
و فارسي هاي كره ادب در زبان عناصرة قايسم  اي

1احمد صفار مقدم

و مطالعات فرهنگي  دانشيار زبان شناسي پژوهشگاه علوم انساني

 چكيده

و مقايسة آن در زبانةمقالة حاضر به بحث دربار مي هاي كره پديدة ادب و فارسي . پردازد اي

به داده و هاي تحقيق مقاله اسنادي در يك دورة دوساله در كرة جنوبي مورد صورت مشاهدة ميداني

و ضمن تبادل نظر مستقيم با دانشجويان كره و ايران تكميل شده بررسي قرار گرفته اي در كره

مي ادب در مفهوم عام، پديده. است اما اي جهاني به شمار و در فرهنگ هر جامعه ريشه دارد، آيد

مي صورتي متفاوت جلوه در هر زبان به دو هاي كره زبان.ودش گر و فارسي، به رغم تعلق به اي

و نشانه به خانوادة زباني متفاوت، از عناصر و از اين اي بهره گرفته طور گسترده هاي اين پديده اند

و كره، شباهت. منظر، وجوه مشترك دارند و بين دو جامعة ايران هايي به لحاظ تاريخي، فرهنگي

و آيين ديني كنفوسيوس از ويژه،به. شود ديني مالحظه مي در جامعة كره، نظام اجتماعي طبقاتي

مي عوامل مؤثر در شكل و احترام در زبان كره. شوند گيري عناصر ادب شمرده اي، پيش از اين ادب

و در قالب هفت سطح يا سبك بيان بوده است اين ساختار امروزه. ساختاري بسيار پيچيده داشته

و در مي چهار سبك رسمي، مؤدبانه، به سادگي گراييده است و ساده خالصه در اين. شود صميمي

هاي چهارگانه هاي ادب در يكي از سبك اي را بدون استفادة درست از نشانه توان جمله زبان نمي

اي اند كه به همة افعال زبان كره هاي ادب اغلب دربرگيرندة پسوندهاي ويژة فعلي نشانه. ادا كرد

از. پيوندند مي پسوندهاي فعلي، كاربرد برخي عناصر واژگاني، همچون فارسي، به ابراز ادب گذشته

و ضميرها در چهار سبك ياد شده بخش ديگري از ساختار ها، صفت صرف اسم. اختصاص دارد ها

مي ادب در زبان كره .دهد اي را تشكيل
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.اي، فرهنگ، وجهه زبان فارسي، زبان كره،ادب، ادب مثبت، ادب منفي، درجات ادب

و طرح مسئله  مقدمه

و آثارپديدة ادب زباني طي چند دهة گذشته جايگاه وااليي در مطالعات زبان شناختي پيدا كرده

و لوينسون. مختلفي دربارة آن به چاپ رسيده است برخي: ادب"با عنوان1اثر مشترك براون

ا"هاي كاركرد زبان جهاني و مياز تأليفات معتبر موجود رود ثري كالسيك در اين مقوله به شمار

و نقد نظريه2ايلن. شناسان بعدي تأثير گذاشته است كه بر تحقيقات تمامي زبان هاي مهم شرح

و واتس شناسي اجتماعي در زمينةمجموعة كارآمدي از مباحث زبان3مربوط به ادب زباني را ارائه

ك و تحليل رويكردهاي گذشته را فراهم براساس تحقيقات انجام شده، ادب. رده استادب زباني

مي در مفهوم گستردة آن پديده در اي جهاني شمرده و شود كه در فرهنگ هر جامعه ريشه دارد

مي، زبان كه به طور عميقي با فرهنگ ارتباط دارد به ليكن زبان. يابد انعكاس هاي مختلف هركدام

مي هاي زباني مناسب براي نشان دادن نحوي از صورت . كنند اين پديده استفاده

و كره مقالة حاضر به مقايسة زبان مي اي از نظر نشانه هاي فارسي و كاربرد آنها . پردازد هاي ادب

و كرهوهاي هند فارسي به خانوادة زبان هاي آلتايي تعلق به خانوادة زبان، به نظر برخياي اروپايي

و مانچويي استهاي ژاپني، ترك دارد كه دربرگيرندة زبان به.)236: 4،2006هومين سون( ي، مغولي

. هاي مشترك دو زبان است هاي ادب از ويژگي كارگيري گستردة نشانه رغم اين تفاوت عمده، به

و حرمت و گروهآيين چيني كنفوسيوس در كره كه تقسيمات اجتماعي دقيق هاي گذاري طبقات

و گروه و فرودست نسبت به طبقات نيز احترام كوچكتران به بزرگتران را ترويج هاي فرادست

و نيز نظام طبقاتي جامعة كره از عوامل مؤثر در شكل مي اي گيري ساختار ادب در زبان كره كند

بر).13: 2006،هومين سون(شود شمرده مي همچنين، تعليمات دين مبين اسالم در ايران كه

و بزرگ و نيز برقراري نظام طبقاتي در احترام نسبت به بزرگان دين، علما، معلمان تران تأكيد دارد

مي دوره و تاريخي با كره را القا كند، اما ميزان هايي از تاريخ ايران نوعي شباهت فرهنگي

عوامل مهم. گيري پديدة ادب در زبان فارسي نياز به بررسي دارد تأثيرگذاري اين شرايط بر شكل
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ا مؤثر در كاربرد نشانه ميدر دو جامعدبهاي و كره را توان قدرت، همبستگي، جنسيت،ة ايران

و موقعيت و خانوادگي برشمردسن . هاي اجتماعي، فرهنگي

 روش شناسي

و داده مةهاي تحقيق را اغلب به شيو روش پژوهش حاضر ميداني است و اسناديييدانمشاهدة

بااقامت اين.ام گردآوري كرده در سئولتي دوساله اقامدر طي ارزشي براي آشنايي با فرصت

و زبان ناشناخته به. تر آن در اختيارم گذاشت فرهنگ ناشناختة آن سرزمين با مطالعة منابع موجود

در،زبان انگليسي و بررسي تطبيقي دو زباناية زبان كرهبارمقاالتي فراهم، آموزش زبان فارسي

به) 1380، 1376،1376صفار مقدم،( كردم هاي آن به درازا دليل پيچيدگياما مبحث ادب زباني

كه در دورة كارشناسي مطالعات ايراني در دانشگاه هنكوك تدريس هاي اصلي يكي از درس. كشيد

و زبانكردم مي و فارسي اختصاص هاي كره به مطالعة تطبيقي فرهنگ و با كمك اي داشت

درييها يادداشت،بودند از توانايي بيشتري در فهم زبان فارسي برخورداردانشجويان سال سوم كه 

،مقالة حاضر در ايرانهاي الزم براي دادهتكميل. تهيه كردماي در زبان كرهادب هاي نشانهمورد

و تبادل نظر با دو تن از دانشجويان گرامي كشور كره و ادبيات1ضمن تماس مستقيم در رشتة زبان

.فارسي ميسر شد

هن كره الزم به توضيح است كه خط و برگرفته از حروف چيني است، اما2گولاي نام دارد

.اند هاي آوايي آورده شده اي در اين نوشته با نشانه هاي كره مثال
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 پيشينة نظري

و زبان ويجدبد موضوعشناسي اجتماعيپديدة ادب در كاربردشناسي زبان در اروپاي غربي

كهازآغ 1970و اوايل 1960آمريكاي شمالي است كه از اواخر دهة  شده است اما نبايد تصور كرد

و. قبل از آن تاريخ مطالعة درخوري صورت نگرفته است بررسي ادب در مطالعات زباني چين

مي ژاپن سابقه و به بيش از دو هزار سال در اروپاي غربي از اوايل قرن. رسد اي طوالني دارد

مي نوزدهم با رويكردهاي متفاوتي به اين پديده پرداخته شده است توان همگي را رويكردهاي كه

محقق تأثيرگذاري. ناميد) 1960پيش از ظهور كاربردشناسي زبان در دهة(1"پيش كاربردشناختي"

يكي از پيشروان دانش كاربردشناسي-2هاي ادب زباني را گذاشت گرايس كه سنگ بناي مدل

چهار قاعدة اصلي كه بر پاية در گفتگو"اصل همكاري"وي ضمن مطرح ساختن. است- زبان

و همين  شكل گرفته بود به احتمال ضرورت در پرداختن به قاعدة ديگري به نام ادب اشاره كرد

و تحقيقات گستردهنكته بود كه توجه زبان اي را در زمينةشناسان بعدي را به خود معطوف كرد

).56-58: 2004واتس،(ادب زباني پديد آورد 

ت و بر پاية معتبرترين نظرية ادب كه  گرايس شكل گرفته است، از آنِ"اصل همكاري"اكنون

و لوينسون است كه در سال و در سال 1978براون ، به صورت اثري مستقل به 1987پيشنهاد شد

اين نظريه بر حفظ وجهة افراد استوار است، وجهه به تصويري كه اجتماع از هر فرد. چاپ رسيد

.شود دارد، تعبير مي

و ديگري براساس و لوينسون براي هر فرد دو گونه وجهه قائلند؛ يكي مثبت اين نظريه، براون

در وجهة مثبت ميل فرد است بر اين كه خواسته. منفي و هايش تعامالت اجتماعي مورد تأييد

و مورد احترام ديگران قرار گيرد به. تمجيد واقع شود در حالي كه وجهة منفي بر تمايل فرد نسبت

ميآزادي عم و اين كه نظرات ديگران بر او تحميل نشودل داللت هاي به اين ترتيب، رهيافت. كند

كهادب آن مي) الف(هايي هستند و تقويت وجهة مثبت مخاطب منجر و ادب مثبت به تأييد شوند

و نام مي مي)ب(گيرند و تحميل به وي پرهيز و از تجاوز به حريم آزادي عمل مخاطب كنند

ميوجهة منف و لوينسون ادب را پديده. شوندي ناميده مي همچنين، براون شمارند؛ به اين اي جهاني
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هاي جهان امكاناتي براي بيان آن در اختيار دارند، اما اين امكانات بر حسب نوع معني كه همة زبان

.)2004:12 واتس،(ساختار زباني متفاوتند 

 تعريف ادب

و غيرمؤدبانه را از مفهوم اين دو به منزله تعبير عامة مردم)4، 2004(واتس از رفتار مؤدبانه

مي اصطالحات فني در تعامل اجتماعي كه به جامعه مي شناسي زبان مربوط بر.داند شود متمايز وي

و عاميانه را اغلب با مفاهيم فني درهم  اين باور است كه محققان ادب زباني تعبيرات عادي

و يا به تبعيت از ايلن به اين دليل، ادب. آميزند مي  2001مورد نظر عامة مردم را ادب سطح يك

يا ادب به مفهوم مورد نظر در جامعهو"1-ادب" "2- ادب"شناسي زبان را ادب سطح دو
.نامد مي

مي در تعريف ادب، واتس به صورت كند كه در تمام هاي مختلف رفتار اجتماعي اشاره

مي فرهنگ و متقابل نسبت به ديگران را وجه مشترك هاي بشري مشاهده و مالحظة مشترك شود

و مالحظه. شمارد اين صورت ها مي از به باور وي، همكاري اجتماعي كاري نسبت به ديگران

مي- هاي جهاني هر گروه فرهنگي ويژگي با توجه به اين واقعيت، واتس. شود اجتماعي دانسته

ازهاي زير عريفت)50: 2004، واتس( مي را :كند محققان مختلف نقل

هاي تعامل بين اي است محصول هر جامعه براي كاستن از اصطكاك ادب پديده:1ليكاف. الف

 اشخاص

مي ادب را پرهيز راهبردي از اصطكاك تعريف مي2ليچ.ب توان آن را بر حسب ميزان كند كه

و حفظ آرامش مي . ازه گيري كردشود، اند تالشي كه صرف اجتناب از يك موقعيت اصطكاكي

و لوينسون ادب را نظام پيچيده.پ مي براون .دانند براي كاستن از تهديد وجهه اي

و لوينسون به ادب قرار مي3كاسپر.ت را اساس كار خود را بر رويكرد براون و ارتباط دهد

و خصومت" به. بيندمي"آميز تالشي خطرزا به باور او، ادب اصطالحي است در اشاره

و به حداقل رساندن خصومت در اختيار دارند هايي كه تعاملترهياف .گران براي جلوگيري از خطر
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و تجويزي است؛ من اصطالح1تعريف سيفيانو.ث را به مفهوم"ادب"به صراحت هنجارگرا

و آن را مجموعه اي از ارزشمي تري به كار كلي مي برم با هاي اجتماعي بينم كه تعاملگران را

ميبرآوردن انتظ .خواند ارات مشتركشان به مالحظة يكديگر

مي راهبا بررسي واتس و زبان مؤدبانه نتيجه و توصيف رفتار مؤدبانه گيرد كه تعبيرات هاي شرح

و نيز صورت و عادي ما از اصطالحات ادب آن روزمره بي(هاهاي منفي ، غيرمؤدبانه، ...) ادبي

زب همان وي به اين ترتيب. اني بايد كانون توجه قرار گيرندهايي هستند كه در يك مدل ادب

را تنها وسيلة معتبر براي طرح نظرية) ادب مورد نظر عامة مردم(تحقيق در ادب سطح يك 

.شناسد اجتماعي ادب مي

و اجتماعي زبان كره ويژگي اي هاي فرهنگي

و از قرن مردم كره در تاريخ خود، بيش از همه با ملت و ژاپن گذشته، با آمريكا تماس هاي چين

و اين امر، تأثيري عميق بر شكل و جامعة كره گذاشته است داشته در نتيجه، زبان. گيري فرهنگ

و ديگر مشخصه كره شناختي را كه با نظام زباني هاي زبان اي شمار بسياري از لغات، اصطالحات

و بومي كرده است اند، به عاريه اين سه ملت مرتبط درها ويژگي. گرفته و اجتماعي كره ي فرهنگي

و بافت زباني كره و نيز ساختار .اي بازتاب يافته است واژگان

و%65اي را عناصر بومي، از واژگان كره% 30 هاي قرضي ديگر تشكيل را واژه%5آن را چيني

هاي بومي دربردارندة مفاهيمي است كه الزمة گذران واژه).5: 2006هومين سون،(دهد مي

و نمايندة فرهنگ سنتي كره هستندزن و انواع. دگي براي مثال، سيزده واژه در اين زبان مفهوم برنج

كه آن را مي و موارد مشابه براي رساند يا اين مفهوم حمل كردن بار، پوشيدن لباس، بستن ساعت

و نوع شيء از سيزده فعل مختلف استفاده مي  ôptaشود، مانند آن، بسته به اندام مورد نظر

بي حمل( chida،)كردن جاندار بر پشت حمل( سر( ida،)جان بر پشت كردن ،)حمل كردن روي

meda )كردن بر شانه حمل.(

و جامعة چين، ترين عامل رشد واژگان زبان كره مهم اي رابطة دو هزار ساله با زبان، فرهنگ

س ويژه نوشته به و تمدن . نتي چين در كره رواج يافتهاي چيني است كه از طريق آنها فرهنگ

و فرهنگي طوالنيسرزمين چين از ديرباز كانون تمدن شرق آسيا محسوب مي و تسلط علمي شده
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و هاي فراواني از زبان اين سرزمين به زبان كره به اين ترتيب، واژه. بر كره داشته است اي سرازير

.ه استشدغناي واژگاني آن باعث 

ب ژاپني، همچون كره و نزديكه خانوادة زباناي، اي ترين زبان به كره هاي آلتايي تعلق دارد

و زباني بسيارند كره،بنابراين. شود محسوب مي و ژاپني داراي اشتراكات واژگاني عالوه براين،. اي

و پنج سال اشغال كره از سوي حكومت ژاپن از سال هاي نزديك با ژاپني تماس ها به ويژه طي سي

و فرهنگ كره) پايان جنگ جهاني دوم( 1945تا 1910 ورود. اي گذاشت تأثير چشمگيري بر زبان

ـ ژاپني به كره از اي كه ژاپني هزاران لغت چيني و با استفاده ها با ترجمة انواع لغات غربي

. اي در دوران اخير است هاي چيني آفريدند، بارزترين جلوة تأثير ژاپني بر كره نويسه

و آمريكا فقط از طريق از استعمار ژاپن رهايي يافت، واژهكه كره 1945تا سال هاي قرضي اروپا

مي ژاپني به كره ، بسياري از 1945اي از سال با نفوذ مستقيم زبان انگليسي در زبان كره.شد اي وارد

و اجتماعي آمريكا به كره و محصوالت فرهنگي و جاي لغات انگليسي با مفاهيم اي راه يافته

چ واژه و اجتماعي. يني را گرفته استهاي در واقع، نفوذ گستردة آمريكا از نظر زباني، فرهنگي

و ژاپني شده است .اكنون جايگزين نفوذ چيني

اي هاي ساختاري زبان كره ويژگي

و يادگيري آن براي فارسي اي نسبت به فارسي ساختار پيچيده زبان كره زبانان همچون تري دارد

ميغربيان دشوار به  :هاي عمدة اين زبان به شرح زير است برخي از ويژگي. رسد نظر

و دوگانة واكهتعداد.١ مي كرهزبان هاي ساده و يك كه بيش از سه برابر رسد اي به بيست

شش واكه مي ها به گروه همخوان. گانة فارسي است هاي شوند كه به گوش اهل زبان هايي تقسيم

با /kk/وpp/ /،/tt/،//ssهاي سخت مانند همخوان. يكسانند زبانان متمايز، اما براي فارسي كه

.در تقابلند /k/و/p/ ،/t/ ،/s/ هاي غيرسخت همخوان

و عدد صرف نمي در كره.٢ و صورت واحد فعل براي اول اي فعل هماهنگ با شخص شود

و سوم شخص مفرد يا جمع يكسان به كار مي :رود، مثال شخص، دوم شخص



مي مي مي روم، مي روي، مي رود، مي رويم، .روند رويد،

kayo     از ، نشانة سبك مؤدبانهyo پسوندو» رفتن«، ستاك مضارعkaفعل باال

. تشكيل شده است

ه به كمك فاعل جمل. اي الزامي نيست، مگر براي تأكيد هاي زبان كره ذكر فاعل در جمله.٣

:شود بافت مشخص مي

)؟روندمي؟رويدمي؟رويممي؟رودمي؟رويمي؟روممي(كجا

ǒdi kayo? 

و در عين حال، عناصر داخل جمله جملة كره.٤ ـ فعل است ـ مفعول اي داراي ساختار فاعل

:جاي ثابتي ندارند

Minho-ga taehak-e kanda. 
مي مين (رود هو به دانشگاه ـ دانشگاهـهو مين. نشانة  and، پسوند kandaدر فعل. رفتن به

).سبك ساده است

مي.٥ و ضمير در حاالت مختلف صرف مي اسم و در هر حالت پسوند خاص در. گيرند شوند

.هو نشانة حالت فاعلي است پس از نام مينgaمثال باال،

پس.5 پس از اسم»به«در مثال قبلي، حرف اضافة. اضافه دارد گروه حرف اضافه ساختار

.آمده است» دانشگاه«

و»هو مين«در مثال قبلي،. اي فاقد جنس دستوري، حرف تعريف معين يا نامعين است كره.٧

و» دانشگاه« .فاقد حرف تعريف است» دانشگاه«نشانة جنس دستوري ندارند

از. ود استاي بسيار محد كاربرد ضماير شخصي در كره.٨ به نشانة احترام، به جاي ضمير،

مي»استاد«، براي مثال مخاطبشخص عنوان  .شود استفاده

مي ترين ويژگي زبان كره برجسته و جامعة سنتي كره به شمار رود، اي كه بازتاب فرهنگ

و احترام ن توا اي را نمي هاي زبان كره جمله. هاستو قواعد خاص آن1مجموعة الگوهاي ادب

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

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

.گروهي بيان كرد برون

�.»����� � ��� «� �� ���� ��� �� ����� ����� ����� �� ���� ����
 �»����� «���� ��� ��� ���»��� «��� ��� �����.



هاي آن با زبان هاي بارز اي، به خاطر تفاوت رساني كره با توجه به موارد ياد شده، شيوة معني

بنابراين، تعداد خارجياني كه به فراگيري. آيد هندواروپايي، از داليل دشواري اين زبان به شمار مي

يك اين زبان توفيق يافته و اكثر مردمان كره حتي بار در تمام عمر خود تجربة اند، بسيار اندك است

).12: 1،2000آرگوئل(اند اي را نيافته تكلم با خارجيان به زبان كره

taياda+ اي با فارسي، شكل مصدر يعني ستاك حال بيشترين شباهت ساختاري زبان كره
و نيز)»رفتن«به معني kadaمانند( (C(ساختمان هجا به صورت، (C(V)C(و ساختمان

.است  SOVجمله با ترتيب

و فارسي هاي تاريخي ادب در زبان كره زمينه  اي

، از نيمة دوم قرن يكم پيش از ميالد تا نيمة قرن دهم ميالدي،2در دوران سه پادشاهي جامعة كره

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

مي  و عملكرد تعريف جامعه از چهار3در دورة پادشاهي جوسان. استشده مذهب، قدرت، قابليت

ميلهطبقة سلس و مراتبي تشكيل شد كه عبارت بودند از طبقة اشراف، طبقة متوسط، طبقة عوام

مي. طبقة فرودستان و بنياد آيين چيني كنفوسيوس كه در اين دوره دين ملي كره محسوب شد

اين. داد سلسلة جوسان بر مباني اعتقادي آن استوار بود، تمايزات طبقاتي را مورد تأكيد قرار مي

اي متضمن پنج نوع رفتار بين اشخاص وضع كرد كه چهار نوع آن مبتني ون اخالقي ويژهآيين، قان

مي بر روابط سلسله و اطاعت يك جانبة مادون از مافوق اساس آن شمرده به عبارت.شد مراتبي بود

و پنج اصل«ديگر، كنفوسيونيزم بر آن بود كه روابط انساني را به طور دقيقي بر پاية  »سه پيمان

(sam-gang-o-ryun) پنج اصل كنفوسيونيزم عبارتند از وفاداري اتباع به پادشاه، احترام. بنا نهد

از نظر سن،(امتياز شوهر نسبت به همسر، برتري بزرگتر نسبت به كوچكتر فرزندان به والدين،

و موقعيت اجتماعي كه اصل.و سرانجام، وفاداري نسبت به دوستان) خويشاوندي  هاي يك تا سه

مي پنجگانه اصول مهم . دهند اند، سه پيمان مجموعة فوق را تشكيل

1. A. Arguelles  
�.��� �� ���� �� �� ��� ��� ��� �� �� ������� ����� �� ���

������ �����.
�.�� ��� �� ������� ����� �� ������� ������.



و احترام زبان يا كره ساختار ادب و در هفت سطح و فرهنگي پديد آمد اي در چنين جامعه

ا. شكل گرفت1سبك بيان و و، قتصاديقدرت سياسي و سن، اجتماعي، شأن فرهنگي خويشاوندي

ميرام جلب احترابطة گروهي عوامل مهم  اصطالح.)13: 2006هومين سون،(شدند محسوب

اما» سطح بيان« به عنوان كلي» سبك بيان«در كره قدمت زيادي دارد، تازگي كاربرد تري است كه

و نشان .دهندة تغييرات اخير در عناصر ادب است يافته

مي به لحاظ تاريخي، شباهت و ايران به چشم كره از نيمة قرن اول كشور.دخور هايي ميان كره

سه 1910قبل از ميالد تا سال  سر ميالدي دوران و دو حكومت سلطنتي ديگر را پشت پادشاهي

سهطول. گذاشته است ده قرن، پادشاهي كوريو كه نام كره از آن گرفته شده،،ادشاهيپ دوران

و نيم و پادشاهي طبقاتي جوسان، حدود پنج قرن و نيم بهد.است حدود چهار قرن ويژهر اين ميان،

در زمان شاهنشاهي. جامعة طبقاتيِ دورة جوسان با ايرانِ عهد ساساني داراي شرايط مشابهند

 روحانيون.1ساساني، اهالي ايران به چهار طبقة 

مي.4و) دبيران(مستخدمان ادارات دولتي.3جنگيان.2 و كسبه تقسيم از زارعان و هركدام شدند

تقسيمات ديگري نيز در زمان ). 203: 1308پيرنيا،(تقسيمات كوچكتري بودند اين طبقات داراي 

و ساسانيان آن را حفظ شود از زمان پارتي ساسانيان وجود داشت كه تصور مي ها باقي مانده

.2نشانده داران، شامل پادشاهان دست شهرداران يعني مملكت.1:ازاين تقسيمات عبارتند. اند كرده

شا ويس و چهار خانوادة پهلوي پوران بزرگان يعني صاحبان مشاغل مهم.3مل سه خانوادة پارتي

و نجبا.4مانند وزير اعظم  و دسته اختيارات، امتيازات يا محدوديت. آزادان هاي هر طبقه، گروه

و ثابتي داشتند از براي مثال زارعان نمي. ويژه و گذشتن و ارباب دهند توانستند تغيير مسكن، مأوا

مي قة پايينطب و با اجازة شاه انجام و امتحانات بنابراين،.شدتر به طبقة نجبا پس از رسيدگي

و هفت قرن از تاريخ ايران با حكومت و پادشاهيِ مستبد سپري شده است بيست هاي شاهنشاهي

ـ فرودستي از مظاهر آن به شمار كه اعمال قدرت،  و تقسيمات فرادستي ايجاد طبقات اجتماعي

مي مي و .تواند از عوامل مؤثر در سلسله مراتب ادب رسمي ارزيابي شود رود

بي عامل ديگري كه به لحاظ تاريخي با شكل و احترام معنوي در زبان فارسي ارتباط گيري ادب

و مباني ديني دورة اسالمي است در طي چهارده قرن گذشته، فرهنگ. نيست، نفوذ عميق اصول

بهيترگپررناسالمي معيارهاي  و بر ضرورت احترام نسبت و اجتماعي تعريف از فضايل انساني

 
1. Speech Style or Level 



و بزرگتران تأكيد كرده است و مادر دهندة ادب با اين همه، تعيين عوامل شكل. فضال، علما، پدر

.نياز دارددقيق هاي به بررسي

اي هاي ادب در زبان كره سبك

و احترام در كره و رفتن نظام طبقاتي دچار تغييرات عمده اي با از بين ساختار پيچيدة ادب اي شده

و تضعيف مباني اعتقادي كنفوسيونيزم در كرة معاصر تا حدود زيادي در اثر نفوذ انديشه هاي غرب

و احترام. به سادگي گراييده است از ميان هفت سطح بيان كه هركدام سبكي براي اداي ادب

و فئودال كره در گذشته تعلق داشت، امروزه شود، باالترين سطح كه به جامعة اشر شمرده مي افي

و فقط در نمايشنامه و داستان منسوخ شده است و نيز در ادعية مذهبي كاربرد دارد ها . هاي تاريخي

و از شش سطح باقي مانده، چهار سطح در كرة معاصر رايج است كه با نامگذاري هاي متفاوت

خ مرتبط مشخص مي و يكدستي، به ترتيب رسميشوند كه در اين نوشته، به ،1اطر سادگي

اي ترين سبك زبان كره سبك رسمي، درواقع رسمي. اند نامگذاري شده4و ساده3، صميمي2مؤدبانه

شود، زيرا نخستين سطحي است كه فراگيري آن ضرورت است كه به آن سطح يك نيز گفته مي

و زبان مي دارد مي.دكنن آموزان خارجي با اين سطح، تكلم را آغاز را دو سطح ديگر كه توان آنها

مي اين دو اغلب به وسيلة مسن. اند ناميد، رو به فراموشي6و آشنا5تعارف بي در ترها به كار و روند

به جوان ميان نسل مي تر هاي ياد شده در اين به اين دليل، از ذكر سبك. شود ندرت از آنها استفاده

.نوشته خودداري شده است

و نشانه مل با سبكآشنايي كا ا هاي بيان اي از اهميت خاصي برخوردار در زبان كرهدبهاي

و نبايد فراموش كرد كه كره هاي احترام ها چنانچه به سبك نامناسب، يعني با نشانهاي است

الزم است كه حساسيت. شوند نادرست، مورد خطاب قرار گيرند به راستي آزرده خاطر مي

حد. ام بزرگترها يادآوري شودها نسبت به احتراي كره در جامعة كره، اندك تفاوت سني، حتي در

مي تر به مسن موجب احترام جوان،يك سال با توجه به توضيحات).49: 2000آرگوئل،(شود تر

 
1. Formal 
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6. Familiar 



ميادب مرسوم در كرة معاصر، سبكچهار ياد شده، كاربرد هر يك از در. شود در زير آورده بايد

ميچهارگانه هاي ردم كره به كاربرد سبكمگرچه نظر داشت كه  ها به طور سبكاين نهند، بين ارج

و اشتراك كاربردي آنها تا حدي  و در نتيجه، آميختگي و مشخصي وجود ندارد كامل مرز روشن

م و .استرسوم عادي

:سبك رسمي.1

و ديگر رسانه ، ها، مراسم رسمي، مصاحبة شغليـ در پخش خبرهاي راديو، تلويزيون

مي ها، تدريس در كالس ها، اطالعيه سخنراني .شود استفاده

و نامه هاي درسي كودكان، آگهيـ در كتاب مي هاي رسمي هاي تبليغاتي .شود به كار گرفته

و سؤاالت امتحاني و رانندگي ميـ در دستورات راهنمايي .رود به كار

و آرام استكه سبك مؤدبانه.2 :القاكنندة لحن ماليم

ميـ اغلب با گونة رسمي، جز در پخش خبر، پخش خبر فقط به صورت رسمي. شود آميخته

.است

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

مي4و3ارتباط با كودكان از سبك هاي براي. كاربرد دارد)ها آنان به استثناي بچه . شود استفاده

ميكه سبك صميمي.3 و خودماني را القا و از اين نظر نزديك به سبك مؤدبانه لحن ماليم كند

:شود احساس مي

و در گفتگو با كودكان به كار مي .رودـ در بين كودكان يا بزرگساالن

ب ياـ با دوستان نزديك، مطابق توافق دوجانبه و برادر بزرگتر و با خواهر راي دوستي نزديك

.كوچكتر استفاده مي شود

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

.كاربرد دارد

:سبك ساده.4

.شودـ اغلب با سبك صميمي آميخته مي

و در بين دوستانِ خيلي ميـ در تماس با كودكان و همسن به كار .رود نزديك

و برادر با احتياط استفاده كردـ مي و مادر يا خواهر .توان از آن با پدر



 ادب در زبان فارسيدرجات

و احترام در زبان كره همة سبك هاي بارز در زبان فارسي اي داراي مصداق هاي يادشدة ادب

و احترام بررسي توان گفت كه در آثار موجود، زبان فارس هستند، اما مي ي بر اساس معيارهاي ادب

و عنوانو سطح و پذيرفته ندارد بندي نشده است ،مطالعة زبان فارسي در اين جهت. هاي يكدست

و انواع كاربردي است كه يك مورد آن را ابوالحسن نجفي گونهبافت،بيشتر ناظر به هاي اجتماعي

د»مراتب زبان«، تحت عنوان)6: 1378نجفي( انواع كاربردي زبان در منبع ياد شده. اده استانجام

:توان به شرح زير خالصه كرد را مي

.ادبي مهجور، ادبي متداول، ادبي مصنوع: زبان ادبي.1زبان نوشتار

و حرفه اي، زبان اداري، قضايي: زبان رسمي.2 زبان مهذب، زبان علمي، تخصصي

و تجاري

م و زبان گفتار( عيارزبان .)مشترك ميان زبان نوشتار

 روزمرهزبان.1زبان گفتار
ب. الف: زبان عاميانه.2 / التي/ زبان جاهلي. زبان عاميانه در معناي متداول

 ميداني چاله
شد به ند اين تقسيم،طوري كه اشاره و احترام ارد، بندي كارآيي الزم را براي بيان درجات ادب

و رسد گونة ولي به نظر مي ترين گونه براي نشان دادن ادب زباني به شمار معيار مناسبرسمي

ميبه. رود مي و هاي توان گفت هرچه به گونه طور كلي تر شويم، فرايند معيار نزديكرسمي

مي حرمت .شود گذاري با برجستگي بيشتري همراه

دق) 185–197: 1368مدرسي،(مدرسي هاي موقعيتي هاي زباني يا گونه يق سبكبه بررسي

و عوامل مؤثر در انتخاب گونة سبكيِ مناسب پرداخته است بندي سبك زبان فارسي، طبقه اين. ها

بررسي همچنين در بردارندة نظر هاج در مورد برخورداري زبان فارسي از چهار سبك رسميِ 

و محاوره .اي است محترمانه، رسميِ عادي، محتاطانه

هاي كاربردي زبان، آراستگي، نيز ضمن پرداختن به گونه)44-71: 1386سميعي،(ميعيس

و فرهنگي را به و پرورده بودن زبان معيار در روابط اجتماعي اين. كندمي خوبي آشكار شيوايي



مي ويژگي و هماهنگ يافتادب توان با معيارهاي ها را با اين همه، ما را از طرح مسائل. مرتبط

بيادب  .كند نياز نميو احترام به صورت اختصاصي

و تفاوت) 137- 181: 1381من،بي(من بي هاي سبكي زبان فارسي به بحث درباره فارسي معيار

و محققان متعددي اشاره كرده است،  و به تحقيقات مؤلفان از منظر نظام صوتي اين زبان پرداخته

اد اما در اين بررسي نيز، طبقه اي ديدهب بر اساس ساختارهاي زباني همچون كرهبندي درجات

.شود نمي

و احترام در زبان ميان سبك و برابري محتوايي وجود هاي كره هاي ادب و فارسي هماهنگي اي

:دارد، اما دو تفاوت مهم زير بين اين دو زبان شايان توجه است

و زبان فارسي بر خالف كره.� كه اي داراي دو گونة متفاوت نوشتاري گفتاري است

و اهميت داردادب هاي كارگيري نشانه به . در هر دو گونه ضرورت

مي در زبان فارسي سبك فرامؤدبانه.٢ سبك. توان آن را سبك تكريمي ناميد اي وجود دارد كه

به احترامدهندة باالترين درجة تكريمي، بيش از همه، نشان ويژه پيامبر گرامي نسبت به انبياء الهي،

و بزرگان ديني زادگان، همچنين شخصيتو خاندان ايشان از جمله امامان معصوم، امام اسالم ها

و عبارت مي است كه با عناوين اميرالمؤمنين، علي شود، مانند حضرت هاي دعايي خاص بيان

.السالم عليه 

اي هاي ادب در زبان كره نشانه

مياي اغلب از پسوندهاي فعل هاي ادب در زبان كره نشانه و عناصر غيرفعلي تشكيل و از شوندي

:اند هاي زير قابل تقسيم به گروه،)133- 144: 2006هومين سون،(هومين سون نظر

 پسوندهاي فعلي احترام به مخاطب؛.1

 پسوند فعلي احترام به سوم شخص؛.2
؛افعال احترام به سوم شخص در حالت فاعلي.3

؛مفعوليافعال احترام به سوم شخص در حالت.4

.هاي ويژة احترام اسم.5



هاي اي اغلب به مقوله هاي احترام در زبان كره نشانه- پسوندهاي فعلي احترام به مخاطب.١

مي تعلق دارند كه به طور نظام دستوري ـ: شوند مند در دو بعد متفاوت ظاهر بعد گوينده

ـ سوم شخص و بعد گوينده مخ نشانه. مخاطب يا دوم شخص اطب نمايندة هاي احترام

و شامل پسوندهاي ويژة احترام در هر نوع حرمت گذاري گوينده نسبت به مخاطب است

و امري جمله در زبان كره. شودمي جمله اي به چهار نوع اظهاري، استفهامي، پيشنهادي

در جدول زير، پسوندهاي احترام به مخاطب ). 133: 2006هومين سون،(شود تقسيم مي

و در انواع جملهبراي هريك از چه :اند ها آورده شده ار سبك

/ نوع جمله

سبك

 ساده صميمي مؤدبانه رسمي

mnida-ǒyo/-ayo-ǒ/-a-(nŭ)nda(sŭ)-اظهاري
mnikka-ǒyo/-ayo-ǒ/-a-(ŭ)ni(sŭ)-استفهامي
sipsida-ǒyo/-ayo-ǒ/-a-cha/-ja(ŭ)-پيشنهادي

sipsio-ǒyo/-ayo-ǒ/-a-ǒra/-ara(ŭ)-امري

پسوندهايي كه داراي جزء محصور در پرانتزند، قبل از همخوان با جزء داخل پرانتز به كار

مي. روند مي كه بيشتر پسوندهاي ديگر داراي صورت دوگانه. شود اين جزء قبل از واكه حذف اند

.كاربرد هركدام بستگي به وضعيت واكي ستاك فعل دارد

سو.2 كنندة احترام گوينده نسبت احترام به سوم شخص منعكس–م شخصپسوند فعلي احترام به

و مخاطب با پسوند - به هركس غير از خود (ŭ)si اين احترام در حالت فاعليِ سبك رسمي. است

-پس از ستاك مختوم به همخوان يا آوردن- ŭsiبا افزودن  si پس از ستاك مختوم به واكه نشان

و سوم شخص در سه جملة اظهاري. شود داده مي زير كاربرد پسوندهاي احترام نسبت به مخاطب

مي سبك و رسمي را نشان :دهند هاي ساده



1. Minho-ga taehak-e onda 
مي مين (آيد هو به دانشگاه )و مشترك هو به دوست همسن خطاب دوست مين.

2. naui aboji-kkesǒ taehak-e osinda 
(آيند پدرم به دانشگاه مي دو. )ست كوچكتر خودخطاب دانشجو به

3. choui aboji-kkesǒ taehak-e osimnida 
(آيند پدرم به دانشگاه مي )خطاب دانشجو به استاد.

وeنشانة اسم در حالت فاعلي،gaبه معني پدر، aboji در سه جملة باال، درoحرف اضافه

ام به پدر نشانة احترkkesǒ. است» آمدن« oda، ستاك حال از مصدر است فعلكه واژة آخر

و ضمير ملكي من با  مي chouiو nauiاست رسانند، مشخص كه درجات متفاوتي از ادب را

.شود مي

پسوند سبك ساده+oنمايندة سبك ساده است كه از ستاك onda، فعل1در جملة شمارة

نيز به سبك ساده است، چون مخاطب گوينده2جملة شماره. تشكيل مي شود nda–يعني 

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

ـ براي سوم شخص استفاده مي شود، زيرا موردsiيكسان است از پسوند احترام1جملة شمارة 

3جملة شمارة.و احترام كامل به او از جانب فرزند واجب است» پدر«اشارة گوينده در اين جمله

و فعل يعني به سبك مي osimnidaرسمي است نشانةsiستاك حال،o: شود از سه جزء تشكيل

كه mnidaو» پدر«جااحترام به سوم شخص كه در اين . است» استاد«نشانة احترام به مخاطب

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

و هم نقش سوم شخص را داشته باشدواحدي در يك جمله هم  براي مثال اگر. نقش مخاطب

:دانشجويي از استادش بپرسد

                                                                 ?ǒdi kasimnikkaبريد؟ كجا تشريف مي
مي» استاد«  و هم سوم شخص هم مخاطب محسوب و در جملة كره. شود اژة اول، اي باال،

ستاك) در سمت چپ كلمه(kaدر فعل،.و واژة دوم، فعل آن است» كجا«واژه به معني پرسش

براي استاد به منزلة سومsiاز پسوند. گرفته شده است» رفتن«به معني kadaحال از مصدر 

و از پسوند  پسوند. باز هم براي استاد، اما به مثابه مخاطب استفاده شده است mnikkaشخص

به ياد شده نشانة سبك رسمي در جمله مي هاي پرسشي .رود شمار



هاي چهارگانه براي نشان اي به مجموعة پسوندهايي كه در سبك قابل ذكر است كه در زبان كره

و احترام به كار مي مي روند، نشانه دادن ادب و دوم يعني به سبك. شود هاي احترام گفته هاي اول

و مؤدبانه سبك ميها رسمي يعني chondae-n malاي اين دو سبك در كره. گويندي بااحترام

و ساده، سبك. نام دارند» سبك بااحترام«= زبان احترام بزرگ  و چهارم، يعني صميمي هاي سوم

بي سبك مي احترام هاي = يا ناقص به زبان نيمه pan malاي اين دو سبك دركره. شوند شناخته

بي« واقعاً» احترامبي«هاي بنابراين، ممكن است چنين تصور شود كه گونه. معروفند» احترام سبك

و غير محترمانه و فاقد احترام تلقي شوند اند، اما اين سبك غيرمؤدبانه در. ها نبايد دور از ادب

و دوم اي هستند كه در سبك فاقد احترام ويژه» ساده«و» صميمي«هاي حقيقت، سبك هاي اول

مي» انهمؤدب«و» رسمي«يعني  .شود احساس

ا نشانه- افعال احترام به سوم شخص در حالت فاعلي.3 ميدبهاي رود كه براي سوم شخص به كار

هايو نشانه) براي سوم شخص وقتي كه در حالت فاعلي است(هاي فاعلي به دو بخش نشانه

مي) براي سوم شخص وقتي كه در حالت مفعولي است(مفعولي  ز. شوند تقسيم ير شامل فهرست

م تعدادي از افعال عادي كره م.ه دارندؤدباناي است كه هركدام قرينة نشان دادن انه براي ؤدبصورت

ميادب  در تمام اين افعال كه تعدادشان محدود. رود نسبت به سوم شخص در حالت فاعلي به كار

:استفاده شده استsiاحترام عنصر است از 

مفعل عادي در فارسي ايفعل عادي در كرهايكرهانه درؤدبفعل

tu-sida, chapsu-sidamǒktaخوردن
chumu-sidachadaخوابيدن
toraga-sidachuktaمردن
kye-sidaittaماندن
:مثال

Minho-ga chamnida مي  . خوابد مين هو

Aboji-kkesǒ chumusimnida مي  . خوابند پدر



براي تبديل فعل عاديsiاحترام عنصرعالوه بر افعال ويژة احترام نسبت به سوم شخص، از

م ميؤدببه فعل و نشانة مصدررعنصبراي اين منظور كافي است كه اين. شود انه استفاده بين ستاك

:قرار گيرد

مفعل عادي در فارسي ايفعل عادي در كرهايانه در كرهؤدبفعل

ha-sidaha-daانجام دادن
ka-sidaka-daرفتن

sa-sidasa-daخريدن
yeppŭ-sidayeppŭ-daقشنگ بودن

د كمي از افعال دوگانه اين گروه شامل تعدا- افعال احترام به سوم شخص در حالت مفعولي.4

م مي و يك قرينة :انه براي سوم شخص استؤدبشود كه هركدام داراي يك صورت عادي

مفعل عادي در فارسي ايفعل عادي در كرهايانه در كرهؤدبفعل

tŭridachudaدادن
poeptaPodaديدن

yǒtchuptamuttaپرسيدن
malssŭmگفتن tŭridamal hada
:مثال

ش ميمن (بينم ما را nanŭn.) تر است كوچك»من«از» شما«. nǒrŭl ponda                        
مي  (بيند استاد شما را .)تر است بزرگ»من«از» شما«.

sǒnsaengnim-kkessǒ tangsinǒl poepsimnida 

ا در مقايسه با زبان كره شخدباي، زبان فارسي براي ابراز هاي زيرص به شكلنسبت به سوم

:كند از افعال استفاده مي

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

متنزل جايگاه  و هم داراي فعل و با ؤدبگوينده داللت دارند انه با فاعل سوم شخص هستند

(نداو بزرگداشت سوم شخص همراه ارتقا و هم مؤدبانه با فاعل دوم هم افعال فروتن. انه

:.)روند شخص نيز به كار مي

مفعل فروتنانه با فاعل اول شخصفعل عادي انه با فاعل سوم شخصؤدبفعل



فرما شدن، سرافراز تشريف آوردن، تشريف شرفياب شدن خدمت رسيدن،دنمآ

قدم رنجه فرمودن، حضور يافتنفرمودن،

م لطف تقديم كردن دادن رحمت كردن، محبت كردن، لطف كردن،

فرمودن، مرحمت فرمودن، محبت فرمودن

فرمودنعرض كردنگفتن

ـ هاي فروتنانه براي گويندة گروه ديگري از افعال كه تعدادشان بيشتر است فاقد صورتب

ا اند، قرينه اول شخص به( با فاعل سوم شخص دارنددبهاي اين افعال با فاعل دوم شخص نيز

م مي). رونديكار هاي داده شده بر درجات متفاوتي از ادب داللت شود، نمونه به طوري كه مالحظه

:دارند

مفعل عادي انه با فاعل سوم شخصؤدبفعل

رؤيت كردن، مالحظه فرمودن، رؤيت فرمودنكردن،مالحظهديدن

مرقوم نمودن، مرقوم فرمودننوشتن

ن، تناول فرمودنميل كردن، ميل فرمودن، تناول كردخوردن

تشريف داشتنماندن

ارسال كردن، ارسال نمودن، ارسال فرمودنارسال داشتن،فرستادن

استماع فرمودنشنيدن

ـ و سوم شخص جمع افعال در فارسي هايهشناسپ براي نشان دادن دوم شخص جمع

ميادب نسبت به يك نفر  مي كاربرد شناسه. روند به كار ب هاي جمع را ه لحاظ معنايي با توان

كه. مشابه دانست si(u)كاربرد پسوند احترام اي فقط براي سوم در كره si(u) با اين تفاوت

گذاري فارسي به كمك اين حرمترود، اما شخص در حالت فاعلي سبك رسمي به كار مي

و در همة زمان ها قاعده شناسه و در مورد كلية افعال مي اي همگاني است :كند ها صدق

ميچهب .شوي، تو خسته

.رودبچه به مدرسه مي

.شويد پدر، شما خسته مي

.روندآقا به اداره مي

.اندمانمان هنوز نيامدهمه.پسرم هنوز نيامده است

استاد نزديك پنجره نشسته.دخترم نزديك پنجره نشسته بود

.بودند



ـ ا» فرمودن«ِِِِِ امرصورتت ميبه منزله قرينة مؤدبانة تعدادي بهز افعال به كار و در رود ويژه

از. گونة گفتاري به صورت جمع بسيار فعال است از اين فعل اغلب به مثابه دعوت مؤدبانه

بياييد، برويد، داخل شويد،: از جمله به جاي اين افعال. شود كسي براي انجام كاري استفاده مي

. نيد، بنويسيد، جواب بدهيد، بگيريدبخوا خارج شويد، بخوريد، بنوشيد، بنشينيد، شروع كنيد،

و موقعيت مناسب» بفرماييد«الزمة استفاده از به جاي هر يك از افعال ياد شده، وجود بافت

و در صورتي كه چنين موقعيتي وجود نداشته باشد، اين واژه بي براي. معني خواهد بود است

از،مثال در سه موقعيت زير و مشخص مي»دبفرمايي«سه معني متفاوت :شود مستفاد

سر» بفرماييد«- .روي صندلي بنشينيد= به ارباب رجوع، ضمن اشاره به صندلي با دست يا با

او» بفرماييد«- و با نگاه مستقيم به .حرفتان را بزنيد= به ارباب رجوع، بدون اشاره به صندلي

از اتاق.ث كافي استبح= به ارباب رجوع، توأم با عصبانيت در پايان يك بحث» بفرماييد«-

.خارج شويد

ـ مي» بفرماييد«از صورت امرث و ميزان ادب گاهي قبل از يك فعل امر ديگر استفاده شود

بفرماييد بنشينيد، بفرماييد بخوانيد، بفرماييد ميل: دهد فعل امر نسبت به مخاطب را افزايش مي

.كنيد، بفرماييد بنويسيد

ـ در تعدادي از افعال مركب، بيشتر در گونة نوشتاري،» ودنفرم«هم مانند» نمودن«مصدرج

مي» كردن«به جاي  از به كار رفته به آن نقش مؤدبانه كمتر» فرمودن«بخشد، اما درجة ادب آن

و» فرمودن«و» نمودن«،»كردن«است به اين ترتيب، سه مصدر  بر سه سطح عادي، مؤدبانه

ك. بسيار مؤدبانه داللت دارند امر» نمودن«ه توضيح اين :استكاربردكمدر شكل منفي

بسيار مؤدبانهمؤدبانهعادي

توجه فرمودنتوجه نمودنتوجه كردن

دنخودداري فرموخودداري نمودنخودداري كردن

نفرموداستفادهدننمواستفادهاستفاده كردن

:هاي منفيصورت

نتوجه كردن داييفرمنتوجهكنيدتوجه

نفرماييدخوددارينكنيدخودداريخودداري كردن

نفرماييداستفادهنكنيداستفادهاستفاده كردن



ا اسم.5 هاي عادي اي نيز به شكل جفت هاي كره عالوه بر افعال، تعدادي از اسمـدبهاي ويژة

ميؤدبامـ :اند هاي زير از آن جمله روند كه نمونه نه به كار

مدي در فارسيواژة عا ايواژة عادي در كرهاينه در كرهؤدباواژة

chinjipapوعدة غذا
sǒngham/chonhamirŭmاسم

malssŭmmalكلمات
Taekchipخانه

pyǒnghwanpyǒngبيماري
Punmyǒng/saramشخص

saengsisaengilروز تولد
yǒnsenaiسن

:انة مشابه وجود داردؤدبم/يهاي عاد در زبان فارسي نيز جفت

مواژة عادي مواژة عاديانهؤدبواژة انهؤدبواژة

ابويپدروفات، رحلتمرگ

اخويبرادراطالع، استحضارخبر

با بعضي واژه و اشخاص ديگرند كه يكي هاي فارسي داراي دو صورت مؤدبانه براي مخاطب

و تنزل جايگاه  باو ديگري با پايين آوردن و :ديگري مالزم استال بردن ارتقا

)انشدن ديگربزرگ(واژة مؤدبانه)كوچك شدن گوينده(واژة فروتنانهواژة عادي

سرادولتكلبه، كلبة درويشيخانه

فرمايشعرضحرف

آقازادهزادهبندهفرزند

 گيري نتيجه

و كره زبان ، داراي وجوه مشترك هاي زباني متفاوتي تعلق دارند اي، گرچه به خانواده هاي فارسي

و ريشه در زمينهكه فراوان در پديدة جهاني ادب هستند .داردفرهنگي هاي تاريخي، اجتماعي



و نظام از عوامل مؤثر در پيدايش ادب زباني در اين كشور در كرهسآيين كنفوسيوهاي طبقاتي

و كره، مشابهت. شود دانسته مي كه بر مي در ايران فرهنگ اسالحضورو هاي تاريخي بين ايران

و بزرگتران تأكيد مي و احترام نسبت به بزرگان از موارد عمدة آن به شمار كندرعايت ادب

.روند مي

و احترام در زبان كره و گسترده مركب از هفت سبك همراه است ابراز ادب اي با نظامي پيچيده

و در چهار سبك  و ساده رسمي، رسمي، نيمهكه امروزه به سادگي گراييده خالصه صميمي

و مجموعة نشانهاي معاصر، در كره. شود مي هاي ادب به صورت پسوندهاي فعليِ ويژة مخاطب

و كاربرد آنها در مورد همة افعال پسوند فعليِ ويژة سوم شخص در حالت فاعلي ظاهر مي شوند

نظ. الزامي است ياد شدهاين زبان در چهار سبك  و اسامي نيز از و احترام در ضماير، صفات ر ادب

مي چهار و اسم از اين گذشته، در زبان كره. شوند حالت صرف به اي افعال احترام نسبت هاي معيني

و سوم به  .و برخي بر فروتني گوينده داللت دارندشخص اختصاص مخاطب

منددههاي ادب به وفور برخوردار است، اما پسوندهاي قاع اي، از نشانه كره فارسي، همچون زبان

كه در مورد سوم شخص مفرد محدود مي شوندشناسة سوم شخص جمع اغلب به گذاري حرمت

و اسم. رود به كار مي م ها نيز داراي قرينه افعال، ضماير با،انة زيادي هستندؤدبهاي اما اغلب

بس» فرمودن«نقش. درجات متفاوتي از ادب زباني همراهند يار در ساختارهاي مؤدبانة زبان فارسي

.كليدي است

و كرهطور كلي، به و ديگر نشانه فارسي هاي ادب اي از حيث پسوندهاي فعلي، عناصر واژگاني

و پيچيدگي فراوان برجستگي بيشتري هاي زير در دو زبان ند، اما تفاوتبهره دار از غناي بسيار

:دهد نشان مي

و زبان كره.١ به در فرهنگ وبزرگتراي رعايت احترام نسبت مختصر، سني تفاوتبالو،

ميدهامري واجب شمر .شودو توجه زيادي به آن مبذول

و صفت در حالت در زبان كره.2 گانة ادب صرف چهارهاي اي، برخالف فارسي، اسم، ضمير

.شوند مي

و الزامي اي بيش از زبان فارسي شكل پيچيدة دستوري، ضابطه در زبان كرهادب فرايند.3 مند

.دارد



بعمنا

ويب (من، و قدرت در ايران) 1381. ني: تهران.، ترجمة رضا ذوقدار مقدمزبان، منزلت .نشر

ح (پيرنيا، .وزارت معارف:، تهرانايران قديم يا تاريخ مختصر ايران تا انقراض ساسانيان) 1308.

ا (سميعي گيالني، و ويرايش) 1386. ا:، تهراننگارش و تدوين كتب علوم ها نساني دانشگاهسازمان مطالعه

).سمت(

ا و پاكسازي زبان در كرة جنوبي برنامه«)1376(.صفار مقدم، ، دورة سوم، شمارة دوم، نامة فرهنگستاندر،»ريزيي

.84-112صص

(ــــــــــــــــ در»دانشگاه هنكوك، پايگاه زبان فارسي در كرة جنوبي«)1376. ، دورة دوم، شمارة نامة پارسي،

.60-82دوم، صص

(ــــــــــــــــ و فارسي هاي كره نگاه تطبيقي بر زبان«)1380. در»اي دورة چهاردهم، شمارة فصلنامة فرهنگ،،

و دوم، صص  .115-150اول

م (فخر روحاني، نامة دكتري، دانشكدة، پايانكاربردشناسي ادوات تكريم در گفتمان ديني فارسي معاصر) 1382.

د و علوم انساني، .انشگاه تهرانادبيات
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(ـــــــــــــ وتحول نشانگرهاي قدر«) 1386. و زبانت المللي سمينار بين،»فارسي ادب در فرهنگ ايراني

و اسالم و فولكلور: ايران . دانشگاه اوساكا:، ژاپنفرهنگ

انج . انتشارات نيلوفر:، تهرانهاي زبان فارسي گونه)1378(. في،

ت وحيديان در»فارسي مؤدبانه«) 1352(آذر. كامكار، صص، ماهنامة ويسمن، .18-24دورة اول، شمارة چهارم،
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