
 به نام  خدا

(رفع اشکال دستور)نظام فعلیاولین کارگاه دستور   

۳۲/۸/۶۹دکتر هامون سبطی ا حضور ارزشمند آقای ب   

 adabiyatjame11@گروه دبیران ادبیات ایران

رحنازحسینیف

. فرمودید زحمت قبول همکاران  اینکه جهت رفع ابهاماز سپاس و مقدم خیر عرض سبطی دکتر آقای درود

سبطی هامون ] 

 به چنین امروزین های فناوری راه از که خوشحالم. باشید پذیرا مرا دوستی و درود ، فرهیخته و بزرگوار همکاران

 همکاران های پرسش درباره دیدگاهم اعالم به ورود از پیش.  اندیشید هم با و بود هم کنار در توان می سادگی

.دانم می ضروری را نکته یک یادوری بزرگوار

سبطی هامون ] 

 این! کنند نمی فاصله احساس انگلیسی زبان از بینند، می دور فارسی زبان از را خود که قدر آن ما آموزان دانش

و کنکور و آموزشی کمک کتابهای تا گرفته درسی کتاب از. مقصریم آن در همه که است بزرگی کاستی  ... . 

 و آموزشی و فکری خط نداشتن ، کنکوری های کتاب اصلی مشکل و است گویی کلی درسی کتاب اصلی مشکل

 کنکور که این جز نیست آنها پس در روشی و قاعده اصوال که نکته پرشماری موارد از آموز دانش ذهن انباشتن

راند می حکم و داند می و خواهد می طور این ! 

 جذب کم دست یا نهد نمی گردن مطلبی به کنکور جزمی حکم به آزادی و شاداب ذهن هیچ که نیست شکی

 فارسی زبان با شدن آشنا به حاضر شاگردانمان نبود، هم کنکور زور روزی اگر که جست راهی باید شود، نمی

 !باشند

 به آنچه و گرامی همکاران شما پرسشهای به سپارم می را کار سررشته و گویم نمی این از بیش فعال مورد این در

رسد می من نظر . 





سبطی هامون ] 

 دو که  را آسمان مثال. کاربرد به کوتاه  میتواند تا را هجاها که دارد وجود گفتاری فارسی زبان در تمایلی-۱

.هستند ممکن شکل ترین کوتاه در هجایش دو اما است هجایی سه که کند تلفظ آسِمان است هجایی . 

  کسره جا این در. است اوایی افزایش فقط  ر  واج از پس کسره آمدن. است همین هم پیرمرد و پیرزن ماجرای

نیست میانوند . 

سبطی هامون ] 

  خویشتن مرکب واژه به آرام آرام که است بوده رایج اصطالحی گذشته ادبیات در "خویش تن به " اصطالح .

است شده تبدیل .۲

[Forwarded from سبطی هامون ] 

 وحیدیان دکتر چون اندیشمندانی که است فعلی کتابهای دستور امشب اندیشی هم موضوع خوشبختانه-۳

 است، آمده دستور عنوان به فارسی نونگاشت کتابهای در فعال آنچه بودند، گذارش پایه عمرانی استاد و کامیار

 وارد برای نونگاشت کتابهای عزیز نویسندگان. نیست آن پس در خاصی زبانی نطریه و ندارد نقد قابلیت چندان

 که اند کشیده پیش را وندی واژه اصطالح اشتقاقی، و تصریفی تکواژهای علمی و دقیق مبحث به نشدن

 و است وندی ای واژه هم پایه است، وندی ای واژه  پاها پس است، وند  ها. نیست ارزشمند اما است هوشمندانه

ندارد علمی و زبانی ارزش قطعا کند، بندی گروه مجموعه یک در را پایه و پاها که معیاری . 

 واژه هر اما است وندی مشتقی ی واژه هر. ندانیم وندی اصطالح با برابر را وندی اصطالح که این سخن کوتاه

 دشوار کمی ها کتاب یا پاها ندانستن ساده اما کرد فصل و حل را ماجرا شود می جا این تا. نیست مشتق وندی

شود اصالح درسی کتابهای در کاستی این شاید روی هر به. است قرارداد نوعی بیشتر البته که افتد می . 

سبطی هامون ] 

 و چندوجهی که است فارسی زبان در پرکاربرد بسیار های اسم از سر. نیست آشنا امری برایم "سر" بودن وند-۴

:است شده ای اشاره بدان فارسی زبان همایش کتاب صفحات از یکی در و است چندمعنایی

سبطی هامون ] 



 

 

 [ Forwarded from سبطی هامون ] 

. شده بومی و دوانده ریشه ایران در که است مهاجری. نیست تازی زبان تنوین آن دیگر فارسی در تنوین-۵

 اندشه که روست همین از. زند سرنمی او از عربی در که کاری. است قیدساز پسوند ترین زاینده فارسی در تنوین

 را آن و دهند ایرانی سروشکل سودرسان، و پرکاربرد تکواژ این به که شدند آن بر ایران نوبسندگان کانون انورز

گاهن گفتی مثلن چرا که نشود معترض کسی دیگر تا بنویسند، ن شکل به ! 

 تکواژ یک و است ساز معنی و افرین نقش فارسی در تنوین که نیست شکی بگیریم، دانسته را موارد این اگر

 نادیده سنجش تعاونی آزمایشی آزمون در. است کرده سکوت باره این در درسی کتاب. آید می شمار به اشتقاقی

.است ننموده رخ سراسری کنکور در و است شده گرفته  

سبطی هامون ] 

شوند یادآور همکاران طفال را دیگر موارد.  دارم ذهن در را واژه سه این . .۶ 

 مهرابه



سردابه

گرمابه

, علیرضا پودینه  

سالم

 حقابه

, سخندان مسعود  

خونابه

نصیری

سالم

؟چیه ساختمان نظر از گرمابه

Afsane Amirsadeghi 

 زردابه

, عظیمی جهانگیر

سردابه گورابه  

, بهداد

 شورابه

, شایگان مهیار



 

 

 رودابه

 

, دلیری استاد  

[In reply to سبطی هامون ] 

 اما است اب معنای به اب...  و خونابه اند شده گرفته قدیمی ریشه یک از  گرمابه و خرابه و مهرابه شما بر درود

است نهفته ان در ایران بر اسالم تسلط از مذهبی جریان یک و.  خورشید معبد   اوه  خور بود   خرابه در . 

سبطی هامون ] 

 و سنگ دل در پوشیده مکانهایی به اسالم، از پیش پارسی در اوه گویا. شود می خوانده و دیده نیز مهراوه  مهرابه

 میثرا،)مهر آیین در  وار دهلیز های نیایشگاه همان یا ها مهراوه آن، آشکار نمونه که شده می گفته کوه

 آب با ارتباطی آبه( شده ظاهر عربی در محراب شکل به احتماال که) مهرابه در شک بی پس. است( میتراییسم

 .ندارد

 می گفته ها کوه درون دهلیزهای -گور و ها مغاک به همچنین و بوده ساختمان زیر در سرد مکانی نیز سردابه

نیست کار در آبی هم جا این پس. است شده . 

 کسی معیار دستور در اگر اما اما بدانیم ساده و کنیم یابی ریشه اینگونه نیز را گرمابه است بهتر قیاس این با

داد قطعی حکم توان نمی و است مجاز کند، دخیل کنونی زبان توصیف در را یابی ریشه این نخواهد . 

هستند مرکب مشتق واژه سه این و است آشکار آب حضور حقابه و زردابه و زهرابه در . 

سبطی هامون ] 

!است عجیب اندکی خودکامه و شکوفه درمورد نظر اختالف بروز   

بن مضارع شکفتن مگر چیزی غیر از شکف یا شکوف است؟ شکوفه هم مشتق از همین بن مضارع است 

.شکوفا همانند    

 



.باشد تردید جای نباید بودنش مرکب مشتق. مستبد و خودخواه یعنی  خودکامه و است خواسته معنی به کام

عظیمی جهانگیر ] 

 ومهراب ومهرابه است بوده گرم آن زیر که گنبدی یعنی آبه وگرم بوده گنبد معنی به گذشته در آبه استاد باسالم

اند کرده می پرستی مهر آن زر که گنبدی یعنی

, زاده غریب بانو

سبطی دکتر درود

 آرا اختالف از تا دارد وجود میشود محسوب ساده امروزه ای واژه اینکه تشخیص برای  روشنی مالک آیا

؟ شود پیشگیری

, سبطی هامون

[In reply to زاده غریب بانو ] 

 دست به و کرد تولید بسیار تعداد در بتوان که باشد کشی خط روشن، مالک از متظورمان اگر خیر، راستش

 زیرا. خیر برسند، مشخص نتیجه و عدد یک به همه ها واژه همه درمورد دقیق، گیری اندازه با تا داد همگان

 ها گروه و هستیم رو روبه ها نمونه از طیفی با همیشه توصیفی علوم در و است توصیفی علم عرصه دستور

ناپدیرند گریز نیز استثنائات و دارند هایی همموشانی همیشه . 

 دقیقا را شده کشف کنون تا جانداران همه که بیابید توانید نمی را شناسی زبست دو هیچ شما نمونه برای

است بهتر اوضاع دستور در.  کنند بندی دسته یکسان

, سبطی هامون

!است عجیب اندکی خودکامه و شکوفه درمورد نظر اختالف بروز



 

 

 همانند است مضارع بن همین از مشتق هم شکوفه است؟ شکوف یا شکف از غیر چیزی مگر شکفتن مضارع بن

 .  شکوفا

 

باشد تردید جای نباید بودنش مرکب مشتق. مستبد و خودخواه یعنی  خودکامه و است خواسته معنی به کام . 

محمدی ب  

[In reply to سبطی هامون ] 

داره؟ امروزی کاربرد شکوفه مضارع بن و مصدر مگه استاد، سالم  

,سبطی هامون  

[In reply to محمدی ب ] 

!کنم می تعجب  

" ندارد؟ معنا و کاربرد "شکوفد می  

دارد کنم می فکر . 

, زاده غریب بانو  

سبطی دکتر درود  

 آرا اختالف از تا دارد وجود میشود محسوب ساده امروزه ای واژه اینکه تشخیص برای  روشنی مالک آیا 

؟ شود پیشگیری  

, سبطی هامون  

[In reply to زاده غریب بانو ] 

 دست به و کرد تولید بسیار تعداد در بتوان که باشد کشی خط روشن، مالک از متظورمان اگر خیر، راستش

 زیرا. خیر برسند، مشخص نتیجه و عدد یک به همه ها واژه همه درمورد دقیق، گیری اندازه با تا داد همگان



 ها گروه و هستیم رو روبه ها نمونه از طیفی با همیشه توصیفی علوم در و است توصیفی علم عرصه دستور

ناپدیرند گریز نیز استثنائات و دارند هایی همموشانی همیشه . 

 دقیقا را شده کشف کنون تا جانداران همه که بیابید توانید نمی را شناسی زبست دو هیچ شما نمونه برای

است بهتر اوضاع دستور در.  کنند بندی دسته یکسان  

Zhila Imani 

[In reply to سبطی هامون ] 

چیست؟ تکلیف  

,سبطی هامون

[In reply to Zhila Imani] 

 را ساختارشان تردید و شک بی توان می ها واژه ساختار تعیین اصول رعایت با که واژه هزار هزاران به پرداختن

 مطلق علم که شاگردانمان به مهم نکته این فهماندن و بینابینی موارد از سوال طرح از پرهیز و کرد تعیین

است همراه آن با مجهوالت و استثنائات همیشه و نیست .

Yalda, 

[In reply to سبطی هامون ] 

 تاریخی کاربرد براساس هم گرمابه و ساده دو هر خراب و خرابه که هستید معتقد شما تعبیر این با استاد پس

بگیریم؟ ساده زبان

درسته؟ است وندی بان گرمابه اساس این بر  

, سبطی هامون

[In reply to Yalda] 

 همچنان. است شده ساخته خرابه اسم  خراب صفت از جا این در. باشد داشته خر با ارتباطی تواند نمی که خرابه

ویرانه  ویران از که . 



, امین ف

[In reply to محمدی ب ] 

 را شده فرض ساده صورت به کتاب در که شیرین واژه باید فرمایید می شما شما که باشد چنین اگر استاد درود

 ترمی شده وشناخته تر کاربرد پر معیار فارسی در کلمات این پایه تکواژ چون تابستان ویا گرفت ساده غیر نیز

 باشند

, سبطی هامون

[In reply to امین ف ] 

 به تابستان اگر. زمان نه کند می داللت مکان بر که است ی پسوند امروز فارسی در  ستانِ که باشیم داشته توجه

شد می تجزیه نیز امروزه قطعا بود درخشان یا گرم مکانی معنای . 

, تادسعیدمعینیاس

 اشاره آن اشتقاق و ترکیب به و.اند دانسته اسم رو "اشکوفه" یا دهخدا،شکوفه و معین! درود سبطی دکتر آقای

 حالی در این(گرفته مرکب هم را ،مشتق دهخدا که دانیم می البته.)دانسته مرکب را  زار دهخدا،شکوفه.اند نکرده

داند می فعل از ساز اسم پسوند را"ه" و کرده جدا هم از را دهخدا،خنده همین که است .

, سبطی هامون

[In reply to استادسعیدمعینی] 

 و شکوفا بودن مشتق و نشدند ظاهر دبیرستانی دستور معلم یک مقام در سترگ اثر آن در دهخدا عالمه

ندارد تشکیک جای من باور  به...  و شکفتن و شکوفه و شکوفنده . 

[Forwarded from سبطی هامون ] 



 

 

 

[Forwarded from سبطی هامون ] 

 دستوری ریز یابی نکته قصدشان دهخدا عالمه که است این من منظور نشود، برداشت سوء لطفا ارجمند همکار

بزرگوار نکنید من سخن از دیگری برداشت هیچ. نبود  

سبطی هامون ] 

 از. است نشده دردسرساز چندان اما ندارد توجیه جای که است فعلی کتابهای دستور در واقعی ایراد یک این-۱

 این که اند گرفته درنظر مستقل دستوری نقش برایش دیگر سوی از و اند دانسته وند را جمع های نشانه سویی

ندناپذیر جمع دو . 

سبطی هامون ] 



 پدید هم وصفی های ترکیب تواند می اضافی ترکیب یک دل در نیستیم، رو به رو محدودیتی با موارد این در-۲

آید

امام های ناله

امام آلود گریه های ناله

امام آن آلود گریه های ناله

راستین امام آن آلود گریه های ناله : 

وصفی ترکیب سه و اضافی ترکیب یک

[Forwarded from صادقلو اله نصرت ] 

سالم

 تاریخ، گذر در واژه ساخت مورد در کتاب بحث و است گسترده بسیار تاریخ گذر در واژه ساخت بحث که آنجا از

کرد ایجاد مورد این در درستی بندی مرز آن اساس بر نمیتوان ندارد منطقی و علمی خاستگاه

 در تسهیل برای خواهیم می اگر است ثابت همیشه ساخت و کند تغییر تواند نمی تاریخ گذر در واژه ساخت

 واژه این اصل بدانند آموزان دانش تا بنامیم ساده شبه را آن است بهتر دهیم تغییر را کلمه یک ساخت ، آموزش

نبوده ساده  . 

 شناخت. نداشت وجود شناسی ساخت دانش امروزه کردند، می فکر گونه این نیز ما نویسان فرهنگ اگر

.نبود پذیر امکان واژه ساختمان

 کتابهای در زبانشناسی دانش مقدار ایم نداده آموزش را شناسی زبان دانش کافی اندازه به زبان درشناخت ما

 مسلم زبانشناسی دانش مایه اندک با زبان زوایای تمام در شدن وارد نیست کافی زبان تمام بررسی برای درسی

برد نخواهد جایی به راه . 

[Forwarded from سبطی هامون ] 



 ساخت برای را فارسی زبان امکانات باید واژه تجزیه مبحث به ورود جای به درسی کتاب و است درست دقیقا

 نه باشد تازه و نو های واژه ساخت جهت در باید کتاب های تمرین. دهد آموزش آموزان دانش به تازه های واژه

!درگذشته گاهی و موجود های واژه تجزیه  

 هامون سبطی

.گویا باشم درخدمت باید دوباره چشم  

[In reply to سبطی نهامو ] 

 شما فرمایش با.  شماست ی بدرقه زیادی همکاران دعای و است ارزشمند و الزم بسیار حضورتان. بزرگوار بله

 راهبردهای کتاب از استفاده البته.  رود می پیش راحتتر کار شاهلل ان و شد خواهد مشخص همکاران کار تکلیف

.است کار برای خوبی بسیار منبع و گشاست کار نهایت بی نیز شما فارسی زبان یادگیری و دهی یاد

, سبطی هامون

مصدر اسم و مصدر بویژه معین استاد کتابهای ها واژه ساختار مبحث یعنی خاص مورد این در

 مبحث این به راهبردها کتاب در. است کننده کمک دریافت نشر همایش و فارسی زبان کتاب همچنین و

.ایم نپرداخته  

سبطی هامون ] 

آباد دلتان و سبز سرتان. شدم مند بهره جمعتان در بودن و اندیشی هم از .��� 

,فرحنازحسینی

.بسیار آموختیم  از محضرتان .سبطیدکتر آقایسپاس فراوان 

(رفع اشکال دستور)نظام فعلیاولین کارگاه دستور   

۳۲/۸/۶۹دکتر هامون سبطی ضور ارزشمند آقای ا حب  
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