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٭ در فارسى امروز به وىژه در گونٔه گفتارى تماىل بر تطبىق نهاد جدا و پىوسته است:
 سنگ ها افتاد  /  افتادند

 بعضى از کتاب ها سودمند است   / ـَـ ند )هستند(

درس سوم

مطابقت نهاد و فعل ــ گروه فعلى

از مىان همٔه اجزاى جمله، نهاد جدا و نهاد پىوسته، در شخص و شمار با هم مطابقت 
مى کنند؛ ىعنى با فعل مفرد، نهاد مفرد مى آىد و با فعل جمع، نهاد جمع.

جمع بستن هىچ ىک از گروه هاى اسمى جمله، به جز نهاد، در فعل تأثىر نخواهدگذاشت:
فعلنهاد

     اسم

   

      جاندار      

بى جان
     

                                       فرمود.
مفرد: جناب استاد

                                        فرمودند.
جمع: اىرانىان مردمى نوع دوست اند.

مفرد: کتاب از دستم افتاد.
جمع: کتاب ها از دستم افتاد.

جمع )هنگام جان بخشىدن به اشىا(: 
ستاره ها چشمک مى زنند.                                    

مفرد  /   جمع

    جمع
     مفرد

مفرد  /   جمع٭

جمع

       اسم جمع

 
جاندار

بى جان

قافله، کاروان، گله، رمه، دسته )عزاداران(
مردم
ملت

مجلس، شورا، گروه، مجمع
دسته )اسکناس، سبزى، چوب و …(

    مفرد
    جمع

مفرد / جمع
    مفرد٭
    مفرد

اسم مبهم
جاندار  

بى جان

ىکى، کسى، هر کسى
هر ىک، هرکدام، هىچ ىک، هىچ کدام

بعضى

    مفرد
مفرد /   جمع
مفرد /   جمع
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پرىشانى   اوضاع   با  دوردست   سرزمىن هاى  در  تنگ  دستى  مرد  قدىم  زمان هاى  در 
زندگى مى کرد. 

تنها با جمع بستن نهاد، فعِل آن نىز جمع بسته مى شود:
در زمان قدىم مردان تنگ دستى در سرزمىنى دوردست با وضع پرىشانى زندگى مى کردند.
اگر بخواهىم به مخاطب احترام بگذارىم، به جاى ضمىر »تو« ضمىر »شما« و به جاى 
شناسٔه »ى«، شناسٔه »ىد« را به کار مى برىم: تو رفته بودى ⇐ شما رفته بودىد. همچنىن 

به جاى ضمىر »او«، ضمىر »اىشان« را به کار مى برىم.

                   ضمىرهاى شخصى در فارسى مؤّدبانه
 ضمىرهاى پىوستهضمىرهاى جدا

    جمع    مفردجمع     مفردشخص و شمار
     ِـمانـَم ⇐ ـــِ ـ مانما      مناّول شخص

 ت  ⇐     شما تو⇐ شما    دوم شخص ـَ تانِـتان  ــ ـِ      

  سوم شخص
ِـشان  ـَـ  ش   اىشاناو⇐ اىشان

⇐ ـــِ ـ شان

    ـِشان

ضمىر اّول شخص مفرد نىز گاه به صورت »ما« درمى آىد و اغلب نوىسندگان و سخنرانان 
مى کنند: با خود شرىک  را  شنوندگان  و  در حقىقت، خوانندگان  و  مى برند  به کار  را  آن 

من معتقدم ⇐ ما معتقدىم.
 فعل ها نىز در فارسى مؤّدبانه به اىن صورت به کار مى روند، ىعنى؛ شناسٔه آنها تابع 

قاعدٔه ضمىر است:
جمعمفرد شخص و شمار

رفتىمرفتم   اّول شخص
رفتىدرفتىد   دوم شخص
رفتندرفتند   سوم شخص

فعل اّول شخص مفرد نىز گاهى به صورت جمع به کار مى رود. در اىن حالت، گوىنده 
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ىا نوىسنده، سخن و نوشتٔه خود را حاصل فکر جمع مى داند نه فرد.
 گزىنش اىن گونٔه زبانى در انتخاب واژگان نىز تأثىر مى گذارد و معموالً معادل هاىى  

برگزىده مى شود که پاره اى از آنها را مى بىنىم:

گونۀ مؤّدبانهگونۀ معمولى
دربارۀ مخاطبدربارۀ خود      ــــــــــــ

   من
   تو

   آمدن
   رفتن
   گفتن

   خوردن
   دادن 
   بودن

   خواستن
   دىدن  

بنده ــ اىن جانب
      ــــــــــــ

خدمت رسىدن / مشّرف شدن
مرّخص شدن/ رفع زحمت کردن
عرض کردن / به عرض رساندن

صرف کردن / صرف شدن
تقدىم کردن
     ــــــــــــ

استدعا / خواهش / تمّنا کردن
       ــــــــــــ

      ــــــــــــ
شما / حضرت عالى / جناب عالى / سرکار

تشرىف آوردن / تشرىف فرما شدن
تشرىف بردن

فرمودن
مىل کردن /   مىل فرمودن /   نوش جان کردن

مرحمت کردن
تشرىف داشتن

امر / اراده کردن / فرمودن
مالحظه کردن/ فرمودن

استفاده مى شود:  »بفرماىىد«  از  فعلى  هر  به جاى  امر  فعل  احترام، در  براى  ضمناً 
بخورىد، بخوانىد، بنوىسىد، بنشىنىد و …؛ ىعنى در حقىقت، فعل اصلى جمله )فعل بعد از 

بفرماىىد( حذف مى شود: بفرماىىد بنشىنىد.

گروه فعلى
خواندىم که گروه فعلى مهمترىن عضو گزاره است و دست کم از ىک فعل و شناسه 
درست مى شود. وىژگى هاى پنج گانٔه آن )شخص، زمان، گذر، وجه و معلوم و مجهول( را 

نىز شناختىم.

مرورى بر زمان فعل ها
پىش از اىن، زمان فعل ها را شناختىم و دانستىم که هر فعل، سه زمان اصلى دارد:
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الف( ماضى 1( مـاضى ساده 2( مـاضى استمـرارى 3( مـاضى بعىـد 4( مـاضى التـزامى    
5 ( ماضى نقلى 6( ماضى مستمر

ب( مضارع 1( مضارع اخبارى 2( مضارع التزامى 3( مضارع مستمر
پ( آىنده

گذرا کردن فعل ها
ـ  « تکواژ سببى  ـ « گذرا ساخت. »ان برخى از فعل ها را مى توان با افزودن تکواژ »ان
گذرا ساز است. اىن تکواژ به بن مضارع بعضى از فعل هاى ناگذر افزوده مى شود و آنها 

را گذرا به مفعول مى کند.

بن ماضى گذرا شدهبن مضارع گذرا شده با »انـ«بن مضارع ناگذر
پر + ان + د / ىدپر + انپر
دو + ان + د / ىددو + اندو
خند + ان + د / ىدخند + انخند 

بن مضارع بقّىۀ فعل هاى اىن گروه را مى بىنىم:
پوس، پىچ، ترک، جنب، جوش، َجه، چرخ، چک، خشک، خم، خواب، دو، رقص، 
رم، رو )ى مىانجى هم اضافه مى شود(، کش )گذراست(، گرد )گشت(، گرى، گىر، لرز، لغز، 
نشىن )خالف قاعده ← نش + ان(.1 برخى از فعل هاى گذرا نىز تکواژ »ان« را مى پذىرند.
اگر اىن تکواژ به فعل هاى گذرا به متّمم اضافه شود، آنها را تبدىل به گذرا به مفعول 

و متّمم مى سازد.به مصدرهاى زىر توجه کنىد:
چسبىدن )به( ← چسباندن )را ــ به(، ترسىدن )از( ← ترساندن )را ــ از(، 

َرستن )از( ← رهاندن )را ــ از( رهىدن )از( ← رهاندن )را ــ از(،  
اگر اىن تکواژ به فعل هاى گذرا به مفعول اضافه شود، آنها را تبدىل به گذرا به مفعول  
و متّمم مى سازد.همٔه فعل هاى ناگذر ىا گذراىى که تکواژ »ان« را مى پذىـرند گذراى سببى 

1ــ برخى مصدرها از قبىل شتافتن، جنگىدن، زىستن و آسودن اىن تکواژ را نمى پذىرند.
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نام دارند. به مصدرهاى زىر توجه کنىد:
چشىدن )را( ← چشاندن )را ــ به(، پوشىدن )را( ← پوشاندن )را ــ به(، 
فهمىدن )را( ← فهماندن )را ــ به( خوردن )را( ← خوراندن )را ــ به(، 

برخى از فعل هاى ناگذر که از مصدرهاى افتادن، آمدن، رفتن، ماندن ساخته مى شوند 
انداختن،  از:  ترتىب عبارت است  به  آنها  دىگر گذرا مى شوند؛ شکل گذراى  به گونه اى 

آوردن، بردن، گذاشتن

ساختمان فعل
دىدىم که فعل از جهت اجزاى تشکىل دهنده سه نوع است: ساده، پىشوندى و مرکّب.
فعل ساده فعلى است که بن مضارع آن تنها ىک تکواژ باشد: آمد، نشست، گرفت.
فعل پىشوندى تکواژهاى »بر، در، باز، فرو، فرا، وا و ...« اگر پىش از فعل ساده 
ـ » فعل پىشوندى« مى سازند. گاهى اىن پىشوندها هىچ  ـ  و معنى آن را تغىىر دهند ىا نهـ  بىاىند  ـ
معناى تازه اى به فعل ساده نمى افزاىند. مثل: شمردن و برشمردن ىا افراشتن و برافراشتن 
اّما گاهى فعلى با معناى جدىد مى سازند؛ مثل: افتادن و برافتادن ىا انداختن و برانداختن.
فعل مرکّب اگر به فعل ساده ىا پىشوندى ىک ىا چند تکواژ آزاد اضافه شود، فعل، 

»مرکّب« خواهد شد.
 براى تشخىص فعل ساده از مرکّب، به سه وىژگِى اساسى باىد توّجه داشت:

1( گسترش پذىرى 
2( نقش پذىرى جزء همراه فعل. به اىن معنا که اگر جزء همراه با پذىرفتن عناصرى 
دىگر، گسترش ىابد ىا نقش نحوى بپذىرد، فعل مرکّب نخواهد بود؛ مثالً: حرف زد به اىن 
دلىل فعل مرکّب نىست که مى توان گفت: حرف جالبى زد ىا حرفى زد؛ بنا براىن، حرف در 

اىن مثال مفعول است و نمى توان آن را جزئى از فعل مرکّب شمرد.
3( مسئلٔه مهّم دىگر اىــن است که بــاىد فعل مرکّب را در جمله اى که در آن به کار 

رفته است، درنظر گرفت؛ زىرا ممکن است کاربرد آن در جمله اى دىگر متفاوت باشد.
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�یم امو�ز �ی   �ب

د: �ی �ز و�بّه �ک ر �ت �ی ملٔه �ز به دو �ب �

ا داد. �ز �ی ِ �زود اس�ت �ته ا�ز ِسمَ�ت سش دز ( او رو�ز �گ ال�ز

ا داد. �ته ا�ز ِسمَ�ت �زود اس�تع�ز سش دز ( او رو�ز �گ �ب

د. �ز �ز ی �ک یط م ر� �ی�ش ا�ز حد، �ت�ز اِن �ب د �ز ر�ی ه ای �با �ز ( عدّ ال�ز

د. �ز �ز ی �ک راط م �ی�ش ا�ز حد، ا�ز اِن �ب د �ز ر�ی ه ای �با �ز ( عدّ �ب

��تّ  ا  �ی مال  مام  �ت ن  �ت ر�ز
گ

�« ی  ع�ز �ی ا  �ز �ی اس�ت را  �ی �ز د،  �ز هس�ت ردس�ت  » �ب «  روه 
گ

� مال�ت  �ب

ور  �ز ری ا�ز کار« م�ز �ی
اره �گ �ز

ی »  رد�زواس�ت �ک ع�ز ا �ی مله، اس�تع�ز به �ب و�بّه � ه �با �ت ی �ک ی« رد حال س
�زو�ی�ش ا�ز �ک

یط  ر� زه �ت�ز ی دهد � ی م مله مع�ز به �ب اده روی رد کاری ( � �ی راط ) �ز رز کلمه ا�ز �ی ملٔه دوم �ز . رد �ب وده اس�ت �ب

به کار  ای هم � به حب ن کلما�ت را � ن، ا�ی �ت گام �زو�ش ه ه�ز د �ک �ی �ته  �باسش . د�تّ�ت داسش ن اس�ت اّد �آ ت�ز ه م� �ک

د،  ی رو�ز م کار  به  � هم  ای  حب به  � اه  �ب �ت ا�ش به  � معموالً  ه  �ک کلما�ت  زه  و�
ن �گ ا�ی ا�ز  �تعدادی  به  � ون  �ز ا�ک ید.  ر� �ب �ز

د: �ی �ز د�تّ�ت �ک

و ر �ت ن �ب ر�ی �ز احس�ز�ت : �آ ر    و�ت
�ک �ی ن: �ز احس
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خودآزماىى
1( براى نهادهاى زىر، فعل مناسب بىاورىد و علّت مفرد و جمع بودن فعل را توضىح دهىد.

استادان، استاد، آجرها، گل ها، هىچ کس، هىچ ىک از، گروه.
2( دو جمله مثال بىاورىد که در آنها نهاد و متّمم حذف شده باشد.

3( فعل هاى مجهول زىر را به معلوم تبدىل کنىد و براى هر ىک از آنها نهاِد مناسبى بنوىسىد.
گرفته شده است، گفته مى شد، جوشانده شده بود، برده خواهد شد.

4( جمالت زىر را وىراىش کنىد.
 او در منزل استجاره اى زندگى مى کند و در ابتداى هر ماه با صاحب خانه اش تصفىه حساب مى کند.

 مّس سر و پا از اعمال وضو است.

 همهٔ بّچه ها به او احسن گفتند.

ردن
ک

اره � ار: احب �ب �ی ا��ت ن    �ت اه �زوا� �ز اره: �پ �ب اس�ت

اره �یر: حپ رز
گ

� رار     : �ز رز ر�ی
گ

�

و( ا )رد و�ز ا �پ ر سر �ی ر �ب دن دس�ت �ت �ی �ش
مسح: �ک ردن   

ک
مّ�: لم� �

وار )رد مورد ا�زسان(
ر�گ رز م: �ب

�زَّ ُمع ر ا�زسان(  �ی  )رد مورد �ز
گ

ر� رز َم: �ب �ز ُمعْ

وار عِر د�ش : �ش عِر س�ز�ت ده و �زو�ب                  �ش �ی �ب عر س�ز ته : �ش ز� عِر س� �ش
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درس چهارم

نماىشنامه ــ فىلم نامه

در کتاب ادبّىات فارسى امسال و سال هاى پىش، در بخش ادبّىات نماىشى با نمونه هاىى 
از نماىشنامه و فىلم نامه آشنا شدىد. جز اىن، نماىشنامه ها و فىلم نامه هاى زىادى را تاکنون 
خوانده و اجراى آنها را شنىده ىا دىده اىد. اکنون مى خواهىم بدانىم ىک نماىشنامه ىا فىلم نامه 

چگونه نوشته مى شود و سپس، خود را در اىن زمىنٔه نگارشى بىازماىىم.

 نماىشنامه
به نوشته اى که نماىش از روى آن اجرا مى شود، »  نماىشنامه1« مى گوىند. نماىشنامه 
متنى است که براى نماىش زنده و روى صحنه تنظىم مى گردد. هر نماىشنامه از دو بخش 

عمده تشکىل مى شود؛ اّول محتوا، دوم فن.
براى نوشتن ىک نماىشنامه اّولىن کار گرفتن طرح ذهنى )اىده( است. همه چىز مى تواند 
زندگى نامه ها،  اطرافىان،  مى افتد،  اتّفاق  زندگى  در  که  حوادثى  باشد؛  نوشتن  زمىنه ساز 
داستان هاى گذشته، مطالب روزنامه و خبر، گزارش، حوادث و … ، مثالً نماىشنامٔه رادىوىى 

سلمان فارسى از زندگى سلماِن فارسى الهام گرفته شده است.
نماىشنامٔه  در  به گسترش طرح اصلى کمک مى کند؛ مثالً  نىز  اىجاد حوادث فرعى 
سلمان، وجود پىرمرد خارکش که سلمان را در راه دىده است و ىا گفت و گوى نُجباى شهر 
در معّرفى شخصّىت سلمان مؤثّر واقع مى شود. اىن حوادِث فرعى، طرح اصلى را استحکام 
مى پردازىم. اىن  نماىش  اصلى  ترسىم صحنٔه  به  زمىنه هاى الزم،  اىجاد  از  مى بخشد، پس 
صحنه، نقطٔه اوج و سرنوشت ساز نماىشنامه است. از دىگر عوامل گسترش طرح، دادن 

1ــ سنارىو
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اطاّلعات به تماشاگر است، مثالً در خالل نماىشنامٔه سلمان مى توان سلمان فارسى، نقش او 
در مىان صحابٔه پىامبر، افکار و عقاىد او، مردم مداىن، پىشىنٔه شهر را معّرفى کرد. انتخاب 

زمان و مکان مناسب نىز به گسترش طرح کمک مى کند. 
صداها هم نقش مهّمى در  نماىشنامه دارند. تدارک صداهاىى جز صداى گفت وگوها 
به تأثىر نماىشنامه کمک مى کند؛ مثل آواز، موسىقى، اىجاد صداهاى طبىعى، صداى وساىل 

و … .
باىد  امکان  حّد  تا  نماىشنامه  در  هستند.  شخصّىت ها  نماىشنامه  دىگر  عوامل  از 
شخصّىت ها را از نظر ظاهرى، خانوادگى، اجتماعى، روحى و اعتقادى به طور مستقىم 
با حرکات و گفتار خودشان ىا غىرمستقىم از طرىق واکنِش دىگر شخصّىت ها معّرفى کرد.
عامل مهّم دىگر در نماىشنامه، گفت و گو است؛ زىرا نماىشنامه نوعى هنر کالمى است. 
کلمات ىک گفت وگو ممکن است عالى و فاخر ىا پست و سخىف ىا ساده و معمولى باشند. 
انتخاب  ىا از هر سه  نماىشنامه، ىکى از اىن سه  به فراخور نوع  زبان گفت وگوها معموالً 
مى شود. بىان نماىشنامه مى تواند جّدى باشد ىا به طنز، که بر همىن مبنا نماىش ها ىا کمدى اند 

)خنده دار( ىا تراژدى )مصىبت بار(.
 دىگر نماىشنامه است. حرکِت بازىگران، شخصّىت ها  جز گفت و گو، حرکت عامِل مهِمّ
و پىام را روشن و واضح مى سازد. با حرکت مى توان با بىننده ارتباط برقرار کرد. حرکت 

در نماىشنامه به دو گونه است:
داخل  نماىش،  متن  در  باىد  و  است  نوىسنده  به  مربوط  که  نماىشى  حرکت  الف( 
بهتر  پىشبرد  به  کلّّىٔه حرکاتى است که  کمانک توضىح داده شود و شامل دستور اجراى 

نماىش مى انجامد.
ب( حرکت تکنىکى که در روى صحنه و براى اىجاد تنّوع است و دستور اجراى 

آن به کارگردان مربوط مى شود.
براى نوشتن ىک نماىشنامٔه خوب، هفت مرحله را باىد در نظر داشت:

1( مقّدمه چىنى: آمادگى براى شروع به کمک مهارت هاى مختلف، معّرفى قهرمانان 
و ترسىم فضاى کلّى نماىش؛

2( گره افکنى: اىجاد گره و ابهام در روند نماىشنامه؛
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3( درگىرى و ستىزه: قرارگرفتن شخصّىت ها و عناصر متضاّد نماىش در تقابل هم؛
4( دلهره: اىجاد حالت انتظار و اضطراب در تماشاگر؛

5( نقطۀ اوج: به اوج رسىدن هىجان و اضطراب تماشاگر به باالترىن حّد خود؛
6( گره گشاىى: پاىان ستىزه ها و درگىرى هاى نماىش؛
7( نتىجۀ نهاىى: روشن شدن نتىجٔه تمام درگىرى ها.

هر نماىش از چند قسمت تشکىل مى شود که به هر قسمت ىک »پرده« مى گوىند.
هر قسمت، با کشىده شدن پرده خاتمه مى ىابد و قسمت بعد، با کنار رفتن پرده، آغاز مى گردد. 
آراىش صحنه مى تواند محّل  براى  نوىسنده  آراىش صحنه عوض مى شود.  پرده،  در هر 
قرارگرفتن لوازم و اشىا و حالت کلّى صحنه را در متن نماىشنامه قىد کند ىا کارگردان به 

سلىقه و ابتکار خود، آنها را فراهم کند.

 فىلم نامه
فىلم نامه چنان که قبالً با نمونه اى از آن آشنا شده اىد نوشته اى است که براساس آن 
فىلم ساخته مى شود. آنچه دربارٔه محتوا و فّن نماىشنامه آموختىد، در فىلم نامه نوىسى هم 

کاربرد پىدا مى کند.
تنها تفاوت فىلم نامه با نماىشنامه اىن است که تمام حرکات بازىگران و نحؤه حرکت 

دوربىن فىلم بردارى و ساىر جزئّىات را به طور دقىق در فىلم نامه مى نوىسند.
ىا  »  نما «  از حرکت  باز مى اىستد، ىک  تا  زمانى که دوربىن حرکت مى کند  مّدت   به 

»پالن« مى گوىند.
قسمتى از فىلم که زمان در آن تداوم دارد، »سکانس« نامىده مى شود؛ مثالً وقاىعى که 

بىن ساعت خاّصى )مثالً 10 تا 12 صبح( اتّفاق مى افتد.
تداخل  به  نماى دىگر »کات« گفته مى شود.  به  )پالن(  نما  از ىک  توّقف دوربىن  به 
تصوىرى در تصوىر دىگر، چنان که تصوىر اّول به تدرىج محو گردد و تصوىر دوم واضح و 

نماىان تر شود »آنشه« مى گوىند.
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خودآزماىى
1( داستان »خىر و شر« را به صورت نماىشنامه ىا فىلم نامه درآورىد.

2( در جمله هاى زىر، کدام نهاد و فعل مطابقت ندارند؟ کدام را درست تر مى دانىد؟ چرا؟
  صحبت هاى دوستان به درازا کشىد.

  نامه هاىى رسىده اند که دارىم پاسخ آنها را تهّىه مى کنىم.
  در کتابخانۀ آن شهر، کتاب هاى بسىارى بودند که دشمنان همه را در آتش سوزاندند. 

  روزهاى بىستم و بىست وىکم اىن ماه براى بررسى علمى زبان انتخاب شده اند.
  در اىن کتاب، آىات قرآنى تفسىر شده اند.

   گروه اعزامى، نخست به دورى راه اعتراض کرد.
  حرف هاى اضافه نباىد بدون قرىنه از کالم حذف شود.

3( جز موارد نادرست در »بىاموزىم« درس، سه مورد از غلط هاى امالىى راىج را که تاکنون با 
آنها برخورد کرده اىد، بنوىسىد.
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درس پنجم

واژه و واژگان در زبان

بر اساس آنچه تاکنون خوانده اىم، ساده ترىن تصوىرى که مى توان از زبان و زبان شناسى 
به دست داد، اىن است که زبان نظاِم پىچىده اى است متشّکل از سه بخش: نظاِم آواىى، 
نظاِم دستورى و نظاِم معناىى. نظاِم دستورى، به نوبٔه خود، به دو بخِش صرف )ساخِت واژه ( 
و نحو تقسىم مى شود. زبان شناسان بخش هاى مختلِف زبان را در سطوِح جداگانه اى با 

نام هاى واج شناسى، صرف، نحو و معناشناسى مطالعه مى کنند.
در هر زبانى، عالوه بر نظام هاى ىاد شده، بخِش دىگرى هم هست که به آن واژگان 
مى گوىند. واژگان حاوِى کلّّىٔه واژه هاى زبان همراه با همٔه عناصرى است که مى توانند نقِش 

واژه را به عهده بگىرند؛ مثِل گروه واژه هاى از نوِع »دست به سر کردن«.
هر واژه اى مى تواند از طرىِق تصرىف به چندىن صورت درآىد؛ مثالً واژٔه »خوب« از 
راِه تصرىف به صورت هاى »خوب تر« و »خوب ترىن« درمى آىد ىا واژهٔ »مرد« مى تواند از همان 
طرىق به صورت هاى »مردان«، »مردها« و »مردى« )به معناى »ىک مرد«( درآىد. همىن طور، 
واژٔه »رفتن« را مى توان از راه تصرىف به صورت هاى »رفتم«، »رفت«، »مى روم« و ده ها 

صورِت دىگر درآورد که هرکدام از آنها هم ىک واژه است.
از مىاِن صورت هاى مختلِف هر واژه، صورِت راىج تر را صورِت پاىه و بقّىه را صورِت 
تصرىفى مى نامند. هنگاِم ضبِط واژه ها در واژگان ىا در فرهنِگ لغات همىن صورِت پاىه  مدخِل 
اصلى واقع مى شود. صورت هاى دىگر ىا اصوالً در واژگان و فرهنگ آورده نمى شوند ىا آنها را 
ذىِل مدخِل اصلى به دست مى دهند، در غىِر اىن صورت، به عنواِن مدخِل فرعى ضبط مى شوند.
سخن گوىاِن هر زبانى، عالوه بر مجموعٔه نظام هاى آواىى، صرفى، نحوى و معناىِى 
زبان خود، واژگاِن آن را نىز در ذهن دارند. زبان شناسان از اىن واژگان با عنوان واژگاِن 
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ذهنىِ زبان ىاد مى کنند. 
در واژگاِن ذهنِى زبان، براى هر واژه، دسِت کم سه نوع اطاّلع ذخىره شده است: الف( 
اّطالِع آواىى ناظر بر چگونگِى تلّفِظ واژه؛ ب( اّطالِع دستورى ناظر بر چگونگِى استفاده از 
آن در ساخت هاى دستورى؛ پ ( اّطالِع معناىى ناظر بر اىنکه واژٔه مزبور چند معنى دارد و 

هر ىک از اىن معنى ها از کدام مؤلّفه هاى معناىى ساخته شده است.
زبان شناسان واژگاِن زبان را در دو سطح مطالعه مى کنند: ىکى سطِح واژگان شناسى و 
دىگرى سطِح واژگان نگارى. در سطِح واژگان شناسى، به انواِع روابِط ساختارى، تارىخى، 
و جامعه شناختِى موجود مىان واژه ها مى پردازند و در سطِح واژگان نگارى، به چگونگِى 
گردآورى، تدوىن و ضبِط واژه ها در قالِب ىک واژگان ىا ىک فرهنِگ لغات توّجه مى کنند. 

به همىن دلىل، از واژگان نگارى به عنواِن اصوِل فرهنگ نوىسى هم ىاد مى شود.
در فرهنگ نوىسى ىا واژگان نگارى، براى هر واژه اطاّلعاِت بسىار گوناگونى را به دست 
مى دهند که مهمترىِن آنها عبارت اند از: اطاّلعاِت امالىى، تلّفظى، دستورى )حاوِى مقولٔه 
دستورِى کلمه همراه با هر اطاّلِع صرفى ىا نحوِى دىگر که ضرورى تلّقى شود(، معناىى 
)حاوِى هرچند معناىى که از کلمه درىافت مى شود؛ از جمله معناهاىى که به موقعّىتى معّىن 
 واژه، مثِل استعماِل واژٔه »بپا« به عنواِن  وابسته اند(، کاربردى )حاوِى استعمال هاى خاِصّ
هشدار به دىگران؛ ىا استعماِل واژٔه » کالغ « در »  ىک کالغ چل کالغ «(، سبکى، علمى، 

تارىخى، رىشه شناختى و نظاىر اىنها. 
درخوِر گفتن است که هر زبانى از طرىِق واژگاِن خود به سطوِح مختلِف فرهنگ و 
فرهنِگ بشرى، مى پىوندد. در نتىجه، بخِش  تمّدِن جامعه اى که به آن تعلّق دارد و نىز به کّل ِ
واژگان بىش از هر بخِش دىگِر زبان، از انواِع تغىىر و تحّول علمى، صنعتى، هنرى، فرهنگى 
و ماننِد اىنها تأثىر مى پذىرد. از همىن رو، اىن بخش از زبان به مراتب بىش از بخش هاى 
دىگِر آن دستخوِش دىگرگونى مى شود. به عبارت دىگر، مى توان گفت هرچه فرهنگ و 
تمّدِن ىک جامعۀ زبانى پرتحّرک تر و زاىاتر و پوىاتر باشد، واژگاِن زباِن آن جامعه هم به همان 

مىزان، بىشتر دستخوش دىگرگونى و تحّول مى شود.
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�یم امو�ز �ی �ب

د. �ی �ز �یر د�تّ�ت �ک مله اهی �ز به �ب �

د. رده ا�ز
ک

ه �زو�ب مطالعه � د �ک �ز ی هس�ت سا�ز
د، �ک ی��ز و� ی �ز ه �زو�ب م ان �ک �ز �ک �آ ی �ش ال�ز ( �ب

د. �ز رز ی ر�ی روم سمان �ز راهی �آ ر�ز ا�ز ا�ب زهٔ  �ب زه دا� طرٔه �باران و دا� طره �ت �ک �ت ی �ش �ب ( �ب

اِل »  ال�ز  «  ن رد م�ش ردن �آ به کار�ب � د اس�ت و  �ی
�ک أ �ت د  �ی �ت �ک  «  ی �ش ه کلمٔه »  �ب �ک �یم  ی دا�ز م

ان  �ز دٔه مطا��ب �زود اطم�ی �ز به �زوا�ز ی �زواه�یم � ن م اده ا�ز �آ �ز �یرا �با اس�ت ؛ �ز اس�ت �ب روری و �ب �ز

ود. زواهد  �ب � ن مو�زّ�ت �ز �ت د، رد �زو�ش ا�ش �ب ی اهل مطالعه �ز س
ا �ک ه �ت

ده�یم �ک

ن  را�ی ا�ب �ز دارد؛ �ب ا�ز �ز �ی د �ز �ی
�ک أ د �ت �ی به �ت � کار اس�ت ،  �ش ی و �آ ه د�ی ن �ب ام �آ �ی ه �پ « �ک اِل »�ب م�ش

 ، اً �ت �ت �ی ��ت  ، اً دّ حب د،  رد�ی ی �ت �ب  ، مان  ی لگ �ب  ، طعاً �ت د:  �ز ما�ز ی  کلما�ت �یم  �باسش �ب  موا�ز د  ا�ی �ب ن  �ت �زو�ش گام  ه�ز

ر�یم. �ب به کار�ب ها � �ز اس�ب �آ گاه م�ز ا�ی ه و... را رد حب ی �ک به ردس�ت �
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خودآزماىى
1( مدخِل »گذشتن« را از فرهنگ معىن استخراج کنىد و بنوىسىد کدام ىک از اطاّلعات مندرج 

در درس را دربر دارد.
2( دو سطِح واژگان شناسى و واژگان نگارى چه تفاوتى با هم دارند؟

نظر رىشه شناسى  از  از واژه هاى زىر  معتبر، دربارٔه ىکى  از فرهنگ هاى  به ىکى  با مراجعه   )3
مطالعه کنىد.

 فردوس  کَنز  نىمکت     هندسه
4( دو جمله بنوىسىد که در آنها، قىدهاى »شاىد« و »بى تردىد« درست به کار رفته باشد.

�یم: �ز �ی ی �ب ها را م �ز اس�ب �آ گاه م�ز ا�ی ر حب �ی مال�ت �ز رد �ب

د. �ز
ی �ک و�ی�ت م �ت را �ت�ت

ر�ک د�یر�یّ�ت سش اور، م وِر مسش طعاً ح�ز  �ت

د. ر�ز دان �زود مٔو�شّ �ز ر�ز رور�ش اس�تعداداهی �ز د رد �پ رد�ی دون �ت ا�زواده اه �ب  حز


