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                درس نوزدهم 

مرجع شناسى

به نمودار مرجع شناسى توّجه کنىد:
مراجع تحقىق

نوشتارى

چاپى

دىدارى و

نوارهاى راىانه فىلم، عکس و 

کتاب هاى 
  مرجع

غىرچاپى

ماهنامه ها

فصل نامه ها

گاهنامه ها

جزوات

روزنامه ها

هفته نامه ها

کتاب هاى 
غىرمرجع

کتاب ها

 مراجع اصلى

چکىده ها

کتاب شناسى ها

فهرست ها

شنىدارى

صوتى

وىژه نامه ها

مراجع فرعى 
       )رابط(

نماىه ها سرگذشت 
   نامه ها

سال نامه ها

اطلس هاى 
جغرافىاىى

پىمان نامه هاسنگ نوشته ها طومارها و 
نسخه هاى خّطى   لوح ها

اسناد امالک، 
احوال و اختراع

  داىرة المعارف ها

فرهنگ ها

و ت  مجاّلّ
نشرىــات

افرادموثق  
اسالىدو مّطلع
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براى  که  آموختىد  و  شدىد  آشنا  تحقىق  روش  و  مرجع شناسى  با  گذشته  سال  در 
انجام دادن هرگونه پژوهش، باىد ابتدا منابع آن را بشناسىم و به آنها مراجعه کنىم. همچنىن 
آموختىد که اىن مراجع گوناگون و متنّوع اند و اىن تنّوع را بر روى نمودار دىدىد. عالوه 
بر اىن، با برخى فرهنگ ها و واژه نامه هاى مشهور نىز آشنا شدىد. در اىن درس شما را با 

بخش دىگرى از منابع آشنا مى کنىم.

1( داىرة المعارف ها
داىرة المعارف، عنوان عمومى همٔه کتاب هاىى است که حاوى ُزبده اى از همٔه رشته هاى 
علوم انسانى ىا رشته اى معّىن هستند. آثارى چون احصاء العلوم فارابى و الفهرست ابن ندىم 

که نوعى داىرة المعارف چند دانشى هستند، قرن ها پىش نگاشته شده اند.
تألىف داىرة المعارف به شىوهٔ نوىن آن، ابتدا درقرن هفدهم در اروپا رواج ىافت. اىن کار 
در اىران از پنجاه سال پىش با ترجمٔه »داىرة المعارف اسالم« به کمک گروهى از دانشمندان 

آغاز شد.داىرة المعارف هاى مهّم فارسى عبارت اند از:
دکتر غالمحسىن  سرپرستى  به  داىرة المعارف  اىن  فارسى:  1/1(  داىرةالمعارف 
وىژگى هاى  از  شد.  چاپ  مجلّد  سه  در  نوىسندگان  از  تن   43 همکارى  با  و  مصاحب 
داىرة المعارف فارسى، دّقت علمى، نوجوىى، ابتکار و انتخاب واژگان فارسى است. با هم 

به مدخلى از اىن داىرة المعارف رجوع مى کنىم:



  134 

1/2( دانشنامۀ اىران و اسالم: کار تدوىن دانشنامٔه اىران و اسالم در سال 1354 
زىر نظر احسان ىار شاطر آغاز شد و بخشى از مقاالت حرف »الف« آن نىز به چاپ رسىد. 
هم زمان با پىروزى انقالب اسالمى اىن کار متوّقف شد اّما پس از انقالب در خارج از کشور 
کار تدوىن و تکمىل آن ادامه ىافت. اىن دانشنامه شامل اطاّلعات فشرده اى در تارىخ و 

فرهنگ و تمّدن اىران و جامعٔه اسالمى از کهن ترىن اىّام تا عصر حاضر است.
با هم به ىک مدخل از اىن داىرة المعارف مراجعه مى کنىم:
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1/3( دانشنامۀ جهان اسالم: در سال 1362 به دعوت حضرت آىت ا… خامنه اى 
)رئىس جمهور وقت( گروهى از علما و دانشمندان در بنىاد داىرة المعارف اسالمى گرد آمدند 
و کار تدوىن و تألىف اىن دانشنامه را از حرف »ب« آغاز کردند. موضوع عمده مقاالت اىران، 
اسالم و ادب فارسى است که از منابع معتبر و داىرة المعارف هاى مهّمى چون داىرة المعارف 
اسالم، داىرة المعارف اىرانىکا و … استفاده شده است. نام نوىسندگان و منابع دقىق مقاله  
در پاىان هر مدخل و مشّخصات دقىق کتاب شناختى آن در پاىان هر مجلّد ذکر مى شده است.
دّقت علمى، کوتاهى و فشردگى مقاالت، وىراىش ادبى و علمى، از وىژگی هاى اىن 

داىرة المعارف است. با هم به مدخلى از اىن داىرة المعارف رجوع مى کنىم:
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1/4( داىرة المعارف بزرگ اسالمى: مرکز داىـرة المعارف بـزرگ اسالمى در سال 
1362 در تهران تأسىس شد. هم اکنون، متخّصصان و محّققان رشته هاى مختلف علمى در اىن 
مرکز، دست اندرکار تدوىن بخش »الف« داىرة المعارف خود به دو زبان فارسى و عربى هستند.

با هم به ىک مدخل از اىن داىرة المعارف مراجعه مى کنىم:
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     مطالعۀ آزاد
عالوه بر داىرة المعار ف هاى عام که به آنها اشاره کردىم، برخى داىرة المعارف ها 

در رشته اى خاص و براى مخاطبانى خاص نوشته مى شوند؛ چون:
1( داىرة المعارف تشّىع، زىر نظر احمد صدر حاج سّىد جوادى، کامران 

فانى، بهاء الّدىن خّرمشاهى، بنىاد اسالمى طاهر، 1366.
سال  از  کودک؛  کتاب  شوراى  نوجوانان،  و  کودکان  فرهنگ نامٔه   )2

1364 تاکنون 4 جلد از حرف »الف« آن منتشر شده است.
3( فرهنگ نامه، نوشتٔه برتا مورىس پارکر، ترجمه به فارسى زىر نظر رضا 

اقصى که 18 جلد آن ترجمه شده است.
4( فرهنگ اصطالحات جغرافىاىى، احمد آرام و دىگران، تهران، 1338.
5 ( فرهنگ معارف اسالمى، دکتر سّىدجعفر سّجادى، 4 جلد، شرکت 

مؤلّفان و مترجمان.
6 ( فرهنگ موضوعى قرآن مجىد، کامران فانى، بهاء الّدىن خّرمشاهى، 

فرهنگ معاصر، تهران، 1364.
7( واژه نامٔه رىاضى و آمار، انجمن رىاضى اىران، تهران.

8 ( فرهنگ سخنوران، عبدالّرسول خّىام پور، تبرىز، 1340.
9( داىرة المعارف ادبى، عبدالحسىن سعىدىان، تهران، 1352.

10( گىاه شناسى مصّور، پ، قورنىه، تهّىه و تنظىم احمد کوپاهى، تهران، 
  .1348

2( سرگذشت نامه ها
جملٔه  از  مى شود؛  بىان  بزرگان  و  دانشمندان  حال  شرح  کتاب ها،  اىن گونه  در 

سرگذشت نامه ها مى توان به کتاب هاى زىر اشاره کرد:
2/1( معجم االدبا، نوشتٔه ىاقوت حموى )متوفّى 626 ق.(.
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ـ  1954 م.(. 2/2( َاألعالم، خىرالّدىن ِزِرکلى، 10 جلد )چاپ 1959ـ
2/3( رىحانة األدب، محّمدعلى مدّرس )6 جلد(، تبرىز.

2/4( تارىخ رجال اىران، مهدى بامداد، تهران، زوّار 1347.
2/5( چشمٔه روشن، دکتر غالمحسىن ىوسفى، انتشارات علمى.

2/6( تذکره هاى فارسى )مثل لباب األلباب عوفى، تذکرة األولىاء عطّار، نفحات األنس 
جامى و …(.

مؤسسٔه   بىرشک،  احمد  سرپرستى  به  ترجمه ،  دانشوران،  علمى  زندگى نامٔه   )2/7
مطالعات علمى و فرهنگى، پژوهشگاه.

3( منابع فرعى )فهرست ها، کتاب شناسى ها، چکىده ها(
از جمله منابع مهّم رابط در امر تحقىق، فهرست مقاالت و کتاب شناسى و چکىده ها 
هستند که فهرست تمامى کتاب ها و مقاالت به صورت موضوعى ىا الفباىى با ذکر مشّخصات 
کامل در آنها درج شده است؛ مثالً، اگر بخواهىم دربارٔه حافظ تحقىق کنىم، با مراجعه به 
اىن فهرست ها، به کتاب ها و مقاالتى که تاکنون در اىن باره نوشته شده است دست مى ىابىم. 

آن گاه از آنها به عنوان منابع تحقىق استفاده مى کنىم.
مهم ترىن فهرست ها و کتاب شناسى ها عبارت اند از:

نظارت  با  »نماىه«  اطالع رسانى  و  فرهنگى  که مؤسسٔه  نرم افزارى است  نماىه،   )3/1
کتابخانه هاى عمومى کشور، تولىد کرده است. بزرگ ترىن بانک مطالب نشرىات کشور را 
در اختىار دارد و دسترسى زود و آسان به اطالعات مقاله شناختى ده ها هزار مقاله، نقد و 
گفت وگو را با انواع جست وجوهاى پىشرفته فراهم مى کند. مهمّ ترىن قابلىت اىن نرم افزار، 
دسترسى به متن همٔه اىن مقاالت است. در تمام کتابخانه هاى عمومى و بسىارى از مراکز 

علمى، فرهنگى و دانشگاهى از اىن نرم افزار، مى توانىد استفاده کنىد. 
3/2( فهرست کتاب هاى چاپى فارسى، تألىف خان بابا ُمشار که تمامى کتاب هاى چاپ 

شده را تا سال 1345 به  ترتىب الفباىى دربر مى گىرد.
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تاکنون پنج جلد آن چاپ  اىرج افشار که  به کوشش  3/3( فهرست مقاالت فارسى 
شده است. اىن مجموعه، مقاالت چاپى مطبوعات کشور را از سال 1339 تا 1370 شامل 

مى شود. شىؤه تنظىم مجموعٔه ىاد شده، موضوعى است.
3/4( کتاب شناسى توصىفِى کودکان و نوجوانان، شامل سه جلد در معّرفى کتاب هاى 
منتشر شده براى کودکان و نوجوانان )از سال 1357 تا 1371( توسط کانون پرورش فکرى 

کودکان و نوجوانان چاپ شده است.٭

4( منابع دىدارى و شنىدارى
با پىشرفت صنعت و فّناورى و گسترش فنون ارتباطات، اکنون رسانه هاى دىدارى و 
شنىدارى مثل نوارهاى صوتى، لوح هاى فشرده )دىسکت(، نوارهاى فىلم، عکس و اسالىد، 
مىکروفىلم٭٭، راىانه به کمک محّققان آمده اند تا سرعت و دّقت پژوهش ها را افزاىش دهند. 

5 ( راىانه
در سال هاى اخىر، آنچه بىش از همه بر روند تحقىقات تأثىر گذاشته، منابع راىانه اى 
است. تا آنجا که اىن منابع، در زمرٔه منابع مهّم تحقىق درآمده است. راىانه مى تواند تمامى 

واحد  به ىک موضوع  تنها  که  دارند  نىز وجود  کتاب شناسى هاى خاص  عام،  کتاب شناسى هاى  بر  ٭ ( عالوه 
مى پردازند؛ مثل:

1( کتاب شناسى فىزىک، فرىده عّصاره، تهران، وزارت فرهنگ و آموزش عالى، مرکز اسناد علمى اىران، 1367.
2( کتاب شناسى توصىفى روان شناسى، حسىن احدى، مشهد آستان قدس رضوى، 1366، کتاب شناسى تارىخ 

اىران.
3( کتاب شناسى تمّدن اىران، 3 جلد، دانشگاه تهران، 1351.

4( کتاب شناسى حقوق، حمىد مقّدم فر، تبرىز، 1372.
5 ( کتابنامٔه مولوى، صدىق بهزادى، تهران، مؤّسسٔه تحقىقات و برنامه رىزى علمى و آموزشى، 1352.

٭٭( کتابخانه هاى معتبر، براى حفاظت از اسناد مهّم چاپى و خطّى، از آنها عکس بردارى مى کنند و عکس ها 

را روى نوارهاى کوچکى به نام مىکروفىلم در اختىار محّققان قرار مى دهند.
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اطاّلعات مربوط به کلّّىٔه منابع تحقىق از جمله فهرست ها، کتابنامه ها، فرهنگ ها را بر روى 
آنها را هر موقع  لوح فشرده )دىسکت( ضبط کند و در کمترىن حجم و کوتاه ترىن زمان 
داده ها،  ذخىره سازى  روش هاى  از جدىدترىن  ىکى  بگذارد.  ما  اختىار  در  بخواهىم،  که 

ذخىره سازى نورى است.
لوح فشردٔه نورى با ظرفّىت گستردٔه ذخىره سازى خود قادر است صدها هزار صفحه 
اطاّلعات را فقط بر روى ىک صفحٔه کوچک ضبط کند. براى مثال، اکنون تمامى لغت نامٔه 

دهخدا )14 جلدى جدىد( روى ىک لوح فشرده ضبط شده است.
راىانه ها عالوه بر تصوىر، صدا را نىز ذخىره و بازىابى مى کنند. براى مثال، ىک لوح 
فشرده که حاوى اطاّلعات جامعى دربارهٔ جغرافىاى سىاسى و طبىعى و انسانى است، مى تواند 
هنگامى که پرچم ىک کشور را نشان مى دهد، سرود ملّى آن کشور را نىز پخش کند. امروزه 
شبکٔه وسىع اىنترنت، مراکز اطاّلعاتى سراسر دنىا را از طرىق راىانه هاى شخصى به هم وصل 
کرده است و شما مى توانىد با در اختىار داشتن ىک دستگاه راىانٔه شخصى، با همٔه مراکز 

اطاّلعاتى مهم در سراسر جهان ارتباط برقرار کنىد و اطاّلعات فراوانى به دست آورىد.
در روزگار ما، تمامى کتابخانه هاى دنىا به اىن سىستم اطاّلع رسانى مجّهز شده اند و 
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هر کسى مى تواند تمامى اطاّلعات الزم را دربارٔه موضوع مورد مطالعٔه خود، از طرىق راىانه 
کسب کند. حّتى بسىارى از کتابخانه هاى بزرگ و مهم از اىن طرىق به هم وصل شده اند و 

عالقه مندان مى توانند از امکانات آنها نىز در محّل خود استفاده کنند.

خودآزماىى
1( از ىک مرکز علمى، پژوهشى ىا کتابخانه اى بازدىد و منابع تحقىق آن را طبق نمودار درس 

بررسى کنىد. آنگاه نتىجه را گزارش دهىد.
2( با مراجعه به فهرست ها و کتاب شناسى ها، از تمامى مقاالت ىا کتاب هاى مربوط به ىکى از 

موضوعات دىنى، علمى، ادبى، فرهنگى، ورزشى، اجتماعى و … ىادداشت بردارى کنىد.
3( ىکى از منابع تحقىق معّرفى شده در درس را به کالس آورىد و به هم کالسان خود معّرفى کنىد.

4( نوع کلمات زىر را از نظر ساخت مشّخص کنىد.
کاردان، نمکدان، کارگاه، گلزار، گالب، گل سازى، گالب پاش، گل شهر، گل پوش، گلستان، گل دوزى.
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              درس بىستم 

ساختمان واژه )2(

ساختمان واژه هاى مشتق: واژٔه مشتق از ىک تکواژ آزاد و ىک ىا چند تکواژ 
وابسته تشکىل مى شود. تکواژ آزاد را »پاىه« و تکواژ وابسته را »وند« مى نامند.

»وند«ها را از نظر جاى قرار گرفتن آنها در ساختمان واژه، به سه نوع پىشوند، مىان وند 
و پسوند تقسىم مى کنند.

٭ مهم ترىن پىشوندها:
1( با

باادب، بااستعداد، بااىمان، باهنر، باسواد، بانشاط با + اسم ← صفت:  
2( بى

 بى سواد، بى درد، بى عالقه، بى استعداد بى + اسم ← صفت:  
3( نا

نامعلوم، نادرست، نامناسب، نامنظّم الف( نا  +  صفت ← صفت:  
ناباب، ناکام، ناشکر، ناسپاس، نافرمان ب(  نا + اسم ← صفت:  
ناشناس، نادار، نارس، ناىاب، ناتوان پ(  نا  + بن فعل ← صفت:  
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4( نـ
نشکن )لىوان نشکن(، نسوز )پنبٔه نسوز( نـ + بن فعل ← صفت:  

5( هم
هم درس، هم وطن، هم خانه، هم خانواده، هم عقىده. هم+ اسم ← صفت:  

٭ مهم ترىن پسوندها 
1( ى

تهرانى، زمىنى، کتابى، خوردنى، علمى، صنعتى،  الف(  اسم+ ى ← صفت: 
فّنى          

 »گى« گونه اى از »ى« است در واژه هاىى که به » ـه / ه« ختم مى شوند:   
خانگى، هفتگى، همىشگى، خانوادگى  

زىباىى، سفىدى، درستى، خوبى، درشتى ب( صفت+   ى ← اسم: 
 »گى« در اىن مورد نىز گونه اى از »ى« است: 

آلودگى، مردانگى، پىوستگى  
بّقالى، نّجارى، خّىاطى )اىـن واژه ها هم بر نام پ(  اسم +  ى ← اسم: 

عمل و حرفه و شغل داللت دارند و هم به مکان   
همان عمل، حرفه و شغل اطالق مى شوند(.      

2( گر
آهنگر، زرگر، کوزه گر، آراىشگر، کارگر اسم+  گر←اسم )صفت شغلى(: 

3( گرى
وحشى گرى، موذى گرى، ىاغى گرى، الابالى گرى صفت +  گرى←اسم: 
)تفاوت اىن نوع واژه ها با واژه اى مثل کوزه گرى  
اّما دارد.  کاربرد  به تنهاىى  کوزه گر  که  است  اىن   
بـه همىن   بـه کـار نمـى روند.  ىاغى گر و موذى گـر   
دلىل، در کوزه گرى تنها »ى« پسوند مورد نظر است    

و در ىاغى گرى، »گرى«.(  
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4( ـّىت
شخصّىت، جمعّىت، موقعّىت، مالکّىت، انسانّىت، اسم/صفت + ـّىت←اسم: 
مسـئولـّىـت، مـأمـورىّـت، مـرغـوبّىت )تکواژ پاىٔه   

اىن واژه ها، عربى است(.  
5( ار

کـردار، رفـتـار، کـشـتـار، گفتار، نوشتار، دىدار، بن ماضى +  ار ←اسم: 
ساختار، شنىدار  

استثنائاً اىن واژه ها صفت اند:  
 گرفتار، برخوردار  

6( ـه / ه
الف(  بن ماضى + ـه/ ه  ← صفت مفعولى:افسرده، گرفته، رسىده

پوشه، ستىزه،  اندىشه،  لرزه،  گرىه،  ناله،  خنده،  ب( بن مضارع + ـه/ه ← اسم:  
گىره، پىراىه، آوىزه، نماىه  

پاىه، دندانه،  لبه،  چشمه،  گردنه،  دهانه،  زبانه،  پ( اسم + ـه/ ه ← اسم: 
دسته، تىغه، زمىنه  

سفىده، شوره، سبـزه، سپىده، سىـاهه، دهه، پنجه،  ت( صفت + ـه/ ه ← اسم: 
هفته، هزاره  

7( ـِـ ش
روش، گوىش، بىنش، نگرش، آساىش، خورش، بن مضارع + ـِـ ش ← اسم: 

پوشش  
8( ان

گرىان، دوان، خندان، روان بن مضارع +  ان ← صفت/قىد: 
9( انه

صبحانه، شاگردانه، شکرانه الف( اسم + انه ←اسم: 
مردانه، زنانه، ساالنه، کودکانه، روزانه، شبانه ب( اسم +   انه←صفت/قىد: 

عاقالنه، محرمانه، متأّسفانه، مخفىانه پ( صفت+  انه←صفت/قىد: 
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10( گانه
صفت شمارشى+ گانه  ← صفت: دوگانه، پنج گانه، هفده گانه

11( ـَـ نده
رونده، خورنده، گوىنده، چرنده، خزنده بن مضارع + ـَـ نده ←  صفت: 

12( ا
جوىا، روا، کوشا، بىنا، پذىرا، دانا بن مضارع + ا← صفت: 

13( گار
خواستگار، ماندگار، آفرىدگار، سازگار، آموزگار بن فعل+ گار ← صفت: 

14( چى
قهوه چى، معدن چى، پست چى، تلفن چى  اسم + چى ← اسم: 

15( بان
باغبان، دربان، پاسبان، آسىابان، کشتى بان اسم + بان ← اسم: 

16( دان
نمکدان، گلدان، قلمدان، شمعدان، چىنه دان اسم + دان ← اسم: 

17( ـِـ ستان
سروستان، قلمستان، گلستان، هنرستان، افغانستان ـ  ستان ← اسم:  اسم + ـِ

18( گاه
خوابگاه، شامگاه، سحرگاه، دانشگاه، پاالىشگاه اسم + گاه ← اسم: 

19( زار
الله زار، چمنزار، گندم زار، گلزار، نمکزار   اسم + زار← اسم: 

20( ـّىه
  مجىدىّه، مدحّىه، نقلّىه، خىرىّه  اسم + ـّىه ← اسم / صفت: 

21( ـَـ ک
طفلک، اتاقک، شهرک، عروسک  الف( اسم + ـَـ ک ← اسم: 
زردک، سفىدک، سرخک، سىاهک ب( صفت + ـَـ ک ← اسم: 
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22( چه
قالىچه، صندوقچه، کتابچه، درىاچه، بازارچه اسم + چه ← اسم: 

23( مند )، اومند(
ثروتمند، بهره مند، هنرمند، ارجمند/ برومند، تنومند اسم + مند ← صفت: 

24( وَر 
هنرور، پهناور، بارور، سخنور، نامور   اسم + ور← صفت: 

25( ناک
نمناک، غمناک، سوزناک، ترسناک، طربناک اسم + ناک ← صفت: 

26( وار
امىدوار، سوگوار، رودکى وار، على وار اسم + وار ← صفت / قىد: 

27( واره
گوشواره )گوشوار(، جشنواره، ماهواره، غزلواره، اسم + واره ← اسم: 

نامواره  
28( گىن

غمگىن، اندوهگىن، شرمگىن اسم + گىن ← صفت: 
29( ىن و ىنه

دروغىن، خونىن،  رنگىن،  زرّىنه،  زرّىن،  آهنىن،  اسم / صفت+ ىن/ىنه←صفت: 
نوىن، چوبىن، چوبىنه  
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خودآزماىى
1( ساخِت واژه هاى زىر را مشخص کنىد.

مثال: نام واره ← نام )  اسم ( + واره ) پسوند( ← اسم
افشانه، نمودار، کارانه، بىچاره، سبزه زار، سىمىنه.

2( با هر ىک از کلمات زىر دو جمله بسازىد که در ىکى پىشوند و در دىگرى حرف اضافه به کار 
رفته باشد.

مثال: بى جا: او بى جا و بى مکان است. )حرف اضافه( او بى جا سخن گفت. )پىشوند(
باادب، بى نام، بى کار، باهنر

3( براى هر ىک از ساخت هاى زىر دو نمونه ذکر کنىد )غىر از آنچه در درس خوانده اىد(.
  اسم + گىن ← صفت: … و …
  اسم + ـه    / ه ←اسم: … و …
 نا + صفت ← صفت: … و …

4( با پسوندهاى زىر کلمات مناسبى بسازىد.
مان، کده، ناک، سار، وش، دىس

5 ( پنج کلمه مثال بزنىد که »فراىند واجى کاهش« در آنها صورت پذىرفته باشد.
6 ( در متن زىر که از درس پانزدهم ادبىات فارسى )3( انتخاب شده، ساخت )ساده، مشتق و ...( 

کلمه هاى معّىن شده را بنوىسىد.
ٔ خوىشاوندى انسان با طبىعت است. هر سال اىن فرزند فراموش کار که سرگرم کارهاى مصنوعى  »نوروز، خاطره
ٔ خود، مادر خوىش را از ىاد مى برد، با ىادآورى هاى نوروز به دامن وى باز مى گردد و با او اىن  و ساخته هاى پىچىده

بازگشت را جشن مى گىرد.«
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              درس بىست و ىکم 

نقش هاى زبان

زبان شناسان براى زبان نقش هاى گوناگونى را برمى شمارند. در اىنجا ما تنها از چهار 
نقِش اساسى تِر زبان به اجمال ىاد مى کنىم. اىن نقش ها عبارت اند از: اىجاِد ارتباط، محمِل 

اندىشه، حدىِث نفس و آفرىنش ادبى.
شاىد اساسى ترىن نقِش زبان اىجاِد ارتباط در مىاِن افراِد ىک جامعۀ زبانى باشد. 
 هم زبانى و همدلى  هدف از هر ارتباِط زبانى مى تواند انتقاِل اطاّلع به دىگران ىا اىجاِد حسِّ
در مىان افراِد ىک جامعٔه زبانى باشد. براى مثال، وقتى ما به دوستمان مى گوىىم »راستى، 
فردا کالِس ادبّىات دىرتر شروع مى شود«، با او ارتباِط زبانى برقرار کرده اىم تا پىامى را به 
او بدهىم که فکر مى کنىم از آن بى خبر است. وقتى در برخورد با دوستمان خطاب به او 
مى گوىىم »سالم! چطورى؟ مى بىنى هوا چه سرد شده امروز!« باز با او ارتباِط زبانى برقرار 
کرده اىم ولى اىن بار هىچ اطاّلعى به او نداده اىم که از آن بى خبر باشد بلکه تنها با او همدل 

و هم زبان شده اىم.
دومىن نقِش زبان، محمل اندىشه است ؛ ىعنى زبان ابزارى براى بىان افکار و تکىه گاِه 
اندىشه است. زبان شناسان و روان شناسان هنوز به درستى نمى دانند که آىا زبان و اندىشه 
هر دو ىک چىزند ىا دو چىز متفاوت ولى همگى مى پذىرند که بدوِن زبان، نمى توان به تفّکر ىا 
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اندىشه پرداخت. مى دانىم که اندىشىدن بدوِن وجوِد مفاهىم عام، مثِل »درخت« و »انسان« و 
مفاهىِم انتزاعى، مثِل »کاشتن« و »رشد کردن« ىا به کلّى مىّسر نىست ىا ما را به احکاِم علمِى 
عام دربارٔه خودمان و جهاِن پىرامونمان نمى رساند. همچنىن مى دانىم که هر دو دسته مفاهىِم 
عام و انتزاعى تنها از راه زبان براى ما فراهم مى شوند. پس، تنها با تکىه بر زبان مى توانىم 
در چارچوِب همىن مفاهىِم عام و انتزاعى دربارٔه جهان بىندىشىم و به احکامى علمى از اىن 
قبىل دست ىابىم که »انسان درخت مى کارد« و »درخت رشد مى کند«. باز با تکىه بر زبان 
است که ما مى توانىم با شنىدِن حکمى از اىن نوع که »درخت انسان مى کارد« دربارٔه آن 

تأّمل کنىم و آن گاه قاطعانه نظر دهىم که »اىن حکم صادق نىست«.
نقِش سوِم زبان، حدىث نفس است که ما به کمِک آن از خود و آنچه در درونمان 
مى گذرد، سخن مى گوىىم. سخن گفتن دربارٔه خود به تنهاىى و حّتى در خاموشى صورت 
مى گىرد؛ مثِل وقتى که در گـوشه اى مـى نشىنىم و آهـسته و بى صدا با خود حرف مى زنىم.
چهارمىن نقِش زبان اىن است که با آن به آفرىنِش ادبى مى پردازىم. براى انجام دادن 
اىن کار، ما از اصول و قواعد و ضوابطى کمک مى گىرىم که جزِء نظاِم زبان نىستند بلکه به 
نظرىّه ها و علوم و فنوِن ادبى تعلّق دارند و در چارچوِب سّنت ها و روش هاىى عمل مى کنىم 
که به زبان مربوط نمى شوند بلکه به ادبّىات و پىشىنٔه آن ربط پىدا مى کنند. ما از اىن رهگذر، 
بر ساخت هاى صورى زبان )ىعنى ساخت هاى آواىى و صرفى و نحوِى آن( ىا ساخت هاى 
معناىِى آن، الىه هاىى از ساخت هاى تازه اى مى افزاىىم که در محدودٔه نظاِم زبان توصىف پذىر 
نىستند و فقط در محدودٔه علوم و فنون و نظرىّه هاى ادبى قابِل توصىف اند. با اىن کار، 
زبان را به پدىدٔه دىگرى بدل مى کنىم که به آن آفرىدٔه ادبى مى گوىند. براى مثال در بىِت زىر:

و خـرد نــاِم خـداونـِد جـان  بـرنگذردبــه  انـدىـشـه  بـرتـر  کزىـن 
شاعر به کمک اصول و قواعِد عروض و قافىه و در چارچوِب سّنت ها و روش هاى شاعرى 
در فرهنِگ اىرانى، دو ساخِت تازه، ىکى ساخِت وزن و دىگرى ساخِت قافىه را بر مجموعٔه 
ساخت هاى آواىِى فارسى افزوده و اثرى ادبى آفرىده است که مى توان ناِم نظم ىا سخِن منظوم 
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بر آن نهاد. همىن طور، در بىِت زىر
نــقـشى بــه ىـاِد روى تـو بــر آب مـى زدمدىـشب به سىِل اشک رِه خواب مى زدم

شاعر از ىک طرف به کمِک همان اصول و قواعِد نظم آفرىنى به آفرىنِش اثرى منظوم در 
زباِن فارسى دست زده و از طرف دىگر، با استفاده از قواعدى معناىى که به ادبّىات مربوط 
مى شوند و نه به زبان، ساخت هاى معناىِى تازه اى )نظىر ساخت هاى استعارى، ساخت هاى 
کناىى و جز آن( خلق کرده است؛ ساخت هاىى که در چارچوِب نظاِم معناىِى زبان قابِل توصىف 
نىستند بلکه براى توصىِف آنها باىد از علوم و فنوِن ادبِى دىگر )نظىِر معانى و بىان و آراىه هاى 
ادبى و جز اىنها( بهره جست. بارى، شاعر از اىن رهگذر به آفرىنِش اثرى پرداخته است 

که مى توان ناِم شعر به آن داد. 
نکتٔه مهم اىن است که ما هر چهار نقِش زبان را، همراه با خوِد زبان، در کودکى و 
به عنواِن بخشى از فراىنِد رشِد طبىعِى خود فرامى گىرىم؛ بى آنکه در اىن کار به درس و کالس 
و زحمِت آموزگار نىاز پىدا کنىم اّما باىد درنظر داشته باشىم که دانش و مهارتى که در زمىنٔه 
زبان و نقش هاى آن به طوِر طبىعى به دست مى آورىم، بسىار محدود و ناچىز است و تنها در 
حّدى است که مى تواند به نىازهاى زبانِى افراِد عادى با زندگِى معمولى پاسخ بدهد؛ بنابراىن، 
الزم است عالوه بر آن، خود را به دانشى گسترده، ژرف و نظام ىافته دربارٔه زباِن رسمى و 
معىار نىز مجّهز کنىم. بى تردىد، دستىابى به چنىن دانشى در زمىنٔه زبان و نقش هاى گوناگون 
آن جز از راه درس و کالس و بهره گرفتن از معلّم و استمرار در فراگىرى امکان پذىر نىست.
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خودآزماىى
1( براى هرىک از نقش هاى زبان مثالى غىر از آنچه در کتاب آمده است، ذکر کنىد.

2( کدام ىک از نقش هاى زبان، کارکرد اجتماعى بىشترى دارد؟ چرا؟
3( دربارهٔ ارتباط زبان با فکر ىک بند بنوىسىد.

4( عالوه بر صامت »ى«، چه صامت هاى دىگرى مشمول قاعدٔه افزاىش مى شوند؟
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