sŭ)mnida

-ǒyo/-ayo

-ǒ/-a

-(nŭ)nda

استفهامي

-(sŭ)mnikka

-ǒyo/-ayo

-ǒ/-a

-(ŭ)ni

پيشنهادي

-(ŭ)sipsida

-ǒyo/-ayo

-ǒ/-a

-cha/-ja

امري

-(ŭ)sipsio

-ǒyo/-ayo

-ǒ/-a

-ǒra/-ara

نوع جمله

سبك

پسوندهايي كه دارای جزء محصور در پرانتزند ،بعد از همخوان با جزء داخل پرانتز به كار

ميروند .این جزء بعد از واكه حذف میشود .پسوندهای دیگر داراي صورت دوگانهاند که
کاربرد هرکدام بستگی به وضعیت واکی ستاک فعل دارد.

 .2پسوند فعلی احترام به سوم شخص ـ احترام به سوم شخص منعكسكنندة احترام گوينده

نسبت به هرکس غیر از خود و مخاطب با پسوند (ŭ)siـ است .اين احترام در حالت فاعليِ
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سبك رسمي با افزودن  ŭsiـ پس از ستاك مختوم به همخوان و با آوردن  siـ پس از ستاك

مختوم به واكه نشان داده ميشود .سه جملة اظهاري زير کاربرد پسوندهای احترام نسبت به
مخاطب و سوم شخص در سبكهاي ساده و رسمي را نشان ميدهند:

1. Minho-ga taehak-e onda

مينهو به دانشگاه ميآيد( .خطاب دوست مينهو به دوست همسن و مشترك)
2. naui aboji-kkesǒ taehak-e osinda

پدرم به دانشگاه ميآيند( .خطاب دانشجو به دوست كوچكتر خود)
3. choui aboji-kkesǒ taehak-e osimnida

پدرم به دانشگاه ميآيند( .خطاب دانشجو به استاد)

در سه جملة باال aboji ،به معني پدر ga ،نشانة اسم در حالت فاعلي e ،حرف اضافه و

 oدر واژة آخر كه فعل است ،ستاك حال از مصدر « odaآمدن» است kkesǒ .نشانة احترام

به پدر است و ضمير ملكي من با  nauiو  chouiكه درجات متفاوتي از ادب را ميرسانند،

مشخص ميشود.

در جملة شمارة  ،1فعل  ondaنمايندة سبك ساده است که از ستاك  + oپسوند سبك

ساده يعني  ndaتشکیل می شود .جملة شماره  2نيز به سبك ساده است ،چون مخاطب گوينده

دوست كوچكتر وي است و به پسوند احترامِ مخاطب نياز نيست .در فعل اين جمله كه با

فعل جملة شمارة  1يكسان است از پسوند احترام  siـ براي سوم شخص استفاده میشود ،زيرا

مورد اشارة گوينده در اين جمله «پدر» و احترام كامل به او از جانب فرزند واجب است .جملة

شمارة  3به سبك رسمي است و فعل يعني  osimnidaاز سه جزء تشكيل ميشود o :ستاك
حال si ،نشانة احترام به سوم شخص كه در اينجا «پدر» و  mnidaنشانة احترام به مخاطب

كه «استاد» است.

در مثالهاي باال ،هر جمله حاوي يك مخاطب و يك سوم شخص است اما ممكن است

شخص واحدي در يك جمله هم نقش مخاطب و هم نقش سوم شخص را داشته باشد .برای

مثال اگر دانشجويي از استادش بپرسد:

كجا تشريف ميبريد؟ ?« ǒdi kasimnikkaاستاد» هم مخاطب محسوب ميشود و هم

سوم شخص .در جملة كرهاي باال ،واژة اول ،پرسشواژه به معني «كجا» و واژة دوم ،فعل آن

است .در فعل( ka ،در سمت چپ کلمه) ستاك حال از مصدر  kadaبه معني «رفتن» گرفته

شده است .از پسوند  siبراي استاد به منزلة سوم شخص و از پسوند  mnikkaباز هم براي

استاد ،اما به مثابه مخاطب استفاده شده است .پسوند ياد شده نشانة سبك رسمي در جملههاي
پرسشي بهشمار ميرود.

قابل ذکر است که در زبان كرهاي به مجموعة پسوندهايي كه در سبكهاي چهارگانه براي

نشان دادن ادب و احترام به كار ميروند ،نشانههاي احترام گفته ميشود .به سبكهاي اول و

دوم يعني رسمي و مؤدبانه سبكهاي بااحترام میگویند .این دو سبک در کرهای chondae-n

 malیعنی زبان احترام بزرگ = «سبک بااحترام» نام دارند .سبكهاي سوم و چهارم ،يعني

صميمي و ساده ،سبكهاي بياحترام شناخته میشوند .اين دو سبك درکرهای  pan malبه

زبان نيم ه يا ناقص= «سبك بياحترام» معروفند .بنابراين ،ممكن است چنين تصور شود كه
گونههاي «بياحترام» واقع ًا غيرمؤدبانه و غير محترمانهاند ،اما اين سبکها نبايد دور از ادب و
فاقد احترام تلقي شوند .در حقيقت ،سبكهاي «صميمي» و «ساده» فاقد احترام ويژهاي هستند

كه در سبكهاي اول و دوم يعني «رسمي» و «مؤدبانه» احساس ميشود.

 .3افعال احترام به سوم شخص در حالت فاعلی  -نشانههاي ادب كه براي سوم شخص به

كار ميرود به دو بخش نشانههاي فاعلي (براي سوم شخص وقتي كه در حالت فاعلي است)

و نشانههاي مفعولي (براي سوم شخص وقتي كه در حالت مفعولي است) تقسيم ميشوند.

فهرست زير شامل تعدادی از افعال عادي كرهاي است كه هركدام قرينة مؤدبانه دارند .صورت
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مؤدبانه براي نشان دادن ادب نسبت به سوم شخص در حالت فاعلي به كار ميرود .در تمام
اين افعال كه تعدادشان محدود است از عنصر احترام  siاستفاده شده است:
فعل عادي در فارسي
خوردن
خوابيدن
مردن
ماندن

فعل مؤدبانه در كرهاي

فعل عادي در كرهاي

tu-sida, chapsu-sida
chumu-sida
toraga-sida
kye-sida

mǒkta
chada
chukta
itta

مثال Minho-ga chamnida :مينهو ميخوابد Aboji-kkesǒ chumusimnida .پدر

ميخوابند.

عالوه بر افعال ويژة احترام نسبت به سوم شخص ،از عنصر احترام  siبراي تبديل فعل

عادي به فعل مؤدبانه استفاده ميشود .براي اين منظور كافي است كه اين عنصر بين ستاك و
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فعل عادي در فارسي

فعل مؤدبانه در كرهاي

فعل عادي در كرهاي

رفتن

ka-sida

ka-da

خريدن

sa-sida

sa-da

قشنگ بودن

yeppŭ-sida

yeppŭ-da

انجام دادن

ha-sida

ha-da

 .4افعال احترام به سوم شخص در حالت مفعولی  -اين گروه شامل تعداد كمي از افعال

دوگانه ميشود كه هركدام داراي يك صورت عادي و يك قرينة مؤدبانه برای سوم شخص
است:

فعل عادي در فارسي

فعل مؤدبانه در كرهاي

فعل عادي در كرهاي

ديدن

poepta

poda

پرسيدن

yǒtchupta

mutta

گفتن

malssŭm tŭrida

mal hada

دادن

tŭrida

chuda

مثال :من شما را ميبينم«( .شما» از «من» كوچكتر است).

nanŭn nǒrŭl ponda

استاد شما را ميبيند«( .شما» از «من» بزرگتر است).

sǒnsaengnim-kkessǒ tangsinǒl poepsimnida

در مقايسه با زبان كرهاي ،زبان فارسي براي ابراز ادب نسبت به سوم شخص به شکلهای

زیر از افعال استفاده میکند:

الف ـ گروه كوچكي از افعال هم داراي فعل فروتنانه با فاعل اول شخصاند و بر فروتني

و تنزل جايگاه گوينده داللت دارند و هم داراي فعل مؤدبانه با فاعل سوم شخص هستند و با

ارتقا و بزرگداشت سوم شخص همراهاند( .هم افعال فروتنانه و هم مؤدبانه با فاعل دوم شخص

نيز به كار ميروند:).
فعل عادي

فعل فروتنانه با فاعل اول شخص

فعل مؤدبانه با فاعل سوم شخص

آمدن

خدمت رسيدن،شرفياب شدن

تشريف آوردن ،تشريففرما شدن ،سرافراز فرمودن،قدم رنجه
فرمودن ،حضور يافتن

دادن

تقديم كردن

لطفكردن ،مرحمت كردن ،محبت كردن ،لطف فرمودن ،مرحمت
فرمودن ،محبت فرمودن

گفتن

عرض كردن

فرمودن

ب ـ گروه ديگري از افعال كه تعدادشان بيشتر است فاقد صورتهاي فروتنانه براي گويندة

اول شخصاند و قرينههاي ادب با فاعل سوم شخص دارند (اين افعال با فاعل دوم شخص

نيز به كار ميروند) .به طوري كه مالحظه ميشود ،نمونههاي داده شده بر درجات متفاوتي از
ادب داللت دارند:
فعل عادي

فعل مؤدبانه با فاعل سوم شخص

نوشتن

مرقوم نمودن ،مرقوم فرمودن

خوردن

ميل كردن ،ميل فرمودن ،تناول كردن ،تناول فرمودن

ماندن

تشريف داشتن

فرستادن

ارسال داشتن،ارسال كردن ،ارسال نمودن ،ارسال فرمودن

شنيدن

استماع فرمودن

ديدن

مالحظهكردن،رؤيت كردن ،مالحظه فرمودن ،رؤيت فرمودن
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پ ـ شناسههاي دوم شخص جمع و سوم شخص جمع افعال در فارسي براي نشان دادن

ادب نسبت به يك نفر به کار میروند .کاربرد شناسههای جمع را ميتوان به لحاظ معنايي با
کاربرد پسوند احترام  (u)siمشابه دانست .با این تفاوت كه  (u)siدر كرهاي فقط براي سوم

شخص در حالت فاعلي سبك رسمي به كار ميرود ،اما حرمتگذاري فارسي به كمك این

شناسهها قاعدهاي همگاني است و در مورد كلية افعال و در همة زمانها صدق میکند:
بچه ،تو خسته ميشوي.

پدر ،شما خسته ميشويد.

پسرم هنوز نيامده است.

مهمانمان هنوز نيامدهاند.

بچه به مدرسه ميرود.

دخترم نزديك پنجره نشسته بود.

آقا به اداره ميروند.

استاد نزدیک پنجره نشسته بودند.

ت ـ صورت ام ر ِ «فرمودن» به منزلة قرينة مؤدبانة تعدادي از افعال به كار ميرود و بهويژه

در گونة گفتاري به صورت جمع بسيار فعال است .از اين فعل اغلب به مثابه دعوت مؤدبانه از
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كسي براي انجام كاري استفاده ميشود .از جمله به جاي اين افعال :بياييد ،برويد ،داخل شويد،
خارج شويد ،بخوريد ،بنوشيد ،بنشينيد ،شروع كنيد ،بخوانيد ،بنويسيد ،جواب بدهيد ،بگيريد.

الزمة استفاده از «بفرمایید» به جای هر یک از افعال یاد شده ،وجود بافت و موقعیت مناسب
است و در صورتی که چنین موقعیتی وجود نداشته باشد ،این واژه بیمعنی خواهد بود .برای

مثال در سه موقعیت زیر ،سه معنی متفاوت و مشخص از «بفرماييد» مستفاد ميشود:

 «بفرمایید» به ارباب رجوع ،ضمن اشاره به صندلی با دست یا با سر = روی صندلی بنشینید.« -بفرمایید» به ارباب رجوع ،بدون اشاره به صندلی و با نگاه مستقیم به او = حرفتان را بزنید.

« -بفرمایید» به ارباب رجوع ،توأم با عصبانیت در پایان یک بحث = بحث کافی است .از

اتاق خارج شوید.

ث ـ از صورت امر «بفرماييد» گاهي قبل از يك فعل امر ديگر استفاده ميشود و ميزان ادب

فعل امر نسبت به مخاطب را افزايش ميدهد :بفرماييد بنشينيد ،بفرماييد بخوانيد ،بفرماييد ميل
كنيد ،بفرماييد بنويسيد.

ج ـ مصدر «نمودن» هم مانند «فرمودن» در تعدادي از افعال مركب ،بيشتر در گونة نوشتاري،

به جاي «كردن» به كار رفته به آن نقش مؤدبانه ميبخشد ،اما درجة ادب آن از «فرمودن» كمتر
است به اين ترتيب ،سه مصدر «كردن»« ،نمودن» و «فرمودن» بر سه سطح عادي ،مؤدبانه و

بسيار مؤدبانه داللت دارند .توضيح اين كه «نمودن» در شكل منفيِ امر كمكاربرد است:

عادي
توجه كردن
خودداري كردن
استفاده كردن
صورتهاي منفي:
توجه كردن
خودداري كردن
استفاده كردن

مؤدبانه
توجه نمودن
خودداري نمودن
استفاده نمودن

بسيار مؤدبانه
توجه فرمودن
خودداري فرمودن
استفاده فرمودن

توجه نكنيد
خودداري نكنيد
استفاده نكنيد

توجه نفرماييد
خودداري نفرماييد
استفاده نفرماييد

 .5اسمهای ویژة ادب ـعالوه بر افعال ،تعدادي از اسمهاي كرهاي نيز به شكل جفتهاي

عادي ـمؤدبانه به كار ميروند كه نمونههاي زير از آن جملهاند:
واژة عادي در فارسي

واژة مؤدبانه در كرهاي

واژة عادي در كرهاي

اسم

sǒngham/chonham

irŭm

وعدة غذا

chinji

malssŭm

mal

taek

chip

pyǒnghwan

pyǒng

pun

myǒng/saram

saengsi

saengil

yǒnse

nai

كلمات
خانه

بيماري

pap

شخص

روز تولد
سن

در زبان فارسي نيز جفتهاي عادي /مؤدبانة مشابه وجود دارد:
واژة مؤدبانه
ابوي
اخوي

واژة مؤدبانه
وفات ،رحلت
اطالع ،استحضار

واژة عادي
پدر
برادر

واژة عادي
مرگ
خبر

بعضي واژههاي فارسي داراي دو صورت مؤدبانه براي مخاطب و اشخاص ديگرند كه يكي

با پايين آوردن و تنزل جايگاه و ديگري با ارتقا و باال بردن ديگري مالزم است:
واژة عادي
خانه

واژة فروتنانه (كوچك شدن گوينده) واژة مؤدبانه (بزرگشدن ديگران)
كلبه ،كلبة درويشي

دولتسرا

حرف

عرض

فرمايش

فرزند

بندهزاده

آقازاده
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نتيجهگيري

زبانهاي فارسي و كرهاي ،گرچه به خانوادههاي زباني متفاوتي تعلق دارند ،داراي وجوه

مشترك فراوان در پديدة جهاني ادب هستند كه ريشه در زمينههاي تاريخي ،اجتماعي و
فرهنگي دارد .نظامهاي طبقاتي و آيين كنفوسيوس در كره از عوامل مؤثر در پيدايش ادب زباني
در اين كشور دانسته ميشود .مشابهتهاي تاريخي بين ايران و كره ،و حضور فرهنگ اسالمي

در ايران كه بر رعايت ادب و احترام نسبت به بزرگان و بزرگتران تأكيد میکند از موارد عمدة

آن به شمار ميروند.

ابراز ادب و احترام در زبان كرهاي با نظامي پيچيده و گسترده مركب از هفت سبك همراه

است كه امروزه به سادگي گراييده و در چهار سبك رسمي ،نيمهرسمي ،صميمي و ساده خالصه
ميشود .در كرهاي معاصر ،مجموعة نشانههاي ادب به صورت پسوندهاي فعليِ ويژة مخاطب و
پسوند فعليِ ويژة سوم شخص در حالت فاعلي ظاهر ميشوند و كاربرد آنها در مورد همة افعال
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اين زبان در چهار سبك ياد شده الزامي است .ضماير ،صفات و اسامي نيز از نظر ادب و احترام

در چهار حالت صرف ميشوند .از اين گذشته ،در زبان كرهاي افعال و اسمهاي معيني به احترام
نسبت به مخاطب و سومشخص اختصاص و برخي بر فروتني گوينده داللت دارند.

زبانفارسي ،همچونكرهاي ،از نشانههاي ادب به وفور برخوردار است ،اما پسوندهاي
قاعدهمن ِد حرمتگذاري اغلب به شناسة دوم شخص و سوم شخص جمع محدود ميشوند كه
در مورد شخص مفرد به كار ميروند .افعال ،ضماير و اسمها نيز داراي قرينههاي مؤدبانة زيادي

هستند ،اما اغلب با درجات متفاوتي از ادب زباني همراهند .نقش «فرمودن» در ساختارهاي
مؤدبانة زبان فارسي بسيار كليدي است .بهطور كلي ،فارسی و کرهای از حیث پسوندهای

فعلی ،عناصر واژگانی و دیگر نشانههای ادب از غنای بسیار و پیچیدگی فراوان بهره دارند ،اما

تفاوتهای زیر در دو زبان برجستگي بيشتري نشان ميدهد:

در فرهنگ و زبان کرهای رعایت احترام نسبت به بزرگتر ،ولو با تفاوت سني مختصر ،امری

واجب شمرده و توجه زيادي به آن مبذول ميشود.

 .2در زبان کرهای ،برخالف فارسی ،اسم ،ضمیر و صفت در حالتهای چهارگانة ادب

صرف میشوند.

 .3فرایند ادب در زبان کرهای بیش از زبان فارسی شکل پیچیدة دستوری ،ضابطهمند و

الزامی دارد.
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