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پیشگفتار
وادی
زبانشناسی به
خودی خود آنقدر شیرین و جذاب است که به خاطرش پای در ِ
ِ

دانشآموزی و دانشاندوزی بگذاری و سالهایی چند در میان آواها و تکواژها و
واژهها و جملهها و ساختار و معنا و کاربردشان غوطهور شوی ،و از کشف روابط
تمام دنیای زبانشناسی به کامت
اگر دانشجوی استادان برجسته هم باشی که دیگر ِ
خواهد بود.
شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی بودیم،
آن سالها ،برای ما که دانشجویان زبان
ِ

افتخار آموختن در محضر استادان بزرگی را داشتیم که
هیچچیز مهمتر از این نبود که
ِ

هرکدامهرکدام در حوزۀ خود سرآمد و نامدار بودند و هنوز هم هستندِ .نام این بزرگان

بهتنهایی کافی بود تا به زبان شنا سی ایران اعتبار بدهد ،هنوز هم ه ست .آقای دکتر
محمد دبیرمقدم ،آقای دکتر کورش صفوی ،آقای دکتر سیدعلی میرعمادی ،آقای
دکتر سیدمحمد ضیاح سینی ،و خانم دکتر ویدا شقاقی ،که عمر پربرکت شان دراز
وصف دانش و منش و
باد .به هرکدام از این نامها که میرسی میتوانی ساعتها در
ِ

اخالقی بیبدیل شان بگویی و بنوی سی ،و نگران باشی
شخصیت واال و ویژگیهای
ِ

که نکند واژهها از توصیف درست و دقیقشان ناتوان باشند.

در این میان ،میخواهیم از خانم دکتر ویدا شقاقی بنوی سیم ،نازنینا ستادی که
یک جلسه حضور در کالس درسش کافی است تا برای همیشه شیفتۀ دانش وسیع
منش واال و مهربانی و گرمای وجودش بشوی؛ و چه خوشبخت بودیم ما ،که هر
و ِ
هفته محضرش را درک میکردیم .در کالسش تکواژ و وند و واژهب ست و واژه بهانه

بود تا به ا صل مطلب برسیم :دان شجو بودن ،در ِپی ک شف حقایق دادهها را کاویدن،

پژوه شگر بودن ،و در ورای همۀ اینها ،ان سان بودن .در کنار درس ،از او نکتههای

بیشممممار آموختیم .آموختیم که میتوان همواره مهر بان بود و همگان را به لبخند
گوش شنوای
مهمان کرد؛ میتوان سنگ صبور دان شجویان بود و با رویی گ شاده ِ

پیشگفتار

همنشینی و جانشینی میان واحدهای گوناگون زبانی با تمام وجود لذت ببری .حاال
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دغدغه های علمیشمممان بود؛ میتوان به دور از حاشمممیه ها ،در مرکز علم و دانش
گامهای بلند و پرافتخار برداشممت .هرگز چیزی از او ندیدیم جز خوبی و مهربانی و
لبخند و همدلی.
اتاق کوچک کنار دفتر گروه زبانشممناسممی در طبقۀ پنجم دانشممکده ،تکهای از
بهشمممت بود .چقدر پیش آمده بود که پنب طبقه را پیموده بودیم و نف زنان برای
اتاق کوچک
در آن ِ
انجام کاری به سمت دفتر گروه رفته بودیم ،و همینکه دیده بودیم ِ

باز اسممت انگار دنیا را به ما داده بودند ،کارمان را فراموش کرده بودیم و انگارنهانگار

اتاق کناری رفته بودیم تا اول خانم دکتر را ببینیم ،و حتی اگر
با گروه کار دا شتیم ،به ِ

کوتاه سرپایی ،در مح ضرش با شیم ،ب که
شده در حد یک سالم و احوالپر سی ِ
وجودش سممرشممار از مهربانی و گرمی و آرامش بود؛ و هرگز نشممد که با چیزی جز

روی گشاده و لبخند پرمهرش روبهرو شویم .انگار همین دیروز بود...
ً
از آن روزهای شیرین سالها گذشته؛ سالهاست که دوران دانشجویی ما رسما
ً
تمام شمممده ،اما هنوز هم در هر دیدار از ایشمممان میآموزیم ،و هنوز هم خود را قلبا
دار
دان شجوی شان میدانیم .ا ستاد برای ما آنقدر بزرگ و عزیز ا ست و آنقدر وام ِ
علم و ِمهر و شمخصمیت واالیش هسمتیم که بر آن شمدیم با گردآوری این مجموعه،
قدردان یک عمر پژوهش و
سگزار گوشهای از الطاف و خوبیهایش با شیم ،و
سپا
ِ
ِ
تدری
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و تالشش برای اعتالی زبانشناسی ایران.

شنیدن نام ا ستاد کافی بود تا ا ستادان و دوستان گرانقدرمان نیز در این راه به ما
ِ

بپیوندند و در کوتاهترین زمان ممکن مقالههای ناب و دستاول خود را با کمال میل
و خرسمندی در اختیارمان بگذارند؛ حق هم داشمتند :گذشمته از شمخصمیت واالی
استاد ،مگر می شد با شنیدن این نام سکوت کرد و یاد آن همه پژوهشهای ناب در
حوزۀ صرف نیفتاد؟ مگر می شد تالشهای بیچ شمدا شت ا ستاد را در مقام رئی
انجمن زبان شناسی ایران نادیده گرفت؟ مگر می شد فراموش کرد که استاد چه حق
بزرگی بر گردن زبانشمممناسمممی ایران دارد؟ و چنین شمممد که در کمتر از یک سمممال

پیشممکش یکایک این بزرگواران ،بهپاس همدلی و
جشممننامه پدید آمد .سممپاس ما
ِ

همراهیشان.

عالوهبر ا ستادان گرانقدر که با ار سال مقالههای ارز شمند خود ،ما را در تدوین
این مجموعه یاری نمودند ،بر خود واجب میدانیم از همۀ بزرگوارانی که برای چاپ
کوششی دریغ نکردند ،سپاسگزاری نماییم.

از جناب آقای امیر احمدی ،مدیر انتشارات نویسۀ پارسی بسیار سپاسگزاریم
که زحمت انت شار این مجموعه را پذیرفتند و پا به پای ما پیش آمدند تا حا صل کار،
مجموعهای باشد درخور نام استاد عزیزمان.
از اسمممتادان گرانقدرمان ،جناب آقای دکتر کورش صمممفوی ،جناب آقای دکتر
مجتبی منشممیزاده و سممرکار خانم دکتر گلناز مدرسممی قوامی و هم نین همکاران
فرهیخته سمممرکار خانم دکتر آزاده میرزایی ،جناب آقای دکتر احسمممان چنگیزی و
به ویژه سمممرکار خانم دکتر راحله گندمکار ،که برای برگزاری مراسمممم بزرگداشمممت
یاریگرمان بودند ،صمیمانه سپاسگزاریم.
از همکاران عزیزمان سرکار خانم سهیال ایزدی ،سرکار خانم پری سا بخ شنده،
جناب آقای محمدحسممن ترابی ،سممرکار خانم زهرا خلجی پیربلوطی ،سممرکار خانم
مریم رمضممانخانی ،سممرکار خانم سمملیمه زمانی ،سممرکار خانم آرین شممهریاریفرد،
سرکار خانم ساناز عسگری ،سرکار خانم بیتا قوچانی ،سرکار خانم مریم محمدی،
سرکار خانم ریحانه منظوری و سرکار خانم طاهره همتی که در تدوین ج شننامه و
برگزاری مراسم بزرگداشت ،کوششی وصفناپذیر داشتند ،کمال سپاس و قدردانی
را داریم.
در پایان از اسمممتاد فرهیخته و گرانقدرمان ،سمممرکار خانم دکتر و یدا شمممقاقی
سممپاسگزاریم که با لطف و بلندنظری خود به شمماگردانشممان اعتماد کردند و اجازۀ
گردآوری این مجموعه را به ما دادند .بر خود میبالیم که افتخار این کار نصمممیب ما
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دار لطف ا ستاد خواهیم بود .امیدواریم کا ستیهای کار را نیز
شد و تا همی شه منت ِ

چون همیشه با نگاه بخشندۀ خود بر ما نادیده بگیرند.

خدمت استاد عزیزمان
نصیب بازنشستگی شده است که در
بهتازگی این افتخار
ِ
ِ
ُ
پژوهش پرمباهات در عر صۀ
شی ا ستاد پ از سالها آموزش و
ِ
با شد .سبکدو ِ

دان شگاه بر ای شان فرخنده باد ،اما بیتردید جای خالی ای شان در گروه زبان شناسی
دانشگاه عالمه طباطبائی هرگز پر نخواهد شد .امیدواریم سایۀ پرمهرشان همواره بر
دنیای زبان شنا سی ایران گ سترده با شد و هم ون گذ شته تا همی شه ما را از وجود
گرانقدر و دانش بیبدیلشان بهرهمند سازند.
همیشهشاگردان استاد
فریبا قطره و شهرام مدرس خیابانی
خردادماه 1398
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برای استاد
جهان علم ،دنیای زبان بیانتهاست
در
ِ
در دلش ب شاخهها و حوزهها و رشتههاست

عالمان
قلب زبان است از ِ
نگاه ِ
واژه خود ِ
قلب واژههاست
استاد ما
ارجمند ِ
جراح ِ
ِ
کار واژه گر پدید آید چه غم؟
مشکلی ًدر ِ
تحلیل او مشکلگشاست
چون یقینا دانش و
ِ
اعتبار واژهبست و ریشه و تکواژِ صفر
ِ
دانشمند ماست
استاد
ِ
از پژوهشهای آن ِ
درس زندگی
درس صرف و ِ
محضرش پرفیضِ ،
ُد ّر و گوهر در کالمش ،حرف او چون کیمیاست
ُ
لق او نیکوِ ،منش واال ،نگاهش مهربان
خ ِ
گفته و کردار او آیینۀ ِمهر و صفاست
در مرامش جز درستی و خلوص و صدق نیست
جان و روحش پاک و بیغش ،ساده و بیادعاست

پیشگفتار

در پ ِ هر یک هزاران ماجرا پنهان شده
داستان صرف اما از همه آنها جداست
ِ
ُّ
علم صرف
گر پدر دارند ک ِل رشتهها ،این ِ
مادری دارد که آن هم مهربان استاد ماست
َ
علم زبان
پهناور
م
عال
در ِ
ِ ِ
میان ِ
شخص او فرمانرواست
سرزمین واژهها را
ِ
ِ
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نام او ویدا شقاقی ،فاتح دنیای صرف
ِ
علم واژههاست
موم
دستان او چون
آنکه در
ِ
ِ
استاد ما
برقرار و سبز باشد تا ابد ِ
جان ماست
تا همیشه یاد و مهرش در دل و در ِ
فریبا قطره
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شقاقی ،ویدا« ،واژهب ست جایگاه دوم در فار سی»؛ مجموعه مقاالت همایش ملی
بررسی واژهبست در زبانهای ایرانی.139۲ ،
شمممقاقی ،و یدا« ،نشمممانۀ نحو در صمممرف فارسمممی»؛ مجموعه مقاالت کنفرانس
زبانشناسی.1389 ،
شقاقی ،ویدا« ،واژه یا تکواژ» ،هفنمین همایش زبانشناسی ایران.138۶ ،
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شقاقی ،ویدا« ،بررسی فعلهای موسوم به یک شخصه»؛ ششمین کنفرانس ز بان
شناسی.1383 ،
شممقاقی ،ویدا« ،نشممانۀ نفی در صممرف زبان فارسممی»؛ مجموعه مقاالت پنجمین
کنفران زبانشناسی138۲ ،
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دکتر ویدا شقققاقی :با سممالم خدمت شممما و بقیه دوسممتان .من متولد  19آبان 13۲7
هسممتم .چون پدرم نظامی بود و از این شممهر به آن شممهر میرفت و مأموریتهای
مختلف داشت ،من متولد اصفهان هستم ولی در تهران بزرگ شدم .چند سالی هم
به دلیل مأموریتهای پدرم در کرمان زندگی کردم و از سال  1349بهطور م ستمر در
تهران زندگی کردهام .رشتهای که درس خواندم ریاضی بود .دوست داشتم در رشتۀ
ر یاضمممی ادا مه بدهم ولی به زبان هم خیلی عالقه داشمممتم .درنتیجه در حوزۀ زبان
مشغول به کار شدم( ،با خنده) چون در ریاضی قبول نشدم.
در مدر سۀ عالی ترجمۀ آن موقع یعنی دان شگاه عالمه طباطبائی فعلی لی سان
زبان انگلیسی گرفتم و بعد مشغول به کار شدم ،چند سالی کار کردم .خیلی دوست
داشتم ادامه تحصیل بدم اما با تعطیلی دانشگاهها همزمان شد و دیگر نتوانستم ادامه
تح صیل بدهم تا زمانی که دوباره دان شگاهها م شغول به کار شدند .در سال 13۶4
که اولین دورۀ کار شنا سی ار شد زبان شنا سی شروع شد ،وارد دورۀ زبان شنا سی
دانشگاه تهران شدم ،علت اینکه بعد از زبان انگلیسی رشتۀ زبان شناسی را انتخاب
کردم این بود که در محل کارم همکاری داشتم که بهتازگی به قسمت ما منتقل شده
بود و زبانشممناس بود؛ همۀ مطالبی را که من در طی سممالها بهسممختی و با تمرین
ز یاد یاد گرف ته بودم او برای هرکدام یک قا عده میگ فت و این برای من خیلی
ً
تعجبآور بود که چطور همۀ این مطالب قاعده دارد و من ا صال فکر نمیکردم زبان
اینقدر قاعده دا شته با شد .پ وقتی اعالم کردند برای کنکور دورۀ زبان شنا سی
من تصمممیم گرفتم که زبانشممناسممی بخوانم .کتابها را خواندم و به جلسممه کنکور
رفتم .روز کنکور خیلی ترسیده بودم به این دلیل که همة کسانی که آنجا بودند خیلی
ماهر بودند ،به سالنهای سخنرانی رفته بودند ،سخنرانیهای آقای دکتر باطنی را
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 دکتر شههارام مد خ ابابانی :به نام ادا .اانم دکتر ابلی اوشههلامبم که د
ادمت شههما هیههتبم .امروز دوشهه ه  26فرو دین  1398اسههت و این افترا ا
دا یم که د ادمت شما باشبم و این مصاح ه ابلی دوستانه و اودمانی و برای
ً
سؤاالت ن ی تا تر ص صی ا داشته با شبم .ساعت یک و پانزده دقبقه بعدازظار
ً
اسههت و من میاواهم با اومبن سههؤال شههروک ک م .ماًا تا یرچۀ مرتصههرا از
زندگیتان بًرمایبد.

واژه واژه زندگی
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گوش کرده بودند ،همۀ اسمتادها را میشمناختند و راجعبه آنها حرف میزدند .یک
نفر میگفت من چهار سال ا ست که دارم درس میخوانم ،دیگری میگفت من پنب
ً
سال است که میخوانم .من با خودم گفتم من هیچ شانسی ندارم ولی چون معموال
سرسخت و یکدندهام ،سالن جلسه را ترک نکردم و چه کار خوبی کردم (با خنده).
آن جا ما ندم و کنکور را شمممرکت کردم .خانم دکتر آموز گار آن موقع رئی گروه
زبان شنا سی و گروه زبان شنا سی تاریخی دان شگاه تهران بودند .ای شان به جل سه
آمدند و گفتند اگر چیزی بلدید بنویسممید ،داسممتان ننویسممید چون اینها را ما قبول
نمیکنیم ،فقط مطالبی را که بلد هسممتید بنویسممید .خیلی ترسممیده بودم ولی همۀ
چیزهایی که بلد بودم را نوشتم .و بعد اسمم جزو پذیرفته شدگان بود .برای مصاحبه
هم رفتم و در مصاحبه قبول شدم .مرحوم دکتر حقشناس ،مرحوم دکتر ثمره و آقای
دکتر علیاشممرف صممادقی در جلسممۀ مصمماحبه بودند .س م االیی از من کردند و من
جواب دادم و خوشبختانه از آن خان هم گذشتم و وارد دورۀ زبان شناسی شدم .من
ً
در کالس معموال خیلی صحبت نمیکردم ،چون آنقدر شیفتۀ این درسها بودم که
دلم نمیخواسممت زیاد حرف بزنم .وقتی هم که شمماگردها زیاد صممحبت میکردند و
اظهارنظر میکردند راستش کمی دلخور می شدم که حیف این وقت ما است ،کاش
بگذراند استادها صحبت کنند .درسم تمام شد و وقتی روزهای آخر دوره بود ،اولین
دورۀ دکتری زبانشمناسمی بعد از انقالب اعالم شمد .من داوطلب شمدم و با یکی از
دوستانم برای امتحان دکتری رفتم .دو نفر دیگر از کسانی که بودند به جلسه نیامدند
ً
و میگفتند چون دورۀ اول است حتما خیلی سخت میگیرند و امکان ندارد ما قبول
شویم .ولی من رفتم و آنجا هم پذیرفته شدم و وارد دورۀ دکتری شدم.
چه سامی بود استاد؟

سال 13۶7

سرت بود؟ شرکتک ده زیاد بود؟

به ن سبت تعدادی که میپذیرفتند بله شرکتکننده زیاد بود .اما تفاوتی ه ست میان
ک سانی که بین دورههای کار شنا سی ،کار شنا سی ارشد و دورۀ دکتری شان فا صله
میافتد با کسانی مثل من که بالفاصله از کالس دورۀ کارشناسی ارشد میخواهند
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وارد دورۀ دکتری شوند و آن تفاوت این است که ما کتابهای جدید را خوانده بودیم
و با مطالب جدیدتر آشنا بودیم و درنتیجه شان قبولیمان هم بیشتر بود .چهار نفر
را پذیرفت ند .همدوره های من را میشممم ناسممم ید :آ قای دکتر صمممفوی ،آ قای دکتر
غالمعلیزاده که در دانشگاه رازی کرمانشاه بودند ،و خانم دکتر نعمتزاده .ما چهار
نفر دورۀ خیلی خوبی باهم داشتیم و درسمان را خواندیم.
سختی؟! را ستش وقتی چیزی را دو ست داری ،سختی آن را به تن میخری.
ً
یعنی آدم اصال به نظرش نمیآید که سخت است ،شب باید بیدار بماند ،ساعتهای
کارش خیلی زیاد ا ست؛ همهچیز با یکجور ع شق پیش میرود .وقتی با ع شق و
ً
عالقه پیش میروی حتما موفق می شوی .من درسهایم را خواندم و بعد رسیدم به
مرحلۀ رسمماله .رسممالهام را دربارۀ موضمموعی انتخاب کردم که در کالس آقای دکتر
دبیرمقدم با آن آ شنا شده بودم .عنا صری بودند که در زبانهای دیگر مورد مطالعه
قرار گرفته بودند ولی در فارسمممی کسمممی به این ها توجه نکرده بود .وقتی من گفتم
می خواهم درمورد این موارد تحقیق کنم به من گفت ند که در این مورد چیزی پ یدا
نمیکنی ،چون گفته بودم میخواهم راجعبه ضمممیرهای متصممل تحقیق کنم .گفتند
ضمیرها دو گروهاند ،یک گروه آزاد و یک گروه وابسته؛ چیز دیگری ندارد که دربارۀ
آن تحقیق کنی .من گفتم اینها رفتارهایشان با بقیه فرق میکند ،فقط اینها نیستند
و ع ناصمممر دیگری هم هسمممت ند .گفت ند مطمئنی آن قدر مط لب داری که بتوانی
درموردش تحقیق کنی؟ من خیلی با اطمینان و قوت قلب گفتم بله .گفتند باید ما را
قانع کنی .برای اینکه اسممتادان را قانع کنم ،به وزارت علوم رفتم .آن زمان مثل االن
نبود که همهجا کامپیوتر با شد و همه در خانههای شان کامپیوتر دا شته با شند .یک
کامپیوتر بزرگ مرکزی داشمممتند .به بخش تحقیقات و دفتر تحقیقات و برنامهریزی
رفتم و به متخ ص صی که پ شت کامپیوتر بود گفتم میخواهم راجعبه این عنا صر در
فارسممی تحقیق کنم و ببینم آیا کسممی در این زمینه در دنیا کاری کرده اسممت یا نه.
ً
لغت های انگلیسمممی آن عناصمممر را به ایشمممان میگفتم .مثال گفتم « »syntaxکه
نمیدانست « »syntaxچیست .گفتم نحو .گفت نحو یعنی چه؟ چون او متخصص
ً
کامپیوتر بود و اصمممال اطالعاتی در این زمینه ها نداشمممت .گفتم نحو یعنی درمورد

