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چكيده
ــوند مبحث گسترده اى  ــه با پيشوند و پس ميانوند در مقايس
ــت، لذا در كتاب هاي دستور زبان فارسي قديم و جديد  نيس
كم تر مورد بحث قرار گرفته است. ميانوند عمدتاً گونة واحدي 
دارد و از آن براي دعا، تعديه، اشتقاق و... استفاده شده است.

آنچه از نظرتان مي گذرد آغازي براي پژوهش و بررسي مجدد 
ــت، به اين اميد است كه عالقه مندان و دبيران زبان و  آن اس
ادب فارسي با تحقيق نقادانة خود آن تنقيح و تكميل نمايند.

كليد واژه ها:
وندهاي فارسي، ميانوند، دعا، تعديه، مخّفف، ّممال.

مقدمه
ــت و عمدتاً گونة واحدي  ــث ميانوند كه فاقد تنوع اس مبح
دارد (برعكس پيشوندها و پسوند ها كه گونه هاي متعدد دارند)، 
تاكنون به دليل همين محدود بودنش كم تر مورد توجه قرار 
گرفته است. توّرقي در كتاب هاي دستور زبان فارسي قديم و 
جديد اين واقعيت را تأييد مي كند. دبيران زبان و ادبيات فارسي 
نيز، با تأثيرپذيري از چنين پيش زمينه اي، به اين مبحث كم تر 
مي پردازند و در كالس هاي درس يا در نشست هاي مرتبط با 
درس دستور زبان اين مقوله به وضوح و گستردگي مباحثي 
ــوندها تدريس نمي گردد و يا بررسي  ــوندها و پس چون پيش
نمي شود و بعضاً نيز، با طرح مثال هاي غيرمرتبطـ  همان طور 

كه در ادامه اشاره خواهد شدـ  بر ابهام آن مي افزايند.
پيشينة دانشگاهي اين مبحث نيز اين چنين بوده است. از 

ــدن جّدي آن در كالس هاي دورة ليسانس  جمله مطرح نش
ــوي استاداني چون دكتر محمد  ــي از س زبان و ادبيات فارس
معين و دكتر پرويز خانلري در دهه هاي چهل و پنجاه و هم 
چنين در دوره هاي فوق ليسانس و دكتراي دهه هاي اخير از 
سوي استادان معاصر، بيانگر هم سطح نبودن اين مبحث با 
ــوندها بوده است. مثال هايي هم كه  مباحث پيشوندها و پس
ــد، نيز «دربه در،  ــان براي ميانوند آورده ان بعضي دستورنويس
ــوي صاحب نظران اين  ــر، گفت وگو، رستاخيز» از س سرتاس
ــده و  ــت اعالم ش ــيدورد نادرس مباحث، از جمله دكتر فرش

ميانوند نبودن آن ها به اثبات رسيده است.
ــي  ــال پيش نيز، كه راهنماي ويرايش مواد آموزش چند س
سازمان پژوهش در مرحلة آزمايشي بود و در بخش ضمائمش 
اين مبحث به اختصار مطرح شده بود، موضوع ميانوند مورد 
نقد و بررسي آقاي دكتر علي اشرف صادقي استاد دستور زبان 
ــتان زبان و ادب فارسي قرار  فارسي و عضو محترم فرهنگس
گرفت و ايشان، ضمن تأييد كلّّيت بحث، اظهار داشتند: «تنها 
موردي كه در فارسي ميانوند داريم در افعالي مانند برگشتن 
ــتن ← نشاستن است كه براي تعديه به  ← برگاشتن و نشس
ــط ريشه (به وسط ريشه با تأكيد، كه شرط  يك «ā» به وس

ميانوند بودن همين است) افزوده شده است.»
ــي در اين  ــده اقدام به پژوهش ــن مقدمه، نگارن ــا طرح اي ب
خصوص را مناسب و در خور مي داند و اينك آنچه از نظرتان 
ــت. قطعاً عالقه مندان و  ــذرد آغازي بر اين پژوهش اس مي گ
ــي هاي علمي بيشتر خود  ــگران دستور زبان با بررس پژوهش
ــناختة  مي توانند محتواي اين مقاله را نقد كنند و ابعاد ناش
ــي و شناسايي نمايند. در اين پژوهش به  اين مبحث را بررس



آموزش زبان و ادب فارسى
ــز 1390 0/پاييـ ـــمارة 1 ــــ 1شـ

65

بررسي واژه هايي پرداخته ايم كه مصوت بلند «آ= ā» در ميان 
آن ها يا نقش الحاقي دارند و اضافه شده اند يا اصلي هستند و 
به حذف يا تغيير انجاميده اند و چنين نمونه هايي را با تسامح 
و توّسعـ  با توجه به تعريف آقاي دكتر صادقيـ  زيرمجموعة 
واژه هاي ميانوندي آورده ايم و به نظر مي رسد چنين واژه هايي 
در حوزة وندهاي فارسي جايگاه مطلوب خود را يافته اند. ضمناً 
ــوندها هميشه مشتق ساز نيستند و گاهي  همان طور كه پس
ــامگاهان، مصنوعي)  نقش صرفاً تقويت معنا دارند (مانند ش

ميانوند هم گاه اين چنين است (مانند پيراهن، دامان).

نقش «وند»ها
ــيط واژة  ــت كه معموالً با يك واژة بس ــد» تكراري اس «ون
ــتق، مشتق ديگري  ــازد. گاهي هم با واژة مش مشتق مي س

ساخته مي شود و سه گونه اند: 
ــوندي: با هنر، هموطن (پيشوند با، هم + واژه هاي  الف) پيش
ــيط هنر، وطن)؛ نابينا، بي پايه (پيشوند نا، بي + واژه هاي  بس

مشتق بينا، پايه)
ــوندي: توانمند، نمكدان (پسوند مند، دان + واژه هاي  ب) پس
ــونِد ي، ار+  ــي، برخوردار (پس ــيط توان، نمك)؛ بي پناه بس

واژه هاي مشتق بي پناه، برخورد)
ــد، رحمت كناد (ميانونِد آن، آ + واژه هاي  ج) ميانوندي: دوان
بسيط دويد، كند)؛ پوشاننده، خورانده (ميانونِد آن + واژه هاي 

مشتق پوشنده، خورده)

مشتق، مركب و مشتقـ  مركب 
در واژة مشتق الزاماً يك واژة پايه و يك تكيه وجود دارد، با 

اين توضيح كه تكية آن به پيشوند يا پسوند منتقل مي شود 
(همكار، كارمند) و در ميانوند منتقل نمي شود (كناد). در واژة 
مركب حداقل دو واژة پايه و دو تكيه وجود دارد و تكية آن ها 
به يك تكيه (تكية آخر) تقليل مي يابد (جوان مرد، شتر گاو 
ــتق  ــگ). اگر در واژة مركب يك يا چند واژة پاية آن مش پلن
باشند (نه بسيط)، به چنين تركيبي مشتقـ  مركب مي گويند 

(عدل گستر، دانش آموخته). 
واژة مركب به شكل هاي زير ساخته مي شود: 

ــوهر (به جاي  1. مضاف و مضافٌ اليه مخفف: پدرزن، مادرش
پدرِ زن، مادرِ شوهر)

2. موصوف و صفت مقلوب: جوان مرد، بزرگ راه (به جاي مرد 
جوان، راه بزرگ)

3. تكرار واژة پايه: كم كم، ُخرد ُخرد، جيك جيك
ــر، دورادور،  ــه): سرتاس ــش نما (حرف اضاف ــراه با نق 4. هم
گفت وگو، دربه در (در بعضي از كتاب هاي دستور اين مثال ها 
براي نشان  دادن ميانوند آمده است كه صحيح نيست و اين ها 

مركب هستند نه مشتق، زيرا بيش از يك واژة پايه دارند.)

گونه و نقش ميانوند
 «ā=ميانوندـ  همان طور كه اشاره شدـ  تنها با گونة واحد «آ
ــود  به كار مي رود و بعضاً «ن» يا «ني» هم به آن اضافه مي ش
(كناد، دواند و دوانيد، در اصل كند، دويد). الحاق اين ميانوند 
ــخص مفرد) يا تعديه (در  ــوم ش در افعال موجب دعا و در س
همة اشخاص فعل) مي شود و در اسم ها يا مشتق ساز است يا 
براي تقويت معناست يا صرفاً بنابر ضرورت هاي شعري است 

و نقشي ندارد.
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مبحث ميانوند 
كه فاقد تنوع 
است و عمدتاً 
گونة واحدي 
دارد، تاكنون 
به دليل همين 
محدود بودن 
كم تر مورد 
توجه قرار 
گرفته است

الحاق اين 
ميانوند در 
افعال موجب 
دعا يا تعديه 
مي شود و 
در اسم ها يا 
مشتق ساز 
است يا براي 
تقويت معناست 
يا صرفاً بنابر 
ضرورت هاي 
شعري است و 
نقشي ندارد

در واژه هايي كه «آ= ā» جزء اصلي آن هاست (الحاقي نيست 
و نقش ميانوندي ندارد)، مانند «راه، ركاب» اما به دليل داشتن 
ــت حذف و تغيير، به گونة ديگري درمي آيند (مخفف يا  قابلي
ُممال مي شوند: ره، ركيب)، ما باز اي آن (آ= ā)، يعني مصوت 
ـَ = a» و ُممال الف «ي» نقش ميانوندي دارد و مي توان  كوتاه «

اين موارد را نيز واژه هاي ميانوندي به حساب آورد.

كاربردهاي ميانوندي 
1. دعا: اين ميانوند فقط براي سوم شخص مفرد فعل مضارع 

به كار مي رود و محدود است، از جمله: 
خدا او را رحمت ُكناد، دست مريزاد (مريزد)، مبيناد، نشنواد، 
ــاد (زِيَد)، زنده باد (= بُواد)، چنين مباد (َمُبواد)،  نرواد، دير زي

مبادا، هرچه باداباد!
ــت و  ــت ← برگش ــه: اين ميانوند در دو فعل برگاش 2. تعدي
نشاست ← نشست، سابقة كاربرد دارد ولي امروز رايج نيست و 
به نظر آقاي دكتر صادقي تنها نمونه هاي موجود براي ميانوند 
هستند. اما در مثال هايي مانند خنداند، رساندم، مي لرزاندند، 
ــانيدم،  ــانديد ... و گونة ديگر آن ها، يعني خندانيد، رس پوش

مي لرزانيدند، پوشانيدند... كاربردي فعال دارد.
ميانوند تعديه در هر سه زمان فعل و در همة اشخاص به كار 
ــد تعديه را نمي پذيرد).  ــي رود (البته هر فعلي لزوماً ميانون م
ــتند، مانند او كودك  ــي از اين فعل ها يك مفعولي هس بعض
را دواند (دوانيد) يا خنداند (خندانيد) و بعضي دو مفعولي اند 
و يكي از مفعول ها معموالً به صورت متّمم ظاهر مي شود: او 
به كودك غذا را خوراند (خورانيد)، او لباس فرزندش را به او 

پوشاند (پوشانيد).
3. صفت فاعلي (تعديه): دواننده ← دونده، لرزاننده ← لرزنده، 

لغزاننده ← لغزنده، پوشاننده ← پوشنده ...
4. صفت مفعولي (تعديه): دوانده و دوانيده ← دويده، خورانده 

و خورانيده ← خورده، پاشانده و پاشانيده ← پاشيده و...
ــه: بعضي از افعال اين مياموند رامي پذيرند اما به  5. غيرتعدي
ــراي مثال: قلم ها  ــوند. ب تعديه يا تغدية مجدد منجر نمي ش

ــمر (شماردن ← شمردن) يا پيغام را  را بشمار= قلم ها را بش
بسپار= پيغام را بسپر (سپاردن ← سپردن).

ــاز غيرفعال: واژه هايي مانند نگار ← نگر، گذار ←  6. مشتق س
ــاخته  ــر (باردادن ← بردادن) با اين ميانوند س ــذر، بار ← ب گ
ــتر نمونه هاي ديگري از اين نوع  ــي بيش ــده اند و با بررس ش
مشتق سازي را مي توان يافت. البته در فارسي امروز اين نوع 

مشتق سازي فعال نيست.
ــد در بعضي واژه ها فاقد نقش  ــي يا زائد: اين ميانون 7. تقويت
جديد است ولي موجب تقويت در معنا شده است: پيراهن ← 

پيرهن، دامان ← دامن، بي شمار ← بي شمر ...
توضيح: كلماتي مانند سالمتي، مصنوعي، كه پسوند اشتقاق 
ــالمت و مصنوع اند، با تقويت  ــه ترتيب به معني س ــد، ب دارن
ــالمت] شما هستم.  ــتر (جوياي سالمتي [= س معنايي بيش
ــد از دندان مصنوعي [= مصنوع] استفاده كند)، به  ناگزير ش
نظر مي رسد اين ميانوند نيز در چنين واژه هايي نقش تقويتي 

با گونة برابر داشته باشد.
ــت و تنها  ــن ميانوند در بعضي واژه ها فاقد نقش جديد اس اي
بنابر ضرورت هاي شعري تغيير يافته اند: پيراهان ← پيراهن، 
ــتن، خامياز ← خميازه (مثال ها در مثنوي  ــتان ← آبس آبس

مولوي به كار رفته اند).
اين نفس جان دامن بر تافته است 

بوي پيراهن يوسف يافته است 
دفتر ... بيت ...

درِد زه گر رنج آبستان بَُود 
بر جنين اِشكستن زندان بود                 (دفتر 3، بيت 3560)

آن چنان كز عطسه و از خاْمياز 
اين دهان گردد به ناخواهِ تو باز               (دفتر 4، بيت 3299)
ــاي بازرگان، پيمبر،  ــاي مخفف: با تأملي در واژه ه 8. واژه ه
ــور، رهبر، مهتاب و... مالحظه مي شود واژه هاي بازر  سلحش
ــالح، ره ← راه، مه ← ماه  ــلَح ← س ــازار، پَِيم ← پيام، ِس ← ب
ــد آ «= ā» به مصوت كوتاه ــق تبديل مصوت بلن و... از طري
ــكيل  ــده و گونه هاي رايج و فعالي را تش ــف ش ـَ (=a) مخف  



با دل بردگان  
فتح اهللا عباسى، تهران، رويش نو، 1387

كتاب دل بردگان مجموعه اى از خاطرات شيرين و درس آموز 
معلمانه است از شخصيت هاى بزرگ و نام آشناى روزگار ما. 
ــعر و نثر، آموزه هايى نغز و دل پذير  نكته هايى كه در قالب ش
را منتقل مى كند. اين كتاب در 179 صفحه تنظيم و تدوين 
شده است. نكات شيرين اين مجموعه قابل استفادة دبيران 

زبان و ادبيات فارسى در درون كالس و برون كالس است.

نغمه هاى معنوى  
محمد خداداد، انتشارات وارش وا، آمل 1387، 64 صفحه

گلبانگ حماسى  
محمد خداداد، انتشارات وارش وا، آمل 1389، 72 صفحه

آقاى محمد خداداد دبير خوش ذوق ادبيات فارسى است هر 
ــعار تغزلى، اخالقى، دينى و اجتماعى است.  دو مجموعه اش

يكى از سروده هاى شاعر:
به دشمن بگوييد كاين سرزمين

سرسركشان زير سنگ آورد
هر آن كس كه دارد خيالى گزاف

به جنگش هزاران پلنگ آورد

دردهاى ُسكرآور  
سلمان عيسائى، انتشارات آمه، 1388، 120 صفحه

ــلمان عيسائى متولد 1353 نخستين مجموعه شعر خود  س
ــعر كالسيك،  ــكرآور و با 86 قطعه ش را با عنوان دردهاى س
ــت آن چه مى خوانيد  ــانده اس ــپيد به چاپ رس نيمايى و س

آخرين شعر اين دفتر است.
عبور از ميان سيب ها

براى ديدنت/ گذشتم از ميان آتش و خون/  و رسيدم
به مرز ديوانگى/ جنون/ گذشتم از باغ هاى رنگارنگ

از ميان سيب هاى قشنگ
سيب هاى سرخ و سفيد و وسوسه انگيز

آرى آرى/ گذشتم از پاييز/ و رسيدم به آب و آينه ها
و ناگهان ديدم/ در آن حيرت/ در آن سكوت بى واژه

كه من/ منى گم شده بودم/ تو ام
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ــت و مي توان  داده اند. اين تبديل ها دقيقاً مياني و دروني اس
ــي از  ــت. واژه هاي مخفف ناش ــن موارد را ميانوندي دانس اي
ـُ = o) نيز به  تبديل مصوت بلند «او= u» به مصوت كوتاه (
همين مجموعه مربوط مي شوند: بُد ← بود، ُكه ← كوه، انُده 

← اندوه، خاُمش ← خاموش و... 
ما سميعيم و بصيريم و خويشم 

با شما نامحرمان ما خاُمشيم                 (دفتر 3، بيت 1019)
9. واژه هاي ُممال: با تبديل مصوت بلند مياني آ (= ā) به مصوت 
ــده اند،  بلنِد اي (=i) گونه هاي ديگري از آن ها رايج و فعال ش
مانند ركيب ← ركاب، سليح ← سالح، مزيح ← مزاح، عتيب 
← عتاب، حسيب ← حساب، جهيز، جهاز، احتريز ← احتراز، 

خزينه ← خزانه، كتيبه ← كتابه، اسليمي ← اسالمي و...
اين واژه ها را نيز مي توان ميانوندي دانست. اكثر اين نمونه ها 
ــه كار رفته اند، از جمله  ــي به صورت قافيه ب در ادبيات فارس

سعدي در غزلي به مطلِع 
پيوند روح مي كند اين باد مشك بيز 
هنگام نوبت سحرست اي نديم خير

گويد: 
ور دوست دست مي دهدت هيچ گو مباش

خوش تر بَُود عروِس نكو روي بي جهيز 
گر تيغ مي زني پسر اينك وجود من 

عّيارِ مّدعي كند از دشمن احتريز
و موالنا مي گويد: 

هم چنين مي بود تا كشف حبيب 
تا بيابيد آن گهر را او ز جيب                (دفتر 5، بيت 3540)

نتيجه گيري
ــا الحاق يا حذف و تغيير مصوت بلند آ (=--) در مياِن واژة  ب
ــكل مي گيرد و با توجه به  پايه كاربردهاي متعدد ميانوند ش
ــي  ــواهد فراوان اين واژه ها جا دارد اين بحث مورد بررس ش

مجدد قرار گيرد.


