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چکیده

 ،به منظور برآوردنِترین نقش آن ایجاد ارتباط استعنوان نهادي اجتماعی که مهمبه زبان

مطبوعات  خاصِ هاي یبا توجه به ویژگ.شودخود متحول می گویانِسخننیازهاي ارتباطیِ

در این تحقیق سعی شده .دهدمیبیشتري در این نوع مطبوعات رخ یِزبانهاي ينوآور ،ورزشی

در متون مطبوعات ورزشی فارسی  دستوري هاي ينوآوربنديِدستهآوري و جمعضمن،است

اصول مربوط به دگرگونی ارچوب در چ،هااین نوآوري، )مطبوعاتی فارسی نوشتاريِ گونۀ(معاصر

متون  بنیاد است که در آنی دادهتحقیق ،این مطالعه .قرارگیرند بررسی و تحلیلمورد ،دستوري

.اند استخراج شده ،اند هایی که حاوي نوعی دگرگونی دستوري بوده مورد نظر بررسی و جمله

آماري به صورت متعدد ظاهر  ۀکه در جامع ،اند تغییر گردآوري شده ۀعنوان نمونهایی به ساخت

ن هاي اییافته.اند اند، نادیده گرفته شده که بسامد معدودي داشته ،هایی و ساخت ،اند شده

 زباننکه کمتر در قید ، به علت ایمطبوعات ورزشیکه دهدتحقیق نشان می

به طور  زبانتغییر این گونهد و ندهتر درخود بازتاب میدستوري را آسان هاي یدگرگونند،معیار

این پژوهش این است که  ۀترین نتیجمهم.دهدمیروي در این نوع مطبوعات وسیعی 

محصول عدم  اًتوان صرف فارسی معاصر را نمی موجود در مطبوعات ورزشیِ هاي یدگرگون

دانست، بلکه این  زبانو عدول از هنجارهاي  زباننویسندگان به قواعد دستوريِ پایبنديِ
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با توجه به اما در حال رخ دادن است،  زباندستور  که در داردها نشان از تغییراتی نوآوري

.کنندمجال ظهور بیشتري پیدا میمتوندر این گونه ،مطبوعات زبانخاصِ هاي یویژگ

.فارسی معیار، مطبوعات ورزشی، قیاس، نوآوريدگرگونی دستوري،  :هاکلیدواژه

قدمهم -1

گیرندشکل میماتصوراتوتفکراترویدادها،عمال،اَ وسیلۀ بهماتجربۀ روزانۀاززیاديبخش 

اقدامات گوناگونوعمالاَکهداردعهدهبررامهمنقشاینزباننظامو،شوندمیتعریفو

.داردراماو تفکراتگفتاراعمال،بازنماییِقابلیتزبانکهمعناینبه ا.کندمنعکسراجهان

بهآندر ذیلو3اندیشگانیفرانقشبهرازباننقشاین2مندنظامگراينقشدستوردر1یديهل

الگوهاي ارائۀباتجربیفرانقشگرا،دستور نقشدر،بنابراین.کندمیمحول 4تجربیفرانقش

ه بهستیازانسانتجربۀ.داردعهدهبررانقش زبانایننوشتاري،وگفتاريمتوندرتجربه

مرحلۀدرسپس.داردنام5تقطیع،مرحلهاین.گیردمیصورتپارهپارهوپراکندهصورت

:1390زاده و همکاران، آقاگل(شوندزبانی،کدگذاري میهاينشانهقالب درهاتجربه،6کدگذاري

244.(

هاي همچون دیگر رسانه ،حاصل از اعمال، افکار، تصورات و تفکرات در مطبوعات این تجربۀ

 شاملکهمطبوعات ورزشی است  ،این پژوهشموضوع .کند نمود پیدا می ،ارتباط جمعی

متناسب با  ؛ این گونه مطبوعات،شمارگان نسبتاً باال بااستپسندي  عامه تها و مجال روزنامه

متونی نزدیک به زبان گفتار داشته، به سرعت نوشته  ،خود یعنی قشر جوان خاصِ نیاز مخاطبانِ

رويها به طور گستردهن تغییر زبانی در آنبنابرای و تري برخوردارندکم شده و از دقت اي

فاقد آرایش و  ومعیار  زبانضوابط ر در قید گونه مطبوعات کمت همچنین، این.دهد می

این جستار به دنبال یافتن .کندو این راه را براي نوآوري باز می اند، کالم ادبی هاي یزیبای

 درمتون مطبوعات ورزشیِ اي دستوري هاي يچه نوآور.1:هاي زیر استپاسخی براي پرسش

دستوري صورت گرفته است؟ هاي يچرا چنین نوآور.2پدید آمده است؟ معاصر

1. M. A. K. Halliday
2. Systemic Functional Grammar
3. ideational metafunction
4. experiential metafunction
5. segmentation
6. codification
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هاي  ساختهاي دستوري، ساختشامل  ،دستوريهاي يبه تعدادي از نوآوراین پژوهش  در

و ،معاصر اشاره در مطبوعات ورزشیِهاي عامیانه تقاق، افعال جعلی، ترکیب و ساختاش، قیاسی

این تحقیق  انجام به منظور.کنیممیی بررس اصول مربوط به دگرگونی دستوريبراساس را  هاآن

مورد بررسی قرار  پایگاه خبري ورزشیده ورزشی و  پرشمارگانِ ۀروزنامه و مجل دهحداقل 

مورد ،ورزشی پنجاه شماره از هر روزنامۀ ورزشی و بیست شماره از هر مجلۀ کمدست .اند گرفته

بندي شده  موجود در آنها شناسایی و طبقه هاي دستوريِ و نوآوري اند مطالعه قرار گرفته

 اند مورد نظر خوانده شده متونِ.بنیاد استی دادهتحقیق ،الزم به ذکر است که این مطالعه.است

عنوان هایی به ساخت .اند استخراج شده ،اند هایی که حاوي نوعی دگرگونی دستوري بوده و جمله

و  ،اند اري به صورت متعدد ظاهر شدهآم ۀکه در جامع ،اند تغییر گردآوري شده ۀنمون

با این حال از آنجا که این.اند اند، نادیده گرفته شده که بسامد معدودي داشته ،هایی ساخت

نکه تعیین میزان از جمله ای.هایی نیز دارد تحقیق به صورت دستی انجام شده است محدودیت

که  ،از ابزارهاي الکترونیکی است عظیم و استفاده اي دگرگونی به صورت آماري نیازمند پیکره

تغییراتی را که  صرفاً ،اولیه ۀعنوان مطالعما در این مقاله، به.مقاله نیست انجام آن در توان یک

استناد در این هاي مورد همچنین نمونه.ایم دهکرمطرح  ،اند از ده بار در پیکره ظاهر شدهبیش

ه اینترنتی، تاریخ، شماره و شامل نام روزنامه، مجله یا پایگا ،کامل نوشتار همگی با ذکر آدرسِ

نگارندگان امیدوارند این مقاله باعث توجه بیشتر محققان به این موضوع  .شمارة صفحه است

.تري در این زمینه صورت پذیرد دقیق و در آینده مطالعات گسترده و آماريِ شود

یشینهپ -2

 فارسی را به طور کلی از دورة باستان به دورة زبانحول که سیر ت ،میان محققان ایرانی در

اشاره )1373(ابوالقاسمی و)1347(، خانلري)1331(توان به بهارمی ،اندجدید بررسی کرده

که به طور مختصر  ،اندفارسی معاصر پرداخته زبانشناسان نیز به تغییرات زبانتعدادي از  .کرد

 استفادةبا نگاهی انتقادي به نوع استفاده از افعال مجهول، )1366(نجفی.پردازیممی هاآنبه 

ها خبرگزاري خصوص مترجمانِهمترجمان و ب زدگیِرا ناشی از شتاب افراطی از این ساخت

به نیز )1375(اسالمی .گردانندلفظ به فارسی برمیبه خارجی را لفظ هايکه عبارت ،داندمی

تغییرات و  و نیز یافتنِ ،نوشتار در حوزة ،فارسی زبانتغییرات واژگانی و نحويِ بررسی و مطالعۀ

شده از میان هاي استخراجبراساس داده ،اندی داشتهزبانتأکید بر تغییراتی که منشأ درون
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 پرداختهبین انقالب مشروطه و انقالب اسالمی  زمانیِ منتشره در محدودة ها و مجالت نامهسال

مطبوعات  زبانغیرمعیار در  یِزباندر تحقیق خود الگوهاي )1385(فقاري و همکارانذوال.است

حوزةو در سهخبر، گزارش، مصاحبه و مقاله جستجو  و مجالت کثیراالنتشار را در چهار قالبِ

در که ،غیرایرانی شناسانِزباناز میان .اندکردهبررسیبالغیویزبانفنی،یعنی،ویرایشاساسیِ

 نگرش اصلیِ.دکراشاره  )1976(1احسنتوان به  می،اندکار کرده زبانتحول و دگرگونیِ مورد

این  انِادیب نوشتاريِ زبانِبا تکیه بر  ،فارسی در دو قرن گذشته زبانر شناس به تطون زبااین 

 هدایت،ها از آثار نویسندگان و شعرایی چون بابا طاهر، صادق مثال و در ارائۀاست بوم بوده مرزو

).1375:29، اسالمی(است کردهاستفاده ...عارف قزوینی و

-1991يها سالبریتانیایی را در فاصلۀ تغییرات دستوري جدید در انگلیسیِ)2004(2لیچ

و3کمکی یا وجهی(شرطی هاي معینِرا شامل تغییر در فعل هاآنمطالعه کرده و  1961

 فراوانیِبه اعتقاد وي در .داندمی5شدگیا محاورهمرتبط ب و نیز مقوالت دستوريِ)4هاکمکینیمه

 طبق تحقیقات.خوردچشم میکاهش محسوسی به 1961-1991ي ها سالبین  ،افعال کمکی

افزایش %25در گفتار شفاهی  s')ملکی(استفاده از حالت اضافی  مذکوريها سالوي در طول 

همچنین تمایل به استفاده از عبارات .کاهش یافته استof«5%«یافته در حالیکه استفاده از 

whomنظیراستفهامی  داراي کلمۀ , who, whoseوwhich6آرتس.نیزکاهش یافته است،

 که انگلیسیِ اند نشان داده،امروز در تحقیقی در مورد نحو انگلیسیِ،نیز)2012(8و مندز نیه7لوپز

دستوري انگلیسی قدیم و نظام ثابت انگلیسی کنونی  هاي يامروز، پیوندي اساسی بین نوآور

نحوي را بررسی  اصلیِ هايدگرگونیاین محققان، تعدادي از .استایجاد کرده 

.استاي و آماري که در این مدت اتفاق افتاده و شامل تغییرات مقولههایی  دگرگونی،اندکرده

دنیا صورت  ي زندةها زباندر تمام  دگرگونیکه  ه استشناسان این بودزبانمطالعاتنتایج کلیِ

این تغییرات .افتداتفاق نمی زباندر  بارهروند این دگرگونی کند و تدریجی است و یک .گیردمی

گیرند، عالوه بر آن تقلید ناخودآگاهانه از طبیعتصورت می زبانکوشی در براساس اصل کم

1. A. Ahsan
2. G. Leech
3. modal
4. semi-modals
5. colloquialization
6. B. Aarts
7. M. Lopez
8. B. Mendez Naya
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هاي مختلف آن نیز سبب ایجاد شکافی عمیق بین گونه وري از قواعد مقتصدانۀ و نیز بهره زبان

 هاي ينوآورهمچنین گاهی بعضی از تغییرات و .شوددو نسل با یکدیگر می زبانو حتی  ،زبان

راحتی اند ولی در نسل جدید به وجود آمده و بهدر نسل پیشین نبوده و کاربرد نداشته دستوري

.اندپذیرفته شده

زبانگرگونی د-3

و همزمان با تغییر در سایر  ناپذیر استاجتناب و دگرگونی در زبان امري طبیعی و تغییر

ي زندة دنیا ها این اتفاق در مورد تمام زبان.شودل میبشر، زبان نیز متحو هاي زندگیِجنبه

تواند مانع  هاي زبان نمی هاي تجویزگرایانه دستوریان و یا فرهنگستان و دخالت گیردصورت می

هاي مختلف در حقیقت منظور از تغییر زبان این است که بخش.)2015:8، تالرمن(آن شود

دستخوش تغییرات  ،و حتی بخش نحوي نیز ،از قبیل بخش آوایی یا تلفظ، واژگان ،زبان

افتد و همواره کلماتی در زبان فاق میالبته بیشتر این تغییرات در سطح واژگان ات.گردندمی

این در حالی است که بعضی از کلمات با  .شونداضافه می ژگان زبانخلق شده و به فهرست وا

البته  ).1382:138، علیزاده(شوندو از این فهرست حذف می روند میگذشت زمان از بین 

.معنایی، دستوري و تلفظی نیز یکسان نیست هاي گوناگونِی در زمینهسرعت تغییرات زبان

الت یابد و طبیعی است که تحوسرعت بیشتري تحول میخود نسبت به نوشتار با  گفتار به نوبۀ

نوشتاري  کند تا در گونۀ زودتر انعکاس پیدا می زبان گفتاريِ فرهنگی درگونۀ -اجتماعی

 جامعۀ گویانِنیاز سخن ی به تناسبِهاي زبان بنابراین تغییرات و نوآوري ).1368:5، مدرسی(آن

تحول  هاي شود و بعد از اینکه مدتی صورتاز زبان گفتاري شروع می ،در هر مقطع زمانی ،زبانی

بر  ،هاي بیگانه زبان هجوم ناگهانیِ.شودوارد زبان نوشتاري می ،و عمومیت یافت یافته تکرار شد

شدید نیازهاي اجتماعی از  ها از یک سو و دگرگونیِآناثر افزایش قدرت سیاسی و نفوذ فرهنگیِ

 به واسطۀ ،به این ترتیب زبان.تر کندسیر تحول زبان را بسیار سریع ممکن است ،سوي دیگر

هایی که در  نقش مهمی که در زندگی اجتماعی انسان دارد، از بسیاري از تحوالت و دگرگونی

، مدرسی(شودخود دگرگون می پذیرد و به نوبۀ پیوندند تأثیر میجوامع انسانی به وقوع می

1368:12.(
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دستوريگرگونی د-4

 دستوري دگرگونیِسرعت  .دهندرخ می ،دستور از جمله ،زبانسطوح  ی در همۀزبانتغییرات 

بر این باور است که  )2009:8(لیچ .آن نیست و به گستردگیِ استکندتر از تحوالت آوایی 

 ،هاي دستوري و ابهام در وضعیت مقوله آن، انتزاعی بودنِ تغییر، تدریجی بودنِ ر بودنِب زمان

یک شخص در .سازد متخصص بسیار دشوار میگرگونی دستوري را براي افراد غیرد مشاهدة

اما در مورد  ،تواند تجربه کند را می ،و حتی آوایی ،خود به راحتی تغییرات واژگانی طول زندگیِ

همچنین مرز قاطعی بین تغییر دستوري و تغییر واژگانی  .دستوري چنین نیست دگرگونیِ

با و معموالً  ند، تغییرات دستوري محدوداند که گسترده ،برخالف تغییرات واژگانیوجود ندارد و

 هاي یبه انواع دگرگون)1968(1بنونیست).1377:45، کشاورز(شوندتغییرات واژگانی تلفیق می

و از این  ،کنداشاره می 3شدگیو دستوري2قیاس در همین راستا به مسئلۀپردازد و دستوري می

،)1373:204(آرالتوبه نظر  .شودشدن قائل می تمایز مشخصی میان قیاس و دستوري طریق

دگرگونی .شوند ه تقسیم میکارانه و نوآوراندستوري به دو دستۀ محافظه هاي یدگرگون کلیۀ

خود ادامه  ت که در آن یک مفهوم یا مقولۀ دستوري به موجودیتکارانه حالتی اسمحافظه

حالی است که این در .کندتغییر می،آن نحويِ-واژ ۀیا همان نشان،آن بیانِ دهد، اما شیوة می

دستوري موجود از میان  آید یا یک مقولۀمیجدید به وجود  وريِدست هنگامی که یک مقولۀ

.داشته باشیمنوآورانه سروکار  با یک دگرگونیِ ،رودمی

هاي يانواع مختلف نوآور ،ي اخیرها سالبا بررسی متون مطبوعات ورزشیِ در این جستار

تغییر که به  ،و حذف مفعول ناگذراسازي، ساخت میانه یا مجهول یندهايشامل فرا ،دستوري

، کاربردهاي هاترتیب سازهدگرگونی در  .گیرند ، مورد بررسی قرار میشوندمربوط می ظرفیت

نیز بررسی دستوري هاي يصرفی و نحوي و دیگر نوآور هاي قیاسیِجدید، ساخت نموديِ

.شوند می

1. E. Benveniste
2. analogy
3. grammaticalization
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ظرفیتیندهاي تغییرراف -4-1

هاي اسمی است که هر فعل براي تکمیل معناي خود به آن بیانگر تعداد گروهدر فعل ظرفیت

دیگري براي تکمیل افعال یک ظرفیتی افعالی هستند که فقط نیازمند نهادند و به جزء.نیاز دارد

د نشو، مجهول، مرکب انضمامی و اسنادي می)ناگذرا(الزممعناي فعل نیاز ندارند و شامل افعال 

و افعال دو ظرفیتی افعالی هستند که عالوه بر نهاد به مفعول یا مسند یا متمم نیاز داشته باشند 

شوند که عالوه بر نهاد همچنین افعالی سه ظرفیتی تلقی می .اند را شامل )گذرا(و افعال متعدي

در).1386:41، دممقعلوي(ا متمم یا مفعول دیگري نیاز دارندبه مسند ی)یا متمم(و مفعول

سازي، ساخت میانه همچون مجهول ،هاي دستوري معاصر نوآوري مطبوعات ورزشی فارسیِ

 ییها نمونه.کاهش یافته است هاآنکه ظرفیت فعل در  ،شودمفعول مشاهده می و حذف)ناگذرا(

.گیرنددامه مورد بحث قرار میدر اآنها  از

سازيمجهول-4-1-1

موجود در جمله  اتموضوع تعداد هاي کاهندة ترین ساختساخت مجهول یکی از مهم

دالیل  ،ي مختلفها زبانسازي در مجهول در مورد انگیزةشناسانزبان.)1389،رضایی(است

دلیل  )1385:88(نهادصحرایی و کاظمی.دانند دخیل میشناختی را نحوي، گفتمانی و معنا

نسبت به )فعل(خود عمل فارسی را اهمیت زبانشخصی در غیر استفاده از مجهولِ

ها جزء غیر فعلی تمعتقدند به همین دلیل در این ساخدانند و کنندگان در آن عمل میشرکت

 ،ستورهاي سنتی و نوین مطرح استگونه که در دآن ،با این توصیف، مجهول.مورد تأکید است

بدون فاعل  چنانچه جمالت .کندداراي مفعول مستقیم عمل می بر جمالت یندي است کهفرا

شخصیرا مجهول غیر هاآن،کار روندبه»شدن«باشند و با فعلداشته )متمم(مستقیممفعول غیر

»شدن«جايآن همیشه مفرد است، به شخصی مجهولی است که فعلِمجهول غیر.نامیممی

در آن استفاده کرد و در »کردن«یا »انجام دادن«ثلتوان از یک فعل با مفهوم کنادي ممی

به  :جمالتی نظیراین دو محقق.فعل مرکب است آن بر روي جزء غیرفعلیِ نهایت تأکید

شود، به ما توپیده شد، از کارتان سر درآورده شد، به ما تشر زده شد را پدرشان نازیده می

ابراز تأسف کردن، نگاه کردن، پناه آوردن،  درآوردن،دانسته و معتقدند افعالی نظیر سرنادرست 

، که به یک متمم ...، جنگیدن و پرهیز کردن، تشر زدن، بالیدن، نازیدن، توپیدن، ترسیدن

متوندر).85-91:همان(شوندمجهول نمی ،به دالیل ذکرشده ،اي نیاز دارندمقولهزیر
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.گیرد صورت میالزم  زي از فعلِسارایج در زبان، مجهول هاي مجهولِبه قیاس با ساختورزشی،

.آمده است)1(آن در جملۀ  نمونۀ

، به ما چوب زدند و کتکمان زدند تاخته شدشما دیدید که در این مدت چقدر به ما .1

).14/4/1391ابرار ورزشی، (

هایی نظیر رفته شد، رسیده  پذیرد و ساخت نیز صورت می هاي خبري سایتاین موضوع در 

.روند کار میبه...شد، پکیده شد، برخاسته شد و

و میانه ناگذراساخت-4-1-2

بسیاري با  فعل اشاره دارد و دستورنویسانِ نحويِ به ظرفیت ،فارسی، جهت زباندر دستور 

دهد موجود نشان می هاي یولی بررس .اندل شدهاین موضوع سه جهت براي افعال قای توجه به

افعال  »جهت«ساختی است که به  1برخالف نظر اکثریت دستورنویسان، ساخت میانه ،که

به ظرفیت  ،زباندر دستور ،جهت.فعل در ارتباط است شود و با ظرفیت معناییِمربوط نمی

را  ناگذران ایرانی، ساخت شناسازبانبیشتر )1386(به اعتقاد راسخ مهند ،فعل اشاره دارد نحويِ

اما وي نشان داده  ،دهنددانند و آن را در تقابل با معلوم و مجهول قرار میفعل می نوعی جهت

بلکه در تقابل با افعال سببی قرار  ،در تقابل با معلوم و مجهول نیست ناگذرااست که ساخت 

ست و هاآنِنحوي تفاوت ساخت معلوم و مجهول در ظرفیت.و در واقع نوعی جهت نیست ،دارد

ناگذراهاي سببی و اما ساخت ،معنایی تفاوتی با یکدیگر ندارند از حیث ظرفیت از حیث ظرفیت 

2هسپلمث.منعکس است هاآنالبته این تفاوت در ساخت نحويِ .معنایی با یکدیگر تفاوت دارند

معلوم  ۀداند که عامل جمل یندي میرا فرا ،سببی یا به تعبیر او ضد ،ناگذرایند فرا)1993:213(

او این ساخت را .دهدجمله قرار می فاعلِ ،جاي آنپذیرا را به /پذیرکند و کنشرا حذف می

از این حیث .دنسازفعل را دگرگون می داند که ظرفیت معناییِیندهایی میاي از فرانمونه

 ،زیرا تقابل معلوم و مجهول ،را در تقابل با معلوم و مجهول قرار داد ناگذراتوان ساخت نمی

کند و عامل را از فعل اثر می معناییِ به ظرفیت ناگذرااما ساخت  ،نحوي است ظرفیت تقابلِ

به همین دلیل باید آن را در تقابل با ساخت سببی مطرح .کندآن حذف می ساخت معناییِ

 دهد و یک عامل به ساخت معناییِفعل را تغییر می ساخت معناییِ ،چون ساخت سببی ،کرد

1. middle voice
1. M. Haspelmath
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با  ،)10:همان(راسخ مهند ).1386:6، راسخ مهند(گرددشود افزوده میهر فعلی که سببی می

را از حیث صوري به پنج نوع تقسیم کرده  ناگذراانواع افعال  ،هسپلمث بنديِتوجه به طبقه

اول، هردو  مجموعۀدر زیر«:گویدنوع دوم این افعال چنین می مجموعۀاولین زیراست و در مورد 

 گیري از وند یا افعال کمکیِاما با بهره ،آیندو سببی از یک ریشه به دست می ناگذرافعل 

در فارسی این تمایز در اکثر موارد با استفاده از .دهنداین دو صورت را نشان می ،متفاوت

شدن، یی چون آبناگذراوي در ادامه از افعال .»شودانجام می "دنکر"و"شدن"هايفعل

برد نام می ،در این گروه ،شدنشدن، جداشدن و وصلشدن، غرقشدن، گمشروع شدن، تمام

خود  همراه است و به نکتۀ قابل توجهی در مقالۀ "کردن"با فعل کمکی هاآنکه جفت سببیِ

شدن، غرقشدن، گمشدن، شروع شدن، تمامآب(افعال باال کند که در مجموعۀاشاره می

این دسته از افعال با  تفاوت اسم است و این دلیلِ ،جزء غیرفعلیِ)شدنشدن، جداشدن و وصل

وفور یافت به)2(ۀهایی مانند جمل ي اخیر نمونهها سالدر مطبوعات .ستناگذراانواع دیگر افعال 

.ندسته ناگذراکه نوعی ساخت  ،دنشومی

.شدتجلیلعلی دایی .2

به نظر .شودمیفراوان از رادیو و تلویزیون شنیده  ،ي اخیرها سالدر  ،»تجلیل شدن«

به وجود دیگري در مطبوعات  هاي میانۀ ساخت ،ي خارجیها زبانثیر ترجمه از أت زیررسد می

 حتی در مطبوعات ورزشیِ .کردتن اشاره ختوان به فعل فروآمده است که از آن جمله می

Itهاي انگلیسی نظیراین ساخت از جمله.کنیمهاي آن را مشاهده میمعاصر نیز نمونه sells

wellنحوي  گیريِ است که قرض کردهاشاره )1999:230(1کمپبل.برداري شده استگرته

.شده استز آن چیزي است که تاکنون تصور میاتر  تر و مهم بسیار متداول

.فروختها یک میلیارد  اخراجی.3

حذف مفعول-4-1-3

وجودفاعلفقطالزمجمالتدر.دانندمیمفعولورا فاعلفعلاصلیِاتموضوعشناسانزبان

مفعول، اسم یا گروه اسمی یا .شودمیدیدهمفعولهمراهبهفاعل،متعديجمالتدردارد ولی

ي فعل اکند و بدون آن معنفاعل به آن سرایت میست که عمل فعل متعدي از ا ايوارهجمله

توان  را می زبانتحولِ کنندة عامل هدایت ،)1378:244(به اعتقاد مارتینه.متعدي ناتمام است

1. L. Campbell
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نیازهاي ارتباطی انسان از یک سو و گرایش انسان به کاهش فعالیت ذهنی  میِدای برآیند مقابلۀ

در این مورد همچون دیگر موارد، .دانست ،گراز سوي دی ،ممکن خود به حداقلِ و جسمانیِ

کوشی است که براساس آن انسان فقط تا آن میزان نیرو مصرف رفتار انسان تابع قانون کم

مفعول  ،در بسیاري از موارد در مطبوعات ورزشی.کندمیبراي نیل به هدف کفایت کند که می

.کنیمدر زیر مشاهده می را هایی از آننمونه .از جمالت متعدي حذف شده است

).30/3/1391ورزشی،  ایران(ساله تمدید کردندنوروزي و عسکري دو.4

.)90،19/4/1391(ساله بستسهآهن هافبک ذوب.5

).17/4/1391گل، (تبریز ثبت کردند بازیکن شهرداريِ شش.6

و  ،موجب کاهش ظرفیت فعل گشته،و جمالتی از این دست ،حذف مفعول در جمالت باال

اختصار و  کاربردهایی انگیزةدلیل چنین .کار رفته استواقع فعل متعدي به صورت الزم به در

حذف شده و معناي آن  ،بافتی به دلیل قرینۀ،قرارداد واژةهاي فوق در جمله .جویی استصرفه

هاي  مفعول در جمله شاید گفته شود که گروه اسمیِ .بستن انتقال یافته است به فعل بسیط

که اما باید گفت  .مفعول در نظر گرفت توان آن را حذفقابل بازیابی است و بنابراین نمی)6-4(

مفعولی حضور ندارد و گروه اسمیِ،در سطح دستوريموضوعی گفتمانی است و  ،مفعول بازیابیِ

نحوي کاهش یافته است ظرفیت.

هاي فارسی نوشتیسی در وبنو ، ایجاز و کوتاهانددهکراشاره )1385(چنانکه رضی و ضیایی

نویسندگان و  بخشی از ذائقۀ ،الفاظ و کوتاه کردنِدر واقع، اختصار .نیز بسیار رایج است

.شده است ،نسل جوان ویژه به ،مخاطبان

هاسازه ترتیبِ-4-2

ابتداي جمله  فاعل یا نهاد در.جمله جایگاهی خاص دارد و ارکانِ فارسی هریک از اجزا زباندر 

و اگر جمله متمم داشته  ،از فاعل و یا نهادمفعول یا مسند غالباً پس.آیدمیدر آخر  غالباًو فعل 

هاي دور بعضی نویسندگان اما از گذشته .آیداز فعل و مسند می، معموالً پس از نهاد و پیشباشد

ها، جاییدر میان این جابه.اندجا کردهاند و ارکان جمله را جابهاز این قواعد سرباز زده

بوده و به منظور تأکید و مهم  ترآن بر بعضی اجزاي دیگر رایج فعل و مقدم داشتنِ کردنِجاجابه

زبانکهاستراهکارياي،اضافهحرفگروهجاییِجابه.استگرفتهمی صورتفعل  دادنِجلوه

هرچهشیوهاینباواستبرگزیده خودشناختیِردهايهویژگیترکردنِدستیکبرايفارسی
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ازپساياضافهحرفگروهدادنِقرار،رودپیش می(VO)فعل+ي مفعولها زبانسمتبهبیشتر

کنش،اصطالحبهیا،زبانکاربرددر حقیقت  .شودمیپردازششدنِتر  آسانباعثفعل،

مهند، راسخ(باشدداشتهنقشتوانش،نهایتدرو،زبانقواعدبرخیدادنشکلدرتواندمی

استفاده شده خیلی زیاد اي گروه حرف اضافه مطبوعات ورزشی از پسایندسازيِدر  .)1391

.شودهایی از آن اشاره میدر اینجا به نمونه .است

تماشاگر، (وار داشته باشیم به اوضاع تبانیاینجا قصد داریم نگاهی گذرا و تاریخچه.7

19/1/1391.(

.)5/4/1391ایران ورزشی، (ششم هفتۀدربی افتاد .8

گروه حرف اضافه به آخر جمله، حرف اضافه نیز حذف  جاییِعالوه بر جابه )8(ۀدر جمل

.شده است

هاي جمالت در مطبوعات و پایگاه ايِیابیم که آرایش سازه چنین جمالتی درمی با مشاهدة

ها در همچنین این ساخت.نیستsovاست و دیگر تابع الگوي دگرگون شدهورزشی  خبريِ

.شوند وفور شنیده میمحاوره به زبان

زمان و نمود-4-3

فعل از نظر شروع، پایان، استمرار،  انجام گرفتنِ اي دستوري است که بیانگر نحوةمقوله ،نمود

زمان .زمان دارد این مقولۀ دستوري ارتباط تنگاتنگی با مقولۀ.بودن استجریانیا در تکرار و

 ،سازدگذشته، حال و آینده مشخص می شقیِ،جایگاه وقوع فعل را در یک برش سهدستوري

ي مذکور را بازتاب ها نایک از زمتحقق رخداد فعل در درون هر حالی که نمود، نحوةدر

2و واژگانی1دستوري کالن، نمود به دو دستۀ بنديِمتقسیدر یک ).1391:80، رضایی(دهدمی

نمود دستوري شامل .هاي کلی شامل انواعی هستندن دستهکدام از ایهر.شودتقسیم می

استمراري، کامل، ناقص، عادتی، تکراري و غیره است و نمود واژگانی نیز شامل مواردي نظیر 

نمود واژگانی با نمود دستوري متفاوت است و تفاوت .اي، تداومی، آغازي و پایانی استلحظه

گونه شود و هیچ ي فعل ناشی میانمود از معن فهومِاین دو در این است که در نمود واژگانی م

به  ،اي یا تداومی و آغازي یا پایانی بودنلحظه.رودکار نمیتصریفی براي بیان آن به نشانۀ

1. grammatical aspect
2. lexical aspect
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ي تصریفی در ساختمان ها نافعل بستگی دارد اما در مورد نمود دستوري، نش معناي واژگانیِ

در این پژوهش تنها یکی از  ).81-82:همان(است د که بیانگر آن نمود خاصنروکار میفعل به

هاي  نمونه .گیردیعنی نمود استمراري مورد بررسی قرار می ،فارسی زبانانواع نمود دستوري در 

.آمده است)9-10(هاي  نمود استمراري در جمله

بر مفهوم استمرار ضعیف  ،در زمان حال ،»می«معاصر داللت  از آنجا که در زبان فارسیِ

با  فارسی زبانگویان سخن، شود میشده و در عین حال به مفاهیم تکرار و عادت نیز مربوط 

توجه به نیاز ارتباطی و براي رفع ابهام و همچنین تأکید بر مفهوم استمرار دست به یک نوآوري 

.انداستفاده نموده براي بیان استمرار در زمان حال و گذشته»داشتن«دستوري زده و از فعل

شوند  ل میساخت استمراري و مستمر تمایز قای شایان ذکر است که در دستورهاي سنتی میان

به تبعیت از  ،در این مقاله .نامند مستمر می ،رود کار میداشتن به اختی را که با فعل کمکیِو س

وه بر زمان عال.بریم کار میعنوان واحد استمراي به زیرها را هر دو این ساخت ،)1391(رضایی

 نقلیِ ، گذشتۀگفتاري زبانو به ویژه در  ،فارسی زباناستمراري در  حال استمراري و گذشتۀ

استمراري نیز وجود دارد و کاربرد مهم آن بیان عملی است که در گذشته تداوم داشته و به 

هایی از ماضی نمونه).85-89:همان(اما گوینده خود شاهد آن نبوده است ،پایان رسیده است

.هاي زیر آمده است در جملهنقلی استمراري در مطبوعات ورزشی 

شود که در تیم ریوآوه پرتغال بازي سال محسوب می 21زیر  ترنتینی هافبک سهمیۀ.9

).28/3/1391:4ابرار ورزشی، (این تیم حضور داشته است بازيِ 30و فصل گذشته در  کردهمی

ایستادهمیها تاریخ ورزشش و از زمانی که روي خط دروازهگوییم که در از کسی می.10

گل (گرداندهباز میاش ها را هم از روي خط دروازههمواره سنگربانی بوده که مرگبارترین شلیک

).13/4/1391:4کوچیک، 

استفاده از ساخت نمود ماضی نقلی استمراري براي اشاره به رخدادي که گوینده شاهد آن 

متون ورزشی به وفور تظاهر در نوآوري است و فارسی معاصر زباندر دستور  ،نبوده است

.)1393رضایی، (یابد می

هاي قیاسیساخت-4-4

که در  است،ی زبانو طنزهاي »ال«هاي داراي  ترکیبتنوین،  ساخت قیاسی شامل سه مقولۀ

عربی  به قیاس با کلمات قرضیِ ،کاربرد کلمات فارسی با تنوین عربی.شوداشاره می هاآنبه  زیر
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هاي عربی، به کلمات به قیاس با ساخت ،همانند تنوین ،ال نیز.رایج شده است ،فارسی زباندر 

فارسی  گویانِسخنکه برخاسته از ذوق و قریحۀ ،ی نیززبانطنزهاي .شودفارسی متصل می

.شوند میفارسی ساخته  زبانبه قیاس با دیگر ترکیبات موجود در  است،زبان

تنوین-4-4-1

 از این امر مستثنی نیست، از جملۀ فارسی نیز زباند و نی کلمات قرضی وجود دارزباندر هر 

عربی است  زباناستفاده از تنوین، ویژة.شاره کرددار اتنوینتوان به کلمات عربیِاین کلمات می

دار، کلمات تنوینکم کم و نویسندگان ،عربی رواج یافته است زبانتأثیر  زیرو در متون فارسی 

حتی گاهی .در نثر امروز نیز کاربرد این نوع کلمات فراوان است.اندکار بردهرا در نثر خود به

آورند و قیدهایی مانند فارسی و فرنگی می قیدساز عربی را بر روي کلمات تنوینِ ،انزبانفارسی

).1384:61، خاتمی(سازندمیچاراً، تلفناً ، تلگرافاً و غیرهنا

ها تبلیغ در تلویزیون و دیگر رسانه هاي تجاري تبلیغ در فوتبال را به، شرکتگاهاً.11

).12/4/1391خبر ورزشی، (دهندترجیح می

با  بازي تیمش در مقابل تیم فوتبال فوالد خوزستان که در خاتمۀ ،افشین ناظمی.12

 برنامۀ ناچاراً بعد از اینکه گل اول را دریافت کردیم :کرد گفتمی خبرنگاران در اهواز مصاحبه

.)23/2/1391پایگاه اینترنتی(کاري ما تغییر کرد

ساخته »اً-«عالوه بر قیودي که با استفاده از پسوند ،)1372:13(به اعتقاد صادقی

 زباناند، در ري که به صورت قالبی از عربی وارد فارسی شدهداشوند و نیز کلمات تنوینمی

اً، نژاداً، ناچاراً، زبانشود مانند جاناً، هاي فارسی نیز ترکیب میتنوین با پایه ،غیرمعیار معاصرِ

فارسی را به همراه این پسوند در مطبوعات  گاهاً و ما کلمات بسیاري با پایۀ دوماً، سوماً و

.بینیممیورزشی

»ال«هاي داراي ترکیب-4-4-2

گذشته از .اند فارسی شده زبانوارد  باشند می عربی»ال«هاي زیادي که  داراي  ترکیبامروزه 

ساخته شده »ال«هاي داراي  ترکیبفارسی ترکیباتی نیز از طریق قیاس با این  زباناین، در 

.شود هاي آن در مطبوعات ورزشی دیده میکه نمونهاست 

.)90،28/3/1391!(شوندمیالکار ممنوعها ایرانی، خارجی پیشرفت مربیانِ براي.13
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با کلمات ،الورود ممنوع الخروج ونظیر ممنوع،هاي عربیاین ترکیبات به قیاس با ساخت

هاي دیگري نظیر  ترکیب ،روزمره زباندر متون مطبوعاتی و همچنین  .روندکار میفارسی نیز به

این ساخت مخصوص کلماتی است که منشأ عربی دارند اما .شودالچهره نیز شنیده می ممنوع

.سازند گویان با قیاس با کلمات فارسی نیز ترکیب میسخن

یزبانطنزهاي -4-4-3

.شوندیگفتار، کلماتی از طریق بازتحلیل و یا به قیاس با کلمات موجود ساخته م زبانگاهی در 

در.شوندشده و وارد نوشتار می زبانبه علت کاربرد فراوان، جزئی از  ،کم این کلمات جدیدکم

روند، به مرور زمان بر کار میبه زبانهایی که همراه یکدیگر در ساخت حقیقت تکواژها یا واژه

در گذر  ،سپس.شوندمیکلمه تلقی  ، یکزبانبراي اهل  ،درازمدت اثر همنشینیِ

پندارند و بر این رایج می عناصر را قاعدة گذاشتنِ کنار هم این شیوة زبانگویانِسخن،زمان

ولید تهاي موجود اي به قیاس با ساختار واژههاي تازهزنند و واژهسازي دست میاساس به واژه

.شودهایی از این موارد مشاهده میدر اینجا نمونه).1386:92، شقاقی(کنندمی

.)90،8/11/1391!(چوبلهسوبلهداربی، فقط با پرویز .14

).31/2/1392خبر ورزشی، (کردم چهارپینگو  پینگسهدوپینگ چیست؟من .15

خاطر )1385(ی و ضیاییرض.پسند استعامه مطبوعات هاي یگرایش به طنز یکی از ویژگ

ایشان دلیل این عالقه .هاي فارسی گرایش خاصی به طنز دارد نوشت وب زبانِاند که دهکرنشان 

به نظر .دانند خشک و رسمی می زبان، جوان بودن و گریز از به طنز رااحساس خودمانی بودن

.رسد همین امر در استفاده از طنز در مطبوعات ورزشی نیز صادق استمی

اشتقاقی هاي ينوآور-4-5

تواند به طور یندهایی است که میاند که اشتقاق یکی از فرابر این عقیده شناسانزبانبسیاري از 

قرار دهد و از این راه مشکل کمبود واژه  زبانیک  گویانِسخنهاي نو در اختیار فزاینده واژه

یند اشتقاق معتقد است فرا )1379(شناسحق.را برطرف نماید جدید هايبراي اشاره به پدیده

تواند در می ،اي از قواعد و اصول استمند بوده و کامالً متکی بر مجموعهقاعدهبه این دلیل که 

به بررسی بیشتر  در ادامه.قرار دهد زبانیک  گویانِسخننهایت واژه در اختیار مقام نظر تا بی

البته .یمپردازهاي خبري ورزشی میپیشوندها، پسوندها و وندهاي قرضی در مطبوعات و پایگاه
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اما چون از دیرباز در  ،اشتقاقی است يیندارمطرح شد خود ف )1-4-4(نیز که در بخشتنوین 

 ،هاي اشتقاقی استکه مختص نوآوري ،را جدا از این قسمتآن است، زبان فارسی وجود داشته

.مورد بحث قرار دادیم

پیشوندها-4-5-1

به سمت راست  ،و در نوشتار ،پیشوند به قسمت آغازي کلمه ،)1386:68(به اعتقاد شقاقی

قبل از ریشه، پایه و یا ستاك  )44-2006:45(2ماانهو است 1کاتامبا شود، و به گفتۀ میاضافه 

هاي بسیاري از گسترش کاربرد قیاسی پیشوندها را در مطبوعات ورزشی نمونه.گیردقرار می

، اشاره -قیاسی از پیشوند نا یعنی استفادة ،مونه فقط به یک موردعنوان نبهکنیم که مشاهده می

.شودمی

در.دهدي منفی میامعن هاآنآید و به بر سر کلماتی نظیر اسم و صفت می»نا -«پیشوند

.انداز این وجود نداشتهلمات جدیدي ساخته شده است، که پیشي اخیر با این پیشوند کها سال

در»نا -«یادي از پیشونددر بررسی پیشوندها این نکته حائز اهمیت است که به میزان ز

.نشده استزیادي  از سایر پیشوندها استفادة در حالی کهاستفاده شده است  ورزشی مطبوعات

خبر ورزشی، (تیم ملی مقابل قطر بود ناآمادةاشکان هم از جمله بازیکنانِ.16

25/3/1391.(

.)28/3/1391گل، !(کاري کردند که پاس به این روز بیفتد ناکاربلدمتأسفانه یک سري .17

از سد ایتالیا و اسپانیا  ناداوريآورد که این تیم چگونه با یاد میامروز کمتر کسی به.18

).19/1/1391تماشاگر، (عبور کرد

پسوندها-4-5-2

وندي است که به آخر ،)واره(یا پسوندپسوند .فارسی است زبانپسوند یکی دیگر از انواع وند در 

نسبت به  ،هاسازي در بسیاري موارد، پسوندوارهکار واژهدر.شودواژه یا تکواژ آزاد اضافه می

.کنند تري بازي مینقش فعال ،پسوندهاي حقیقی

1. F. Katamba
2. J. Stonham
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»انه -«پسوند)الف

شود این پسوند به آخر صفت و گاهی اسم افزوده می.است»انه  -«قید سازندة ترین پسوندمهم

به .مردانه، زنانه، شجاعانه، دلیرانه، دوستانه و شبانه:مانند .کندمیچگونگی  را تبدیل به قیدآنو 

»انه -«سازقید -فارسی، پسوند صفت زبانادبیِدر میان پسوندهاي  ،)1371:33(اعتقاد کشانی

ی با کلماتمعاصر شاید به همین دلیل است که در مطبوعات ورزشیِ.تر و زایاتر استاز همه فعال

.اند از این دیده نشدهپیشد که نشواین پسوند ساخته می

شکست و یک تساوي و سپس ناکامی  دوبا  2008گروهی یورو  حذف از مرحلۀ.19

امتیاز  3سال گذشته فرانسه در حسرت کسب 6یعنی در طول  2010در جام جهانی  آبروریزانه

).28/3/1391:7ابرار ورزشی، (سوختدر رویدادهاي بزرگ جهانی می

تر از همیشه وجو کرد که عصبانیهاي تونی جسترا اما باید در حرف شکاکانهنکتۀ.20

).8/11/1391:11تماشا، (اندکرد وسط نیمه تیمش را از پریز کشیدهتکرار می

.، چندان هم عجیب نیستياهناناسپاساخالق، چنین خروجی  بی ۀاز این جامع.21

»چی -«پسوند)ب

یکی دیگر از پسوندهایی است که به طور فراوان در مطبوعات ورزشی معاصر استفاده  »چی -«

، با اسم حیوانات و اسم معنااشیا و ندرتاً  ترکیب با با و این پسوند در اصل ترکی است .شودمی

چی، شیپورچی، تلفنچی، قاچاقچی، سازد مانند گاریچی، درشکهصفت و یا اسم فاعل می

اند، اما چند کهنه و فراموش شده »چی -«با اینکه بیشتر مشتقات پسوند.شکارچی، تماشاچی

واژه از سوي دیگر .فارسی امروز حضور دارند بسیار زنده و فعال هستند زباناي که هنوز در ده

 زبانو تعداد قابل توجهی مشتق به واژگان گردیده  زایا دوبارهدر فارسی امروز »چی-«پسوند

عنوان پسوند تحقیر استفاده به»چی -«در فارسی امروز در بسیاري موارد از.فارسی افزوده است

).23و22(هاي  در نمونهچیچی و شهرداريدارایی:شود مانندمی

خورده داشتند ولی  اراکی در این دیدار تالش زیادي براي جبران گلِ هاي یچشهرداري.22

).20/9/1391گل، (حمالتشان زهردار نبود

نود، (چی بودم چسبد چرا که من دارایی یولیسی نماستقاللی و پرسپ ۀبه من وصل.23

8/11/1391.(
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»دان-«پسوند )ج

شود و ساخت جدیدي نیز یکی دیگر از پسوندهایی است که به کلمات اضافه می»دان-«پسوند

رو شدیم که در اینجا به نقد و جدیدي روبه ۀمطبوعات ورزشی با کلم با مطالعۀ .آوردمی بهوجود

.پردازیم می آنبررسی 

عادل به شدت پر شده و او دنبال فرصتی است تا کمی  دونیِمتلکشود گفته می.24

).19/4/1391:11خبر ورزشی، (خودش را تخلیه کند

آن  مظروف ،ترکیب محفظه است و پایۀ»دان-«يامعن ،)1370:23(دقیبه اعتقاد صا

نظیر »دان-«شده با ساخته مانند آتشدان، چایدان، جوهردان، بعضی کلمات .شودشمرده می

شده با این پسوند نیز اختهتعدادي از کلمات س.شوندخاندان، شیردان، امروز بسیط شمرده می

ظاهراً »دان-«امروزه با پسوند.دارندي ثابت و غیرمتحرك داللت ها نامانند آشغالدانی بر مک

 یمفهومامروز  پسوند دونی در فارسی.توان آنرا زایا کرداما می ،شودجدیدي ساخته نمی کلمۀ

.پیدا کرده استآمیز  تحقیر

هاي اروپاییاز زبان وندهاي قرضی-4-5-3

 ،قابل مشاهده استوفور ، در مطبوعات ورزشی بهو به دنبال آن وندهاي قرضی ،کلمات قرضی

اطالعات ورزشی به ناچار حجم زیادي از کلمات را  ارتباط کشورها با یکدیگر و مبادلۀچراکه 

در اینجا به دو نوع پسوند اروپایی .هستند هاآنکاربردنناگزیر از بهنویسندگان کند و می زبانوارد 

.شودشده مشاهده گردید اشاره می بررسی که در متونِ

این سیستم افتادیم تا از این امکان بهره گیریم کردنِایرانیزهفکر  پس ما به.26

).30/2/1391تماشاگر،(

سازي واژه یکلماتی چون استریلیزه، پاستوریزه و هموژنیزه نوعبا ان به قیاس زبانفارسی

اي را که وجود ندارد چنانچه بتواند نقش واژه، وتفننی و سرگرمی دارد جنبۀ کهکنند می

دیگر از استفاده از وندهاي  اينمونه .شودتبدیل می زبانساز در یندي واژهگیرد، به فرابرعهده

.آمده است)27(مربوط به وند ایسم است که در جملۀقرضی 

.)90،28/3/1391(است داللیسمموضوع مهم دیگر در خصوص این قانون .27
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افعال جعلی-4-5-4

موجب شده است که  ،یدنی –ید و مصادر مختوم به ی –مختوم به  افعالِ باقاعده و قیاسی بودنِ

ها و صفات، بعضی افعال جدید را از اسم ،به کمک این پسوند ،فارسی براي مفاهیم فعلی زبان

مانند جنگیدن، لولیدن، قطبیدن، یونیدن و  ،دیگر اشتقاق مصدرهاي به اصطالح جعلیِ.بسازد

یند براساس همان فرا ،شوتیدن و ماسیدن دن، سیریدن،مانند خرجی ،اي عامیانههبرخی فعل

 زبانهاي مرکب و دیگر فعل هاآنمعادل  اي مرکبِهگیرد که فعلزایایی صورت می سازيِواژه

.کندفارسی را ایجاد می

).8/20/1391گل، (چربیدملوان به ما  در واقع تجربۀ.28

ترکیب-4-5-5

فارسی است که در همین چند  زباندر دستگاه ساختواژیِ یندهاي بسیار فعالترکیب یکی از فرا

دو یا  گذاشتنِهم با کنارِ ،یند ترکیبفرا.استهاي زیادي توسط آن ساخته شدهاخیر واژه دهۀ

 و تکواژ آزاد دستوري یا دو واژة غیر بسیط، واژة)آزاد یا وابسته(بسیط یا تکواژ واژگانی ژةچند وا

).91:1386شقاقی، (سازدجدیدي می

تماشاگر، (کنند نحیفش را مصادره می باألخره جنازة»شیون باز«هاياین بوقلمون.29

19/1/1391.(

ابرار (دار برسدنگذاشتند حق به حق ،فدراسیون کردند که مسئوالنِ سوزيفرصتبا .30

).4/4/1391ورزشی، 

عادت  هاآنرفته به ها و نوترکیبات، رفتهاین نوواژه مردم درصورت طرح و شنیدنِ عامۀ

ی به نوعی مورد پسند و قبول مردم قرار گیرد، صرف زبانهاي جدیدچنانچه این صورت.کنندمی

د و مورد استفاده مردم قرار نشوی وارد میزباندر فرهنگ ،زباننظر از تأیید یا عدم تأیید علماي 

).1384:53، افتخاري(دنگیرمی

»ات«جمع ۀنشان-4-5-6

که از قدیم در  ،و یا به صورت جمع مکسر»ات-«طبق قواعد زبان عربی، با  ،کلمات بستنِجمع

.شودوفور دیده مینیز به معاصر نثر فارسی رایج بوده است، در متون مطبوعات ورزشیِ
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استیناف رأي  مندرج در پرونده، از سوي کمیتۀ استدالالتبراساس محتویات پرونده و .25

).19/4/1391خبر ورزشی، (شودصادره قطعی اعالم می

به  ،باشد»ة-«عالمت جمع مؤنث سالم است و هرگاه عالمت تأنیث  ،در زبان عربی»ات«

:مانند .شودبه آخر کلمه ملحق می»ات«هنگام جمع بستن، این عالمت حذف و 

جمع »ات-«اما گاهی کلمات فارسی نیز به ).عادات(، عادت)کلمات(، کلمه)شجرات(شجره

مانند پیشنهادات، گمرکات، شیالت، فرمایشات، شمیرانات، لواسانات، گزارشات  .شوندمی بسته

اي چون استدالالت به قیاس با کلماتی چون رسد کلمه به نظر می).205:1364شریعت، ...(و

.ساخته شده باشد..ات، گزارشات وفرمایش

اي عامیانههساخت-4-5-7

ایران است و در شرایط  زباناغلب مردم فارسی مورد استفادة زبانسبک فارسی محاوره، 

که براساس  ،فارسی معیار.گیرد صورت میآن  شفاهی به وسیلۀ ارتباط ی، برقراريِرسمغیر

ازو در کنار خویش، گونه ،در طول حیات خود ،گویش فارسی تهرانی شکل گرفته است اي

 زبان«،»فارسی عامیانه«،»ارسی محاورهف«عنوان زیرده است که از آن کرفارسی را خلق 

ایی از هبخش ،با گذشت زمان ).1384:27، افتخاري(شودکوچه و بازار یاد می زبانیا »شکسته

از این ین تغییرات پیشا.یابدنوشتاري معیار راه می زبانبه  ،محاوره زبانشده در ایجاد تغییرات

هایی از این نمونه.دنشومی زبانجزئی از  ،فراوان و مکررولی با کاربرد اند  وجود نداشته زباندر 

.شودتغییرات در مطبوعات ورزشی دیده می

).18/9/1391ایران ورزشی، (شودبازیکنان حالم بد می خاريپاچهاز .31

آذین و ایران را باید به نام استیل فوتبالِ اخیرِ چند سالِ ستاره قاپونِترین شاید بزرگ .32

.)27/3/1391گل،(هدایتی ثبت کرد شخص حسین

کار ره در مطبوعات ورزشی بهرَهاي ب شبپاورچین و مجموعۀتأثیر  ،زیرفوق دو نمونۀ

شود که در اما مشاهده می ،شدپخش می 84-85ي ها سالبا این که این سریال در .اند رفته

.کار رفته استبهجموعه در این گونه از مطبوعات این م طنزِ زبانِهایی از  ساخت91سال 

کالم از  کردنِار ذگلیل عالقه به طنز و همچنین تأثیربه د ،بنابراین، مطبوعات ورزشی

.دنکن هاي عامیانه استفاده می ساخت
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خود و برحسب نیازهاي اجتماعی و روانیِ سریعِ با انعطاف و سیرِ ايمحاوره گونۀ

هاي بخشی از این واژه.آفریندجمله می، انواع گوناگونی از وند، واژه، ترکیب و گویانسخن

.شودیابد و بخشی دیگر ماندگار میمدتی محدود رواج می ، فقطنوظهور

گیري نتیجه-5

 هاي ينوآور.دستوري در مطبوعات ورزشی پرداخته شدتغییرات در این مقاله به بررسی 

دستوري،  هايساخت عناوینِ زیرمعاصر  فارسیِ دستوري در متون مطبوعات ورزشیِ

بندي هاي عامیانه دستهجعلی، ترکیب و ساختهاي اشتقاقی، افعالهاي قیاسی، ساختساخت

یندهاي فرا.پرداختیمیندها کدام از این فرابررسی و تحلیل هرشدند و جداگانه در هر بخش به 

پیروي  زبانکوشی در ند، بیشتر از اصل کموشمربوط میکه به ظرفیت فعل ،ظرفیت تغییرِ

ورزشی دچار  نیز در مطبوعاتها ترتیب سازه.یابد میکاهش  هاآنو ظرفیت فعل در  کنندمی

براي اشاره به ماضی نقلی استمراري نیز که یکی از مظاهر نمود است  .دگرگونی شده است

هاي قیاسی نیز به قیاس با ساخت.رود که گوینده خود شاهد آن نبوده است کار میرخدادي به

در قسمت .ی ساخته شده استزبانو طنزهاي  »ال«هاي داراي  ترکیبدار، »ینتنو«ترکیبات

 ،شده در مطبوعات ورزشیمطرح هاي اشتقاقی نیز پیشوندها، پسوندها و وندهاي قرضیِساخت

در بخش افعال جعلی این موضوع .مورد بررسی و تحلیل قرارگرفتند ،هاي موجودبه همراه نمونه

ولی امروزه  است از افعال در قدیم به صورت بسیط رایج بوده گونهاین مطرح شد که ساخت 

قابل توجه این است که ما امروزه در  نکتۀ.ه صورت فعل مرکب درآمده استمنسوخ شده و ب

ت برخالف صور ،افعال هستیم چراکه گونهاینصورت بسیط هد استفادةمطبوعات ورزشی شا

در پایان، با دو بخش ساخت .فارسی دارند بانزشدن در مرکب، تمایل بسیاري به نهادینه

ی زبانسازي به هرحال نوعی نوآوريِهاي عامیانه به این نتیجه رسیدیم که واژهترکیب و ساخت

سازند و گاه چنان این ها را معموالً جوانان یا نویسندگان بنا بر نیاز آنی میاین قبیل واژه .است

شوند و مدخلی در افزوده می زبانهاي واژه که به مجموعۀ یابندها در گفتار عامه رواج میواژه

توان از این جستار گرفت اي که می ترین نتیجهمهم.شوداختصاص داده می هاآنفرهنگ لغت به 

ی را نسبت به دیگر انواع نثر زبانهاي يها و نوآوردگرگونی ،مطبوعات ورزشی زباناین است که 

اًتوان صرفها را نمیها و نوآوري ین دگرگونیا.دهدتر در خود بازتاب میتحفارسی را

فارسی  زباناز گرایش اي شانهدانست، بلکه نی زبانعدم پایبندي به قواعد  و نشانۀهنجارگریزي
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در مقایسه با  این دگرگونی ا این تفاوت که در مطبوعات ورزشیب ،دستوري است به دگرگونیِ

.یابد می بیشتريمجال ظهور  ،معیار انواع دیگر نثرِ
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