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» دستور خانلری به پارسی «، از روی دلباختگی به فردوسی، دلبستگی به زبان پارسی و  

 با کوششی نستوه، برآمده از شیفتگی به آن دو فراهم آمده است. 

 این  دستور » رایگان « است. 

یرفته نخواهد بود. چاپ و فروش آن، روا و پذ  

 .................................................................................................................. 
  

 

زبان نیاکان شان را پاس می دارند« با سپاسمندی از آنان که »                        

 

دستورها و بخش های این نبیگ برای پژوهش و نوشتارچنانچه کسانی خواهان آن باشند که از واژه    

  یابند،  درخوردراین دستور را بهره مند شوند، و واژه های برگزیده ی پارسی به پارسی سره   زبان

بسی خشنودی خواهد بود. مایه   

  

 

     *  چراغ راه همگان باد ، کردارنیکپندار نیک، گفتارنیک*       
 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ISBN : 978- 2-9602521-1-8   

   برخوردار است از پشتیبانی:و   ،دستورزبان خانلری به پارسی دارای کپی رایت ویژه 

     

بخش ادبسار.       SABAM- Belgique  *  

 * نبیگخانه بزرگ بلژیک در بروکسل.    

  Bibliothèque Royale de Belgique   

…………………………………………………………………… .......... 

شده است(.ویراست  1401در بهمن ماه  ،) دستورزبان خانلری به پارسی 1399هما آذر   

    بسی رنج بُرَده ست در آن سال سی       



 4 

              

 

 

 

 

 

: آبشاردر دامنه ی کوه الوند در همدان هنیپوش فرتور  
 

 

 

 زبان پارسی ، زبان نیاکان مان
 

ی نوازد و به روان را م ،زبان خنیایی، گوشنواز و دالویز پارسی   

،  آوای نغزش همانند ریزش دلنشین آبشار وفرامی خواندپرواز   

 نوای گذر آب گوارای جویبار، روشن و درخشان از البالی 

 سنگالخ است. 

 واژه ها سبکبال و نازک، پرواز پرندگان را به نگر می آورند.

دل انگیز است.پارسی از زبان فردوسی شادی آور و  

  

 

 بانو فرزاد بتهایی
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. ، خردمند توس، فردوسیایرانزمین مرد جاویدانروان پاک پدر و ابر درود به با       

   

  . نشاندخود بر را بر جایگاه شایسته ی ، زن ایرانی ،  که واالگهر پدری  

 فرانک: 

 که بر جفت او بر، چنان بد رسید  /  خردمند مام فریدون چو دید

 درختی کزو فّر شاهی ببار   زنی بود آرایش روزگار /

 مهر فریدون دل آگنده بود  به  فرانک بُدش نام و فرخنده بود / 

  گردآفرید:

 همیشه به جنگ اندرون نامدار زنی بود به کردار گردی سوار / 

 د که چون او به جنگ اندرون کس ندی  که[ نام او بود ُگرد آفرید / = جا]کجاک   
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 همای:

 یکی راه و آیین دیگر نهاد     /  همای آمد و تاج بر سر نهاد 

 در  گنج بگشاد و دینار داد      /  سپه را همه سر به سر بار داد

 شتهمی گیتی از دادش آباد گ    / به رای و به داد از پدر برگذشت 

                             

 ُگردیه : 

 به ایران و چین پشت و بازو تویی   بدو گفت هرکس: که بانو تویی /

 یالن را به مرد تویی رهنمای  نجنباندت کوه آهن زجای /

 زدستور داننده بیدارتر   زمرد خردمند بیدراتر /

 ستبرین آرزو رای و پیمان تو را  همه کهترانبم و فرمان تو راست /

 پوراندخت : 

 بزرگان برو گوهر افشاندند  بران تخت شاهیش بنشاندند /

 نخواهم پراگندن انجمن  چنین گفت پس دخت پوران که من /

 توانگر کنم تانماند به رنج  کسی راکه درویش باشد ز گنج /

 که از درد او بر من آید گزند   مبادا ز گیتی کسی مستمند /

 یین شاهان کنم گاه را بر آ ز کشور کنم دور بدخواه را /

 آزرمیدخت 

 ز تاج بزرگان رسیده به کام   یکی ُدخت دیگر بُد آزرم نام /

 گرفت این جهان جهان رابه دست بیامد به تخت کیان برنشست /

 جهان گشته و کار کرده ردان نخستین چنین گفت کای بخردان/

 کزین پس همه خشت بالین کنیم  همه کار بر داد و آیین کنیم/

  

گسیل  زبان نیاکان بی پرنگربودن به ود گذشتگی و سی سال رنج خردمند توس را نادیده گرفتن و از خ

 ـ مان به پرتگاه نابودی، نابخشودنی و شایسته مردم با فرهنگ ایرانزمین نیست.  
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بنام خداوند جان و خردبا نام آفریننده                      
. فردوسی کزین برتر اندیشه بر نگذرد                                        

  

 
  

 

فردوسی توس. با درود به روان و فروهر پاک واال پدر زبان پارسی،            

  . درود به روان و فروهر پاک استاد ناتل خانلری       

  
مان،    سال پیش با آرمان کوشش در پاسداری و پاالیش زبان پارسی، زبان نیاکان  چهار        

درآذرماه ام » واژه نامه، پارسی به پارسی« که بان   ناب گردآوردم، به پارسی    نامه یی  واژه  

ب 2019)    1398   ) رسید ه  دسامبر  درپی  فرجام  و  همزمان  جان    .  من  در  اندیشه  این  آن، 

شود.   نوشته و بازنمود بیگانه  ی می به زبان دستور زبان مرد  که گرفت که چگونه شدنی است    

هیچ زبانی هم این چنین بی در و  هیچ زبانی سد در سد سره نیست، با اینرو درست است که  

 ود راه نداده است.ندیشیده واژه های بیگانه را به خا پیکر و نا

نه تنها برای نوجوانان وجوانان که برای بسیاری    فارسی«  دستورزبان»ز این رو اندریافت  ا

 است.دشوار 

برگردان      ی  ویرم دستور  اندیشه  در  روشنتر  و  ژرفتر  بیشتر،  هرچه   پارسی  به    زبان 

نخستین    برای  ل(سا  1400) پس از  جای خوش کرد و برآن شدم که دستور زبان فارسی را    ]ذهنم[

 بار به پارسی سره برگردانم. 

 را برگزیدم. ـ  خانلریفارسی دکتر پرویز دستورزبان ـ کارمهند نبیگ ارزنده ی برای این     

پنداشت      توان  آسان   می  نیزچندان  سره  پارسی  به  زبان  دستور  دریافت  و  خوانش  که 

ژه اینکه ما وامدارنگهبانی از  نخواهد بود، ولی با گرایش و پشتکار شدنی تواند بود، به وی 

 فرهنگ و زبان نیاکان خود هستیم. 

با آرزوی اینکه هم میهنان گرامی وجوانان کشورمان نیز در این راه و در پاسداری زبان       

 و فرهنگ کشورمان که یکی از نخستین کشورهای شهریگر جهان بوده است گام بردارند. 

  

 ه از انجام این کار سترگ به خوبی برآمده باشد. پارسی گردان به خود نمی گیرد ک       

 این کارنخستین گام دراین زمینه است و بی گمان تهی از لغزش نخواهد بود.  

گرا ایرانازاستادان  فرهنگ  دوستداران  و  چشمنمایه  ها    ی  کاستی  و  ها  لغزش  که  و  دارم 

 . فرمایند ییادآور به نشانی رایانامه درپایان نبیگ    رانادرستی های شایمند در این نبیگ 

   سپاسمندم

     بانو فرزاد بتهایی                                                                                         

   1398آذر                                                                                            
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ارجمند  سخنی با هم میهنان  
 

دانش هوده        از  پایه  در هر  از هست]حق[  هر مردمی  در نگهداری  ی و کیستی،  دارند 

 بکوشند.  فرهنگ و زبان مادری و نیاکان خویش

با آرمان خویشکاریم در »پاالیش و پاسداری از زبان پارسی« واژه نامه  1394در سال      

بفرجام رسید.  1398م که در آذرماه ـ یی بنام » واژه نامه، پارسی به پارسی « را آغازید  

 

هم زمان و پیوسته در این اندیشه بودم که چگونه شدنی است که دستور زبان مردمی       

 که؛  شد ؟ واین انگیزه نزدم پدید آمد به زبان دیگر نگاشته شده با

 »دستور زبان استاد خانلری« را به پارسی برگردانم. 

فر     دوستداران  که  دارم  آن  کاری  چشم  وپشتیبان  پذیرفتار  پارسی  زبان  و  ایرانی  هنگ 

 سال« انجام گرفته است.  1400باشند که نخستین بار پس از » 

هم چنین امیدمندم  استادان ارجمند زبان و ادبسارکشورمان، پانایان و بانوان ادب دوست  

بان  از گردانشی که فرآورده ی کوشش و شیفتگی بانویی ست به زبان پارسی با مهر پشتی

 باشند. 

) چند تن از استادان از این کار آگاه شده اند و  پیشداوری تند و تیز داشته  وگفته اند:        

» چنین کاری یک دزدی ادبی، دغلکاری، و خیانت به فرهنگ و ادب ایران است« (!        

 

ان  ن نیاک کوشش در راه زنده نگهداشتن زباآوردن به زبان و فرهنگ ایرانی و  آیا روی      

مان که یکی از» چهار زبان« کهن در کنار» الیتن، سانسکریت  و یونانی « شناخته شده   ـ

   است دزدی ادبی و خیانت است ؟!

 

باوری دینی داشته باشند، و به زبان آن دین نیایش کنند. ولی    هوده دارند)هر مردمی       

ه و بنیاد هر زبانی است  ناچار نیستند که همه ی نبیگ هایشان به ویژه دستور زبان که پای

 باشد(.    دینی آنان زبان واژگان سرشار از 

 

  است    » برگردان = ترجمه« به زبان پارسیبرگردان به پارسی دستور زبان، تنها یک       

است   ایرانیان  ما  زبان  و  نیاکان  زبان  ادب  که  و  فرهنگ  به  خیانت   « با  پیوندی  وهیچ 

 از دین بشمار آید.   ندارد«! همچنین که نمی تواند رویگردانی

افزون، این بزرگواران یادآور شده اند که  » اندریافت  زبان شکسپیر برای انگلیسی    

 بوده   : آیا هرگز انگلیسی زبانی در پی آندشوار است، آنگاه با این پرسش  زبانان بسی 

 است که نبیگ های شکسپیر را به انگلیسی امروز برگرداند«؟! 

براستی که چنین هم  1 انگلیسی   سـ  به   نبیگ هایش  نجی بسیار شگفت است ! شکسپیر 

نیاکان مردم انگلیس در سده های گذشته است، نبیگ های او سرشار از واژه های بیگانه  

 و به ویژه به زبان دشمن  مردم انگلیس  نیست!  

 ست.  از پایه بسیار نادرست و نا بجا  این هم سنجی         
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نوشتاری خرده بگیرد دارد    ]حق[ ـ  هرکسی هوده  2  یا  نبیگ  از  نگرش خود را بگوید و 

ولی در چارچوبی ادبمند، تازش تند و گفتار نازیبنده دور از فرهیختگی و دانشوری ست.   

  

ـ  زبان پارسی درپرتگاه نابودی است و اینگونه واکنش آنهم از سوی استادان  فرهیخته  3

 به راستی  شگفت و بارآور بسی اندوه است.  

این گونه واکنش ها چیست ؟   شوند  

  

آرمان گردانش دستور زبان استاد خانلری به پارسی :    
 

ـ  خویشکاری و کوششی ناچیز درپاسداری و پاالیش زبان زیبای پارسی.1  

اندریافت آسان تر »دستور زبان«. ـ 2   
 

ـ  ر واژه یا فشرده گلو زیربازمین باشد؛ فرهنگ و ادب ایران باید به زبان مردم ایران       

 های بیگانه !؟ 

 هر کس آزاد است هر نبیگی را به زبان دیگربرگرداند.  دستور زبان استاد خانلری 

 از» فارسی ـ عربی«  به » پارسی« برگردانده شده است.  

 

 کسانی که بخواهند نبیگ استاد را می خوانند و آنان که خواهان اندریافت بهتر هستند   

 برتر می دانند، برگردان پارسی  آن را ! و دستوری به زبان نیاکان را 

 

نمایانگر خواست او در گزینش واژه های پارسی برای  بخشی از نوشتار استاد خانلری    

 اندریافت بهتر بوده است.  

 

با    »  را  آن  تفاوت  و  کنند  توجه  تازه  اصطالح  هر  تعریف  به  آنکه  از  پیش  ...معترضان 

ای به  زبان  بشناسند  دیگر  مانوس  چرا  اصطالح  که  گشودند  می  الیه(  راد  مسند  و  )مسند 

 اما پس از اندک  این گونه بود.از ها اعتراض)نهاد و گزاره( گفته است. همۀ   نگفته و

ا باز کرد و بسیاری از معلمان زیرک و دانا دریافتند که  زمانی این روش نو جای خود ر  

 «. ...می رسند.نتیجۀ  مطلوب    زودتر به  به این طریق خیلی 

 

فرزاد بتهایی  نوبا  

 

   1398آذرماه  
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نگاهی به ترم شناسی دستور زبان پارسی     

  

   سامان حسنی  

 
همزمان با اندیشه ی مشروطه، اندیشه ی پاالیش زبان پارسی از واژه های بیگانه نیز       

که    پاگرفت. یکی از جاهایی که نخستین نیاز را به واژه سازی نشان داد، دستور زبان بود

فاعل،   فعل،  مانند:  است,  به عربی  نزدیک  آن  های  ترم  و  ها  واژه  همه ی  گفت  توان  می 

 مفعول، مضاف، و مضاف الیه، مسند و مسند الیه، ماضی، مضارع و مستقبل و..... 

که دانستن چم ]معنی[ آنها برای دانش آموزان دشوار است و می تواند یکی از علت های  

 ستور زبان پارسی باشد.ناتوانی آن ها در یادگیری د

های عربی      واژه  برای  فرهنگستان  از  بیرون  کسانی  چنین  هم  و  دوم   ، یکم  فرهنگستان 

دستور زبان پارسی ، واژه های برابر ساختند. واژه های » نهاد« و» گزاره« که استاد ناتل  

و   »پیشوند«  های  واژه  چنین  هم  کردند،  پیشنهاد  »خبر«  و  مبتدا«   « جای  به  خانلری 

 »پسوند« جزو اندک واژه هایی هستند که به خوبی جا افتاده و همه گیر شده اند. 

 ه اندکی آن ها را به کار می برند. سایر واژه ها یا فراموش شده اند یا اینکه تنها گرو      

اکنون زمانی است که دلبستگی دو باره برای به کار بردن واژه های پارسی آغاز شده       

ه هایی که برای دستور زبان نیاز داریم جزو واژه های دانشیک هستند و  است.ترم ها و واژ

باید پرسون ] دقیق[ باشند و تا جایی که می توان باید هر واژه ی عربی تنها یک واژه ی  

برابرپارسی ساخت. امروز چنین نیست و هر کسی که بخواهد واژه های پارسی را به جای  

گزینه روبروست؛ دچارسردر گمی می شود و بهتر می  واژه های عربی به کار برد، با چند  

 داندکه همان واژه های شناخته شده ی عربی را به کار ببرد. ـ 

 در زیر نگاهی می اندازیم به شماری از واژه های عربی دستور زبان که برای آنها بیش از

 یک واژه ی پارسی ساخته شده است:

 ــ فعل: کارواژه، پویه، کنش، کرواز 

کننده، پوینده، کنشگر، کارور  ــ فاعل:  

 ــ مفعول: کرده، پوییده، کنشگیر، کارگیر 

 ــ حرف: بندواژه، وات، واج، واک، نویسه

 ــ حرف اضافه: افزون واژه، واک افزونی 

 ــ حرف ربط: پیوند واژه، وات پیوند 

 ــ مصدر: بن واژه، ستاک، ریشه، کرپایه، سرواژه 

بـَرواژه ــ قید: بندواژه، سانواژه، اپیواز،    

 ــ مفرد و جمع: تکال و بیشال، تکینه و چندینه 

 ــ مذکر و مونث: نرین و مادین، نرینه و مادینه 

 ــ اسم: نام واژ، نامواژه 

 ــ خنثی: ا َمرد، نـَتار، کـُماسه

اگر واژه ی فعل را در نگر داشته باشیم، دست کم چهار روش واژه سازی را در میان نو  

ر زبان پارسی ساخته شده است می بینیم. واژه هایی که برای دستو   
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ـ گروه نخست،  واژه ی »پویه« را به جای »فعل« ساخته و به دنبال آن » پوینده« و  1

 »پوییده« را برای فاعل و مفعول ساخته است. 

 

ـ گروه دوم،  بجای » فعل« واژه ی »کنش« را برگزیده و برای »فاعل« و» مفعول« هم 2  

 گیر« را ساخته است.واژه های »کنشگر« و »کنش

ـ گروه سوم، به جای» فعل«، » کاروژه« را ساخته است. این گروه واژه به سان پسوند  3

در شماری از واژه های ساخته شده ی خود بکار برده است؛ مانند: نامواژه، )اسم(، وات  

 )حرف(، پیوند واژه)حرف ربط(افزونواژه )حرف اضافه( و بن واژه)مصدر(.  واژه

حیدری مالیری است که به جای فعل، »کرواز« را ساخته است؛ بدین گونه که  ـ چهارم،  4

واژه ی اوستایی »کر« که به چم »کارکردن« است، گرفته و » واز« را که کوتاه شده ی  

های   واژه  از  شماری  پایان  در  را  »واز«  پسوند  ایشان  است.  افزوده  بدان  است  »آواز« 

 از ]اسم[ و اپیواز]قید[. ساخته شده خود آورده است؛ مانند: نامو 

 
 چه باید کرد؟ 

 

چیزی که ما ایرانیان فراموش کرده ایم، کار دانشیک گروه است. در گذشته اگر کارماندگاری انجام داده ایم ، یا کسی      

مانند نهاد  کار  آن  بر سر  را  اش  زندگی  فردوسی  برای  چون  است.  بوده  گروهی  دانشیک  کار  برآیند  سرودن شاهنامه 

شاهنامه ی ابومنصوری که پایه ی کار شاهنامه ی فردوسی برآن نهاده شده است اشاره   می توان به گردآورینمونه  

و   دهقانان  از  را  کتب  خداوندان  تا  بفرمود  را  ابومنصورالمعمری  خویش  دستور  عبدالرزاق]...[  ابومنصور  کرد.» 

 فرزانگان و جهان دیدگان از شهرها بیاورند و چاکر او ابومنصور

و از هر جای، چون شاج ی خراسان و هشیاران ازآنجا بیاورد   عمری به فرمان او نامه کرد و کس فرستادبه شهرهاالم

گرد کرد و بنشاند به فراز آوردن این نامه های شاهان و    شاپور از سیستان  راسانی ازهری و چون یزدان داد پسرپسر خ

و جنگ و آیین، از کی نخستین تا یزدگرد شهریار که آخر ملوک    از داد و بیداد و آشوب   کارنامه هاشان و زندگی هر یکی

 عجم بود.« ــ از مقدمه ی شاهنامه ی ابومنصوری.

نمونه ی دیگر، ویرایش سالنامه ی خورشیدی است که با یاری گروهی از اختر شناسان و ریاضی دانانی چون ابوالفتح  

وکری، محمد بن احمد معموری، ابن کوشک بیهقی مباهی،  عبدالرحمن منصور خازنی، ابومظفر  اسفراینی، ابوعباس ل

 میمون بن نجیب واسطی و به سزپرستی عمر خیام انجام شد.  

 جهان است. می بینیم که پس از گذشت هزار سال هنوز این سالنامه پرسون ترین ]دقیق ترین[ سالنامه ی

 

 پیشنهاد 

 
ارسی« چیرگی دارند و با روش  می بایست گروهی از کسانی که بر » دستور زبان پ          

 دانشیک واژه سازی آشنایند، گرد هم آیند. 

 نخست یک فهرست از همه ی ترم ها و واژه های مورد نیاز دستور زبان فراهم آورند، 

دستور   برای  کسان  دیگر  و  دوم  و  یکم  فرهنگستان  تاکنون  که  را  هایی  واژه  آنگاه همه ی 

داشتن همه ی نکته های دستوری و با هم سنجی بازبان ساخته اند، گردآورده و با در نگر   

 زبان های هم خانواده، واژه های درخور را برگزینند یا بسارند.  

  

: مردم شناس ـ دبیر پیشین ادبیات و علوم انسانی سامان حسنی   
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 سخن پایانی

 
 

ناب  برگردان         پارسی  به  زبان  است،    برای  کهدستور  شده  انجام  بار  نخستین 

فرهنگ ها و    که از  می باشد  ی دستور زبان   کم آشنا و یا نا آشنا ،  ویژهواژگان  دارنده  دربر

 .  برگرفته شده است  یی که در دسترس هستندواژه نامه ها

   شدنی است که برخی واژه های برگرفته نادرست باشند.       

 

زبان    کاش  ای            به  دادن  یاری  بجای  ما  نویسندگان  و  بدانشمندان  زبان  ی  یگانه! 

ای می  جرو دستوری با واژه های پارسی برایمان بگرامی می داشتند  بیشتر  را    نیاکان مان

 !گذاردندـ 

 

که         ایرانیان  ما  آشنا  «» هزارانبرای  نا  واژه های  را    یسال   بکار  آموخته و  تازی 

پیشرفت و  یادگیری چندین واژه ی نا آشنای زبان مادری نباید راه بند کوشش،    ایم،برده  

 باشد.     پیگیری

 

او«        « باید  کشد،  می  دم  سختی  به  پارسی  واژگان   !  زبان  خروارها  بار  زیر  از  را 

زنده   و  است  زنده  زبان  این  زیرا  گویم،  می  او«   « بخشید.  تازه  جانی  و  رهانید  بیگانه 

 خواهد ماند. 

وبر       جوانان  شما  او«بر   « که  برها   ماست  نابودی  پرتگاه  از  نرم نیم،  را       ، واژگان 

نازک و سبک پارسی را همچون نرمباد بهاری بر چهره اش بیافشانیم تا دمی ژرف برکشد   

 و بار دیگر شکوفا گردد.

 

و سرزنش ها برای بازداشتن از دمیدن زندگی نوین و جان پرور  ی نابجا  خرده گیری ها     

جاودانگیبازآوری  و و  راه    شادابی  نباید  گرانبها،  گوهر  با  این  مردم  خویشکاری  بند 

 فرهنگ ایرانزمین باشد. 

 

 نادرستی و واژه های نابجا در همه فرهنگ ها هست، هم چنان که در این نبیگ!       

 پارسی گردان به خود نمی گیرد که از انجام این کار سترگ به خوبی برآمده باشد. 

 د بود.  این کارنخستین گام دراین زمینه است و بی گمان تهی از لغزش نخواه

 

پس از » هزار چشم دارم که استادان و دانش آموختگان زبان و زبانشناسی، سرانجام       

 بی آک به پارسی سره فراهم آورند.فراگیر و دستوری و چهارسد سال « 

 

یی فرزاد بتها                                                                                               
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 چکامه ی پارسی  
 اندرز به جوانان

این چکامه را شادروان احمد بدر )نصیرالدوله(  هنگامی که وزیر فرهنگ ایران بود در ستایش زبان 

در شمارۀ چهار ماهنامه  کشور و نکوهش بکاربردن واژه های بیگانه، به روش سنایی سروده است. 

ورشیدی در تهران چاپ شده است(.خ 1299ارمغان )سال نخستین، برگ بیست  و دو بسال   

 

 از نبیگ ]کتاب[ پارسی نغز، شادروان علی اصغر حکمت

........................................................................ 

 

 چند از دگران وام کنی جامه و دستار 

 رو جامه و دستار پدر را تو بدست آر 

 در خانه پدر خواسته و جامه نهاده 

اری و دریوزه کنی پیشه زهی کار بگذ  

 گیری تو ز همسایه کاله و کمر او 

 زان خویش بیارایی در برزن و بازار 

 گویی که مرا جامه ی زیباست بر اندام

 هان دیبۀ رومی نگر و ابرۀ بلغار

 بر خویش نبالد کس ازین جامه که باشد 

 دریوزه ز بیگانه همش پود و همش تار 

دمگفتار بود جامه بر اندیشۀ مر  

 اندیشه ندانی تو مگر از ره گفتار

 گفتار پدیدار کند ترک ز دیلم

 ز آواز پدیدار شود کشکرک از سار

 بر مردم هر بوم یکی جامه برازد 

 تازی به تبان خوشتر و فرخار بشلوار 

 کشور چو درختی است بر و بارش مردم 

 مانا که زبان ریشه و بیخ است برآن دار 

آسیب گر بار و بر دار تبه گرد و ز   

 چون ریشه بجا ماند دهد باردگر بار 

 ور زانکه به بیخ و بنش افتاد گزندی

 امید از آن دارد و زان بار تو بردار 

 افسوس و دریغا که همه مردم این مرز 

 دانشور و بیدانش و خربنده و ساالر

 بگرفته کلنگ و تبر و تیشه و هر یک 

 زخمی زده بر ریشۀ این پاک سپیدار 

ین باغ و درختند گویی همگان دشمن ا  

 یارند به بیگانه و با خویش به پیکار 

 ای تازه نهاالن که برومند بمانید 

 گل رفت ازین باغ و بجا ماند همی خار 

 خارش بزدایید و گلش را بفزایید 

 کارایش این باغ شما راست سزاوار 

 ........................................................... 

شاد.    روان فروهر استاد   
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 سامان و دهناد  
 

 
 *  دیباچه، نوشتاراستاد به پارسی برگردان نشده است.

به کوشش یک »بانو«   »فارسی ـ تازی«* با نگرش به اینکه برای نخستین بار،دستورزبان 

به  پارسی ناب برگردانده شده است، چند سروده از پدر واالگهر زبان پارسی، در باره ی  

نامه،  پیرایه بخش این دستور است.  جایگاه » زن« در شاه  

چنین در پایان نبیگ  آشنا ی پارسی درنوشتارهربخش و هم * واژه های نوین، نا آشنا یا کم  

 آورده شده است. 

چنین در پایان نبیگ آمده  به پارسی در نوشتار هر بخش و هم  * واژگان ویژه ی دستورزبان

  است.

تا نیستند،  زیرا با آوردن نمونه ها بهم ـ فرجام رج های ستونی هماهنگ و دریک راس* 

 ریخته می شدند. 

 * دو بخش » اسم جمع عربی« به پارسی برگردان نشده است.

 * در پهرست شماره رویه ها در سوی چپ آورده نشده است،  رایانه راه نداد!  

در پایان نبیگ.  * پهرست خاستگاه ها  

............................................ ...................................................................  

 

 * چند واژه برساخته ی پارسی گردان است، مانند:

چیزهای بسودنی   ]اسم ذات [برای  بساوانام   (.]المسه[ :  ) از بساوایی بساوانام و نابساوا نامــ  

سودنی و نادیدنی. برای چیزهای ناب ] اسم معنی [    نابساوانام  و دیدنی،    

 فرانمود دراین زمینه در پایان نبیگ آورده شده است.

: کسرهزیَرگ ــ   

: حتی بیشاــ    
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 پهرست   
 

 بخش نخست  

  

   شماره رویه ها

.............................................................................................................. ...  

 

     [ ]جمله فراز ..... 26  

                                                                                       فرازگونه های …..  27 

                                                                                 فراز: نهاد ــ گزاره  …..28 

               ]فعل[: پویه هگزار  ..... 29 

]شخص[ پویه : زمان ـ کس     ..... 13   

]مفرد ـ جمع[ تکین ـ َرَمن  کس، پویه :     ..... 32   

]صیغه[ پویه : ساخت    ..... 34   

ـ شناسه  بن پویه :  ..... 35   

[حال مادۀ]مادۀ گذشته وپویه: بن گذشته ـ بن کنون   ..... 37   

]التزامی[  وابسته یی(شایدی ـ ) ـ    ]اخباری[ شیی پویه: گزارهاگونه   ..... 39   

]شرطی[    سامه یی ــ    ]امری[ی پویه: فرمانی  هاگونه  .....  40   

گذشته  های زمان  :پویه   ..... 41   

کنون ـ آینده  های  پویه: زمان ..... 43   

]فاعل[  نهاد : پوینده.....  45   

]اسم[پوینده : نام .....  47   

]اسم خاص[ـ ویژه نام ]اسم عام[ نام: همه نام  ..... 48   

] اسم معنی[   نامنابساوا  ـ  ]اسم ذات[  بساوانام نام : .....  49   

] جمع[ ن مَ ـ رَ  ]مفرد[ نام: تکین.....  50   

]جمع عربی[  ن های عربیمَ نام: رَ  ..... 52   

)دنباله( نام: رمن های عربی  ..... 53   

]ضمیر[ جاینام .....  54   

]ضمیر اشاره[  اینام نمارشجاینام : ج.....  56   

]مفعول[ : پوییده گزاره  ..... 57   

]صفت[    وابسته ی نام : فروزه ..... 59   

]قید[ انواژه س   وابسته ی پویه:.....  61   

] حرف اضافه[فزونواژه : ]حروف[ها   تکواژه ..... 63   

نشانه ـ آواها  ـ تکواژ]حرف ربط[ها: پیوندواژهتکواژه  ..... 65   

] الزم[ ـ ناگذرا ] متعدی[پویه : گذرا .....  67   

   ]متمم فعل[پویه رساگر.....  86 

]مجهول[   ناشناسا ـ  ] معلوم[   پویه : شناسا   .....  70   

] متمم اسم ـ مضاف الیه[گیربر   ــ رساگر نام.....  71   
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]وابسته های اجزاء جمله[  فراز وابسته های پاره های  ..... 73   

]بدل[ام : جانشین )جایگزین(  وابسته ی ن.....  76   

]تکرار[   وری و بازگفتیادآ.....  77   

  

 

 بخش دوم 
  

 

]حذف[ زدایش  ]اجزاء جمله[ :فراز پاره های   .....  81   

   [پرسشی ]جمله ی  پرسشی:فراز  ..... 83 

]حذف[  ـ زدایش  کیدی[ تاپرسش ] پافشاریپرسش فراز پرسشی:   ..... 85   

[ پرسشی ]صفتپرسشیزاب  ـ  [ پرسشی  ضمیر ]  اینام پرسشیجفراز پرسشی:   ..... 88   

]جمله ی تعجبی[  ی :ای شگفت  فراز  ..... 90   

امری[جمله ی ]فرمانی )دستوری( فراز  ..... 92   

] اثبات و نفی[ اُستانش و نایش   ..... 95   

] حذف در انواع جمله[ فراززدایش در گونه های   ..... 98   

پیوسته و  ]مستقل[وابسته  ساده ـ نا فراز.....  100   

پایه ـ پیرو ]مرکب[ آمیخته   فراز .....  102   

]حرف ربط[پیوند واژه ]مرکب[ آمیخته فراز .....  104   

]التزامی[  وابسته یی شایدی ـ  ]اخباری[ گزارشی  ]وجوه فعل[ ی پویه:  ها گونه  .....  106   

] فعل شرطی[پویه سامه یی  ]شرطی[سامه یی  فراز  پیرو: فرازهای  .....  109   

( کهن   در فارسی  ):] وجه تردیدی و شرطی[و سامه یی   اَندیدیی  ها گونه .....  112   

صفت[ اسم و  ]( )زاب فروزه  و  نام  واژه:.....  114   

]مرکب[ آمیخته ساختمان واژه: ساده و  .....  117   

ساختمان واژه: پسوند ـ پیشوند .....  119   

]مشتق[ فته رهای برگساختمان واژه:  واژه .....  122   

]ترکیب و اشتقاق[  و برگیری آمیزهساختمان واژه:   .....  125   

   ]مرکب[آمیخته شوندی ـ ساختمان پویه: ساده ـ پی  .....  127 

ش فروزه از نگرش  گونه های .....  129  صفت از نظر معنی[  انواع ]آر   

ت به اسم[]مقام صفت نسب  با نامدربستگی : جایگاه آن   فروزه.....  131   

] درجات صفت[فروزه  فروزه: پایگان..... 133   

  ]متمم اسم و متمم صفت[رساگر نام ـ رساگرفروزه ..... 136 

]ضمیر شخصی[: جاینام خویشیک..... 139   

] مشترک[ ـ جاینام هنباز] ضمیر مبهم[  :   گنگ  جاینام..... 142   

  مله[]مقام صفت در ج فرازفروزه: جایگاه فروزه در ..... 145 

]نوع کلمه[ گونه ی واژه: ..... 149   

با یکدیگر[  جمله ]رابطۀ اجزای ..... پیوند پاره های فراز با یکدیگر152   

]ساختمان جمله های مرکب[ آمیخته های فرازساختمان ..... 155   

] تجزیه و ترکیب جمله[ فراز ه درآمیز و  یشجدا..... 160   
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 بخش سوم

 
]جمله[  فراز ساختمان  

 

یادداشت ....  .164   

]مقدمه و تعریفات[    بازنمودها پیشگفتار ـ .....  166   

]پیوستگی جمله های مستقل[ های ناوابسته  فراز پیوستگی .....  174   

]جمله ی مرکب[    آمیخته فراز ..... 180   

    ]جمله ی شرطی[سامه یی فراز ..... 191 
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   فراز  
   ]جمله[      
 

 

 

 

 

» ابوعلی سینا از بزرگترین دانشمندان ایران است. پدر ابوعلی از مردم بلخ بود.          
ابوعلی در دهی نزدیک بخارا زاده شد. از کودکی به فراگرفتن دانش دلبستگی فراوان  

پزشکان دانا به آموختن پزشکی پرداخت. در همه ی دانش های زمان سرآمد  داشت. نزد  
رسید.     وزارت بسیار نوشت. پس از چندی به پایگاه  کتاب   شد. این جوان دانشمند پرکار

بوعلی سینا بیشتر کتاب های خود را به زبان » تازی« نوشته است. چند کتاب هم به فارسی  
ه زبان فارسی نوشته است. ابوعلی در سال   چهارسد  دارد. » دانشنامه ی عالیی« را ب 

 وبیست وهشت در گذشت. آرامگاه وی در شهر همدان است.«
 

داستان باال در چندین بخش  فراهم شده است. مانند: »  پورسینا در دهی نزدیک بخارا       

  خت.« » پس از چندی به پایهزاده شد.« » و نزد پزشکان دانا به آموختن پزشکی پردا

رسید.« و......  ]وزارت[ دستوری   

است.  ]کامل[ رسا و آرسته  ]معنی[ هر یک از این بخش ها دارای یک چِم   

  در ویر]مستقل[  یی بدینگونه که پس از خواندن هر بخش می درنگیم و چم رسا و ناوابسته 

یست. دیگری ن ]جمله[به واژه یا فراز مند آن نیاز ]فهم[ اندریافت ما برجای می ماند که]ذهن[   

چندی« ،  » نزد پزشکان دانا« و » پس از  دیک بخارا« و پورسینا در دهی نزاگر بگوییم: »  

نارسا خواهد بود.   فراز چم     

خواننده یا شنونده چشم براه است که دنباله ی گفتار را بشنود، ولی همین  ]یعنی[  بدین مانک   

ی پرداخت« و  »به آموختن پزشک  که دنباله ی هر یک را گفتیم که »زاده شد« و   

  ]مجموعه ی[روشن شده است. هر یک از این کوده ی   فراز ری رسید« چم » به پایه دستوَ 

می نامیم.  فراز ه ها را که دارای چِم جدا و رسا هستند، واژ  

  

 

بازمی نماید.  همیشه آرمان خود را به گونه ی فراز]انسان [  آدمی     

    

و رسا   همادی ]مفهوم[ ههم دارای یک دریافتکوده یی از واژه هاست که بر روی  فراز » 

.«باشد  

می گذاریم. ]نقطه[ به پایان می رسد تیل   فراز هرجا که    
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گونه های فراز    

 

     
فراز به چند گونه است.      

  
جمشید و احمد با هم به باغ می روند.    ـ        

جمشید با که به باغ می رود؟    ـ        

به باغ برو.    ـ        

چه باغ زیبایی است!   ـ         

 

چم رسا دارد.است؛ زیرا هر یک   از این گفتارها یک فراز کدامهر         

آرمان جداگانه یی دارد.   فراز گوینده برای هر  ]اما[ پـَن   

را می رساند. ]خبری[ یک آگاهی ،  در فراز نخست  

پرسشی دارد.  ، در فراز دوم   

را انجام دهد. فرمان می دهد که کسی کاری  ، در فراز سوم  

در شگفت است! ، از زیبایی باغ  در فراز چهارم  

 

خوانده می شود. ]خبری[  (آگاهی  )فراز گزارشی  ی که یک آگاهی را می رساند،  فراز*   

پرسشی خوانده می شود. فراز  که در آن پرسشی باشد،  فرازی *   

نامیده می شود.   فرمانیفراز  که در آن فرمان داده باشد، فرازی *   

خوانده می شود.] تعجبی[شگفتایی فراز که یک شگفتی را برساند،   فرازی*   

 

 

. «ـ شگفتایی  فرمانی ـ پرسشی ـ  (آگاهی یا ) گزارشی :  فراز چهار گونه است »       

 

پرسشی این نشان ) ؟ ( گذاشته می شود، مانند: فراز در پایان          

ری؟ کجا رفت ؟ چه میوه یی دوست دا  فریدون چرا نیامدی؟     

 نشانی که در پایان فراز » شگفتایی« می گذاریم این است )!( نمونه: 

 چه روز خوبی ! چه پرنده ی زیبایی ! 
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فراز    
 

نهاد ـ گزاره     
 

 

کورش بابل را گشود. ــ            

ماست. ملی[   شاهنامه کارنامه ی میهنی ]ــ           

ن است.فردوسی از چامه سرایان بزرگ ایراــ          

 

است و هر یک در برگیرنده دو بخش اند. ]خبری[   (آگاهیگزارشی« یا ) »هااین فراز      

 مانند: 

گزاره                                نهاد                                             

      .................................               .......................... ................. ..........  

   به بابل چیره گشت.                                       کورش                     

کارنامه ی میهنی ماست.                                     شاهنامه                        

. چامه سرایان بزرگ ایران است از                                   فردوسی                       

 

است که در باره ی بخش نخست گفته   گزارشی   بخش دوم بخش نخست آگاهی می دهد،      

 شده است.

به چم اینکه اگر بپرسند: » کورش چه کرد ؟«  می گوییم: » بر بابل چیره گشت«.        

نی ماست«.  یا چنانچه بپرسند: » شاهنامه چیست؟«  پاسخ می دهیم: » کارنامه ی میه  

 

   فرازها» کورش« و» شاهنامه« بخش های نخستین و»بربابل چیره گشت« این پس در     

 یا » کارنامه ی میهنی ماست« بخش های دوم فراز است.

 

می نامیم.  » گزاره « و بخش دوم را » نهاد« بخش نخست را   

  

. «نهاد، بخشی از فراز است که در باره ی آن آگاهی می دهیم »   

 

.«گزاره ، گزارشی است که در باره ی نهاد گفته می شود  »   
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    گزاره  
   پویه     
  ]فعل[     

 

 
یم. د« و دیگری را » گزاره « خواند دو بخش دارد: یکی را» نها فراز دانستیم که          

این دو بخش می آوریم.  به فرازهای زیر را بازاکنون   

 

گزاره                                                     نهاد                 

.................................                 ........................................................           

                                   

سد و پنجاه و شش نوشت. سعدی شیرازی                             گلستان را در سال شش  

بزرگی بود. ]ریاضیدان[ عمرخیام نیشابوری                        رایشگر    

شکست.           ]اتاق[ شیشه ی پنجره ی سراچه   

می شوند.  ]موفق[شاگردان زیرک و کوشا                  درآزمون کامروا    

به گردش می روم. ]جمعه[  آدینه من                                             روزهای    

 

دارنده ی چندین واژه  گزاره خوانده شده است، گاهی دربرکه  در این فرازها بخشی      

 است.  گاهی برخی از واژه ها را می توان برداشت. در فراز نخست می توان گفت: 

ست.  ا ]کامل[و آرسته    » سعدی گلستان را نوشت« و بازهم فراز رسا  

ر بنویسیم » عمرخیام رایشگر بود« فراز کمبودی ندارد.در فراز دوم اگ  

همین دو فراز واژه های » نوشت« و » بود« را برداریم چم فراز نارسا وولی اگردر  

 نیمه کاره خواهد بود. 

 فراز سوم تنها دارای یک »بخش« است با اینرو چم رسا دارد. 

می خوانیم.  ]فعل[« ه پوی  »است. این بخش را بخش بنیادین پس هر گزاره دارای یک   

در فرازهای زیر:       

 

تابستان گذشت.  ]فصل[واره ی ــ    

 ــ  برگ درختان زرد شده است.

ایرانیان در زمانهای گذشته  به فرزندان خود سواری و تیراندازی می آموختند. ــ    

ما داستانهای رستم و سهراب را در شاهنامه خوانده ایم. ــ   

هوشنگ بیمار بود. ــ   

نیامدی؟ ]مسابقه[   هماوری را دیروز برای دیدن چ ــ   

من دیروز به پیشباز برادرم رفتم. ــ   
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»شده است«، » می آموختند«، »خوانده ایم«، »بود«،» نیامدی« » گذشت«،واژه های        

آگاهی می دهند. چگونگی  یا کاری در زمان گذشته    از و پویه اند   همه  و »رفته بودم«   

 

: زیر در فراز های   

 

دیوار سپید است. ــ   

ماه پیرامون زمین می گردد. ــ   

من نامه می نویسم. ــ   

 

را  چگونگی یا کاری    اند و  پویه  همه  » است«، » می گردد«، » می نویسم« واژه های      

. روی می دهد بازمی نمایند] مضارع[ که در زمان کنون    

 

 در فرازهای زیر: 

 

.  می روم ] مسافرت[ فردا به رهنوردی  ــ   

جهان پیر دگر باره جوان خواهد شد. ــ   

سال آینده در خانه ی نو خواهیم بود. ــ   

 

  که   کاریاز  و همه پویه اند م بود« » خواهیو » می روم «، » خواهد شد«  واژه های      

آگاهی می دهند.  ،در زمان آینده روی خواهد داد  

 

   دادی و یا داشتن وی دادن رخیا ر ،کاری برکردن  است رهنمود  واژه یی  پویه   »       

.   «در زمان گذشته، کنون یا آینده یی چگونگی  
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   پویه 
]فعل[    

]شخص[  زمان  ـ  کس     

 

 
نیست.  پویه نداشته باشد گزاره  ، چنانچهاست ]فعل[  پویه واژه ی بنیادین   گزاره در         

آن در   ]معنی[ می رساند و آِرشرا  کاریانجام یا   ، واژه یی است که چگونگی  پویه      

 پیوند با زمان است. 

است: گذشته، کنون، آینده.  ]مرحله[زمان دارای سه گامه    

را به زبان می آوریم. فراز  کهاست زمانی    =     کنون  

رویدادی است که پیش از سخن گفتن رخداده است.  =   گذشته   

زمان پس از گفتار است.    =   آینده   

  

، » شنونده « و »دیگرکس«  بر زمان همواره با یکی از سه کس » گوینده«  افزون پویه      

 در پیوند است. 

 

پویه » آمدم « هم نمایانگر انجام دادن کاری است که »آمدن« باشد، هم نشان دهنده ی         

    ، وزمان که اینجا » گذشته« است، و هم نشانگر» کسی« که این کار را انجام داده است

. ه استآوردی است که این واژه را به زبان کس» او« همان     

 

را می رساند. یکی نمایانگر انجام کاری   ]مفهوم[  دریافتهپویه » می روی « نیزهمین سه       

که »رفتن« است، دیگر زمان که اینجا » کنون« است و سوم کسی که کار رفتن را انجام  

ید. می دهد، و او » کسی«  است که گوینده  با او سخن می گو   

  

»گفتن« و»زمان آینده« و » کسی که ازاو گفتگو می   دریافتهپویه »خواهد گفت« هم سه       

خواهیم داشت.  ،  نه گوینده است و نه شنوندهکه     ،شود«  

 

 برآیند
. «کار یا چگونگی، زمان و کس است]مفهوم[  دریافتههر پویه در بر دارنده ی سه »        

 

دستور زبان، نخست کس خوانده می شود.  ]اصطالح[ ک آنکه سخن می گوید، به واژا*   

آنکه با او سخن می گویند، به واژاک دستور زبان، دوم کس خوانده می شود. *   

آنکه از او سخن می گویند، به واژاک دستور زبان، سوم کس خوانده می شود. *   
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   پویه 
]فعل[     

کس  )تکین ـ َرَمن(      
     جمع[] مفرد ـ           ]شخص[   

 

 
. پیوند دارد  است که به یکی از سه کس یا کاری  چگونگی  ه:پوی           

 

در زمان گذشته به گوینده یا نخست کس.  ، آمدن استبه    ]نسبت[ بسته وا» آمدم«           

در زمان کنون به شنونده یا دوم کس.  ،بسته به رفتن استوا » می روی«          

در زمان گذشته به دیگر کس یا سوم کس.  ،استبسته به گفتن وا» گفت«           

 

باشند.  ی و یا بیش از یکییکشدنی است که  هر یک از این سه کس،           

به نخست کس که یکی بیش نیست.  ،  گفتن است  از پویه» گفتم«           

. ، چند تنپویه رفتن است به نخست کس که بیش از یکی باشنداز  م«» رفتی           

نه:  نمو          

    ـ من گفتم.          

ـ من و ایرج به بازار رفتیم.         

 

پویه یی که به یک تن وابسته است، تکین خوانده می شود. *   

پویه یی که به بیش از یک تن وابسته باشد، رمن می خوانیم. *   

 

ه یی کار یا چگونگی ویژبه    در یکی از سه زمان: گذشته، کنون  و آینده پویه گفتیم که            

در هر زمان آن کار یا چگونگی به یکی از سه کس وابسته است:  و   است رهنمود  

نخست کس ـ دوم کس ـ سوم کس.            

هر یک ازاین کسان یکی یا بیشتر می تواند بود.         

« می نامیم. ن ـَ م یکی را »تکین « و بیش از یکی را » رَ *         

 

. «ردارنده شش گونه استگی به کس در بپس هر پویه درهرزمان از نگرش وابست »   

 

    ــ نخست کس رمن       ــ نخست کس تکین         

ــ دوم کس رمن         ــ دوم کس تکین            

ــ سوم کس رمن      ــ سوم کس تکین               
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برای نمونه:         

شش گونه ی پویه » آمدن« در زمان گذشته چنین است.        

 

آمدم            ـ آمدیم ـ       

ـ آمدیدـ آمدی                  

  ـ آمد              ـ آمدند     
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  پویه  
ساخت       

] صیغه[          

 

 

 

گوناگون می پذیرد.  های  و ساخت  ها هر پویه در پیوند با کس و زمان ریخت         

]معنی[ خواهی آمد، آمده بودیم، آمده اید، می آمدند، همه آِرش  واژه های: آمدم، می آیم،  

 بنیادین آمدن را در بر دارند و از اینرو با هم یکسان هستند. 

و کس در همه ی آنها یکسان نمی باشد.   ولی زمان  

.است که ریخت واژه یکسان نمی باشد]فرعی[ ی  برای این چم های شاخه ی   

پویه  ]صیغه[ کس » ساخت«و زمان در بردارندهویه گوناگون پ  ]صورت های[ ریخت های   

 خوانده می شود. 

  

یافت. در را می توانپویه  ساخت پویه ریختی از واژه است که از روی آن کس و زمان*   

  

ه یی را بشناسیم باید روشن کنیم که چه » ساختی« دارد. هرگاه بخواهیم ساختمان پوی         

« است، بسنده نمی باشد. پویه   فتن اینکه »  در باره ی واژه ی » آمدم « تنها گ  

است.  » پویه«زیرا » خواهدآمد« و » آمده بود « نیز   

هر یک به روشنی شناخته شود.  ]صیغه[تنها زمانی ناهمسانی آشکار می شود که ساخت    

 

برای نمونه، باید گفت:           

 

شخص[ اول]=  )نخست کس(ساخت گذشته ـ نخست کس تکین ـ ازآمدن.  :  آمدم  

کنون و) آینده( ـ سوم کس تکین ـ از آمدن. ساخت   :می آید  

 

هرپویه در هر یک از زمانها، شش ساخت دارد که به سه کس تکین و سه کس رمن  »   

. «بسته استوا   

 باید بتوانیم از روی یکی از آنها » ساخت های« دیگر را بیابیم. 

 

   نوشتن ــ زمان گذشته                  برای نمونه:  

 

= نوشتیم    نخست کس تکین  =  نوشتم                     نخست کس رمن        

نوشتید    = نوشتی                     دوم کس رمن      =    دوم کس تکین          

رمن     =  نوشتند  نوشت                      سوم کس=      سوم کس تکین        
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پویه       
 

بن ــ شناسه      

 
 

نمی شود و  ]عوض[ سان، بخشی هیچگاه دگرپویه  گوناگون یک   ]صیغه[در ساخت های      

و در هر ساخت به گونه یی در می آید.  رد پذی  می]تغییر[ سانی بخش دیگر دگر  

 

نمونه: در این شش ساخت از نشستن:         

 

ــ نشستم                  ــ نشستیم        

نشستید  ــ نشستی                 ــ       

ــ نشست                 ــ نشستند        

 

ریختی نوین   ایستاست. ولی پاره ی دیگر هربار» نشست« دراین شش گونه پاره ی        

پاره ـ  که »م« ـ » ی« ـ »یم« ـ »ید« » ند« است و در سوم کس تکین چیزی به    ،استیافته 

ایستا افزوده نشده است.ی   

 

از خواستن: یغه[ ]صدر این شش ساخت          

 

     ـ خواهم               ـ خواهیم     

ـ خواهی              ـ خواهید        

ـ خواهد               ـ خواهند        

 

  سانهمیشه یکسان است، ولی پاره های دیگر در هر ساخت دگر» خواه « پاره ی         

ت. افزوده شده اس» ـد« در سوم کس تکین پاره ی  شود،   می  

 

می خوانیم. » بن   پویه « را » نشست« و » خواه «   ایستاهای این پایه         

 

ش] »  بنیادین را در بر دارد و در همه ی ساخت  معنی[   بن  پویه پاره یی از واژه است که آر 

.«نمی شود سانـ ها ایستاست و دگر  
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  سانیهست که در هر ساخت دگر، پاره یی دیگر زیر  با اینرو در هر یک از نمونه های       

این پاره ی » ناپایدار« را که از روی آن کس و   و به گونه یی دیگر در می آید،   پذیردمی  

     می نامیم.» شناسه« )تکین و رمن ( دریافته می شود  دیگرسخنه ب ،شمار

 

شنیدی ـ آمدم ـ رفتی ـ دانم ـ دانست ـ شکستیم ـ ریختیم ـ رسیدند ـ گویم ـ شنوند ـ شنوید ـ   

   انداختند ـ انداختید ـ سازد ـ سازیم ـ سازید.

 

  ]مفهوم[همی شود و دریافت ]عوض[سانشناسه پاره یی از پویه است که درهرساخت دگر » 

. «کس و شمار پویه  از آن بر می آید  
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پویه    
 

بن کنون بن گذشته ـــ       
 

 

 

پاره یی از آنست که در همه ی ساخت ها یکسان می ماند و    هپویگفتیم که بن هر        

 دگرگونی نمی پذیرد.  

دو بن ناهمگون دارد، و با هریک از این دو بن یک دسته از  پویه  در زبان پارسی هر         

پویه ساخته می شود.  ] صیغه[  ساخت های   

  

ز این پویه ساخته می شود » نوشتن « برخی از ساخت ها که اپویه برای نمونه: در           

 بدینگونه است:  

 

نویس ـ پاره ی ایستا           نوشت  ـ  پاره ی ایستا    

 ..........................            ........................ ......  

ــ می نویسم                         ــ  نوشتم             

یسم ــ بنو                   ــ می نوشتم            

ــ بنویس                    ــ  نوشته ام            

 ــ  نوشته باشم 

 ــ نوشته بودم   

 

چنانکه می بینیم این ساخت ها به دو دسته بخش شده اند.در دسته ی نخست پاره یی          

است.  » نویس« و دردسته ی دوم   » نوشت«نمی شود ]عوض[ سانو دگر  ]ثابت[که ایستاست    

 

است » نوشت« نرو ساخت های رج نخست یا ساخت هایی که پاره ی ایستای آن ازای         

و ساخت های رج دوم که پاره ی ایستای آن » نویس« است  ،زمان» گذشته« را می رساند  

 زمان های» کنون و آینده« را می رساند. 

دوم را  دسته ی نخستین را » بن گذشته« و بن ساخت های دسته ی پس بن ساخت های    

می نامیم. ] مضارع[ ن کنون « » ب  

 

.«دو بن دارد: یکی بن گذشته و دیگر بن کنون پویه در زبان پارسی هر »   

   ، از بن گذشته ساخته می شوند است  رهنمودزمان گذشته بر همه ی ساخت هایی که  » 

ش کنون و آینده از آنها و  . «بر می آید، برگرفته از بن کنون استساخت هایی که آر   
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دو   یکی از  ]ترکیب[  آمیزش، ازباشد  رهنما  ویژه  یکس و زمان  برکه    پویههرساخت         

ناپایدار که » شناسه « است، ساخته می شود. ]جزء[ با پاره ی  پویه کنون    گذشته و   مایهبن  

 

پاره ی سومی به نام » پاره ی پیشین« به آغاز پویه افزوده   یدر برخی ساخت ها گاه  

 می شود. 

» ب «. و دیگری » می«  است: یکی  «دو» ر آغاز پویه های پارسی می آید  پاره هایی که د  

 

:  » می رفتم « در ساخت        

 

     رفت =      ـ یک بن پویه هست     

     م ـ  =               یک شناسه:ـ      

   می   =    یک پاره ی پیشین:ـ      

 

     نیز دارای این سه پاره است. » بنویسی« ساخت     

      نویس  =   ن پویه          ب  ـ      

       ی =     شناسه           ـ      

         ب  =      پاره ی پیشین ـ      

 

.«افزوده می شود  پویه پاره پیشین،  پاره یی ست که به آغاز بن  »          
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گونه های پویه    
 

وابسته یی  شایدی یا ــ گزارشی     
لتزامی[ ]ا         ]اخباری[      

 

 

 

درپیوند با انجام    ]خبر[    گزارش  برای رسانیدن  پویه برخی ازساخت های کاربرد          

. می باشد  در زمان گذشته، کنون و یا آینده یی   چگونگی   و یا کاری  

 برای نمونه: 

پدر به خانه آمد. ــ          

من نبیگ می خوانم. ــ         

فردا روز بیکاری است.ــ         

در تابستان هوا گرم می شود. ــ        

رفت.خواهم   مسافرت[]رهنوردی   سال دیگر بهــ        

      

م«، »است«، » می شود« و »خواهم  » آمد«، » می خوان پویه های   دراین فرازها        

. رسانندرفت« همه  پیام    

. گزارش می کنند  را یکار  انجام چگونگی یا   ]صیغه[همه ی این ساخت ها          

 

می نامیم. پویه  یک ]وجه اخباری[« گزارشی  ینگونه ساخت ها را » گونه ی  ا*   

 

  کار و یا بودش یک چگونگی آگاهی   انجام در برخی ساخت های دیگر از پـَن ] اما[        

نمی دهیم، ونکه از کاری که باید انجام بگیرد، یا شاید انجام گرفته باشد و یا می خواهیم  

به انجام کار و یا بودش چگونگی باورمند  ]موارد[ م. دراین فتادهاانجام بگیرد سخن می گویی 

 نیستیم.  

 می خواهم بروم ــ  باید رفته باشم ــ مبادا بروی ــ خوب است رفته باشد. 

دودلی  گونه یی یا  دیگر است، ه همراه و وابسته به انجام کاری همیشکه این ساخت ها        

  می نامیم.  ]وجه التزامی[ » گونه ی شایدی«و یا «  » گونه ی وابسته یی ،برمی آید از آن 

   )التزام به چم وابسته بودن است(.

اینگونه ساخت   است. یکاررویداد چگونگی یا  گزارشبرخی از ساخت های پویه برای  » 

و   کارداد « شمرده می شوند. دراین ساخت ها گوینده به رویگونه ی گزارشی »ازها 

. «می دهد، باورمند است که از آنها آگاهی آن چگونگی  

 

  «شایدی  « و»وابسته ییگونه ی » از پویه   ،و روشن نباشدبی گمان هرگاه انجام کار  » 

.«همواره دنبال پویه دیگر می آیدها  پویه   اینگونه آورده می شود.    
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گونه های پویه    
 

سامه یی ــ  فرمانی      
]شرطی[       ]امری[               
 

 

 

می دهیم، به کسی می گوییم کاری را انجام    یپویه فرمان]صیغه[ در برخی ساخت های        

 بدهد یا یک چگونگی را بپذیرد. 

مرا بیاور. ]کتاب[  برو و نبیگ]اتاق[  به سراچه  ــ          

را بشمارید. ] قلم ها[ این خامه ها  ــ         

امشب به خانه ی من بیا. ــ         

بتراش. این خامه را   ــ        

نبیگتان را بخوانید. ــ        

این گفتار را به او بگو.  ــ        

آماده باش. ــ         

تو پاک باش و مدار ای برادر از کس باک.  ــ       

 

. استامری[ وجه ]« فرمانی  گونه  » ازاین گونه پویه ها *           

 

اگر  اینکه  م چ ه ر دیگر است؛ ِب انجام گرفتن کا ]شرط[  سامه ی   به گاهی انجام یک کار        

دانش بیاموزی، می توانی   روی نخواهد داد. » اگر هم  یکی انجام نگیرد، آن دیگری

آموزگار شدن، آموختن دانش است. اگراین سامه انجام  ]شرط[  سامه ی شوی«. آموزگار 

کار دوم که )آموزگار شدن است( نیز انجام پذیر نخواهد بود.   نگیرد،   

 

گر از بیراهه بروی گم می شوی. اــ           

اگر بد کنی کیفرش بد بری. ــ           

 

. است ]شرطی[ سامه یی « گونه ی  » این گونه ساخت ها از*          

 

  »گونه ی  فرمانی   ازتن کسی به کاری است،ساخت هایی که برای فرمان دادن و واداش » 

.«استپویه  ] وجه امری[    

از گونه ی ]صیغه[ سامه ی انجام کار دیگری باشد، ساخت ها  هرگاه انجام دادن کاری به »   

. «خواهد بود شرطی[وجه ] سامه یی« »   

 

 
 

  



 41 

   پویه  
 

زمان های گذشته     
 

 

 
رفت. بهمن دیروز به دبستان   ــ          

. رفته استبهمن به دبستان   ــ         

می رفت بهمن هر روز به دبستان   ــ         

    رفته بود.تو آمدی بهمن به دبستان زمانی که   ــ       

رفته باشد. بهمن باید به دبستان  ــ         

است.» رفتن« از پویه ی  یی که دراین فراز ها امده استساخت ها همه ی          

 همه ی آنها هم از انجام گرفتن کاری در زمان گذشته آگاهی می دهند. 

نیست.یکسان   فرازها با یکدیگر] معنی[ با اینرو آِرش   

 

گذشته انجام گرفته و به فرجام  می نمایاند که کار رفتن یکباردر  » رفت« واژه ی  *      

می نامیم. ساده «   ی » گذشتهرسیده است. اینگونه ساخت ها را   

 

گفتگو از کاری است که در گذشته انجام   ،رفته است«»در فرازدوم  بهمن به دبستان  *      

د آن تا زمان کنون به جا مانده است. بهمن به دبستان رفته است  و برآین   ]اثر[شده ولی هنایش  

خوانده می شود. ] ماضی نقلی[  (1)« پی دار ی  » گذشته)هنوز آنجاست(. این گونه ساخت ها و   

 

  زمانی دیر  می رود که در گذشته انجام گرفته، از کاری سخن » می رفت« در ساخت  *      

این ساخت زمان پایانی کار شناخته نیست. پاییده و یا ازسرگرفته شده است. در   

می خوانیم. استمراری[ ماضی  ]«  » گذشته ی همارگی  این ساخت را  

 

از کاری آگاهی می دهیم رفته بود«  »زمانی که تو آمدی بهمن به  دبستانفراز در  *       

  ازدیگرانجام گرفته است. رفتن بهمن به دبستان پیش گذشته ی  کارانجام شدن  که پیش از 

می خوانیم. ]بعید[ » گذشته ی دور« زمانی انجام گرفت که » تو آمدی«. این ساخت را   

 

  از کاری آگاهی می دهیم که انجام آن در  رفته باشد«»بهمن باید به دبستان فراز  در *      

 کذشته بایا بوده است، ولی دانسته نیست که انجام گرفته باشد. این گونه ساخت را

می نامیم. ]التزامی[  ( 2) » گذشته ی شایدی«  
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پویه های زمان گذشته، پنج گونه است:           

 

دور« ـ   ی « ـ » گذشته« ـ » گذشته ی همارگیپی داری گذشته   ساده« ـ » ی » گذشته  

. گذشته ی شایدی«  »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ............................................................ ...............................................  
آورده شده است.  «  گذشته ی نگذشته »  در واژه یاب پرتو برای ماضی نقلی:  ـ 1   

می توان بکار برد، و این  زمانی است که انجام بجای » گذشته ی شایدی«  را گاهی » گذشته ی وابسته یی«ـ 2  

 کاری وابسته به کاری دیگر باشد.  
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   پویه   
]فعل[     

  و آینده زمان های کنون  
  [ـ حال ]مضارع  

 

 

چه می خوانی؟   ــ      

شاهنامه می خوانم.         

زمین به گرد خورشید می گردد.  ــ     

کی به خانه می روی؟  ــ      

اکنون می روم.          

تابستان به کجا می روی؟  ــ   

باز می گردم.  به شهر خود    []تعطیالتُرستیگان در زمان      

 

. «که در این فرازها آمده است هم برای زمان کنون و هم آینده بکار می رودپویه هایی  »   

    

هستید و کسی می پرسد:» چه می خوانی«؟  ] کتاب[زمانی که در کارخواندن نبیگی         

هم  [ نیع ]ی مچَ ه  آرمان اینست که هم اکنون چه می خوانی؟ پاسخ شما » شاهنامه می خوانم« ِب 

 اکنون درکار خواندن آن هستم. 

» شاهنامه می خوانم « از کاری سخن می گویید که اندکی پیش از زمان کنون در فراز ـ        

 آغاز شده و هنگام گفتن این فراز نیز پیگیرهستید و اینکه هنوز به پایان نرسیده است. 

 

ه است که همیشگی  » زمین به گرد خورشید می گردد« از کاری سخن رفت فرازدر   ـ     

از آن آگاهی دهد مانند آنست که در آن   یی  در هر زمان که گوینده]بنابراین[ است. الدبراین 

   زمان انجام می گیرد.

پس از گفتن  ]یعنی[ بچمی   ،در پاسخ » اکنون می روم « از کاری می گویید که در آینده ـ      

.فراز روی خواهد داد. که از همین دم آغاز شده است این  

 

به شهر خود باز می گردم«. از کاری آگاهی  [ ]تعطیالت   رستیگاندر فراز » در زمان    ـ    

که در زمان آینده روی خواهد داد.   می دهید  

 

در زبان پارسی هست که هم برای زمان کنون و هم زمان آینده ] صیغه[  پس یک ساخت  *     

می نامیم.» زمان کنون «  بکارمی رود، که آنرا   

 

. «است که هم برای زمان کنون وهم آینده بکار می رود فراز از ساختی  کنون »        
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    با » زمان کنون« گاهی از انجام کاری در زمان آینده یا کنون آگاهی می دهیم و گاهی     

بایستگی انجام کاری  در یکی از این دو زمان سخن می رانیم.   یا از شایدی   

ـ باید بروم ـ اگر بروم.  شاید بروم ـ می خواهم بروم  

 

می نامیم. «  گزارشی» کنون از کاری آگاهی می دهد آن را » زمان کنون« آنجا که *         

 می روم، می خوانم، می گویم، می زند، می آیند، می شنویم. 

است.« گزارشی  »  کنون   این ساخت ها   

 

      ،نیست   دانسته انجام آنزمان   از کاری آگاهی می دهد که  » زمان کنون«آنجا که *     

  ]التزامی[«وابسته ـ شایدی» زمان کنون  ساخت  شود و یا برآنیم که انجام دهیم، انجام شاید

وابسته به کار دیگری است. ده می شود، زیرا که انجام یک کار  خوان   

  

دین مانک که  یک زمان دیگر در زبان پارسی هست که تنها آینده را می رساند. ب   * پـَن     

زمان کنون در آن نیست.  ]مفهوم[  ه دریافت  دیگر     

 

همراه است:  «خواستن»  پویه زمان کنون  این ساخت همواره با         

    خواهم رفت ـ خواهم گفت ـ خواهم نوشت ـ خواهم نشست.       

می خوانند. » زمان آینده« این ساخت را          

 

ها از آینده آگاهی می دهد.  و همواره با  است که تن ]فعل[زمان آینده ساختاری از پویه  » 

. «زمان کنون پویه » خواستن« همراه است  
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نهاد     

 

  ]فاعل[ پوینده   
 

 
گفتیم:           

است که در باره ی آن آگاهی می دهیم. ]جمله[  فراز بخشی از ، نهاد          

گفته می شود.  است که در باره ی نهاد یا)گزارشی( آگاهی  ،گزاره         

 

است گفتگو کردیم.  ]فعل[ پویه   و بخش بنیادین آن که «گزاره»تا کنون در باره ی           

گفتگو خواهیم  کرد.  فرازاکنون در باره ی » نهاد« بخش دیگر   

 

سعدی گلستان را نوشت ــ         

گلستان در سال ششسد و پنجاه و شش نوشته شد.   ــ        

استبیژن تشنه   ــ        

تاریک شده است.]هوا[  پناد   ــ        

 

سعدی » نهاد« است، زیرا که کار» نوشتن« را او انجام داده است.  ،نخست فراز در         

ا که پویه ی » نوشته شدن« به آن وابسته  گلستان » نهاد« است، زیر  ،دوم فراز در         

 است.

    به او  چگونکی تشنه بودن رایا فت[ ]صزابه   بیژن »نهاد« است، زیرا ، سومفراز در       

. وابسته ایم  

چهارم » نهاد« واژه ی » پناد« است زیرا زابه یا چگونگی تاریک شدن   فراز در         

 را پذیرفته است. 

کار است.  چهار« می دهیم، بازگوی یکی از این نهادپس آگاهی یی که در باره ی »       

 

ن شکستن، پختن، زدن. مانند: خوردانجام دادن کاری. یکم ـ       

مانند: خورده شدن، شکسته شدن، پخته شدن، زده شدن.پذیرفتن کاری.  دوم ـ      

. مانند: دانا بودن، سپید بودن، بیمار بودن، گرم بودن. یداشتن فروزه ی  سوم ـ     

مانند: دانا شدن، سپید شدن، بیمار شدن، گرم شدن. پذیرفتن زابه یی.  چهارم ـ        

 

، نهاد  بررسدرا ]مورد[ فتادره کدامیک از این چهار برپایه آنکه گزا]بنابراین[  الدبراین      

چگونگی دارد:   چهار  
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مهری آش پخت.    :کننده ی کاراست    نهاد   در چگونکی نخست       

آش پخته شد.  پذیرنده ی کار است:          نهاد   در چگوگی دوم       

هوشنگ بیماراست. ی زابه است:  دارنده        نهاد در چگونگی سوم        

هوشنگ بیمارشد.  شونده یا پذیرنده ی زابه است:    نهاد  در چگونگی چهارم       

 

 

 سعدی گلستان را نوشت. 

 

  که در باره ی آن آگاهی داده ایم واژه ی ، یا بخشی از فراز» نهاد«فراز در این         

ه » سعدی« انجام داده است.، کاری است کست. پویه یی که در گزاره آمدها »سعدی«  

 سعدی است که کار » نوشتن گلستان« را انجام داده است. 

 پس او کننده ی کار است.

می نامیم.  ]فاعل[ «» پویندهدستور زبان  ]اصطالح[   کار را در واژاکی  کننده   

 

.  «وابسته استبه او  انجام کاری پوینده کسی است که  »      
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     پوینده  
]فاعل[        

 

  نام   
 

 

» بیژن تند می دود «  واژه ی » بیژن« نهاد است؛ زیرا که در باره ی او  در فراز       

   زیرا کار دویدن از او سر زده است. ، نیز هست  ]فاعل[   آگاهی می دهیم. این واژه پوینده

.« استپوینده بیژن هم » نهاد«  و هم »   فراز الدبراین در این  

و در فراز دیگر شدنی است که نهاد یا    همواره بدین گونه نمی باشد]مورد[ ولی این  فتاد 

. پوینده نباشد  

بیژن را آوردم. ] کتاب[   در نمونه ی: نبیگ          

را در نگر آوریم، در می یابیم که  این واژه     » بیژن« واژه ی   هرگاه تنها فراز ایندر ـ      

است. « نام » واژه ی » بیژن «  از این رو  کسی است.نام   

 

» سنگ شیشه را شکست«  نیز واژه ی » سنگ« نهاد است، زیرا پویه ی فراز در   ـ       

به کار می آید.    هم . ولی این واژه برای نام بردن چیزیوابسته استشکستن  به  آن   

 ازاینرو » سنگ « نام است.

 

   ]فاعل[پوینده   ،است  و« افزون بر اینکه نهاد» گاو شیر می دهد« واژه ی » گافراز    در    ـ     

شده است.  هدهنده ی شیر است. ولی واژه ی  گاو بر جانوری نهادکه نیز می باشد، زیرا   

است.   «نام » نیز «گاو » پس واژه ی  

 

     . «ست که برای نامیدن کسی و یا چیزی به کار می رودنام  واژه یی ا »    
 

:  می شود و نامیده  اختهشن   به دستاویز» نام« که    آنچه   

 *  گاهی نام کسی است، مانند: مرد، زن، هوشنگ، پدر، مادر. 

 *  گاهی نام جانوری است، مانند: گاو، اسپ، خوک، گربه، شیر، پلنگ. 

 *  گاهی نام جایی است، مانند: کوه، دشت، رود، تهران، آسیا، امریکا 

نسترن، سوسن.*  گاهی از رستنی هاست، مانند: درخت، چمن، چنار، گل،    

 *  گاهی نام ستارگان است، مانند: آفتاب، ماه، خورشید، ناهید، بهرام. 

 *  گاهی نام زمان است، مانند: روز، شب، بامداد، نیمروز، ایوار. 

]کاغذ[.نفج ]جعبه[، *  گاهی نام چیزهای بیجان است، مانند: تخته، میخ، تبنگو   

چیزی هستی دارد، مانند:  است که در کسی یا یا چونی*  گاهی نام چگونگی   

سپیدی، سیاهی، سرما، گرما، رنج، شادی.      
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نام     
 

  ویژه نام همه نام ـ   
  ـ           ]اسم خاص[             []اسم عام    

 

 

 

ی گوییم » فریدون آمد« آرمان ما  . زمانی که موابسته استگاهی نام تنها به یک کس            

تهران  زمانی که می گوییم » تهران پایتخت ایران است« واژه ی  کسی است که می شناسیم.

است.   وابسته که می شناسیم  ی شهربه   

 

ولی اگر بگوییم » گربه دشمن موش است« آرمان تنها گربه یا موش خانه ی ما نیست.          

چنین چون بگوییم » شهر بزرگتر از ده است« آرمان ما از یک شهر ویژه نیست. هم  

  

می ـ   ]اسم خاص[، آن را» ویژه نام« را بتوان نامیدشناخته شده  گر با نام تنها یک کسا        

 خوانیم، به چم اینکه این نام ویژه ی یک کس است.

ـ  خوانده می ]اسم عام[ اگر نام در برگیرنده کسان و یا چیزهای بی شمار باشد  » همه نام« 

 شود. 

ـ  به کار می شده کس و یا یک چیز شناخته   ست که برای نامیدن یک ای ویژه نام واژه ی » 

.«رود  

ی می گوییم که با آن کسان و یا چیزهای همگون را می توان نام  همه نام به واژه ی » 

.«برد  

ن چیز به کار رود. می تواند برای نامیدن چندین کس و یا چندی   « ویژه نام» یک           

ام را داشته باشند. نام است ولی بسیاری می توانند این ن »منیژه« ویژه    

 

» رودبار«  نام بخشی از یک شهراست، ولی در شهرهای دیگر هم بخشی می تواند به        

 این نام خوانده شود. 

الدبراین نباید در به کار بردن » همه نام«  و » ویژه نام« به لغزش افتاد.           

کار می بریم، آرمان ماباید دانست که هر بار نام ویژه یی را در گفتگو و یا نوشتن به    

است. زمانی که می گوییم » منیژه آمد« آرمان ما کسی است که   شناخته شده  تنها یک کس  

به کار بردن نام منیژه همه دخترانی که  آرمان ما از  . می شناسیم و شنونده نیز با اوآشناست

 این نام را دارند نمی باشد.

م« آرمان رودباری است که می شناسیم وهم چنین در فراز» من به رودبار می رو         

 نه هر جایی که رودبار نامیده شود. 
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نام    
 

 

نابساوا نام ــ  نام  بساوا    
]اسم معنی[   ــ             ] اسم ذات[      

 

 

گاهی  ]اما[  پـَن   گاهی چیزی که نام برده می شود بخودی خود هستی دارد مانند: دیوار.       

این چیز   پن  ،به چیز دیگر دارد مانند: سپیدی. سپیدی نام چیزی است  هستی یک چیزبستگی 

و جز آن هستی می یابد.  ]کاغذ[به تنهایی هستی ندارد. سپیدی دردیوار، پارچه و نفج   

 

ـ  ]لمس گوسپند نام یک جانوراست که بخودی خود هستی دارد می توان آنرا دید و بساوید        

)از بساوایی = المسه (.   می خوانیم.  ]اسم ذات[( 1) « ام بساوان چنین واژه یی را »  کرد[.  

 

آدمی و برخی جانوران هست. ولی » هوش«  است که در]صفت[ فروزه یی» هوش« نام       

     ،]لمس کنیم[ بساواییمببینیم و    به تنهایی هستی ندارد. چنین واژه یی را که نمی توانیم

می خوانیم.   ]اسم معنی[«  نابساوا نام »   

 

 برآیند:

.«:  نام چیزی است که بخودی خود هستی داردبساوانام  »   

که   ، ی استچیز دیگر در رهنمون است که هستی اش]مفهومی[ بر فرایافتی نابساوا نام :   » 

. «باشد  ییفروزه  چگونگی و یا   نام،می تواند   

 

چیزی بکار می رود.  ی است که برای نامیدن کسی یاواژه ی نام *         

 

است   «نام »ــ اگر یک چیز و یا یک کس شناخته شده را با واژه یی نام ببریم، آن واژه       

است.  « ویژه نام»  و   

ـ  می »همه نام« آنرا  ،ــ اگرواژه بر گونه یی که دارای کسان بسیاراست رهنمود باشد      

 خوانیم. 

خوانده می شود.   نام «بساوا »، نام چیزی باشد که هستی دارداگر  «همه نام»ــ         

ی دریافت که هستی اش در چیز دیگری است و « برچیزی رهنمود شود همه نامــ اگر »        

گوییم.   » نابساوانام«  بدست آید از آن   ییا فروزه ی]حالت[ چگونگی  از    

 
    ...................................................  

در پایان نبیگ. » بساوا نام و نابساوا نام «  واژه   دو نشدر پیوند با گزیبیشتر ( بازنمود 1)     
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نام    
 

ــ َرَمن تکین    
   ]جمع[ ـــ  مفرد[  ]    

  
 

 

است. ]مفرد[ چیز است. بدینگونه » تکین« کس یا یک گاهی نام برای نامیدن یک           

ی است.مرد آمد ـ زن نشست ـ چراغ روشن است ـ درخت سایه دارد ـ خرد مایه نیکبخت   

 

در این فرازها مرد ـ زن ـ چراغ ـ درخت و خرد همه تکین هستند.          

 

چند کس و یا چند چیز را نام می بریم، مانند: مردان آمدند ـ زنان  گاهی پـَن ]اما[         

ـ درختان سایه دارند.  ندنشستند ـ چراغ ها روش شد  

  چراغ ها، درختان، چند چیزهمگون دراین فرازها هر یک از واژه های مردان، زنان،       

چندین چراغ. :  چراغ ها  و   چند زن : چند مرد. زنان : مردان  را نشان می دهند.   

شوند. خوانده می   ]صیغۀ جمع اسم[  » ساخت  رمن   نام «و هستند  ] جمع[ این واژه ها » َرمـَن«   

 

. «از واژه است که بر یکی رهنمون است ریختی تکین    »        

.«است که بر بیش از یکی رهنمون باشد از واژه ریختی  رمن   »        

 

دو   بدینگونه ساخته می شود که یکی از  [ ]صیغۀ جمعرمن«   ساخت» در زبان پارسی       

می پیوندد: مرد ـ مردان. زن ـ زنان.   «  نام » به پایان تکین »ها« و  ن«ا  ان ـ  »پاره ی   

ـ نبیگ ها.  []کتاب  شاخه ـ شاخه ها. نبیگ درخت ـ درخت ها.  

 

ـ  « می نشان رمن« به کار می رود »  ن مَ رَ   ن ریخت »ساخت   که برایرا  این پاره ها       

 خوانند. 

« بیشتر برای جانداران است. مانند: کودک ـ کودکان. خرگوش ـ خرگوشان. نا نشان »        

 اسپ ـ اسپان.  

    مانند: شوند، می « رمن  ان  » به   نیستند  انجانداردر رده ی  برخی نام ها که   هم گاهی      

 انگشتان ، چشمان. 

برگها،  ]کاغذ[،« رمن می شوند. دستها، بخشش ها، نفج هاهاهمه ی نام های دیگر به »         

وجزآن.  ، میزهازشتی ها، زیبایی ها  
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:برآیند  
 

    « رمن ساخت » نام   افزوده می شود تا از آن ی ست که به پایان نامپاره یی ا رمن  نشان *

   ساخته شود. صیغۀ جمع []

است.  » ها« و یکی  «ان  ـ   ان  * از نشان های رمن در پارسی یکی »  

جانداران است.    نام  رمن بیشتر برای» ان « *   

. رمن می شوند » ـها« * دیگر نام ها  به   

ش رمن دارند * واژه هایی مانند: گله، رمه، گروه، دسته که نشان رمن ندارند ولی آرِ   

می خوانیم. ]اسم جمع[ ن نام «  » رمرا   

  

باید به گونه ی رمن آورده شود. ]فعل[  پویه رمن باشد جاندار و   ]فاعل[ پوینده اگر *  

به گونه ی تکین آورده می شود.  پویه تکین باشد،   ساخت  به   پوینده * اگر   

 

    شاگردان به آموزشگاه آمدندــ       

برادر من نبیگ می خواند. ــ       

   برزگران زمین را شخم می زنند.ــ     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 52 

 اسم

 های عربی  جمع 

  
 بعضی از کلمات عربی که در فارسی معمول است به قاعدۀ زبان عربی جمع بسته می شود.         

     این گونه جمعها دو نوع است.

 افزوده می گردد.  ن«و ین« ، » ات« ، » »  آخر کلمه یکی از اجزایآنکه به  نوع اول       

 ات«  -به » جمع  

 اطالعات           اطالع        امتیازات           امتیاز               

 اختیارات              اختیار         انتخابات        انتخاب                

           

 ین«  -» به   جمع 

 محصلین        محصل          معلمین          معلم                

 کاشفین          کاشف          خادمین          خادم                

 ناشرین       ناشر       مؤمنین         مؤمن        ُمسلمین          ُمسلم               

  

 ون«  -»  جمع به  

 صلیبیون         صلیبی       روحانیون        روحانی

 ون  انقالبی         انقالبی

  

 بست:   کلمات فارسی را نمی توان به این قاعده جمع    -1نکته ی 

 است . غلط آن به »بازرسین« جمع بستن  است ، پس  کلمۀ فارسی »بازرس«         

  

می شوند می توان  جمع بسته    سه گانه    صورتهایعربی را که بایکی از این    کلمات همه ی     -2نکته ی  

 پسندیده تر است ، اینچنین:  صورت و این  قاعده فارسی جمع بست   به 

 

 امتیازها =     امتیازات                   مخالفانمخالفین= 

 معلمان  =       معلمین             روحانیانروحانیون =  

  مخبران  =     مخبرین                مؤمنان=     مؤمنین

     تخارهااف=     افتخارات                 ناشران=   ناشرین  

 خاینان=      خاینین
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 اسم

 (بقیه  های عربی )  جمع
          

یک نوع دیگر از صیغه های جمع عربی  که در فارسی متداول است آن است که شکل کلمه تغییر        

و حرف هائی به آغاز و میان کلمه افزوده یا از آن کاسته می شود. این نوع جمع که در زبان    می کند 

فارسی    عربی  در  که  آنها  از  بعضی  دارد.  متعدد  صورتهای  شود،  می  خوانده  شکسته  یعنی  »مکسر« 

 بیشتر بکار می رود از این قرار است:

    سموم      َسم    شیوخ       شیخ     علوم         علم         امور           اَمر     -1

    علما     عالم      ُجهال    هلجا       عقال      عاقل       فضال       فاضل     -2

   فصحا     فَصیح       فقها      فقیه       ُحکما     حکیم         نُدما          نَدیم    -3

     آثار        اثر     اقوال       قول       آفاق         اُفق      اعمال         عمل     -4

 اضداد       ضد      اجزا         جزء   اقطاب      قطب      اجسام        جسم     -5

 طلبه    طالب        قتله      قاتل      َخدِمه       خادم      کسبه        کاَسب     -6

     زوار       زایر     عمال      عامل      تجار       تاجر         نظار          ناظر    -7

   احباب    حبیب    اشراف    شریف     انصار       ناصر   اصحاب      صاحب     -8

    َحَرف      حرفه  همم     همت       محن    محنت           علل         علت     -9

 َصَور          صورت       تَُحف   تُحفه        ُسنن       ُسنت        قُلل          قُله       -10

   منافع     منفعت      مراتب      مرتبه    د محام محمدت    مدارس    مدرسه      -11

 مأخذ        مأخذ        منابر       منبر  مطالب      مطلب   مجالس     مجلس     -12

 اصاغر         اصغر       افاضل   افضل    اعاظم       اعظم        اکابر          اکبر     -13

    کرام         کریم       عظام    عظیم      ُصغار       صغیر       ُکبار         کبیر     -14

 صدمات        صدمه     نغمات     نغمه   ضربات         ضربه دفعات          دفعه     -15

        والت           والی       روات      راوی   دعات          داعی   قضات        قاضی    -16
  آخر   ی درافضال ء ست وهمزه     در زبان عربی  ( 2فاضل )شماره ی    جمع  »فضال«  نکته =             

زبان   در  که  شود   ارسی  فدارد  می  حذف  همچنینمعموال  فصحا.   .  فقها،  حکما،  ندما،    اینگونه    عقال، 

  این   و  بست   جمع  ان«-ارسی می توان به »ها« یا» فدر زبان  بوده اند    عربی    در اصل   را هم که      کلمات 

  .است  فصیح تر های نویسندگان بزرگ بکار رفته که در نوشته  صورت 

               صورتها=   صور          رسمها=    رسوم 

 کریمان=      کرام        شریکان=    شرکا 

 قاضیان=  قضات             قله ها=        قلل 

 جسم ها=    اجسام      منفعت ها=     منافع 

   جاهالن=      جهال          حبیباناحباب =   
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جاینام     
]ضمیر[      

 

 

 

و یا نامی را  آن کس و یا آن چیز بنامیم،   نامبا   نکه کسی یا چیزی رابه جای آگاهی      

واژه ی دیگری می آوریم که جای نام را می گیرد. برای نمونه بجای آنکه  بازگفت کنیم،  

.  « یم » منوچهر را دیدم و به او گفتمبگوییم » منوچهر را دیدم و به منوچهر گفتم« می گوی 

   اینجا واژه ی » او« جای منوچهررا گرفته است.

می خوانیم. »جاینام« اینگونه واژه ها را که جانشین نام می شوند   

 

می تواند » نام« باشد.   ]فاعل[گذشته دیدیم پوینده ]درس های[چنانکه درآموزه های          

و این واژه » نام« است.منوچهراست  ل[]فاع  در فراز» منوچهرآمد« پوینده  

و پوینده است.   است گاهی  نیز پوینده جاینام است. در فراز »اوآمد« واژه ی »او« جاینام  

 

.«است که به جای نام می نشیند ییجاینام واژه  »   

. «است پوینده ، جاینام گاهی، مانند نام »   

 

جاینام کسانه« می خوانیم.  هرگاه آرمان از »جاینام« کسی باشد، آنرا »         

 این کس، یا گوینده است یا شنونده و یا کسی که از او سخن می گویند. 

 بدینگونه : 

 ـ جاینامی که به جای نام گوینده می آید » جاینام نخست کس« خوانده می شود. 

 ـ جاینامی که به جای  نام شنونده می آید » جاینام دوم کس« خوانده می شود. 

به جای نام دیگر کس آید » جاینام سوم کس« خوانده می شود. ـ جاینامی که    

 

باشد و یا بیشتر.   ر یک از این سه کس می تواند یکیه        

است.  ]مفرد[ که به جای نام می آید » تکین«  یباشد جاینام  اگر یکی   

است. ] جمع[  باشد » َرمـَن«  اگر بیشتر از یکی   

دارد. بدینگونه:  صیغه[]   شش ساخت ] شخصی[ «   خویشیک پس » جاینام   

 

کس                         تکین                         َرمن          

       .........                       .........                    ........  

نخست کس               من                            ما        

تو                             شما   دوم کس                         

ایشان او                             سوم کس                          
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می آید. » وی«  ، جاینام سوم کس تکین   ،» او«گاهی به جای              

 

. «است ینامی است که بر کسی رهنمودجا ]شخصی[ جاینام خویشیک »            

 

.  «شش ساخت دارد، سه تکین و سه رمنخویشیک  جاینام  »          
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جاینام     
 

نمارشجاینام    
]ضمیر اشاره[     

 

 

 

هست که با آن چیزی یا کسی را نشان می دهیم.   گونه یی جاینام         

 

ک باشد، بجای  را بردارد و نبیگ نزدی ]کتابی[ برای نمونه اگر از کسی بخواهیم نبیگی         

جاینام  » این« »واژه ی  »  این را بردار«. می گوییم » نبیگ  را بردار«،  اینکه بگوییم

« است که بجای نبیگ نشسته است.  نمارش  

» آن را بردار«. ولی اگر نبیگ دور باشد، می گوییم           

 

چیزی را نشان  واژه یی است که بجای نام می نشیند و با آن کسی یا  جاینام نمارش »      

. «می دهیم  

برای نشان دادن چیزی که نزدیک است  »این«  دو ساخت دارد: یکی  جاینام نمارش »     

.«برای نشان دادن چیزی که دور است» آن« و دیگری   

 

.  : اینها، آنها ـ اینان، آنانباشد ]جمع[َرمـَن به  مانند نام  می تواند    جاینام نمارش      
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  گزاره  
 

ییدهپو      
]مفعول[       

 

 

 

.گزارهو دیگر   نهاددو بخش بنیادین دارد: یکی ]جمله[ فراز         

 

نهاد                                            گزاره                      

............................                  ...................................... ................  

     سهراب را کشت                                      رستم پهلوان             

 

است.   ]فاعل[ پویندهگاهی   نهادبخش بنیادین           

است. ]فعل[پویه   بخش بنیادین گزاره همیشه  ]اما[پـَن    

 

« را انجام می دهد.  کسی است که » کار ]فاعل[  پوینده          

هنایش آن به دیگری نمی رسد.ی این » کار« به »  پوینده « می انجامد وگاه  

.است؛ زیرا کار نشستن را انجام داده است]فاعل[ پوینده در فراز » پروین نشست« پروین    

فراز آک و لغزش ندارد. ] معنی[ این کار به دیگری نرسیده است و چم   

 

  پوینده نیست؛ زیرا کار کشتن به  آرستهاگر بگوییم » رستم کشت « فراز رسا و  پـَن       

آن به دیگری می رسد. شنونده خواهد پرسید:  هنایش  نمی فرجامد و ناچار]فاعل[  

 »که را کشت«؟ 

می گذرد و بر کسی یا چیزی رخ می دهد. این کس  ]فاعل[   دهپوین  از]فعل[  کنشپس گاهی       

می خوانیم. ]مفعول[  «پوییده»  یا چیز را   

تم پهلوان سهراب را کشت « رستم کنش کشتن را انجام داده است؛ پس رستم  در فراز » رس

است.] مفعول[ است، ولی این کار برسهراب پیش آمده، پس سهراب پوییده  ]فاعل[  پوینده   

  

گزاره                                                     نهاد                   

 ............................ ............................................                 ............  

]مفعول[ سهراب را = پوییده                                       ]فاعل[  پوینده = رستم پهلوان   

]فعل[ کشت        = پویه                                                                      

                                                                                                                     

.«ی است راهبر به کس یا چیزی که کنش بر او رخداده استواژه ی ]مفعول[پوییده  »   
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د. خری]کتاب[ فریدون » نبیگ« است، مانند:  نام پوییده گاهی         

آموزگار» او« را سرزنش کرد.است، مانند:  ] ضمیر شخصی[ یشیکجاینام خوگاهی   

» آن « را بردار ـ » این«  را بگیر.  است، مانند:  نام نمارشیجاگاهی   

 

فریدون نبیگ خرید. ــ   

است. ]اسم عام[» همه نام «  پوییده است، که» نبیگ« در این فراز واژه ی *    

 

آموزگار او را ستود. ــ   

است. «جاینام خویشیک »است، که » او«  واژه ی]مفعول[  در این فراز پوییده*   

 

شاگردان آن را خواندند.ــ   

است.  «جاینام نمارش» است، که » آن« در اینجا پوییده واژه ی *   
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وابسته ی نام    
 

   زاب یافروزه  
] صفت[     

 

 
 

ا برای اینکه شنونده  تنها بکار نمی رود، زیر]مفعول[  پوییده  یا ]فاعل[ پوینده    نام گاهی         

. بهتر شناخته شودفروزه  یا   چگونگی و با یک  بایاست که  آشنا شود، آن بهتر با   

برای نمونه اگرکسی بگوید » من برادرم را دوست دارم« چم آن برای شنونده آنجا روشن  

اگر چند برادر داشته باشد شنونده نمیداند  ته باشد. ولی ش است  که گوینده تنها یک برادر دا

  که آرمانش کدامیک از ایشان است. الدبراین باید واژه ی دیگری بیاورد که گفته اش  

خود را دوست دارم«. بزرگ شود.  برای نمونه بگوید: » من برادر روشن  

ه بهتر و  افزوده است، تا شنوند » برادر« ]مفهوم[  دریافته دراینجا چیزی به  بزرگواژه ی 

 روشن تر آنرا دریابد. 

خوانده می شود. «  فروزه »  بازمی نماید این واژه که چگونگی نام را         

    

واژه یی است که به نام افزوده می شود تا چگونگی و چند و چونی آنرا روشن   فروزه *

 نماید. 

 

ش  ، به آرِ خوانده می شود ]موصوف[»فروزیده« آورده شود  فروزه همراه  نامی که         

. ]وصف شده[ «شده »فروزه  

است آورده می شود. نام«  که »  ]موصوف[ فروزیدهدنبال  فروزه  در زبان پارسی بیشتر        

می افزاییم. مانند:  ]کسره[» زیَرگ« یک  ،  پایانِی نام تکواژ بدینگونه به   

، کشوِر پهناور. پسِر خوب مرِد بزرگ ،    

 

باشد، مانند » پایه، نامه، خنده « و پس از   ( ناگویا  )ناآوا و  «های چنانچه در پایان نام »     

می آید. مانند:    ]مکسور[« زیرگ دار ی  بیاید در پس چنین واژه ها یک »فروزه یی   آن  

. بلندی   خندهنامه ی زیبا، پایه ی کوتاه ،   

 

ــ  » زیَرگ« نمی  فروزه  پیش از نام آورده می شود. بدینگونه زیر   فروزه گاهی هم      

مانند: گذاریم.   

بزرگ مرد = مرد بزرگ  ــ   

بلند کوه     = کوه بلند ــ   
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فروزه ی آن همواره تکین   ]جمع[،باشد و چه َرمـَن ]مفرد[  چه تکین   ]موصوف[ فروزیده       

 خواهد بود.  چنانکه می گوییم : مردبزرگ ـ اینجا فروزه و فروزیده هردو تکین است. 

فروزیده رمن است و فروزه ی آن تکین.  فتاداین در رگ.گاهی می گوییم: مردان بز  

 

 برآیند:

 

.  «خوانده می شود]موصوف[ شده است فروزیده رساتر فروزه  چم آن بانامی که  »   

 

. «است، خواه فروزیده ی آن تکین باشد یا َرمـَن ]مفرد[  همواره تکین فروزه یا) زاب(  »   

 

است:  ]فاعل[ پوینده  وابسته به  ]جمله[در فراز فروزه  * گاهی   

رستم پهلوان سهراب را از پا درآورد.     

                     

نهاد                                             گزاره                         

         ....................              ................................................ ......... .......  

]مفعول[  سهراب را   =  پوییده                       ]فاعل[ پوینده   =    رستم          

]فعل[ پویه  از پا درآورد =                وابسته ی پوینده  پهلوان  =           

                                                                

.......................... ....................................................................................  

 

است:  ]مفعول[در گزاره وابسته به پوییده فروزه  * گاهی  

    

نهاد                                                    گزاره              

....................................                     ...........................................................  

   پوییده         سهراب         = پوینده                                    رستم =     

        پوییده= وابسته ی نیرومند را                                                                

= پویه      وردازپادرآ                                                            

 ................................................................................................................ 

 

 * گاهی هم پوینده و پوییده با زاب آورده می شوند:

    

نهاد                                                           گزاره                  

 ..........................................................                ....................................... 

پوییده سهراب      =                                  پوینده        رستم    =    

وابسته ی پوییده       نیرومند را   =      وابسته ی پوینده                    پهلوان  =   

از پا درآورد =   پویه                                                             
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وابسته ی پویه     
 

     سانواژه   
]قید[         

 
 

 

فریدون زود آمد  ــ            

فریدون شتابان آمد   ــ           

ـفریدون خندان آمد  ــ           

   فریدون سرافکنده آمد  ــ         

فریدون نومیدانه آمد   ــ           

فریدون آهسته آمد  ــ           

 

.است» آمدن « که در این فرازها بکار رفته پویه یی            

نامبرده ناهمگون است.  ]جمله های[ر فرازهای چگونگی انجام گرفتن این پویه ها د   پـَن          

خوانیم.  می «  سانواژه » در پیوند با واژه یا فرازی است که آنرا این ناهمگونی    

 

ـ   می « خوانده   سانواژهرا می رساند »  کار واژه یا فرازی که چگونگی انجام یافتن» 

.«شود  

  

ام می آید و وابسته ی نام  ند و چونی ن برای نمایاندن چگونگی و چ]صفت[   زاب همچنانکه      

وابسته است.  ]فعل[را می نمایاند و به پویه  کارانواژه چگونگی روی دادن است، س  

 

ها برای بازنمود چگونگی انجام   پارسی شدنی است که بسیاری از زابدر زبان        

شوند.  خوانده می ] قید[   سانواژه]مورد[  گرفتن پویه نیز بکار روند، دراین فتاد  

 

و وابسته به  سانواژه  در فراز » شاگرد باید آموزه را خوب فرابگیرد « واژه ی » خوب«

 پویه فراگرفتن است. 

و    است زاب ولی در فراز» آموزگارازشاگرد خوب خشنود است « واژه ی »خوب«         

 وابسته به واژه ی »شاگرد«.

 

است و   ی نام را برساند » زاب «دارد اگر چگونگ]وصفی[ پس واژه یی که چم ستایشی  » 

.  «است ]قید[«  سانواژه اگر در پیوند با چگونگی پویه بکار برود »    
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ه ی  » ا نه « را می افزاییم و بدین روش واژ]جزء[ پاره ی  گاهی به پایان نام یا زاب        

است. برای نمونه :   سانواژه و گاهی  دیگری می سازیم که گاهی زاب  

ماه، سال، شاه، دوست، خردمند با افزودن » ... ا نه« واژه های:   ای روز،از واژه ه  

دوستانه و خردمندانه ساخته می شود که شدنی است که در   شاهانه، روزانه، ماهانه، ساالنه، 

« بکار روند.  مانند: سانواژه  »  بگونه ی   پویه  چگونگی  بازنمود  

 

   کار می کند. ]ساعت[  او روزانه هشت تسو  ـ    

ساالنه یک خروار برداشت گندم دارد.  ]دهقان[ـ این دهگان       

ـ این کار خردمندانه نیست.      

ـ آنها دوستانه رفتار می کنند.      

 

چم های گوناگون به پویه می افزاید. سانواژه       

 

زمین افتاد.سخت به داد پویه را بازمی نماید: فریدون  ـ گاهی چگونگی رخ      

آمدم.دیروز  داد پویه را می رساند: منـ گاهی زمان رخ      

آمدم.  اینجاـ گاهی جای رخداد پویه را می نمایاند: من      
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  هاه تکواژ  
ف[  و]حر        

 

فزونواژه        
اضافه[  حرف]        

 

 

   فریدون به گردش رفتیم و«من»   ــ        

    خواهرش آمد »با« فرشته   ــ      

اتوبوس می رویم  با«تجریش »»تا«  تهران  از  ــ         

بامداد زود برخیزم  «که »ـ  می خواستم ـ         

 

ندارند، ولی آوردن آنها برای  یی واژه هایی هست که خود چم ویژه  فرازها  دراین       

    .تکواژه یا )تکواژ( می خوانیم را آنها بایاست.   فراز ساختن

 

» را« در   تکواژ، مانند می باشد فراز واژه در  گاهگزینش جای  یگاهی برا ]حرف[تکواژه * 

است.  ]کتاب[ بودن نبیگ  ]مفعول[ »  نبیگ را خریدم « که نشانگر»پوییده« فراز   

« که دو واژه ی » من و  و گاهی برای بازبستن دو واژه بکار می رود، مانند » هتکواژ* 

خواهرش « را بهم پیوند داده است.»  با   «« که  دو واژه ی » فرشتهبا ، یا »  فریدون«  

 

« نیز برای بازنمود وابستگی واژه های »تهران« و» تجریش«  از ـ تا ـ با واژه های »       

بکار آمده است.  فراز و» اتوبوس«  در  

را بهم پیوند داده است. »بامداد زود برخیزم«و  » می خواستم«فراز « دو  که» تکواژ         

 

ی هستند که خود بخود چم ویژه یی ندارند و تنها برای پیوستن  واژه های تکواژه ها، »  

و یا پیوند دادن دو   فراز به یکدیگر یا بربستن و افزودن یک واژه به  فراز پاره های یک 

.«به یکدیگر بکار می روندفراز   

 

ها را می توان به چند بخش بازنمود:  تکواژه  

 

  واژه یا فرازی را به یکی از بخش های یک دسته از آنها برای آن به کار می روند که  *

می خوانیم.» فزونواژه«  راها«   تکواژه»  این .و بربندند  پیوند دهندفراز   

که    ]صفتی[زابی  به   را به نام یا جاینام دیگر و یا  ]ضمیر[ نام یا جاینامی  « فزونواژه»* گاهی 

می دهد. نام است پیوند  جانشین   

با ایرج دیدم . جمشید را  یکی از سخنوران می گوید  
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است.  [اسم ]متمم «  نامرساگر» آمده  «فرونواژه»واژه یی که پس از  ]مورد[دراین فتاد           
  

است.  یتن فروزه ی پس از فزونواژه نشانگر برتری برنام دیگر در داش ی * گاهی واژه ی   

«. دماوند از توچال بلندتر است«. » شهر بزرگتر از ده است مانند: »  

« است.زاب برتر   » ]متمم[رساگرواژه   ]مورد[د دراین فتا  

 

پویه است؛ و  ]متمم[ فزونواژه می آید بیشتر وابسته و رساگرواژه یی که پس از  ]اما[پـَن       

نشان را کار   انجام  و ابزار زمان، جا ، اندازه، چگونگی ]قید[  سانواژه این فتاد، ماننددر  

: می دهد  

  

    .آمد من پیشفریدون                 یی        جا رساگر* 

. رفتاز سپاهان به شیراز جمشید                                            

 

.  زمین شناسی را آموختنددر یک سال  شاگردان                        رساگر زمانی *  

)پناد = هوا (. . پناد گرم شداز دیروز                                             

 

.    دوید به شتاب شهناز                   رساگر چگونگی *   

   . پیش می رودبه کندی  کار                                             

 

گردش می کند.  با دوچرخه ایرج   و ساز و برگ رساگر ابزار *   

. اندودبه گل بام را                                            

 

.   می فروشندبه ده لایر یک هندوانه را                       رساگر اندازه *   

   . استبه خروار اینجا کاالی خرد                                         

    

 

 

را به  یکی از   فرازی ندارند؛ تنها واژه یا ها، واژه هایی هستند که چم جداسر فزونواژه » 

نام، زاب   رساگر که نام یا جاینام است واژه یی یا فراز می پیوندند، و فراز پاره های دیگر

. « می سازند یا پویه  

 

.« بکار می رود ]متمم فعل[ پویه « رساگر فزونواژه بیشتر برای ساختن » »    
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تکواژه ها    
]حروف[       
نشانه  ـ  آواها  ـ تکواژ پیوندواژه     
ـ ]اصوات [      ـ ] حرف نشانه[                  ]حرف ربط[         

 

       

     پیوندواژه    

 

می افزایند، و   گزاره  ها آنست که واژه یا فرازی را بهتکواژگفتیم که کار یک دسته از         

. فروزه یا پویه می گردانند نام،]متمم[   رساگراژه یی را که نام یا جاینام است و     

ـ  ا دو بخش از فراز یا دو فراز نا ست که دو واژه ی ها آن اکار دسته ی دیگر ازتکواژ        

« خوانند.پیوندواژهواژه ها را» تک . این گونه وابسته را به هم می پیوندند  

ستاره زیرک اند.   و منیژه  

بخوابم.  که رفتم   

کامیاب شوی. تا   بکوش   

بیمار بودم.  زیراکه دیروز نیامدم   

خوب گوش بدهیم یاد می گیریم.   همینکه  

 

« گاهی دو واژه را بهم پیوند  و ـ که ـ تاـ زیراکه ـ همینکه ی » ها ها، واژهدر این فراز     

 داده است و گاهی دو فراز را. الدبراین:  

 

.پیوندد « را بهم  می  ژه ای است که دو واژه یا دو فرازپیوندواژه، وا»    

 

مانند:  روانی گوینده   ]حالت[ « برای بازنمود چگونگی هاتکواژ دسته یی دیگراز»       

برکنارداشتن   برای   )به چم آواز دادن و خواندن کسی( بانگ   ایش ـ شادی ـ شگفتی ـ افسوس ـ درد ـ ست 

یا زنهاردادن و مانند آنها به کارمی روند.     

می خوانند.  ]اصوات[ «آواهاها را » اینگونه تکواژ  

  

از آن مست که با مردم هشیار چه کرد!  آه ـ        

]عنبرنسیم[   ! ش نرم بادهبو  شامرز ایران با  خوشا ـ         

که جدا نمی شود نخش تو از پندار من!  وهـ        

پیمان دشمن و بدخواه نشنوی!   زنهارـ        

  

،  شادی  بازنمود چگونگی روانی گوینده مانند: درد، آواها واژگانی هستند که برای  » 

. « به کار می روند  ترساندن   ستایش، شگفتی و  
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می باشند.  فراز  واژه در]مقام[  هستند که نشانه ی جایگاه تکواژگانی   دسته ی دیگر         

 

دراین  دیدم « نشانه ی آن است که واژه ی »ایرج « را» ایرج  فرازدر  «راواژه ی »  *  

جای دارد.  ]مفعول[ در جایگاه  پوییده فراز  

ده  خوانده ش » دوست« واژه ی دوست« نشانه ی آنست که   ای« در »  ای واژه ی » *

، او را می خوانند یا سدا می زنند. است  

واژه افزوده می شود. مانند:  که برای بانگ به پایان  «   الفی »هم چنین است  *  

!  خدایا! جانا! دردا  

 

] مضاف و مضاف  ( افزاگروافزاگیر)  ]متمم[رساگرنام  که نشانه ی پیوند نام با    ]کسره[ ی زیَرگ و  * 

  آ ـ او ـ ای « فرجام یابد،  زیر ـ    : »  ]مصوتهای[که های    ز واهرگاه واژه به یکی او  است،  الیه[  

شود. مانند: می  خوانده« » یِ   

 

شهر                  خدا ـ ِی ـ جهان  ـ باغ ــِ       

ـ کوچه ـ ِی ـ  باغ         زانوـ ِی ـ  شتر       

 

نشان   وصوف و صفت[]م)  فروزیده را با فروزه(    فروزهپیونِد نام را با  تکواژ * و نیزهمین  

 می دهد. 

 مانند: 

ـ ایرج  بزرگ              خانه ـ یِ  ــِ  ــ  باغ      

ِی ـ  تهی ــ  ـ دور          سبو   ــ  آسیا ـ یِ       

 

برای گزینش جایگاه واژه در  واژه هایی گفته می شود که تکبه  ، های نشانه واژکت» 

.« به کار می روند فرازساختمان   
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  پویه  
] فعل[       

  ناگذرا گذرا ــ   
] الزم[              ]متعدی[     

 

 

فریدون آمد ــ         

فریدون آوردــ         

واژه   نیازمند   برای دریافتن چمشنونده   را می رساند و   فراز نخست » آمد « چمفرازدر      

نیست.  ی دیگری ــ   

شنونده  چم بسنده نیست،   ]تکمیل[ ای رساگرداندندوم پویه » آورد« برفرازدر]اما[ پـَن           

درخور و  رسا  فراز باید واژه ی دیگری آورده شود تا این    می پرسد : » چه آورد« ؟  

 اندریافت باشد.  

آورد.  ] کتاب[ فریدون نبیگ راــ   

است. پس میان دو پویه  » آمد « و » آورد«   ]مفعول[ اینجا » پوییده « واژه ی نبیگ در     

گونی هست. پویه » آمد « چم رسا دارد. ولی چم پویه » آورد« به تنهایی رسا نیست  ناهم  

دارد.  ]مفعول[و نیاز به پوییده    

خوانده می شوند.   ] الزم[ پویه هایی مانند » آمدن « که به تنهایی چم رسا دارند ناگذرا *   

نیاز   ای رسا گرداندنبر د وبه تنهایی چم رسا ندارن ند » آوردن «مانرا که  پویه هایی  * 

می نامیم. ]متعدی [ گذرا دارند  است   » پوییده «واژه ی دیگر که به   

 

.«باشد  ]معنی[ش ی است که بخودی خود دارای آر  پویه ی] الزم[  پویه ناگذرا  »   

که پوییده خوانده   یی است که چم آن با آوردن واژه ی دیگرپویه ی]متعدی[ پویه گذرا  »   

.«ددگر می شود رسا     

برآیند کار   ناگذرا. ولی در پویه ارپویه گذرا هست و هم در پویه ناگذهم در  ]فاعل[ پوینده      

کار  مد«  فریدون آ »یا چیزی دیگر نمی رسد. در فراز  و به کسی پوینده پایان می پذیرد در

 »آمدن« را فریدون انجام داده است و هنایش آن به دیگری نرسیده است. 

  ]مفعول[ هنایش کاراز پوینده می گذرد و به کسی یا چیزی که پوییدهگذرا  درپویه ]اما[ پـَن        

شود می رسد. درفراز » فریدون نبیگ را آورد« کنش »آوردن« از فریدون    خوانده می 

نبیگ رسیده است.  سر زده و به  

هستند.]الزم[ و برخی ناگذرا  ]متعدی [چنانکه دیدیم برخی پویه ها گذرا          

. به کار می روند ناگذرا چمهم به  و  گذرا هم به چم هم هستند که پویه هایی          

است.   ]الزم[» شیشه شکست«، پویه ناگذرافراز ، که در شکستن  مانند:   

. می باشد]متعدی[ » فریدون شیشه را شکست«،  پویه گذرا فراز و در  
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پویه رساگر   
[فعل ]متمم     

  
 

 

 

 

 

پیوندد  فراز می فزونواژه ها به واژه یا فراز است که با یکی از   یک یا چند پویه رساگر      

پویه می افزاید.]مفهوم[   هدریافت به  ]توضیحی[و بازنمودی    

از چند سو ناهمگون است. ] مفعول[با پوییده   رساگر         

 

  چه گذرا یا ناگذرا گرچه هر پویه است؛]متعدی[پوییده ویژه ی پویه های گذرا  * نخست آنکه 

باشد.   رساگر تواند دارایمی    

دارای پوییده   فراز ]بنابراین[ است. الدبراین   ]الزم[» ایرج آمد« پویه آمدن ناگذرا فراز در     

 نیست و بی آن رسا و دریافتنی است. 

 

بی پوییده   است و از اینرو چم آن ]متعدی[» ایرج نبیگ آورد«  پویه آوردن گذرا  فراز * در  

باشد و واژه ی » نبیگ « پوییده است.نمی  ]مفهوم[دریافته   

آورد.  ]متمم[ توان یک یا چند رساگر برای هر دو گزاره می   ]اما[پـَن       

 

:]الزم[ برای پویه ناگذرا       

   آمد.آموزشگاه   ـ ایرج از    

آمد. آموزشگاه به خانه ـ ایرج از       

آمد. از آموزشگاه به خانه ]سرعت[ با تندی  ـ ایرج       

آمد.  با دوچرخه از آموزشگاه  به خانه   ]دقیقه[پنج تسوک در   سودنآ ایرج برای ـ      

 

    :]متعدی[ برای پویه گذرا      

نبیگ آورد.  نبیگخانه ـ ایرج از      

آورد.  ]کالس[به آموزگاه نبیگ را نبیگخانه   ـ ایرج از      

آورد. به آموزگاه ] دقیقه[ در یک تسوک  نبیگ را  نبیگخانه ـ ایرج از      

آورد.  به آموزگاه ]مطالعه[ با شتاب برای خوانش نبیگ را  نبیگخانه ـ ایرج از      

 

پویه است.  رساگر همه   ،شده نوشته «سیاه» با واژه هایی که           

داشته باشد.   را و هم ناگذرا می تواند رساگر چنانکه می بینیم هم پویه گذ  

باشد.داشته   رساگرهر پویه یی می تواند یک یا چند   
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: آنست که پویه  رساگر با ]مفعول[پوییدهناهمگونی دیگر           

  نارسا   فراز و بی آن چم  مند به پوییده استچم نیاز  رسا بودن برای]فعل متعدی[  پویه گذرا  

. می باشد  

ندارد.    رساگر   چم نیاز بهرسا بودن   پویه چه گذرا و چه ناگذرا باشد برای  ]اما[پـَن       

  می بخشد. این چم فزونی گاهی زمان انجام پویه است، فراز یک چم فزونی به  ررساگ

 گاهی جای

و گاهی چگونگی.    ]وسیله[ آرمان و خواست، گاهی ابزارو ساز و برگگاهی ،  رخداد  

 

: پیشین فرازهای در   

 

     جایی است.  رساگر ، آموزشگاه، نبیگخانه وآموزگاه ـ  واژه های    

زمانی است.  رساگر  تسوک و پنج تسوک  یک  ـ  واژه های      

چگونگی است.رساگر    تندی و شتاب ـ  واژه های       

خواست و آرمان است.   رساگر  آسودن و خوانش ـ  واژه های       

است. رساگر ابزار و سازو برگ    دوچرخهـ  واژه ی       

 

واژه می آید: یک فزون  رساگر  می بینید که همیشه پیش ازفرازها  در همه ی این          

از ـ به ـ با ـ درـ برای.        

 

پویه آن است که پیش از آن یک فزونواژه آمده باشد.  پایانه یپس نشانه ی   

 

می پیوندد و بازنمودی   فراز فزونواژه به یه یک یا چند واژه است که با یک  پورساگر  »

. «پویه می افزاید ه دریافت به ]توضیحی [   
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   یهپو   
]فعل[        

    ناشناسا ــ     شناسا   
مجهول[    ]  معلوم[                    ]        

 

 

 

 

   ایرج نبیگ را از روی میز برداشت.             

نبیگ از روی میز برداشته شد.               

 

است. بستهوا   ]فاعل[ نخست پویه » برداشت« به ایرج  پویندهفراز در         

اینکه، این ایرج است که پویه » برداشتن« از او سر زده است.عنی[ ]م  چم  به   

پویه آشکار است. فراز پس در این   

خوانده می شود.    «پویهشناسا   » پویه هایی که به پوینده بربسته می شود  

 

است  فرازپویه » برداشته شد« به نبیگ بربسته است و نبیگ که نهاد   ،دوم  فرازدر         

شمرده نمی شود، زیرا که کنش برداشتن را نبیگ انجام نداده؛ ونکه   ]فاعل فعل[ی پویه  پوینده

است. ]مفعول[ نبیگ انجام گرفته است. پس نبیگ پوییده  این کنش بر   

  اینجا پویه را به پوییده بربسته ایم و از پوینده سخنی نرفته است. چه پوینده آشکار      

 نیست. 

می خوانیم. پویه «   ناشناسا »وییده بربسته می شوند اینگونه پویه ها را که به پ        

  

   .«بربسته شود]فاعل[ ه ای است که به پوینده  پویه، پوی شناسا   »      

. «بربسته شود ]مفعول[ه ای است که به پوییده یپویه، پو   ناشناسا»        

 

نهاد   رفته باشد، کاره  ب   ]فعل معلوم[  «پویهشناسا »فرازی که  الد برآنچه گفته شد اگر در      

پوییده   فراز نهاد باشد به کار رفته   ]فعل مجهول[ «پویه   ناشناسا» پوینده است؛ و اگر، فراز آن

 است. 

. «است ]فاعل[پوینده  نهاد  ،باشد ]معلوم[ «شناسا » پویه که درآن فرازی   در »        

. «است ]مفعول[وییده پ ،  نهادباشد]مجهول[ » ناشناسا«   که در آن پویه فرازی  در  »        

 

وابسته   ]فاعل[همواره به پوینده  ]فعل[  پویه است، ]الزم[ نا گذراکه پویه آنها   فرازهایی در       

ندارد. مانند: رفتن  ـ آمدن.   ]مفعول[پوییده ناگذرازیرا که پویه  است؛  
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نام  رساگر    
[ اسم ]متمم       

   برگیر    
   مضاف الیه = متمم[]       

 

  
 

گفتیم که گاهی واژه یی به نام افزوده می شود تا چگونگی آنرا بازنماید، این واژه را          

» برادر بزرگ« واژه ی » برادر« نام است و واژه ی  فراز یا فروزه می خوانند. در زاب  

آن است.  ]صفت[» بزرگ« فروزه ی    

ده می شود فروزه نیست،  به نام افزو ]توضیح[   برای بازنمودگرچه گاهی واژه یی که  ا    

است.]ضمیر[ و یا جاینام    ]مستقل[سر ونکه، خود نامی جدا  

  ه به واژه ی »برادر«» برادر فریدون« واژه ی فریدون » ویژه نام « است، کفراز در       

»برادرمن« واژه ی   فرازافزوده شده و بازنمودی در باره ی آن می دهد. هم چنین در   

را رسا می گرداند.  ت و با افزوده شدن به واژه ی برادر چم آناس]ضمیر[ » من« جاینام   

 

؛ آن نام و جاینام را  گرداند نام یا جاینامی که به نام دیگر افزوده شود تا چم آنرا رسا         

خوانده   ]مضاف[« افزا»  بنیادی ی واژه]مورد[ می نامیم، و در این فتاد ]مضاف الیه[ «برگیر» 

.( به آن« است شده  بربسته » » افزوده شده به آن« یا آن ژه یی عربی است و چم )مضاف الیه وا  می شود.  

 

: آنست که برگیرناهمگونی میان فروزه و          

دربزرگ« واژه ی » بزرگ« چیزی جدا از» برافرازفروزه خودبخود هستی ندارد. در    

        تی دارد. پس:» برادر فریدون« فریدون خود به تنهایی هس فراز برادر نیست. ونکه در

، نام یا جاینامی است که به نام دیگر می پیوندد تا چم  ]مضاف الیه[ یا)برگیر(   نام رساگر » 

.«آنرا رسا گرداند  

آن   ندن چم برای بازنمود و رساگردا  واژهاین  بوده وگوینده بنیادین نامی که آرمان  » 

. «خوانده می شود ]مضاف[« »افزا آمده   

 

که  می آید، و بدینگونه پس از واژه ی نخست ]مضاف[  افزابیشتر به دنبال ه[ ]مضاف الی برگیر

ورده می شود.  « است آییا » ]کسره[    «زیَرگ»نشانه که   تکواژ  ،است »افزا«  

ـ باغ.     پدر ـــ  شما.      خانه ــ ی  ــ  ما.  مانند:  در ــ   

مانند:   « و » او« پایان یافته باشد، » ا ]مصوتهای[  واژه هایی که به یکی از واکه هایدر         

می باشد. ]مکسور[  گ دار « زیرَ  ِپس ازآنها » ی فزونیای   » پا«  و» سبو«  نشانه  

 مانند:  پاِی ـ سبوِی.  
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است و به گونه ی » های بی آوا«  ]کسره[ پایانی آنها زیَرگ   ]مصوت[ واژه هایی که واکه      

   ]مکسور[« زیرگ دار ِ» ی  مانند ] اضافه[ افزانشان  انه «نوشته می شود، مانند » خ ملفوظ[ ]غیر

. می شود  خوانده  

  

    .باغ   ـی   ـ  همن ــ  میو  ـ  ی  ـ خانه   ـ  ما،   باغچه ــ ی     ما، ـ   خانه ــ ی  جهان ـ  ـ  ی  ـ  خدا

 

نام را به کسی یا چیزی می رساند.  وابستگی   بیشتر] متمم[    نامرساگر    

کوه.  خانه ـ چکادِ او ـ درِ  فریدون ـ نبیگِ کالهِ   

 

را بازمی نماید. مانند:  ]مضاف[ افزا چیستی گونه و   گاهی نیز این واژه           

. ]شمعدان نقره یی[سیمین   ِدانانگشتِرزرین، کوزه ی گلی، سپندار  

 

نمی باشد. مانند: ] کسره[  پیش از نام می آید الدبراین نیاز به زیرگ   رساگر نامگاهی           

 

کوه پایه = پایه ی کوهــ             

رود   رودسر = سرِ ــ           

دریاکنار= کناِر دریاــ          

 

جای می گیرد. رساگر ونام  میان زاب بدینگونه   ]متمم[رساگردارد و هم  زاب نام هم   یگاه       

 مانند: 

    برادر بزرگ فریدون   ــ        

ــ  کفش سیاه فرشاد         

ند کشتیکناره ی بل ــ         

   داشته باشد. مانند:رساگر  شدنی است که نام چند یگاه  ــ       

دیوار باغ همسایه ــ         

برادر ایرج ]قلم[ خامه ی    ــ         
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وابسته های پاره های فراز    
[وابسته های اجزای جمله   ]    

 

 

 

 

: نهاد و گزاره. دارای دو بخش بنیادین است فراز اکنون می دانیم که          

. فریدون آمد شدنی است که هر یک از این دو بخش بیش از یک واژه نباشد. مانند:  

 

نهاد                                                  گزاره                    

...............................             ........................................... ..............  

 

]فعل[ آمد = پویه                                 ]فاعل[فریدون = پوینده     

        

باشد یک پاره ی دیگر برای رساگرداندن گزاره بایا است که   ]متعدی [پویه گذرا چنانچه      

فریدون نبیگ را آورد. مانند: خواندیم.]مفعول[  پوییده  آنرا  

 

گزاره                                د                    نها                    

...................................                      .................................................   

 

=  پوییده  نبیگ                                           پوینده  =فریدون   

=  تکواژ نشانه      را                                                                  

پویه   =     آورد                                                                 
  

     شدنی است که هر یک از این سه پاره دارای وابسته یی باشد.      

است. مانند:   []صفتگاهی زاب  ]مفعول[ و پوییده  وابسته پویه   

 

 فریدون زیرک نبیگ بزرگ را آورد.

 

گزاره                            نهاد                                          

....................................                  ..................................   .........  

    

نبیگ   =  پوییده                                 فریدون  =  پوینده   

= وابسته ی پوییده   بزرگ                      = وابسته ی پوینده  زیرک    

= تکواژ نشانه       را                                                               

ه آورد    = پوی                                                           
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است.  ]مضاف الیه[ ،گیریا برنام،  رساگر ه یا پوییدهندگاهی وابسته ی پوی        

برادر فریدون نبیگ گلستان را آورد.         

 

گزاره                                 نهاد                                           

 ....................................        .        . ................................................  

= پوییده  = پوینده                                     نبیگ     برادر  

گلستان  = وابسته ی پوییده                     فریدون = وابسته ی پوینده   

تکواژ نشانه   را        =                                                          

= پویه     آورد                                                              

 

ی است که زمان، جا، اندازه یا  است و آن واژه ی ]قید[  سانواژه پویه گاهی  ی وابسته      

. مانند: پویه را بازمی نماید چگونگی   

 

 برادر  فریدون نبیگ را زود آورد.

 

گزاره                                                   نهاد                 

............................... ........             ....... .................................................  

)نام یا جاینام( ـ   =  پوییده نبیگ                                 برادر     = پوینده  

تکواژ نشانه   را       =                       ]کسرۀ نشانه[گ = زیرَ     ـــ        

زمان  ی سانواژهوابسته ی پویه ـ     = زود                       فریدون  = وابسته ی پوینده  

پویه  =   آورد                                      )نام یا جاینام(   

 

می آید:   ]حرف اضافه[ فزونواژهبال ت و دناس  ] متمم[ رساگروابسته ی پویه گاهی   

    

آورد. ] کتابخانه[ فریدون گلستان را از نبیگخانه    

 

گزاره          نهاد                                                        

............................... ..................................................        .... ..............  

پوییده:                                                                                

نام یا جاینام =    گلستان                                       ]فاعل[  =  پویندهفریدون   

   نشانه  =  تکواژ    را                                                                

وابسته ی پویه:                                                      

  فزونواژه    =  از                                                                  

رساگر   =    نبیگخانه                                                          

              پویه :                                                   

آورد                                                          
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چند وابسته باشد. دارای هریک از سه پاره ی پوینده، پوییده و پویه  شدنی است که        

: ]فاعل[  وابسته های پوینده       

ــ   فریدون نبیگ را آورد. برادر ـــ   بزرگ ـ        

 

گزاره     نهاد                                                              

 ......................................                 ................................................              

نبیگ  =  پوییده                      = پوینده                  برادر  ــ      

را      =  تکواژ نشانه       ه                   ندوابسته ی پوی =    ــ  بزرگ   

آورد   = پویه          ه                 ند= وابسته ی پوی   فریدون  

                                                                                     

                                                        

 وابسته های پوییده: 

 فریدون نبیگ ــ  زیبای ـــ  گلستان را آورد.

 

 

گزاره                  نهاد                                                   

 ...............................                     .... ....... ...........................................  

= پوییده نبیگ ــ                                             = پویندهفریدون    

= وابسته ی پوییده  ی      ــ زیبا                                                               

= وابسته ی پوییده     گلستان                                                                

نشانه = تکواژ      را                                                                       

= پویه     آورد                                                                    

 

 

باشند.  ]متمم[  رساگرچند  و ]قید[سانواژه چند  می تواند پویه  وابسته های        

از دبیرستان زود به خانه آمد. ]عصر[فریدون ایوار  

 

نهاد                                                  گزاره               

  ................................................................                  ...........................  

   وابسته ی پویه  ، ]قید[ سانواژه =     ایوار                                  = پوینده   فریدون

   فزونواژه. وابسته ی پویه   =     از                                                             

   وابسته ی پویه   ]متمم[  رساگر =    دبیرستان                                                    

   وابسته ی پویه سانواژه،  =       زود                                                           

   وابسته ی پویه   ،فزونواژه =      به                                                            

   وابسته ی پویه  ،رساگر =      خانه                                                           

. پویه   =      آمد                                                           
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   وابسته ی نام 

   ]بدل[ـ جانشین  جایگزین 

 

 

 

آرمان ما را   م می بریم، می پنداریم که شاید شنوندهگاهی چون کسی یا چیزی را نا        

یا پیشه یا نشانی    دیگر  کنیم، نامتر  ابد. پس برای اینکه آرمان خود را روشننی  ست دردر

گاهی   ،که در باره ی نام می دهیم، گاهی یک واژه] توضیح[ آوریم. این بازنمود  دیگری  می

است. فرازیک   و گاهی   چند واژه  

بوسعید مهنه شیخ محترم          

بود درحمام با پیری بهم         

امه گوینده نخست نام » بوسعید« را می آورد. ولی بوسعید نام کسان بسیاری  در این چ       

بوده است و پیدا نیست آرمان کدامیک است. پس نام شهر او را نیز به نام او می افزاید،  

و    می اندیشد که شاید شنونده پایه سپس  نام شهری است که زادگاه بوسعید بوده است.   مهنه

آورد.  « را در دنبال نام او می » شیخ محترماز اینرو  بدمهند او را در نیا جایگاه    

 

آورده شود  فراز که همراه نامی درویژگی یا جایگاهی  نام دیگر، برنام، پیشه،         

خوانده می شود.   ]بدل[ن جایگزی   

  به زیَرگِجایگزین  نام و آن است که میان  زاب  و  ]مضاف الیه[گیربر با   جایگزین ناهمسانی

نیازنیست. [ضافها ]کسرهفزونی   

باشد.]مفعول[ و یا پوییده ]فاعل[ وابسته به پوینده   جایگزین شدنی است که        

 

جانشین وابسته به پوینده است:  فراز در این  

دیروز به خانه ی ما آمد. برادر جمشید فریدون    

 

زیر وابسته به پوییده است:فراز  و در   

را در خیابان دیدم. جمشید  برادرفریدون  من   

 

 جانشین گاهی به دنبال نام می آید: 

چنین می گوید. شاه بزرگ،  شاه شاهان، داریوش،   

 و گاهی پیش از نام آورده می شود: 

، محمد ابن عبداله، خاتم انبیاء بود. پیغمبر اسالم   

 الدبراین: 

پیشه، جایگاه و یا   برنام، است که همراه نام می آید تا نام دیگر، فرازی  نام یا   ، جانشین» 

. «دیگر از ویژگی های آن نام را بازنماید ییک  
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   یادآوری و بازگفت  

تکرار[ ]یادآوری و        

 

است.]جمله[  فراز ما گفتار ]واحد[یکان   *  

رسا باشد. ]معنی[چند واژه است که  دارای چم   ]مجموعه ی[ کوده ی فراز *  

نهاد و گزاره. دو بخش بنیادین است:  دارای هرفراز*   

ی از فراز است که در باره ی آن آگاهی داده می شود. بخش نهاد*   

می دهد و یا داوری می کند.  آگاهی  باره ی نهاد یا بخشی است که درگزاره  *  

 

                                                  * *  *   
است.  پویه* پاره ی بنیادین گزاره   

.  داشتن یک چگونگی را بازمی نماید  یا   داد کاریواژه یی است که انجام  یا رخ   پویه *  

. یافت می شود  کس و زمان همواره در پویه    ]مفهوم[ه دریافت*   

»گوینده« یا» شنونده« یا »کسی« است که از او گفتگو می شود. در پویه  کس آرمان از*   

می نامیم.  سوم کس ـ  نخست کس ـ دوم کس  * این سه کس را:  

ن ـ آینده.کنو گذشته ـ * زمان سه گامه دارد:    

گوناگونی که پویه می پذیرد تا به یکی از این سه کس و از این سه زمان ریخت های *   

پویه خوانده می شود. ] صیغه[  ساخت  بربسته شود       

زمان را می رساند وآرش  ست کهایستا و پایا  * هر ساخت پویه دارای یک پاره ی   

خوانده می شود. فعل[  ] مادۀبن پویه      

است. » شناسه « به یکی از این سه کس را می رساند بستگی    یگری که* پاره ی د  

. کنون بن   و دیگرگذشته    بن   ارسی ساخت های هر پویه دو بنمایه دارد، یکی * در پ   

 

است.  ]فاعل[ پوینده گاهی* پاره ی بنیادین نهاد    

. می شود  ]نسبت داده[ بستهازکسی است که انجام کاری به او ب * پوینده   

است. نام گاهی   * پوینده  

ی است که برای نامیدن کسی و یا چیزی به کار می رود. واژه ی  نام*   

است.  ]ضمیر[ نامیجافراز   * گاهی پوینده در   

ی است که جای نام را می گیرد و برآن رهنماست. واژه ی   نامیجا*   

  نیست،بسنده  ]فاعل[ * گاهی در پیوند با انجام  کاری تنها یادآوری کننده ی کار یا پوینده  

چیز   کس یا آن  و آورده شود،  نیز رخداده  د نام کسی و یا چیزی که کاربراو ونکه بای   

خوانده می شود.   ]مفعول[ پوییده   

. جایناماست گاهی  نام* پوییده نیز مانند پوینده گاهی    

    ]متعدی[ گذرا  ی پویهدارد و چم آن بی پوییده نارسا است  ]مفعول[* پویه یی که نیاز به پوییده

می خوانند.    
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. نیاز به  پوییده ندارد  ]الزم[پویه ناگذرا*   

. جای دارد گزارهبخش در باشد  گذرادر فرازی که پویه آن  ]مفعول[* پوییده   

 

 *  *  * 
                                            

، نه به پویه. به پوییده بازبسته است کار ، به چم اینکه ،است پوییده]جمله[ فرازنهاد * گاهی   

خوانده می شود.  ]فعل معلوم[  پویهشناسا  که به پوینده وابسته باشد،  ی پویه ی*   

ـ  می خوانیم، زیرا که پوینده ]فعل مجهول[  پویه   ناشناسا بسته باشد،  ی که به پوییده وا* پویه ی 

شناخته نیست.  آنی   

 

                                                     *  *  *  
 

می تواند تنها یک واژه باشد.  پوینده ـ پوییده ـ پویه * هر یک از سه بخش بنیادین فراز،  

وابسته یی دارند.  آنها  هر یک از  نیز   * گاهی  

می دهد یا    ]توضیح[واژه یی است که در باره ی یکی از پاره های فراز بازنمودی ته  وابس *

می رساند. و یا چگونگی آن را   ]وصف می کند[آن را فرامی نماید   

خوانده می شود. ]صفت[ زاب یا فروزه ]وصف کند[ بازنماید * واژه یی که نامی را    

آن فروزه است. ]موصوف[  ی فروزیدهبسته باشد فروزه یی به آن باز   نامی که*   

می گیرد.    ]کسره[ زیَرگ فروزیده ، وات پسینِ * هرگاه فروزه پس از فروزیده بیاید  

است.]مضاف الیه[ گیرپویه و یا بر]متمم[   ، رساگرپوییده   پوینده،  وابسته های* فروزه یکی از  

دیگری است.  نام  * وابسته ی نام گاهی  

 ]مضاف الیه[گیربریا   ]متمم[  نامرساگر نام دیگرمی آید یا وابستگی به  * نامی که برای بازنمود 

شود. خوانده می   

ود. خوانده می ش]مضاف[ افزاگیر آمده باشد * نامی که درپی آن بر  

می گیرد. ]کسره[ بیاید زیَرگ  ]مضاف[ افزا پس از ]مضاف الیه[گیربر * اگر  

* گاهی همراه نام، واژه یا فرازی می آوریم که نام دیگر، برنام یا بازنمودی را در پیوند با  

می خوانیم. ] بدل[  جانشین  در بر دارد، این واژه یا فراز را نام   

همان نام   «جانشین »، آرمان ازآن است که اف الیه[]مضگیر با بر ]بدل[ جانشین   ونیناهمگ* 

است.]مضاف[ افزا جدا از ]مضاف الیه[گیربر  ]اما[پـَن است،   

وابسته به پویه است.   سانواژه ،می خوانیم الدبراین   ]قید[ سانواژهپویه را ]وصف[    بازنمود  *   

. نمایدانجام پویه را بازمی   جای زمان یاست که چگونگی، واژه یی  سانواژه *   

است. ] متمم[  رساگر* وابسته ی دیگر پویه    

نغزکی    می پیوندد و   فراز فزونواژه بهیا چند واژه یا فرازی است که با یک   پویهرساگر  *  

به اندریافت پویه می افزاید.  [ای ]نکته   

می پیوندند و آن واژه یا فرازدیگر واژه هایی هستند که واژه یا فرازی را به فزونواژه ها  *  

خواهد بود.   فراز یکی از پاره های ]متمم[   رساگر ازفر  
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.بازمی نماید  یا زمان پویه را  جا  چگونگی، سانواژه مانندپویه  رساگر *   

داشته باشد.  رساگر یک یا چندشدنی است که  ]الزم[ناگذراو یا   ]متعدی[گذرا، چه پویه*   
  

  پیوندواژهرسا را به هم می پیوندند  و آرسته فراز یا دو  ی ناوابسته* واژه هایی که دو واژه 

خوانده می شوند.   ]حرف ربط[  

]اصوات[    آواها* واژه هایی که برای بازنمود چگونگی سهش های روانی به کار می روند 

 نام دارند. 

  یا   ها تکواژهمی کنند [ ]تعیین رنیزـَ ه فراز * واژه هایی که جایگاه واژه های دیگر را در 

نامیده می شوند. [ نشانه ]حروفنشانه  )تکواژهای(  
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فراز پاره های      
 

]حذف[   زدایش     

 

 
دانستیم که:           

ش  کوده یی از واژه هاست که بر روی هم دارایفراز  »          .«باشد تهآرس رسا وآر   

چهار گونه است: فراز           

. ]تعجبی[ـ شگفتایی  امری[]ـ پرسشی ـ فرمانی   ]خبری[   یا گزارشی آگاهی          

 

خوانده می شود.  آگاهی فرازگزارشی یا  را برساند، یا پیامی   آگاهی  کهفرازی  *  

خوانده می شود. پرسشی   فراز که در آن پرسشی باشد، یفراز *  

خوانده می شود. شگفتایی   فراز را برساند، که شگفتی فرازی *   

خوانده می شود.فرمانی فراز  یا دستوری باشد،   که در آن فرمان * فرازی  

است: در بردارنده ی دو بخش بنیادین  ]خبری[« گزارشی »فراز م که هم چنین دانسته ای        

 » نهاد « و »گزاره«. 

 یادآوری:  

آن آگاهی می دهیم.  بخشی از فراز است که در باره ی نهاد*   

ست که در باره ی نهاد داده می شود. ا آگاهی و گزارشی گزاره*   

 

یکی از این دو بخش زدوده شود و ناگفته بماند.   فراز چهارگونهشدنی است که دراین        

 فریدون به خانه آمد و برگشت. 

  « و دیگری »برگشت.«.» فریدون به خانه آمد ینجا دو فراز است، نخستا

است. » و« ]حرف ربط[ پیوندواژه    می پیونددرا بهم  چه این دوفرازو آن  

   آمده است:فرازنخست هر دو بخش  فراز در

[ ] به خانه آمد   فریدون                                        

و در فراز دوم تنها یکی از دو بخش آورده شده است.    

     ........[ ] برگشت                           

شنونده چم بخش دوم را نیز در می یابد و می داند کسی که برگشت فریدون است.  ]اما[ پـَن   

باید چنین باشد:  فراز  الدبراین، این          

فریدون به خانه آمد. فریدون برگشت.    

بخش    ، بازگفت آن درفراز است آورده شده نخست نام فریدون که نهادفراز ولی چون در     

ـ   گفته می  ت را نمی آوردیم و تنها فراز دوم » برگشت« ا نیست. اگر فراز نخسبای فراز دوم

     ، و بداند آن که » برگشت« که بوده است.شنونده نمی توانست نهاد فراز را دریابد شد، 
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  یهمالاست نهاد آورده شده  آمده که درآن نخست  فرازدر پی  فرازاین چون ]اما[  پـَن           

  در می یابیم که نهاد فراز » برگشت« همان نهاد فراز  همال ست. از روی این ه [یی ]قرینه

 پیشین است.  

]قرینه ی  « گفتاری  دوم زدوده شده است. زیرا از روی » همال نهاد در فراز  ،الدبراین    

برد.  ورده شده، شنونده خود به آن پی خواهدآ در فراز پیشین که   لفظی[  

            

                                                          *  *  *  
                  

زدوده   ]قرینه لفظی[« همال گفتاریبه » «نهاد  » شدنی است که «گزارشی»فراز پس در       

«  همال گفتارییا بخشی از آن  از روی »  گزاره سراسرکه گاهی هم شدنی است    شود.

 زدوده شود. 

است.   سپاسمندم و از روزگارهم « دو فراز: » از بخت این نمونه در  

 * فراز نخست ـ ) من( از بخت سپاسمندم. 

فرازدوم ـ  )من( از روزگارهم )سپاسمندم(. *   

 

درفراز   ، است » سپاسمندم«که اینجا بخشی از گزاره زدوده شده است. برای این بخش     

   » همال گفتاری« هست.  باال

همالی نیست.  ،روزگار« است  دربخش دیگرآن که » از ]اما[پـَن   

ی که از روی » همال گفتاری« ندارد آورده شده است و بخش  ]قرینه[  پس بخشی که »همال«

توان به آن پی برد زدوده شده است.می    

 

ی از پاره  شدنی است که نهاد یا گزاره و یا برخ ]جمله های خبری[ گزارشی هایدر فراز»   

.«شود و ناگفته بماند گزاره زدوده های این دو بخش بنیادی  

 

بودش» همال گفتاری«    ]شرط[زدودن یکی ازاین دو بخش یا پاره یی ازهریک به سامه ی»

. «است ]قرینه لفظی[  
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  پرسشیفراز 
]جملۀ پرسشی[    

 

 

 

 

پرسشی   فراز است، با این ناهمگونی که در گزارشی  فرازپرسشی گاهی مانند فراز       

  است و تنها از روی همین دگرسانی آهنگ است که می توانآهنگ گفتار دگرسان 

را از پرسش بازشناخت.  ]خبر[گزارش  

فراز  در پایان  که» ؟«   با نشانه ی پرسش این دو گونه فراز   نوشتن دگرسانیِ   در     

: رسشی می گذاریم، بازشناخته می شودپ   

( گزارشی فراز  فریدون آمد. ) ــ   

پرسشی( فراز  فریدون آمد؟ ) ــ   

  شدنی است که ساختمان   ]مورد[» آیا« می آید، دراین فتاد  ی واژه  فراز گاهی در آغاز     

تیل    بجای  »؟« باشد. اینجا هم نشانه ی پرسش گزارشی  فرازپرسشی مانند ساختمان فراز 

:  پرسشی گذاشته می شود  فراز درپایان ]نقطه[  

  

مهین در خانه است.ــ        

     است؟ آیا مهین درخانه ــ      

 

گاهی یکی از واژه های پرسش در فراز به کار می رود:                

آمد؟  که    

گفت؟   چه    

اسب را می خواهی؟  کدام    

به خانه ی ما می آیی؟   کی    

زمانی به کوه پیمایی می روی؟  چه    

از داری؟  نی  ]کاغذ[اندازه نـَفج  چه    

خریده یی؟ ]کتاب[ نبیگ  چند    

رفتی؟  کجا    

پاسخگو خواهی بود؟  نه چگو    

نگفتی؟  چرا    

 

    گاهی هم واژه آیا در فراز پرسشی می آید:     

شنیدید؟  چه آیا        

آگاهی داری؟  چه آیا        
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پرسشی چهار گونه است: فراز الدبراین،          

 

گفتار  آهنگرا از  است تنها ناهمگونی آن دو گزارشی  فرازپرسشی درست مانند فراز   ـ1  

توان شناخت. می    

»آیا« می آید.  فرازدر آغاز  ـ 2   

بکار می رود.   فراز یکی از واژه های پرسش در ـ 3   

.می آید با هم  فرازدر میان  آغاز و واژه ی پرسشواژه ی» آیا« در  ـ 4   

 

« هنگامی که پیش از پویه » است« درآیند به گونه ی  چه« و » کهدو واژه ی پرسش »      

نوشته می شوند. »کیست« و » چیست«   

که گردان کدامند و ساالر کیست          ز رزم آوران جنگ را یار کیست؟                    

                                          ...................  
؟ خار بر پشت زنی زینسان گام             عزتت چیست عزیزت کدام          
     

ازاین؟   چه بهتر می شود؟  چه آمد؟  که است:  فراز   هادنواژه ی پرسش گاهی           

؟   شیرین تراست کدام    ؟کیست بهترین دانشجو    (؟ چیستیا )بهتر از این   

 

گاهی واژه ی پرسش یکی از پاره های گزاره است:           

 

؟ می پسندی  را؟ کدام می خواهی؟ چه می جویی راکه :  ]مفعول[ پوییده *  

؟  می نگری ؟ به کجا می ترسی؟ از چه  آمدیبا که :  ل[]متمم فعپویه رساگر *   

؟ چیست؟ این نشانه ی کجاست ؟ این راهکیست  : این کاله]متمم اسم[نام رساگر*   

می بینی؟   چگونهمی روی؟ کجا  آمدی؟  کی: ]قید[ سانواژه*   

 

باشد: فراز پاره های  این واژه ی پرسش می تواند جانشین یکی از »        

.« پویه ـ سانواژه رساگر  ییده ـ  رساگر نام ـ پو  نهاد ـ           

 

خود جانشین پویه نیز هست و پس ازآن پویه نمی آید: »کو« واژه ی پرسش          

؟   ]کتاب[نبیگ کو ؟ کو نبیگ   
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پرسشی فراز    
]جملۀ پرسشی[    

]حذف[ــ زدایش ]تاکیدی[  پافشاریپرسش     
 

 

 

 

ز به پاسخ دارد. کسی که پرسشی دارد چشم براه است که  پرسشی بیشتر نیافراز        

 شنونده به او پاسخ بدهد: 

 کجا می روی ؟  ــ به خانه می روم. 

 چه می خوانی؟  ــ شاهنامه می خوانم. 

رفته باشد.  ]اسفهان[از بیژن چه آگاهی داری؟  ــ می گمانم به سپاهان   

را می  فراز ت پاسخ نیست، ونکه خود پاسخ گاهی آماج گوینده از پرسیدن دریاف]اما[   پـَن      

بیشتر در   پافشاری را آشکارتر و با  ]چم[ ـ داند؛ وتنها آرمانش از پرسش، آن است که آِرش

شنونده جایگیرکند.  ]ذهن[ ویر   

 در این چامه: 

. گر من آلوده دامنم چه زیان؟          همه عالم گواه عصمت اوست                

ندارد.  » چه زیان«  =  زیان  

 

پرسشی درآیند، آرمان گوینده یادآوری  فراز  واژه های » مگر« و » هیچ « چون بر سر       

پرسشی است زیرا درآن پافشاری نیزهست. فراز  ]عکس[پاسخی است که باژگون    

 مانند: 

= )بی گمان( می بینی.           به چم             مگر نمی بینی؟   

= ) بی گمان( آدمی بودی.             به چم        مگر آدمی نبودی؟  

= )همه می دانند که( مستمند نیستم.         به چم              مگر مستمندم؟   

. = )بی گمان( آگاه نیستی           به چم                هیچ آگاهی؟  

گمان( از خدا می ترسی ــ یا ــ باید بترسی.  = )بی            هیچ ازخدا نمی ترسی؟ به چم  

 

خواهان آن است که    نیست، ونکه   گوینده چشم براه شنیدن پاسخ کهاینگونه پرسش ها           

ـ   می    خوانده]پرسش تاکیدی[ ری« اری به خواننده برساند »پرسش پافشاآرمان خود را با پافش

 شود. 

.«پرسشی بیشتر نیاز به پاسخ داردفراز  »   

ان گوینده دریافت پاسخ نیست،  هرگاه پاسخ نزد گوینده و شنونده آشکار باشد، آرم » 

. «است که باید در پاسخ گفته شود ]مفهومی[ ی ییافته در  ]تاکید[ پافشاری  ونکه  

. «خوانده می شود []پرسش تاکیدی «پافشاریها » پرسش فراز اینگونه »   
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پرسشی که در میان گفتگو می آید، بیشتر دارای بخش های زدوده شده است.فرازهای        

است که در نگرش گوینده نیاز به   آن بخش در اینگونه فرازها  آورده می شود،  بخشی که 

باشد: آشکارگویی   بازنمایی و   

رفتم.   ]کتابخانه[با فریدون به نبیگخانه پنج ]ساعت[ تـَسوی ـ  دیروز 1  

ــ با که؟    

با فریدون به نبیگخانه رفتم. پنج    تسوی ـ  دیروز 2  

 ــ کی ؟ 

ج با فریدون به نبیگخانه رفتم. پن   ]ساعت[ ـ  دیروز تسوی3  

 ــ به کجا

ـ  دیروز تسوی پنج با فریدون به نبیگخانه رفتم.4  

 ــ چه تسویی؟  

 

چنین است.  ]به ترتیب[دهنادی   پرسشیفرازهای  این  ارسته یریخت   

 

که( به نبیگخانه رفتی؟  با)  تسوی پنج  دیروز  ـ1   

ی؟ )چه روزی( تسوی پنج با فریدون به نبیگخانه رفت  ـ2   

کجا( رفتی؟ به  دیروز تسوی پنج با فریدون )  ـ 3   

دیروز )چه تسویی( با فریدون به نبیگخانه رفتی؟  ـ 4   

 

پرسشی جانشین فرازی شمرده می شود که بخش ها  فرازهای پس هریک از واژه ها و        

زدوده شده است.  ]قرینه[و پاره های دیگر آن به شوند داشتن همال   

اشد تا از روی آن شنونده یا خواننده به واژه های ناگفته پی ببرد،  زمانی که همالی ب      

آنها نیست.  یادآوری   دیگر نیازی به   

شناخته شده ی » فرخی سیستانی« است بنگریم.  ی  در این سروادها که از چامه  

چو زر شدند رزان. از چه؟ از نهیب خزان       

رزان به کینه گشت خزان. با که؟ با ستاک                    

هوا گسست. گسست از چه؟ برگسست از ابر      

ز چیست ابر؟ ندانی تو؟ از بخار و دخان                    

گزنده گشت. چه چیز؟ آب. چون چه؟ چون کژدم      

خلنده گشت همی باد. چون چه؟ چون پیکان                    

 

آرسته ی  شوند، ریخت می بایست همه ی پاره های فراز در این چامه ها نام برده اگر      

خواننده  ]اما[  ها چنین می شد. ) واژه هایی که در چامه های باال آورده نشده پـَن فراز  ]کامل[

به آنها پی می برد در»کمانک« آورده شده است( : ]قرینه[ از روی همال  

    ــ  رزان چو زر شدند.    

ــ  از چه ) رزان چو زر شدند؟(       

   ان ) چو زر شدند( ــ )رزان( از بیم خز    
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به کینه گشت.  ــ خزان   

 ــ )خزان( با که )به کینه گشت(؟ 

گسست.  ]هوا[ ــ  پناد   

 ــ ) پناد( از چه )گسست(؟ 

آب )گزنده گشت(.  ــ   

 ــ )آب( چون چه ) گزنده گشت(؟ 

 ــ )آب( چون کژدم )گزنده گشت(؟ 

باد همی خلنده گشت.   ــ  

باد چون چه )خلنده گشت(؟   ــ  

)باد( چون پیکان )خلنده گشت(.  ــ   
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پرسشی  فراز     
]جملۀ پرسشی[   

  جاینام پرسشی ــ زاب پرسشی 
]صفت[             ]ضمیر[                     

 

 

 

مانند جاینام جانشین نام می شود. ]یعنی[  گاهی واژه ی پرسش جاینام است به سخن دیگر          

» او« در   که جاینام ، را انجام می دهد همان کار»که« درست تکواژ آمد« ؟   در فراز » که

کسی است که آمده است.  جانشین نام  که فراز »اوآمد«،  

 

ـ   نام دارنده ی کاله می  » که« جانشین  تکواژهم چنین در فراز » این کاله کیست ؟«       

آن نام را دریافت، زیرا در   از روی پاسخی که به این پرسش داده می شود می توانو  باشد؛

 پاسخ می گوییم » این کاله مهران است.«    

» که« جای نام مهران را گرفته   پس در فراز پرسشی » این کاله کیست ؟« تکواژ       

 است.

است. ]ضمیرپرسشی[ در این فتاد تکواژه » که« جاینام پرسشی         

نام  رساگر  پوینده، یا پوییده، یا  که شدنی است در فرازجاینام پرسشی جانشین نام است، و 

پویه باشد.  رساگر و یا ]قید[ نواژهسا ، یا ]مضاف الیه[گیر بر چم  به   [اسم ]متمم  

 

 الدبراین:  

 

]فاعل[(         پوینده  )  فرهاد آمد.                   = آمد ؟           که  

( []مفعول) پوییده فریدون را آورد.           =   را آورد      که  

(  [؛ مضاف الیه]متمم اسم  ـ برگیر نام رساگر )    یدون بود.           فر     =  بود؟     که پسر   

(  ] قید زمان[   زمان   ی سانواژه)       دادان آمد.         بام      =   آمد؟          کی  

( ]قید مکان[ جا   یسانواژه  )      آمد.              اینجا     =   آمد؟         کجا  

( ]قید حالت[چگونگی   سانواژه  )         شادان آمد.              آمد؟      = ونهچگ  

(   ]متمم فعل[پویه   )  رساگر     شمیران آمد.      از     =    آمد؟     از کجا   

 

                                                 * *  *  
 

می باشد، زمانی که می  ]صفت[  زاب یا) فروزه (  ،گاهی واژه ی پرسش برای » نام«       

 گوییم: 

به چم واژه ی »راه«   ]توضیحی[دیاز » کدام راه می روی ؟« واژه ی » کدام« فرانمو      

.راهی که گوینده نمی داند«به دیگرسخن »  افزاید،  می  
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»چه« بازنمودی است برای نبیگ  تکواژ یا چون گفته شود: » چه نبیگی می خوانی؟«      

   ه نمی داند چه نبیگی است.«»گویند زیرا

می خوانند. » زاب پرسشی«واژه های پرسش را ]موارد[ دراینگونه فتادها   

 

ناهمگونی » جاینام پرسشی« و » زاب پرسشی « این است که » جاینام« جانشین نام می       

« همراه نام می آید.پرسشی   » زاب ]اما[ ـ شود، پـَن   

  

خواهد  پرسش  اندازه ، سرشت، زمان یا بستگی نام ازچگونگی، در » زاب پرسشی«      

داده می شود می توان دریافت.  به فراز را از پاسخی که  ]معانی[ این آِرش ها   د.ش  

 

 * چگونه مردی است ؟  ــ  مردی دلیر است. 

 * چند خانه داری؟        ــ  سه خانه دارم. 

 * از کدام مردم است؟    ــ  ایرانی است.

مدم. ؟       ــ  پگاه آمانی آمدی* چه ز   

 * به کدام شهر رفتی؟    ــ  به سپاهان رفتم. 

 

باشد: ]جمع[  شدنی است که » جاینام پرسشی« به َرمـَن    

 * که ــ کیان،  چه ــ چه ها، کی ــ کیها یا کی ها، کدام ــ کدام ها، کجا ــ کجاها. 

 

است و  ]مفرد[ کینروزه( ت های زاب یا )ف  ی گونه  » زاب پرسشی « مانند همه]اما[ * پـَن 

ن خواهد بود: مَ آنست به رَ  ]موصوف[ چنانچه نیاز باشد نامی که فروزیده   

 

؟   چه کسانند جهان ــ این هیچ کسان مردم      

کردی؟   کارها ــ چه      

را دیدی؟ شهرها    ــ کدام      

 

.«زهواژه ی پرسش گاهی جاینام است و گاهی فرو »   

.«انشین نام می شودجاینام پرسشی آن است که ج »   

، پوینده،  نی است که در فرازنامی که جاینام پرسشی جای آن را گرفته است، شد»   

.«پویه  باشد رساگرو یا  ]قید[ سانواژهنام(،  رساگر )] مضاف الیه[ گیرپوییده، بر  

همراه نام می آید و از چگونگی، اندازه، سرشت،  همیشه زاب پرسشی، آن است که  » 

. «نام پرسش می کند ]نسبت[  بستگی  یا زمان، جا   
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شگفتایی  فراز   
   تعجبی[]جملۀ     

 

] حذف[ زدایش    

 

 

 

شگفتی   یا  برانگیختگی، را می گوییم که در آن نشانه یی از شور فرازی شگفتایی،  فراز        

  ،]لذت[  از اندوه باشد و یا شادی، خواه از درد یا َوَرن]حال[و جاور باشد. خواه این چگونگی 

 خواه از ستایش و آفرین  یا از کینه و بیزاری، خواه از شگفتی و خواه ازافسوس یا آرزو. 

بیخرد کسانند!  چهــ        

دلیری ها کرد! چهــ        

درد افزاست رنج ناکامی!  چهــ        

کرد! چه ها ــ        

جان پرور است!   چه ــ نرمباد پگاه       

وبی! خ   ]هوای[پـَناد   چهــ        

 

آن   فراز ناهمگونی میان این دو گونه    ]اما[پرسشی است؛ پـَن فراز شگفتایی مانند فراز       

شگفتایی پاسخ نمی خواهد. فراز  پرسشی نیاز به پاسخ دارد؛ ولی فرازهای  است که بیشتر   

  ]دلیل[اگر بگویید » چرا دیرآمدی؟« شنونده می گوید » زیرا کاری پیش آمد« یا به شوند  

گری دیرآمده است.دی   

پـَن اگر بگویید » چه دیرآمدی!« چشم براه نیستید که شنونده شَوند دیرآمدن خود را       

تابی خود را از دیرآمدن او بازنموده اید.   بگوید  ونکه تنها شگفتی یا بی  

این واژه گاهی جاینام  و   فراز « می آوریم. درچهچگونگی شگفتایی را بیشتر با واژه »      

ی فروزه )زاب( خواهد بود.  گاه  

است. زیرا جای  ]ضمیر[« جاینام  چه»  اژتکو چه ها کرد!   هنگامی که با ستایش می گوییم:    

َرمـَن است.    ]دلیل[کار را گرفته است و بهمین شوند  واژه  

ـ سانند!« واژه » چه « زاب است و» بسیاری« را می » چه بی خرد کفرازدر ]اما[پـَن       

   هستند.« یبی خرد  آن است که : » کسان بسیار فراز   رساند و چم

   و پویه پیوندواژه ]مفعول[ یا پوییده  ]فعل[ و پویه  ]فاعل[ شگفتایی میان پوینده فراز گاهی در      

« می آید.  که »  

 ــ  چه رنج ها که کشیدم!

!ــ چه اشک ها که فشاندند  

 ــ چه تیرها که گشادی! 

افتاد!  ــ چه خون که دردلش   

چه کارها که نکردی!  ــ  
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. «را بازنماید روانی گوینده برانگیختگی چگونگی که، فرازی است شگفتایی فراز»   

. «آن چشم براه  پاسخ نیست ی گوینده  ولی  است، یپرسش فرازشگفتایی مانند  فراز»   

اژ گاهی بجای جاینام و  گفته می شود و این تکو» چه«  اژچگونگی شگفتی با تکو»  

.  «جای زاب )فروزه( می آیدگاهی ب  

 

                                                       *  *  *  
می شود. ]حذف[سترده «   »یا «» زدوده  فراز شگفتایی برخی از پاره های فراز  در      

 

به  چم : چه سخن های شگفتی گفته اند یا می گویند!   چه سخن ها؟  

شگفت است! به چم : چه اندازه چه شگفت؟      

: چه اندازه دیر آمدی!  به چمچه دیر؟           

روانی بجای فراز شگفتایی یکی  سهش  ]حالت[چگونگی   بازنمودنگاهی نیزبرای       

آوایی به کار می رود. مانند:   های اژهازتکو   

 زنهار، آفرین، آه، هان، افسوس، دریغا، دردا، خوشا، به، خدایا، زهی. 

اف، هیس، وه. آخ، وای، زه، پیف،  یا :   

ندارند، و می توان   جایگاهیدرآن   فرازشمرده نمی شوند و از پاره های  های آواییاژتکو      

. فرازی شمرد به تنهایی جانشین را هر یک   

 

.باز می دارم  ی خواهم ـ یاـ  تو را از این کاراز تو پناه م به چم :  !   زنهار  

برتو آفرین می گویم.    به چم :   آفرین!  

رنج می برم ـ یا ـ از این پیشامد سخت اندوهگینم.   به چم :    آه !      

آگاه باش.    :  به چم    هان!   

چه خوش است.  چم:    به  خوشا!   

 

»تا« یا   ]حرف ربط[« فرازی می آید که با پیوند واژهها » آوا هر یک ازگاهی پس از        

در بردارد.  ]توضیحی[ودی بازنم  فراز در باره ی واژه » شگفت« این  »که« به آن می پیوندد:  

! ]نفس[ــ بگرفت راه دَمم   ــ که       !دریغا   

ــ روزگار به دردم نمی رسد!    ــ که      ! دردا   

ــ داستان سخن چین نشنوی!    ــ تا     !زنهار   

ــ نکنی دراز دستی!      ــ تا         هان!   

    نخش تو از پندار من ! شود  جدا نمیــ    ــ که         وه! 

 

.« زدوده می شودفراز  برخی از پاره هایگاهی شگفتایی فرازدر  »   

. « روانی گوینده بکار می آیند  چگونگی  آواها برای بارنمود »   

. « آواها به تنهایی جانشین فراز شگفتایی شمرده می شوند »   

. « شگفتایی نشانه ی شگفتی » ! « می گذاریم  در پایان فرازهای »   
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    فرمانی  فراز  
امری[جملۀ ]    

 

 

 

بیا.  ـ نبیگ را بخوان.    ـ هشیار باش.   ـ آرام بنشین.   ـ از خانه برو بیرون.           

)دستوری( است. «فرمانی» فراز همه فراز ها این   

خوانده می شود.   « فرمانی» فراز ، باشد داده شده و دستوری که در ان فرمانفرازی          

اهیم که کاری را انجام دهد یا چگونگی یی را بپذیرد. فرمانی از کسی می خو  فراز در  

 

زمانی که به کسی می گوییم »بیا« سخن ما به کسی است که روبروی ما ایستاده است       

یا نامه با او سخن می گوییم، پس نیازی نیست که نام او درفرازبیاید.   ]تلفن[ویا از راه دورگو   

دوده می شود.  فرمانی همیشه نهاد زفرازاز این رو در   

 

اگر روی سخن به بهمن باشد:        

 » بیا«                    برابر است با » بهمن باید بیاید.«. 

«.  «   برابر است با » بهمن باید نبیگ را بخواند » نبیگ را بخوان  

«.  «        برابر است با » بهمن باید هشیار باشد » هشیار باش  

«.   ر است با » بهمن باید آرام بنشیند«         براب  » آرام بنشین   

 

.«فرمانی« خوانده می شود فراز گزاره یی که درآن فرمانی داده شده » »   

.«است  زدوده فرمانی همیشه » نهاد« فراز در »   

 

                                         *  *  *  
ـ   داند که فرمان به او داده می ن   اینکه ]یعنی[  نباشد، به چم   شناخته ه شنونده فرمان هرگا      

شود، ناگزیر او را نام می بریم. نام بردن کسی که روی سخن با او است » بانگ« یا »سدا« 

 خوانده می شود. 

چند کس روبروی شما ایستاده اند، می خواهید به یکی از انها فرمانی بدهید، اگر نام او       

باید فرمان را انجام دهد. پس نام آن کس را   نیاورید هیچیک از آنها نمی داند که کدامیک  را  

شماست برزبان می آورید. او را » بانگ « می دهید یا » سدا« می زنید.  که خواست  

 ایرج! نبیگ را بیاور. 

در اینجا نام ایرج را با آهنگی ویژه می خوانید که با آهنگ همیشگی ناهمسان است.         

ست. در اینجا فشار سدا روی بخش نخست نام او   

را پیش از آوردن نام او می آورید: ی«  » ا واژتکگاهی نیز   

ایرج نبیگ را بیاور.  ــ ای  
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خوانده می شود. » بانگ« یا »سدا«  در اینجا تکواژی« » ا تکواژ   

  به » ا« تکواژ ی« پیش از نام  در ادبسار پارسی به ویژه در سرواد گاهی بجای » اِ      

خواهد شد. » ایَرجا « . به دیگرسخن نام ایرج  نام افزوده می شود  پایان  

  

گوشمالی ده سپهر بدخو را! شاها !    

در جوانی دانش آموز! جوانا!   

و چه با   سدا » بانگ« خوانده می شود، چه با دگرکردن آهنگ   تکواژواژه یی که          

هایی  ود به تنخ  و  نیست فراز « به پایان آن وابسته به ا  » افزودن « به آغاز و یایا افزودن »

آن شمرده می شود.  جانشین   

 

  چگونگی ییرا انجام بدهد، یا  ینام کسی را که باید کار «فرمانیفراز »گاهی پیش از » 

.«را بپذیرد می آوریم. این نام بردن » بانگ« یا »سدا« خوانده می شود ]حالتی[   

ی« پیش از آن و یا  » ا  تکواژ  نام است، یا آوردن  دگرش آهنگ با نشانه ی » بانگ« یا  » 

.«» ا« پس از آنتکواژ آوردن  

.    « می شود جانشین فرازو خود ]مستقل[ ناوابسته  ،می شود دادهکه »بانگ«  واژیتک »   

  

                                                 *  *  *  
 

پویه   یی از ویژه ]صیغه های[فرمانی ساخت های فرازهای اکنون می گوییم که برای ساختن      

پویه خوانده می شود. ]وجه امری[ «  فرمانی گونه ی آنها » ]مجموع[  هست که هماد  

 

کنون« ساخته می شود و باژگون زمانهای دیگر تنها سه    بـُن فرمانی « از » گونه ی  »

دارد: ]صیغه[ ساخت  

..........           بنویسیم                                         

بنویسید           بنویس                                          

                                       .........            .........    

 

  » بن «باشد ، درآغازو تنها یک واژه  ساده   در فارسی امروز هرگاه » پویه فرمانی«       

در می آید:  » ب «  آن پاره ی پیشین   

ین، بنشین، بگوییم، بخوریم، بنوش، بدو، بخوان. بیار، بیا، بب  

 

پاره ی     ]مضارع[کنون«    زمان» دو واژه باشد، در آغاز اگرپویه آمیخته از ]اما[  نـَ پ      

افزوده نخواهد شد: » ب «پیشین   

 برخیز، بازکن، برگرد، درآر، فروکن، کارکن، پاک کن، گوش کن، شتاب کن. 

 

بی پاره   ]صیغه ی امر[« ساخت های فرمان »در سرواد همه ی  در ادبسار فارسی به ویژه     

بکار می رفته است:» ب « ی پیشین ـ   
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بشارت   زندهل زن گو دو نوبت  "            

. )سعدی(  " که دوشم قدر بود امروز نوروز                            

" ما را تو به خاطری همه روز            

کی روز تو نیز یاد ما کن".        )سعدی( ی                            

 

: به اغاز پویه فرمان افزوده می شود» می« پارسی پاره ی پیشین  گاهی نیز درادبسار          

 

می کن = بکن   ــ  می نویس = بنویس           

 

مگو چیست کار می کن  برو کار              

    رکه سرمایه جاودانی است کا                             

 

تو همچو باد بهاری گره گشا می باش. )حافظ(          

ای باد حدیث من نهانش می گو.         )حافظ(          
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اُستانش و نایش     
]نفی[                ]اثبات[                          

 

 

 

 

  زمان گذشته، رویدادی در گونگی یا چ ی است راهبر به انجام کاری،واژه ی  پویه  »      

.«کنون و آینده  
 

چگونگی  ، یا داشتن  ی رخدادروی دادن کاری یا   کردن  ،فرازدرگونه های چهارگانه ی     

ان کار   اینکه ]یعنی[ به چم  .  بر می بندیم را با پویه به کسی یا چیزی  ]حالتی[ چندی و چونی  و 

به آن کس باز می بندیم.  را چگونگی   یا آن   

 

. ]منفی[نایی و دیگری    ]مثبت[هایی بستن دوگونه دارد: یکی  این باز       

 

 پرویزآمد.              ــ پرویز نیامد. 

 دیوار سپید است.     ــ دیوار سپید نیست. 

 ابرها پراکنده شدند.  ــ ابرها پراکنده نشدند. 

پاک است.  ــ پناد پاک نیست. ]هوا[ پناد   

« است ن»   تکواژ ایی بکار برود: نشانه ی پویه ن   ینای  گونه یهر پویه یی می تواند ب     

پیش از بن پویه می آید:  که  

 نرفت، نیامدی، نگفتم، نپرسیدم، نخواندم، نگویم، نخفتم، نرفته بود. 

 

ــ « جای می ناییتکواژ» در پویه هایی که بیش از یک پاره دارند، پاره نخست پیش از     

:  گیرد   

، کارنکردم، در نرفت، پیش نکشید. برنیامد، بیرون نرفتم  

 

این پاره  از آنها بکارمی روند، درگونه ی نایی  » ب «در پویه هایی که با پاره ی پیشین       

 می افتد: 

 برود ــ نرود. بکنم ــ نکنم. بشود ــ نشود. 

پیش از    ]حرف نفی[تکواژ نایی  بکار می رود،    » می« در پویه هایی که با پاره ی پیشین     

پویه:    ِید نه پیش از بنر می آد» می«   

 نمی رفتم، نمی گویم، نمی خواند، نمی دیدی، نمی رویم. 

 

خوانده می شود.    ]نهی[ «یازدارب  پویه»  عل امر[]ف  «یپویه فرمان »  ]منفی[گونه ی نایی      

کسی را از کاری بازداشتن.   ]یعنی[  چم به  ]نهی[ بازداری  
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است:» م «  تکواژ« ندرادبسار پارسی به جای »  ی[]نه نشانه ی بازداری         

مکن، مرو، منشین، مخوان، میازار، مگوی، مپوی. ـ   

)حافظ( مکن که کوکبه ی دلبری شکسته شود. ـ   

)فردوسی(   ـ هماوردت آمد مرو باز جای.             

)فردوسی(  ـ چو اید به نزدیک خویشش مخوان.      

)فردوسی(  .           ـ و گر باز گردم به مردم مدار  

  

بکار می رود. » ن «  تکواژ همان نیز نهی[ ]فعل« یپارسی امروز برای » پویه  بازداررد       

 در سحن می گویند و در نوشته ها می نویسند: 

 نکن، نرو، نخور، نشنو، نخواه، نفرست. 

« به کار می رود.میدر سرواد همان » ]اما[ پـَن   

 

. «]منفی[و نایی ]مثبت[ هایی  دو ریخت دارد:  ساخت های پویه هر یک از »   

.«» ن« است که بر سر پویه درمی آید تکواژنشانه ی ساخت»  نایی «   »   

. «می خوانند  ]فعل نهی[«   یبازداررا » پویه  یساخت نایی پویه فرمان »   

. « است » م «  به جای » ن«تکواژ  نشانه ی » نایی « در ادبسار پارسی »   

 

                                                *  *  *  
 

در ادبسار پارسی کهن هرجا که پویه یی با بهر پیشین » می« بکار می رفته، چنانچه      

می آورده اند:  را پس از این پاره نفی[]   نایش تکواژ بود،  نایی   

مرغ مالوف که با خانه ی خدا انس گرفت "                

)سعدی(.   "می نرودگر به سنگی بزنی جای دگر                                      

 

در می آمده است:]نفی[ نایش   تکواژ « نمی افتاده ونکه پیش از  ب پیشین » پاره ی  گاهی نیز   

 

غم مخورای دوست کاین جهان بنماید "               

   .   "و آنچه تو می بینی آنچنان بنامید                                  

 این ریخت امروز هیچ کاربرد ندارد. 

 

در ]نفی[ نایش   تکواژ  می آید و   ]مثبت[ هایی گاهی برای پافشاری در نایش، پویه به ریخت        

نوشته  مانند واژه ی ناوابسته  « که جدا  نه» تکواژ پیش از نهاد جای می گیرد وفراز  آغاز

است:    ]قید نفی[ « نایشسانواژه  »  همانند  ، می شود  

چنین است = چنین نیست.  هن  

هر که آینه سازد سکندری داند = هرکه آینه سازد سکندری نداند.  نه  

= او مرد این کار دشوار نبود.        او مرد این کار دشوار بود نه  
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درست نیست:  ]منفی[آوردن پویه بگونه ی نایی فراز در این گونه           

     « درست نیست. سندمــ » من نه کار او را نمی پ        

 

هایی از این گونه: و هم چنین فراز         

ــ نه من نه تو این سخن را نگفته ایم ــــ   نه پدرم  نه مادرم نیامدند.        

 

باید گفت:         

      ــ نه من این سخن را گفته ام نه تو ـــ  نه پدرم آمد نه مادرم.      

 

« بکار می  نی « واژه ی » نه »  ]قید نفی[نایشنواژه سادر ادبسار پیشین پارسی به جای      

: رفته استــ   

زدم.   نی ــ ماهی از سر گنده گردد      
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فراز زدایش در گونه های    
[در انواع جمله ]حذف        

 

 

 

 

ه  آورد  آرسته فرازگفته شود، بی گمان فراز هرجا که بایسته باشد همه ی پاره های          

بایا   فرازهمه ی پاره های ، گاهی آوردن در گفتار و هم چنین درنوشتار ]اما[خواهد شد. پـَن

. درمی یابد ]قرینه[ همالزیرا که شنونده، یا خواننده خود برخی از پاره ها را از روی نیست    

بزداییم. از فراز پاره هایی را   گاهی هم برای کوتاهی سخن بایاست که  

 

گاهی پاره هایی  ، پرسشی، شگفتایی و فرمانی گزارشی   فراز ی ار گونهدیدیم که در چه    

آورده نمی شود. فراز  از  

 

هایی از  بر می رسیم تا نمونه ]مورد[ یکی از نویسندگان را دراین فتاد   ]متن[ نوشتار  اینک     

شده   گونه های زدایش بدست بیاوریم. واژه های میان دو ) کمانک( در داستان زدوده  

:است  

)من( در کودکی بر سر کوی چنانچه خوی کودکان باشد بازی می کردم. )من( کودکی چند  

را دیدم  که )کودکان( گردمی آمدند. مرا شمار ایشان شگفت آمد. )من( پیش رفتم )من از  

شان( پرسیدم که ) شما( کجا می روید؟ )کودکان( گفتند) ما( به آموزشگاه ) می رویم( از  ای 

ش. )من( گفتم : دانش چه باشد ؟ )کودکان( گفتند: ما پاسخ ندانیم. ازاستاد بهر فراگیری دان   

ما باید پرسید )که دانش چه باشد(. ) کودکان( این )سخن( گفتند و )کودکان( ازمن در  

 گذشتند. )سهروردی(. 

اگر ریزبین باشیم با   ]اما[ نبوده است. پـَن ]متن[  نوشتاراز بن در  واژه های میان )کمانک(     

چم  [  کل ]  یست و بی آنها هم خواننده به هماداندیشیم که افزودن این واژه ها بایا ن خود می 

برد.   نویسنده پی می وآرمان    

ایم بایا نبوده است.  که ما بر بنیاد داستان افزوده  ه هایی ژاکنون ببینیم که چرا آوردن وا     

: در کودکی... بازی می کردم فرازهایدر      

کودکی چند را دیدم                       

پیش رفتم                      

... پرسیدم                      

...  گفتم                       

پاره   که  فرازبه گفتن واژه ی » من« نیاز نیست، زیرا از بخش شناسه ی پویه های هر       

نیز هست(  ]فاعل[ دهنجا پوین)که ای   فرازشنونده خود پی می برد که نهاد  است، ـم « ی » ــَ ــ   

 خود گوینده است. 

است که از روی آن می توان   ]قرینه ی لفظی[ « َهمال گفتاری» شناسه ی پویه دراین فرازها    

را زدود.  ]فاعل[نهاد یا پوینده   

 
  

  



 99 

یاز نبوده است.  که » ازایشان« است ن ]متمم فعل[ پویه  رساگر» پرسیدم« آوردن فراز در     

خوانده شود، پـَن   ]قرینه لفظی[ «همال گفتاری» پیشین نیست که  فراز چه واژه یی در راینجا اگ 

چون تا اینجا سخن از»کودکان« بوده است، شنونده درمی یابد که »از ایشان« پرسیده  ]اما[ 

اگر جز این بود ناچار گوینده یادآور می شد که از که پرسیده است. شده است.  

 

فرازهای درونمایهو آورده نشده است؛  ]قرینه ی لفظی[ ل گفتاری هما]مورد[در این فتاد      

شنونده را به بخش زدوده شده راهنمایی می کند.  ینپیش  

ن به واژه های سترده شده پی  ش و درونمایه گفتار بتوارا که از روی آرِ  چگونگی  این     

می خوانیم. ]قرینه ی معنوی[ «  » همال آِرشی برد،  

ـ  همه و در ]مستقلی[ ست یی  ناوابسته ]جمله[یگر نیز پویه »گفتند« تنها فرازد ]مورد[ درچهارفتاد  

»کودکان«  فرازها شنونده به آسانی می تواند دریابد که نهاد یا پوینده این ]موارد[ فتادها  ی آن

و سامان پرسش و پاسخ روشن  فرازها  ]معنی کلی[ بوده است، زیرا که از نگرش آِرش همادی

کودکان بوده اند.  ، همان پوینده ی پویه های »گفتند«  ، گاناست که پاسخ دهند  

 

زدوده شده «  » به آموزشگاه از بهر آموختن دانش « نیز پویه » می رویمفرازدر      

  آرمان پرسش » کجا می روید؟ « بوده است و بی گمان در پاسخ آن بایداست، زیرا که 

در کاراست. لفظی[ ]قرینه . اینجا هم: همال گفتاریاز»رفتن« سخن گفت  

 

شدنی است که »برخی« از پاره های آن در گفتن یا نوشتن زدوده  فراز در هر گونه  » 

.«شود  

: «است یا »همال آرشی ]قرینۀ لفظی[ »همال گفتاری« زدایش هر یک از پاره ها یا از روی    

.«باشدهای پیشین آورده شده پاره ای از واژه است که در فراز»همال گفتاری« واژه یا    

ش   هدریافت  ]قرینه معنوی[ «» همال آرشی  پیشین است که از روی آن به بخش  فرازهای و آر 

.«زدوده شده می توان پی برد  

 

                                                    *  *  *  
 

از روی ناچاری است. اگر بخواهید برای کسی »تلگراف« فراز گاهی زدایش بخشی از        

چنانکه دریافت   کنید برای هر واژه  باید بهایی بپردازید، پس می کوشید که آرمان خود را

 نباشد  باید این کوتاهی آنچنان]اما[  هرچه کوتاه تر بنویسید، پـَن  ،خوب دریابد تلگراف کننده

 که اندریافت سخن شما دشوار گردد. 

    ته اید، هنگام بازگشت به پدرتانخود رف ]عمو[ برای نمونه شما به شهر دیگری نزد ا َفدر     

« ایرج. رسیدن » تلگراف« می کنید  » تندرست. شنبه رهسپار. ایوار یکشنبه  

 او درمی یابد که آرمان شما چنین بوده است:

عصر( یکشنبه )خواهم ـ  )من( تندرست)هستم( )روز( شنبه رهسپار)خواهم شد( ایوار)

 رسید(. 
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ساده     فراز     
]مستقل[  ابسته ناوفراز     

های پیوستهفراز    
 

 

 

 

هایی بود که تنها دارای  فراز خوانده ایم، همه درپیوند با فراز چه تا کنون در باره یآن         

ساده « فرازهای  »  که چهارگونه ی آن را شناخته ایم   فرازباشند. این گونه   ]فعل[یک پویه  

 خوانده می شود. 

ــ  شما هم به سپاهان بروید.            ــ  فریدون دیروز به گشتارش رفت.   

                      کرد!]سفری[  ــ  چه گشتارشی آیا به سپاهان رسیده است؟                      ــ 

ــ  چه شهر زیبایی!                           ــ  به کدام شهر می رود؟  

    چرا به سپاهان رفته است؟ ــ

    

ال دارای یک پویه است. تنها در فرجامین فراز پویه زدوده شده  های باهر یک ازفراز    

 است و آنجا هم اگر پویه ) است ـ یاـ بود( آورده شود بیش ازیکی نیست. 

« می خوانیم. ناوابسته  فراز و رسا باشد » آرسته ساده را اگر دارای چم فرازهای   

نیزهستند. ]مستقل[ همه ناوابسته   باال ساده ی فرازهای   

 

.  « ساده خوانده می شود فراز که تنها یک پویه  داشته باشد،فرازی   »   

شفراز  هرگاه  »     ]مستقل[ ناوابستهفراز  رسا باشد، آن را ]معنی[ساده دارای آر 

   .  «می خوانیم   

 

                                              *  *  *  
سخن، گفتن آرمان  ه فرجام می رسد، به  دیگر ب ناوابسته  فراز کمتر با یک گفتار  ]اما[پـَن      

آیند. دیگرمی است که درپی یکفراز  چندینبه    مندنیاز]موارد[ در بیشتر فتادها   

هاست. فراز چم   این پیوستگی گاهی از نگرش   

ه بود، سراسر خانه را جستجو کردم، زیرمیز و باالی گنجه را  » نبیگ گلستان گم شد      

فتم. نومید شده هیچ نشانی از گلستان نیا رداندم. زیرآنرا نگاه کردم،را برگ ]فرش[  بوپ دیدم،  

«.  سرانجام پشت گنجه را نگریستم. گلستان آنجا بودبودم،   

میان آنها پیوستگی و پیوندی هست که    ]اما[  ها هریک ساده و ناوابسته است، پـَناین فراز     

می پیوندد.    آنها را بهم  هاست کهفراز ، ونکه آرشیی نیستواژه ی ویژه   وابسته به  

می گوییم.   ]معنوی[« شی» پیوند آر  ها را فراز  اینگونه پیوند میان   
 

  

  

 



 101 

« هویژه است. این واژه را » پیوندواژ  یها به یکدیگر نیازمند واژه ی فرازگاهی پیوستن        

می خوانیم. پیوندواژه ها از اینگونه اند: ]حرف ربط[ یا » تکواژپیوند«    

مانند آنها.   و پن ـ الدبراین ـ زیرا که ـ از این رو، هم ـ خواه... ـ خواه، چه، چه...  و ـ پس ـ   

 نمونه:  

 ــ بوپ ] فرش[ را برگرداندم  و   زیر آنرا نگریستم.

 ــ زیر بوپ را نگریستم،  پـَن   ]اما[هیچ نشانی از گلستان نیافتم. 

 ــ می خواستم به خانه برگردم،  الدبراین   به دوستان بدرود  گفتم. 

 ــ امروز به دبیرستان نرفتم   زیرا که   بیمار بودم.

 ــ هم زیر بوپ را نگریستم هم     باالی گنجه را دیدم. 

 ــ چه نبیگ بخوانی، چه  آموزه ی دبیر را گوش کنی. 

 ــ خواه بنشین خواه  برخیز. 

 

می خوانیم.ند لفظی[ ]پیو » پیوندگفتاری« ها را فرازاینگونه پیوند میان         

 

می آیند و با هم پیوند می یابند.   یکدیگر گاهی درپی   ناوابسته  های فراز  »   

شی این پیوند یا گفتاری است یا »   . «]معنوی[ آر   

زیراکه ، الدبراین، » و«، » پـَن« مانند تکواژی  آن است که با میانجی  گفتاریپیوند  »   

. «ساخته شود   

شی پیوند  »  .«آنها باشد چم ، ز فرا آنست که تنها پیوند دو  آر   
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آمیخته فراز    
]جمله ی مرکب[     

فراز پایه ــ  فراز پیرو   
 

 

 

 

  ی فرازساده ی « خوانده می شود، و سادهفراز دارای یک پویه باشد » فرازم که اگر ی گفت        

« خواندیم. ناوابستهفراز باشد » آرسته   و   رساکه دارای آرش  را   

 

که آرش آنها با یک  ]یعنی[  هایی که درگفتار می آید همیشه ساده نیست، بدین مانک  فراز       

ش نیازمند دو پویه یا بیشتر است: برای رساگرداندن آرِ   الدبراین  د،رسا نمی گردپویه   

. رفته بودم من به دبیرستان  آمدی ــ زمانی که تو  

.  استخار  است  ــ هرجا گل   

. بودیا بهشت  ، دن برمی آمدــ اگر به گفتن کار    

.آوردلی بدست  توانی ــ تا  

 

را   فراز هیچیک از آنها به تنهایی چم  باال دو پویه هست، وفرازهای درهر یک از      

آنرا   ]کلی[و رسا نمی کند، ونکه با هردو پویه بر روی هم می توان چم همادی درست

رده می شود  دریافت.پس هیچیک از دو بخش این فرازها که هر یک فراز ساده یی شم

نیستند.  ناوابسته   

خوانده می شوند. آمیخته«  فرازهای  »  ها که بیش از یک پویه دارند فراز اینگونه   

 

                                                   *  *  *  

 
  فرازی آنست که بیش از یک پویه دارد و چون هرآمیخته«  فراز »  پس دانستیم که      

آمیخته« از دو یا چند فراز ساده ساخته می شود.  فراز  ویه است، »ساده دارای یک پ  

نیستند و هر یک برای رساگرداندن چم    درست و  دارای چم رسا  که این فراز های ساده 

خوانده می شوند.  « نارسا»می آیند، فرازهای ساده ی دیگر  یفراز  

 

  فراز ناوابسته دارد آن را فراز » من از دبیرستان می آیم « ساده است و چون چم رسا      

خوانیم. می    

ندارد ،  گویاآرش رسا و   ]اما[پـَن فراز» زمانی که از دبیرستان بیایم« فراز ساده است   

سته نیست، پس ی گفتار می ماند، این فراز ناواب  بدین مانک که شنونده چشم براه دنباله  

است. نارسا   
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.«ناوابسته«  خوانده می شودفراز باشد »  آرستهاگر دارای چم رسا و  فراز  »   

.«خوانده می شود  نارسا« فراز نباشد، »  رسا که آرش آن  ساده فراز هر »   

آمیخته« در بر دارنده ی  فراز آمیخته« آنست که دو یا چند پویه داشته باشد. هر» فراز » 

.«دگرداننرا رسا می  ای نارسا چم یکدیگردو یا چند فراز نارسا می باشد.این فرازه  

 

ن یکدیگرمی آیند، همیشه یکی آماج که برای رساگرداند راز نارساازدو یا چند ف ]اما[َپـن         

می افزایند؛    به این آماج ]نکته یی[ َنغـَزکی  های دیگر بنیادین گوینده است و فراز  

.«رفته بودم من به دبیرستان   توآمدیزمانی که »   

رسای . پس فراز ناتن او به دبیرستان استرفگوینده،   بنیادین دراین فرازآمیخته آماج  

بنیادین گوینده  را که آماج این فراز نارسااست.    «پایه »» من به دبیرستان رفته بودم«   

که:  دیگر   نارسای پایه، فراز فرازخوانیم. و دنباله ی   میپایه«  فراز  »بوده است   

می رساند، و   پایه«فراز »زمان انجام یافتن پویه را درمی باشد که    » زمانی که تو آمدی«

می افزاید.  فرازاین  ]مفهوم[ه  دریافت فرانمودی به   

است.فراز پایه می خوانیم، زیرا که آرش آن پیرو چم  پیرو« فراز » را نارسا فراز این   

 

چمبازنمود  بنیادین است که آرمان گوینده ز ساده ودارای یک فرا  آمیخته فراز هر »   

. «آن است  

. «پایه  می خوانیم فراز    ادین رابنیفراز این  »   

پیرو خوانده فراز می آید  پایهفراز  که برای رساگرداندن آرشی دیگریک یا چند فراز » 

. «می شود  
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آمیخته  فراز    
]جمله ی مرکب[      

)پیوندواژه(  پیوند تکواژ    
]حرف ربط[      

 

 

 

 

ی است که در پی هم بیایند و به فراخورآرش آنها ،  ناوابسته« شدن فرازدانستیم که دو»       

 با هم بپیوندند. چنانکه در دو فراز زیر می بینیم:

 ــ ایرج زودتر از زمان بایا به دبیرستان آمد. هنوز در بسته بود. 

ی که آن را  نی است که با میانجی واژه یشد  ]مستقل[ ناوابسته    فراز  هم چنین دانستیم که دو        

یوند« می خوانیم با یکدیگر پیوند بیابند. چنانکه: پ تکواژ»   

هنوز در بسته بود.  «و» ایرج زودتراز زمان بایا به دبیرستان آمد  

که هر  ]یعنی[ سرو کارداریم. بدین مانک  ] مستقل[ ناوابسته  در این دو نمونه با فرازهای       

و رسا است.    آرسته فراز به تنهایی دارای چم   

ی بایاست.  رسا ندارد وبرای رسا گردانیدن چم آن فراز دیگر  چم  فرازگاهی ]اما[  پـَن 

 » فرازآمیخته«با هم پیوند آن دو را    و خواندیم   » فراز نارسا« الدبراین هریک ازاین دورا

نامیدیم.   ]مرکب[  

چم یکی را پیرو آرش   نارسا را بهم می پیوندد و  فراز می گوییم که آنچه دو   نوناک     

خوانده می شود.     ]حرف ربط[ «واژه » پیوند می نهد   دیگری   

.«را بهم پیوند می دهد فراز ی است که دو واژه یا دو واژه ی   ،اژه» پیوند و  

 

را پیرو   فراز درآیند چم آن فرازپیوند چون بر سر و یا میان تکواژهای  بسیاری از       

دیگر می سازند.فرازی  آرش  

       ــ سپندار ]شمع[ را افروختم ، سراچه  ]اتاق[  روشن شد.   

است. ]پیوند معنوی[  «شی آر  » پیوند ]مستقل[ناوابسته  فراز اینجا پیوند این دو        

 

   سراچه روشن شد. و ــ  سپندار را افروختم      

» و«   تکواژ با پیوستگی آنها  ]اما[اینجا نیزهمان دو فراز ناوابسته  گفته شده است، پـَن      

   است.» پیوندگفتاری« 

  رسا است و اگر فرازدوم گفته نشود  فراز  در این دو نمونه آرش هر یک از دو        

دنباله ی گفتار   ]منتظر[که شنونده بیوسای   ]یعنی[  بدین مانک  .نخواهد بودنخست نارسا فراز

 نخواهد ماند. 
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اگر بگوییم:         

م. را افروخت   ] شمع[سپندار زیرا که  سراچه روشن شد، ــ         

ناوابسته را بهم می پیوندد الدبراین » پیوندگفتاری«  فراز واژه ی »زیرا که« دو اینجا نیز      

است.  ]پیوند لفظی[  

اگر بگوییم: تا سپندار را افروختم ...  ]اما[   پن  

ی سخن چیزی   نارسا و نیازمند آن است که  برای رسا بودن، دردنباله فرازدر اینجا      

    گفته شود. 

فراز آماج  سپندار چه روی داد. این است تا بشنود که پس از افروختن  ]منتظر[ بیوساشنونده 

شود. گوینده گفته می  که درآن آماج  ی استین گوینده نیست، ونکه پیرو فرازبنیاد  

. سراچه روشن شدبنیادین که درپی این فرازمی آید این است:  فراز  

فراز  از نارسا« می سازد و آنرا پیرو از یک » فراز ناوابسته « یک » فر   «تا »واژتکپس  

می سازد: که »فراز پایه« خوانده شده  بنیادین    

 

   تا سپندار را افروختم ــ سراچه روشن شد.ـــ    

 

چون، همینکه، زمانیکه، هنگامی که، که، آنجا که، اکنون   هم چنین است واژه های :      

ینها. و مانند ا هر چند، هر چه، هرگاه، اگر، اگرچه،   که،  

سپندار را افروختم سراچه روشن شد.  چونــ   

سپندار را افروختم سراچه روشن شد.   همینکهـ   

که سپندار را افروختم سراچه روشن شد. زمانیــ   

افروختم سراچه روشن شد.  کهــ سپندار را   

 

ته  ساخ  آمیخته فراز بهم می پیوندند و ازآنها یک   پیوندواژه فراز با میانجی  گاهی دو  » 

. «می شود  
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  های پویهگونه   

 

]اخباری[ گزارشی گونه ی     

] التزامی[  وابسته ییشایدی ـ گونه ی      

 

 

 

دانستیم که:         

پویه برای دادن آگاهی از کار ویا چگونگی یی   ]صیغه های[ برخی از ساخت های »     

شمرده می   ]اخباری[یا » آ گاهی« « گزارشی اینگونه ساخت ها » گونه ی . شود آورده می

.«شوند  

  یا ، چگونگی و کار رخداد در ساخت هایی که از » گونه ی گزارشی« است گوینده به »     

.  «استبیگمان  که از آن آگاهی می دهد،  فروزه بودش   

«   وابسته یی شایدی ـ روشن نباشد پویه از» گونه ی  هرگاه رویداد کارآشکارو»      

« است همیشه دنبال  وابسته یی  شایدی ـ پویه ای که از» گونه ی  اهد بود.خو]التزامی[ 

. « پویه دیگر می آید  

 

: هم چنین دانسته ایم که   

آنها  چم   پناست؛  ه سادرنده ی دو بخش است که هر یک فرازی آمیخته دربردافراز    

ارند. و رسا د  آرسته یک چمفراز نارسا برروی هم  رسا نیست، ونکه هردو   بتنهایی   

 

بنیادین    آمیخته ساخته می شود، یکی آماجفراز نارسا که از آنها یک  فراز  از این دو       

است که   ی سادهفراز دیگری« می خوانیم و  پایهفراز گوینده را در بر دارد که آن را » 

« خواندیم. پیروفراز  پایه آمده که آن را » فرازبرای رساگرداندن   

 

: اکنون می گوییم که  

یا » گونه ی فرمانی«   ]اخباری[پایه« همیشه پویه از» گونه ی گزارشی« فراز در »       

 است. 

» گونه ی  بیشتر به  ولی  پیرو« گاهی پویه از » گونه ی گزارشی« می آید، فراز در » 

است.   ]وجه التزامی[«  شایدی ـ وابسته یی  

می رود. نپایه بکار  فراز پویه هرگز در   «وابسته یی» شایدی ـ  گونه ی  

 نمونه:  

جهان روشن می شود)گزارشی( یا ) آگاهی(.ــ زمانی که خورشید برآید،    

تو زود بیا )فرمانی(. ــ اگر ایرج دیر بیاید،    

 ــ چون خورشید برآمد )گزارشی( جهان روشن می شود)گزارشی(. 
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دارای دو   پویه ها]صرف[   ساختواژی در ]التزامی[ «وابسته یی » شایدی ـ گونه ی             

گذشته و کنون.  زمان است.   

 

هر  ]صفت مفعولی[ پوییدگی«   زاب از »  ]ماضی التزامی[«  وابسته یی شایدی ـ »گذشته ی        

پویه » بودن«   ] مضارع التزامی[  «وابسته یی  شایدی ـکنون »  پویه با افزودن ریخت های

:  ساخته می شود  

    شند.  باشم ـ باشی ـ باشد ـ باشیم ـ باشید ـ با

 

(. ه =  بن گذشته + ]صفت مفعولی[ پوییدگی   ) زاب  

« چنین است:  نمونه از »آمدن« ساخت های » گذشته ی شایدی ـ وابسته یی   

 

 آمده ــ باشم             آمده ــ باشیم

 آمده ــ باشی            آمده ــ باسید

 آمده ــ باشد             آمده ــ باشند

 

می شود:  از پویه گفتن چنین  

 

 گفته ــ باشم               گفته ــ باشیم 

 گفته ــ باشی              گفته ــ باشید

 گفته ــ باشد               گفته ــ باشند

 

ـ  پویه ساخته می   ]مادۀ مضارع[«بن کنون »از ]مضارع التزامی[ « وابسته یی شایدی ـ   » کنون     

« می افزاییم:  ب»   «وابسته یی  شایدی ـ کنون  » شود. گاهی به آغاز ریخت های  

 بنوشم ــ بخوری ــ بزنیم ــ بپوشند. 

 

« آن است که  به آغاز  وابسته ییشایدی ـ  ناهمگونی » کنون گزارشی « با » کنون     

تکواژ پیشین    شایدی ـ وابسته یی« کنون  »پیشین »می« و به آغاز  تکواژ  کنون گزارشی  

ند: مان   شود.« افزوده می  ب »  

= کنون گزارشی  می خوانم   

شایدی ـ وابسته یی  بخوانم     = کنون  

 

در سده های گذشته این دو پویه مانند یکدیگر بکار می رفته اند.  ]اما[پن   

اگر خویش راضی نباشد ز خویش              

چو بیگانگانش براند ز پیش )سعدی(                                      

 

ین چامه جانشین » می راند« در فارسی امروز است.ساخت »براند« در ا  
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ـ  باشد همیشه در فراز پیرو بکار می » شایدی ـ وابسته یی«  پویه یی که از گونه ی »  

.«رود  

. «دو زمان دارد : گذشته و کنون  وابسته یی گونه ی  »   

پویه  شایدی یغه ی[]صپوییدگی هر پویه با ریخت زاب از  «وابسته یی ی شایدی ـ   » گذشته   

باشم، باشی، باشد، باشیم،    : با واژه های]یعنی[ ساخته می شود. بدین مانک   » بودن«

. «باشی، باشند  

پیشین   کواژتاز بن کنون هر پویه با افزودن  ]مضارع التزامی[  «وابسته یی شایدی ـ کنون  » 

پویه ساخته می شود.  بن   » ب « به آغاز  

ناهمگونی    وابسته یی شایدی تمیان کنون گزارشی و کنون  چند سده پیش در فارسی » 

. «نبوده است  
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پیرو های فراز    
سامه یی پویه  ــ سامه یی فراز     
]فعل شرطی[      ] جمله ی شرطی[                

 

  

گوینده   ت که آماج دارای یک فراز بنیادین اس ]جمله مرکب[آمیخته«  فراز گفتیم که هر»        

که برای   نارسا فراز پایه« خواندیم. هم چنین دانستیم که یک یا چند فرازآن را » باشد، و   می

پیرو« خوانده می شود.    فراز پایه« می آید، »فراز چم »   گرداندنرسا   

  

پایه« می افزاید. فراز»  ]مفهوم[ه دریافت به   [ی]توضیح همیشه فرانمودیپیرو فراز        

پایه« است: فراز نمود گاهی در باره ی زمان انجام کار در»افر        

پیرو ــ  زمان(   فراز ــ چون آفتاب بدمد         )  

پایه( فراز  ) ــ جهان روشن می شود    

 

. می شود  گفتهدر فراز پیرو انجام یافتن پویه پایه ]دلیل[ گاهی شوند            

( شوند)فراز پیرو ــ گفتن     را خوب بیاموزم     ]درس[ــ چون نتوانستم آموزه   

 ــ دبیر مرا سرزنش کرد                                  ) فراز پایه(  

 

:   را بازمی نماید  پایه   و گاهی آماج از رخداد پویه        

)فراز پایه(             ـ دررفتن شتاب کردم     ـ  

( ن آماج)فراز پیرو ــ  بازگفت      ــ تا به هنگام به دبیرستان برسم  

 

   انجام یافتن پویه  پایه را دربردارد.  [شرط  ]سامه ی پیرو«    فرازگاهی »      

بنیادین نیز انجام نخواهد گرفت: کارنباشد یا انجام نگیرد،   سامه که اگرآن]یعنی[ بدین مانک   

( پیرو ــ گفتن سامهفراز ــ اگر بتوانم                         )  

پایه( فراز  نم        )  ــ بیش از این کار می ک  

   دست  سامهاین  اگروابسته به آن است که » بتوانم «، و   کارکردنبیشتر    بدین مانک که     

 ندهد، » من بیشتر کار نمی کنم«. 

  آمیخته ی فرازهای  با  ] جمله ی مرکب شرطی[ آمیخته ی سامه یی«فرازپس ناهمگونی »      

نیست.  و سد در سد   بیگمان  گرفتن کار سامه یی انجام فراز ست که در ا ایندیگر   

 

می افزاید. « پایه » فراز ]مفهوم[ ه یبه دریافت ]توضیحی[فرانمودی   پیرو همیشه فراز »   

، گاهی ]علت[ شوندان رخداد پویه ی پایه است، گاهی گاهی در باره ی زم این فرانمود     

  یافتنباشد، انجام  شده  آورده طی[ ]شر «سامه یی پیروفراز هرگاه در ». ، گاهی سامه آماج

.«پویه ی پایه شدنی نمی باشد  
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                                          *  *  *  

 

چه   مرکب شرطی[ ]جمله یسامه یی «  ی آمیخته فراز » در در زبان فارسی امروز،  پویه         

ویژه یی ندارد. ] صیغه ی[ پیرو ریخت  فراز پایه و چه در درفراز   

] وجه  شایدی ـ وابسته ییوگونه ی  ]وجه اخباری[سامه یی پیرو، گونه ی گزارشی  فراز در    

همیشه پویه   ــ می خوانند]شرط[ که آن را پاسخ سامه پایه ــ   فراز می رود و در بکار التزامی[

است. «فرمانی » گونه گزارشی«  و یا از» گونه  از یا  

 

 

: ری[]اخباپایه از گونه ی گزارشیفراز  نمونه   

 

 

 ــ اگر دیرآمدم                                               ــ شیرآمدم  

ساده        یگزارشی ــ گذشته ی   گونه                      سادهی  گزارشی ــ گذشته   گونه ی  

 ــ اگر رفتی                                                  ــ پشیمان می شوی 

    ]حال[ گزارشی ــ  زمان کنون ینه  گو ی ساده                        شی ــ گذشتهگزار  یگونه 

 ــ اگر دیده ای                                                ــ می دانی 

گزارشی ــ زمان کنون  ی گونه   ]ماضی نقلی[          پی دار  گزارشی ــ گذشته ی   گونه  

ــ رفته بودیم                                    اگر می آمد               ـ   

   ]بعید[گزارشی ــ  گذشته دور ی  گونه    ]استمراری[         همارگی  گذشتهی گزارشی ــ  گونه

 ــ اگرآمده بود                                                ــ رفته بودیم 

دور      ی گزارشی ــ  گذشته  ی گونه          دور                ی گزارشی ــ  گذشته  ی گونه  

 ــ اگردیده بودی                                              ــ می دانستی    

همارگی  ی  گزارشی ــ گذشتهی   گونه                       دور  ی گزارشی ــ گذشته ی   گونه  

ــ دلشاد می شدی       ــ اگر می دیدی                                          

   همارگیی گزارشی ــ  گذشته  ی گونه            راری[]استمهمارگی گزارشی ــ  گذشته  ی گونه

 ــ اگر ببینی                                                    ــ درمی یابی 

زمان کنون  گزارشی ــ   ی گونه           ن                     ــ زمان کنو  شایدی ی گونه  

 ــ اگر دیده باشی                                              ــ می دانی 

گزارشی ــ زمان کنون  ی   گونه                              ــ  گذشته      شایدی  گونه ی  

 ــ اگر پشت گوشت رادیدی                                  ــ او را خواهی دید 

گزارشی  ــ زمان آینده  ی گونه   ساده                        ی ی ــ گذشتهگزارشی   گونه  
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:  ]وجه امری[  فرمانیپایه از گونه فراز  نمونه      

 

 ــ اگر او را دیدی                                      ــ درود مرا برسان 

]وجه امری[مانی فر  ی گونهساده                    ی گزارشی ـ گذشته  ی گونه  

 ــ اگر او را دیده ای                                    ــ بگو 

فرمانی  ی گونه         ]نقلی[           دار پی گزارشی ـ گونه ی  گونه   

 ــ اگر او را ببینی                                       ــ از من گفتگو مکن 

فرمانی   یگونه                  ــ کنون  ]التزامی[ وابسته یی  ی  گونه   

 

 

. «ریخت ویژه یی نیست شرطی[]فعل  در فارسی امروز برای پویه سامه یی»    

گزارشی یا از   پایه یا از گونه ی فراز  سامه یی« پویه  ی » آمیختهفرازهای  در  »   

   . «وابسته یی پیرو یا از گونه گزارشی است و یا از گونهفراز  پویه و   فرمانی است گونه
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( دودلی)ندیدی یا اَ گونه     
  [  ]وجه تردیدی      
سامه ییو     

[ شرطی ]       
 

در پارسی کهن      
 
 

 

 

دانستیم که:            

نیست. رخ دادنی  «پایه  پویه»  سامه یی باشد انجام یافتن  «،پیرو » فراز ـ هرگاه 1  

اخت ویژه ندارد. سامه یی س ـ در فارسی امروز پویه2  

 

ساخت ویژه یی بوده    ارسی برای پویه هایی که رخداد آنها دانسته نیستدرادبسار کهن پ      

، چه  فراز پایه   پویهچه در   سامه یی، آمیختهاست، این ساخت ویژه را که در فرازهای 

   []صیغهساخت هر پایان به    «ی » تکواژ  به کار می رفته، با افزودن فراز پیرو  پویه  در

 می ساخته اند. 

 امروز می گوییم و می نویسیم که : 

 اگر من آنجا بودم شما مرا می دیدید.

 ولی در روزگار ساسانیان می گفتند و می نوشتند:

نجا بودمی تو مرا بدیدمی.اگر من آ  

 

هر  در ،بکار می رفت مرکب شرطی[« ] سامه یی »آمیخته ی که در فرازهای  این روش       

.هنیزبکار گرفته می شد ،ه پیش می آمد  دودلی یکار انجام ه درک نیز  ی دیگر]مورد[ فتاد   

یا در گزارش رخدادی که کسی در خواب دیده    ،کاری رویداد   گمان ]مورد[ برای نمونه در فتاد

یا دریغ از انجام نیافتن آن و مانند آنها.  ،است، یا آرزوی انجام یافتن کاری   

 

فراز  کاربرد آن در]موارد[  یکی از فتادهای    [تردیدی  ]وجه یا )دودلی( «ندیدیاگونه ی »     

   گونه ی  و   خباری[]اگزارشی  گونه ی  مانند ،استشرطی[ درجملۀ مرکب ]سامه یی  آمیخته ی 

در زمانهای گوناگون گذشته و کنون بکار می رفت.  التزامی[ وجه ] وابسته یی   

خت های پویه برمی خوریم. پارسی بیشتر به این سا  درچامه و در نوشتار بزرگان         

های گرانبها بهره مند شویم، باید شیوه ی بکاربردن برای اینکه بتوانیم ازاین یادواره پس    

 ساخت های سامه یی و دودلی در این نوشته ها را بیاموزیم. 
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پارسی:سامه یی در ادبسار  اکنون نمونه های پویه های        

   زمان گذشته 

)نبیگ سمک عیار(  اری دانستمی، باتو درآمیختمی. دــ اگر من میدان   

 " گر آنها که خود گفتمی کردمی 

نکو سیرت و پارسا بودمی" )سعدی(                             

" گر دیگری به شیوه ی حافظ زدی رقم     

)حافظ(  « مقبل طبع شاه هنرپرور آمدی                            

نکه آه" گر دست من به چرخ رسیدی چنا    

بند و طلسم او همه درهم شکستمی" )سنایی(                           

 

همین ساخت بکار می رفت: این در خوابگزاری نیز پیش از  

            

 " دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی 

کز عکس روی او شب هجران یرآمدی" )حافظ(                          

 

های » کاش« و » کاشکی«. آرزو بیشتر پس از واژه  گزارشدر   

 

 " آن کو تو را به سنگدلی گشت رهنمون 

ای کاش که پاش به سنگی برامدی"     )حافظ(                         

 

 در دریغا گویی از کاری که انجام نشده :

 " به رخ چو مهر فلک بی نظیر آفاق است

)حافظ( به دل دریغ، که یک ذره مهربان بودی"                            

 

  نیست، گونه ی ویژه یی روشن آنهارخداد   در پارسی کهن برای گزارش پویه هایی که  » 

.«می خوانیم ]وجه تردیدی[ دودلی«  ندیدی« یا»ا است که آن را » گونه ی بوده  

 

نیز بکار    ]جمله ی مرکب شرطی[ «آمیخته ی سامه یی» فرازدر «دودلی»اندیدی یا گونه ی  » 

. «پیرو هر دو روا بوده استفراز ه فراز پایه و می رفته و در پوی  

 

که گمان انجام آن می رفته یا  کاری  بازنمود مه برایاسگفتن  ن بردلی افزوگونه ی دو » 

از انجام نیافتن آن نیز روامند بوده  افسوس ، یاکار در خواب دیده شده یا آرزوی رخداد آن

. «است  

 

ادبسار پارسی کهن بسیار بکار گرفته می   که در چکامه و نوشتار بزرگان این روش » 

. «پارسی امروز بکار نمی رود در شده  
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واژه    
 

اب( فروزه )زو  نام    
]صفت[                   

 

 

 

دانستیم که:           

  برای نامیدن کسی یا چیزی بکار می رود. واژه یی است که نام  *         

چگونگی آن را  چند و چونی وزوده می شود تا * فرزوه واژه یی است که به نام اف        

 بازنماید. 

است و اگر بیش از یک  ]مفرد[ «  ینهم چنین دانسته ایم که نام اگر بریکی رهنماید »تک     

خوانده می شود.   ]جمع[ کس را در برگیرد » َرمـَن«  

باشد و چه رمن.   فروزه همواره تکین است، چه فروزیده تکین ]اما[ نـَپ   

 

می شود. فروزه همراه نام نمی آید؛ ونکه گاهی جانشین نام  می گوییم که همیشه   اکنون       

راجای نام    که و تنها فروزه را می آوریم  فراز می زداییم  که نام را از]یعنی[ بدین مانک   

زمانی که می گوییم:  هم می گیرد.   

 ــ مرد پیری را دیدم. 

ژه ی» پیر« فروزه ی» مرد« است.  واو   ]موصوف[ واژه ی »مرد« نام است و فروزیده         

 

 اکنون چون گفته شود:  

پیری را دیدم. ــ   

واژه ی » پیر« فروزه است و جانشین نام »مرد« شده است. دراینجا نام را که فروزیده         

 »پیر« است زدوده ایم. 

است.  ]تکرار[زدایش نام و آوردن فروزه به جای آن گاهی برای پرهیز از بازگفت         

سپسین دیگر نیازی به آوردن نام   می با فروزه گفته شود درفرازهایفتار چون یکبار نادرگ 

را می آوریم و آن را جانشین نام می کنیم.  زاب  تنها  ]بنابراین[نمی باشد، الدبراین   

 

نمونه :        

ریزها  را در سبد گذاشت و درشت ها ریز و درشت را از هم جدا کرد. سیب های شیرین     

زنبیل ریخت. را در   

درفرازهای  ]اما[ نـَ نخست دو واژه ی ریز و درشت فروزه ی سیب است؛ پ  فراز در    

 سپسین واژه های ریز و درشت جانشین نام )سیب( شده است.
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نخست را نمی گفتیم و تنها می گفتیم » درشت ها را درسبد گذاشت« شنونده  فراز  اگر      

  چون  ولی  ن می گوییم و آرمان از » درشت« چیست؟ در نمی یافت که در باره ی چه سخ 

نخست آمده که واژه ی سیب درآن گفته شده است، این  دودلی  فراز  فراز دردنباله ی  این

 پیش نمی آید. 

 

پس گاهی زدودن نام و جانشین کردن فروزه به جای آن از روی »  همال گفتاری«        

پیشین آورده شده است.فرازهای در  این واژه به چم اینکه   است، ]قرینه ی لفظی[  

 

ی جای نام را می گیرد و آن  ل گفتاری آورده شده باشد، فروزه یگاهی نیز بی آنکه هما     

در  نامی ویژه بربسته باشد و    به ]یعنی[چمی ه  ب ]موصوف[،  زمانی است که فروزه به فروزیده 

   پیوند میان نام و فروزه آشکار باشد.  این  شنونده ]ذهن[ویر 

 زمانی که می گویید: » جوانی را دیدم« شنونده می داند که آرمان شما » مرد جوان« است

 و نه » زن جوان«. پن اگر گوینده بگوید » سیاه را دور انداختیم « شنونده نمی داند آرمان

 چه چیز سیاه است؟  

ژه هستی دارد  گوینده و شنونده میان فروزه و فروزیده ی وی ]ذهن[  پیوندی را که در ویر     

  «آرشیهمال  »   وزه را جایگزین کردمی توان نام یا فروزیده را زدود و فردریافت آن ان ازو  

 می خوانیم.  

                                                   *  *  *  
از شکست نومید نمی شوند.  بزرگــ مردان   

را دراشکوب پایین نبیگخانه چیده اند.  بزرگــ نبیگ های   

از شکست نومید نمی شوند.  بزرگانــ   

را در اشکوب پایین نبیگخانه چیده اند.بزرگ ها ــ   

 

است و   ]جمع[نخست واژه ی » بزرگ« فروزه ی مردان است، فروزیده َرَمن ــ درفراز

. ]مفرد[فروزه تکال  

برای نبیگ ها است.   «بزرگ  »ــ درفرازدوم، واژه ی  

   «  انمرد« جانشین » انــ در فراز سوم » بزرگ

جانشین » نبیگ« است.   زاباین در فراز چهارم ــ   

فروزه رمن است.این دو فراز  درــ   

 

ی که جانشین نام شود خود نام خواهد بود و شدنی است که رمن باشد. * فروزه ی  

می بینید که در یک جا رمن به » ان« و جای دیگر به » ها« آورده شده است.   ]اما[ نـَ پ   

نخست زاب جانشین نام جاندار است،  ودر فتاد دوم جانشین نام بی جان.  ]مورد[در فتاد   

پس:         

    خواهد بود.» ان«  باشد، رمن آن به نام جاندار ــ هرگاه زاب جانشین     

می باشد.   » ها« باشد، رمن آن بهنام بی جان ــ و هرگاه زاب جانشین       
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 برآیند:

 

جانشین آن   فروزه است زدوده می شود و  ]موصوف[ه گاهی در فراز نامی که فروزید »   

.«می گردد  

]قرینه لفظی[ زدودن فروزیده و آوردن فروزه به جای آن یا از روی » همال گفتاری«  »   

. «]قرینه ی معنوی[ .«آرشی » همال  است یا   

. «ی که جانشین  نام می شود بسان خود نام است و می تواند رمن باشدفروزه ی »   

رمن  به » ها« باشد فروزیده جاندار باشد رمن آن به » ان« است و اگر بی جان  اگر  »   

 می شود«. 
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  ساختمان واژه  

]مرکب[ ساده ـ آمیخته      
 

 

 

دانستیم که :          

ی است که برای نامیدن کسی یا چیزی بکار می رود. واژه ی  نام*   

شناخته شده و یا یک چیز   اژه یی است که برای نامیدن یک کس : و  ] اسم خاص[ویژه نام * 

 شناخته شده بکار می رود. 

: به واژه یی گفته می شود که با آن کسان یا چیزهای همگون را می توان  ]اسم عام[ همه نام  * 

 نام برد. 

برای نامیدن چیزی است که بخودی خود هستی دارد و می توان دید  ]اسم ذات[نام  بساوا*   

   (1). و بساوید

که هستی اش در چیز دیگری  رهنماست    ]مفهومی[دریافته یی   به ]اسم معنی[  نام نا بساوا * 

( 2)است.  یی  نام ، نامی برای چونی، چگونگی و یا فروزه نابساوا است.  
 

آنچه در باره ی نام دانسته ایم در پیوند با آرش نام بوده است.            

 

بدانیم. را  ]مورد[چند فتاد و ساختمان آن نیزباید  » نام«  ژه وااکنون در باره ی           

ـ   شمرده می شوند، بیش از یک بخش ندارند، پس نمی  » نام« برخی از واژه هایی که        

جدا کرد و درجای دیگر بکار برد.   توان بخشی را از آن  

دیگر هیچ  کرد، به سخن  « است، این واژه را نمی توان جداسازیاسب » نامواژه      

 بخشی از آن را نمی توان برداشت و از آن یک چم جداگانه بیرون کشید. ولی واژه ی  

که هر یک چم جداگانه  » گوش« و دیگری »خر« است، یکی دو بهر دارای » خرگوش«

« باشد دارای چمی است که یکسره  خرگوشاین دو واژه  که »  ]ترکیب[   آمیزش گرچهادارند، 

ره جداست.هر یک ار دو پا شاز آرِ   
  

»خرگوش« واژه و  و بخش ناپذیر است،  » ساده«  از نگر گویش» اسب« پس واژه          

ساخته شده  خود را دارندویژه   جداگانه که هر یک آرش و از دو پاره ی است]مرکب[آمیخته  

.است  
  

 

............................................................................................................  

مانند: جامه، نامه، دیوار، درخت  و   بساوانام ] اسم ذات[ برای نامیدن چیزهایی است که بتوان دید و بساوید.( ـ 1)

 جزآن. 

ندارند و نمی توان آنها را بساوید   هستیبخودی خود ( ــ نابساوانام ]اسم معنی[ برای نامیدن چیزهایی است که 2)  

وجزآن. ، بدیخوبی، نیکوییسیاهی، [ مانند: سپیدی، ]لمس کرد  
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» خرمگس« ـ » روزنامه «  ـ »شاهنامه« ـ»شهپر« ـ   :واژه هایاز این گونه اند       

 »زربرگ«. 

 

  آمیزش در هر یک از این نمونه ها دو پاره دیده می شود که هر دو » نام« هستند، از       

جز چم هر یک از آنها دارد. اینگونه واژه ها را   واژه یی ساخته شده که چم دیگری  آنها

. می خوانیم   ]مرکب[»آمیخته«  

 

نیز درست است، فروزه ی ساده بخش ناپذیر است، مانند:   ها  در باره ی فروزهفتاد  همین      

و مانند آنها.سپید، سرخ، آرام، تند، ترش، تلخ....   

  

باشد بگونه یی که بتوان هر یک از   آن است که دارای دو یا چند پاره آمیخته فروزه ی      

هر یک از   جدا ازچم  پاره ها آمیخته ی  ولی چم بکار برد،    دیگری در گفتارپاره ها را به چم 

، وجز اینها. خوشرو، سنگ دل، سیه روی، ماه چهرهآنها باشد، مانند:   

 

نیز نام   آمیزش ینداست که از دو نام ساخته شده و برآآن  آمیختهواژه های یک گونه از      

مانند: تخته سنگ، و نمونه های دیگری که در باال آوردیم.  باشد.  

 

 

                                                  *   *  *  
 

م و یک فروزه ساخته شده باشد،  گونه ی دیگر واژه های آمیخته آن است که از یک نا     

اندام ـ سیمین تن ـ سپید پوست ـ   باریک فروزه است، مانند:   آمیزش بیشتر یند اینبرآ

خوش گام ـ دیرآشناـ تندخود ـ سنگین دل ـ تندرست.  خوشرو ـ   

 

ـ گل رخ ـ پیشخوان ـ زردکوه  جامه  سبزگاهی این فروزه ها جانشین نام می شوند، مانند:     

مانند آنها. و   

 

. « خوانیممی نباشد را » ساده«   ناوابسته  نام یا فروزه یی که دارای پاره های  »   

هرگاه نام یا فروزه یی دارای دو بهر و یا بیشتر باشد که هر یک دارای چم جداگانه یی   » 

.  «خوانده می شود واژه ی » آمیخته«شند با  

» واژه ی آمیخته گاهی از دو نام ساخته می شود«.   

ید که فروزه بدست می آآمیخته یی  یک نام و یک فروزه واژه ی آمیزش گاهی از » 

. «است  
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ساختمان واژه    
پیشوند  ــ پسوند   
 

 

 

. آمیختهاست یا  سادهواژه یا          

نباشد.   ]مستقل[ناوابسته  واژه یی است که دارای پاره های   ساده        

باشد. ر دو پاره یا بیشت آمیزش گوییم که از می واژه یی را آمیخته        

 

ساخته شده باشد. نام و زاب دو نام یا از پیوندآمیخته آن است که یک گونه از واژه های        

ی آن دارای چم جداگانه باشد و از آمیزش آنها چم یگانه  به سخن دیگر، هر یک از پاره ها

چم  » نبیگ« و » خانه« که هر یک از دو پاره آن : »نبیگخانه«  دیگری بدست آید، مانند: 

ست.آنها چم دیگری بدست آمده ا آمیزش جداگانه دارند و از  

 

     واژه های زیر:     

ناک ـ بیکارـ گلزار ـ کوهستان. ه خردمند ـ دانشور ـ ناامید ـ شرمگین ـ اندو       

 

آن دو بهر، چم یگانه یی را   ]ترکیب[امیزشهر یک ازاین واژه ها دارای دو بهر است که      

ناوابسته  اژه ی شنونده می آورد، گرچه تنها یکی از این دو بهر در هر واژه، خود و  در ذهن

ه های باال چنین اند. جداگانه دارد. این پاره ها در واژاست که چم   

 

    خرد ـ دانش ـ امید ـ شرم ـ اندوه ـ کار ـ گل ـ کوه.      

با واژه دیگر     آمیزش بهر دیگر این واژه ها هیچگاه جداگانه بکار نمی روند، کار آنها       

ره ها چنین اند:و ساختن واژه های نوین است. این پا  

 

ـ مند ـ ور ـ نا ـ گین ـ ناک ـ بی ـ زار ـ ستان.        

 

می گیرند مانند:   یبرخی از این پاره ها پیش از واژه جا       

   نا ـ بی ـ     

اژه می نشینند، مانند:و برخی دیگر در پایان و        

مند ـ ور ـ گین ـ ناک ـ زارـ ستان        

  ی روند،  نیستند و جداگانه بکار نم   ه خود دارای چم ناوابستها پاره هایی را کبخش ها ی      

. می خوانیم پیوند« ی » پارهواژه ی دیگر می سازند  واژه ی نوینی از آمیزش با ]اما[ پـَن   

آورده  و اگر پس از واژه   » پیشوند«گیرد ی  جادیگر  اگر پیش از واژه پیوند«   ی » پاره   

است. » پسوند«  شود  
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از واژه ی آمیخته آن است که از پیوستن یک واژه ناوابسته با  » گونه یی   

» پاره ی پیوند« ساخته می شود«.   

ندارد و جداگانه در سخن بکار نمی ـ    ناوابسته   گویشی است که خود چم   » پاره ی پیوند 

.«رود، ونکه با واژه یی دیگر می آمیزد تا از آن چم نوینی بسازد  

ـ   بگیرد آن  را » پیشوند« می   ی« پیش از واژه ی بنیادی جاهرگاه » پاره ی پیوند»  

.«خوانده می شود پیوندد » پسوند« بواژه یک هرگاه به پایان   خوانیم و  

                          

                                              *  *  *   
ر دسته یک گونه واژه ساخته  پسوندها هر یک چم ویژه یی به واژه می بخشند و با ه        

 می شود.  

با افزودن پسوند از واژه یی که نام است، نام دیگری می سازند که چم دیگری به چم          

می افزاید.  واژه ی بنیادی  

یا جایی که    ]ظرف[آوند ن« چون به واژه ی دیگری بپیوندد، آرش برای نمونه پسوند » دا     

جد را نشان می دهد، نمونه: آن واژه در آن می گن دریافته ی    

 

= نمکدان ـ جای نمک           دان +   نمک   

= سنگدان ـ جای سنگ             سنگ + دان  

  [ قلم ]= خامه دان ـ جای خامه           + دان    خامه

= شیر دان ـ جای شیر             + دان شیر   

= کاهدان ـ جای کاه          + دان  کاه   

 

به واژه می     چم ویژه یی  و   از نام، نام دیگری می سازند برخی از پسوند هایی که      

 افزایند چنین اند: 

 

 .............................................................................................................. 

پسوند                 چم                                         نمونه    

. .............................................................................................................  

 بان              پاسدارـ نگهدارنده            باغ، باغبان ـ مرز، مرزبان ـ دشت، دشتبان  

ن ـ چینه، چینه دان ـ پلپل، پلپلدان  دان             آوند ـ جا                        مرغ، مرغدا  

موش، موشک ـ خر، حرک ـ سگ، سگک ـک             همانندی                           

 چه              کوچکی ــ خردی             باغ، باغچه ـ بیل، بیلچه ـ دفتر، دفترچه 

زارـ سبزه، سبزه زار بسیار          گل،گلزارـ الله، الله  چیزهای زار             جای    

گل، گلستان ـ کوه، کوهستان ـ گور،گورستان                               ستان            جا   

گوش، گوشه ـ دندان، دندانه ـ دست، دسته                          یهمانند)نشان جنبش(     ه   
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می سازند.  صفت[  ] برخی پسوند ها با نام می آمیزند و از آن فروزه          

 

 نمونه ی آنها چنین اند: 

 .............................................................................................................. 

 پسوند              چم                                              نمونه 

................................ ..............................................................................  

 َمند            دارنده                           خرد، خردمند ـ هوش، هوشمند ـ دانش، دانشمند  

ور َور            دارنده                           هنر، هنرورـ دانش، دانشورـ بهره، بهره    

 گر            کننده و بکار برنده            کار، کارگرـ ستم، ستمگرـ آهن، آهنگر   

 ناک          آلودگی ـ آمیختگی             نم، نمناک ـ سیج، سیجناک ـ اندوه، اندوهناک 

پیوستگی                   

دوهگین آگین ـ گین  آلودگی ـ آمیختگی              شرم، شرمگین ـ اندوه، ان   

سیم، سیمین ـ زر، زرین ـ پشم، پشمین            ـ پایه             * گـُنین              

ـ پایه                       سیم، سیمینه ـ زر، زرینه ـ پشم، پشمینه   گـُن   ینه             

لی شهر، شهری ـ کوه، کوهی ـ توپال، توپا گی ـ وابستگی            ی            پیوست  

 

 

آنها با فروزه یی نام ساخته می شود.  آمیزشکه از   پسوندهای دیگری در پارسی هست      

 نمونه ی اینگونه پسوندها چنین اند: 

 .............................................................................................................. 

نمونه                                        پسوند             چم          

 ............................................................................................................... 

سپید، سپیدی، مرد، مردی ـ بزرگ، بزرگی                ]اسم معنی[نام   نابساوا  ی              

ویژه            سرخ، سرخک ـ زرد، زردک ـ سفید، سفیدک   ینام با فروزه ی    ـَک          

زرد، زرده ـ سفید، سفیده ـ شور، شوره  )نشان جنبش(        "       "       "                          ه   

 

 

نام دیگری می سازد، مانند:  با افزودن چم ویژه یی به آن از نامی  گاهی پسوند »   

نمکدان. ــ نمک،   نمک   انگلد، گل  

 

.«گاهی با افزودن پسوند به نامی ازآن فروزه یی می سازند، مانند: خرد، خردمند »  

 

. «می سازد، مانند: سفید، سفیدی ]اسم معنی[نام« » نابساوا  گاهی پسوند، از فروزه یی »   

  

 

  
 

  

  



 122 

ساختمان واژه   
واژه های برگرفته     
]مشتق[      

  

 

که:  دانستیم          

   دارد. دو بخش]صیغه ی فعل[ هر ساخت پویه       

 

]صیغه ها   پویه در آن است و درهمه ی ساخت ]اصلی[مهادین ه چم  کفعل[  ] مادۀ پویه بن  یکی  *

یکسان است و دگرگون نمی شود.  ها[  

ش کس و شمار پویه ازآن  ون می شود و آرِ ، پاره یی که در هر ساخت دگرگ شناسه دیگر  *

د. بر می آی   

:  دارای دو بن است]فعل[ در پارسی هر پویه  *  

مضارع[.  ]مادۀکنون بن و دیگری ماضی[   ]مادۀ گذشته بن   یکی   

 

که بر کس و شمار   ]صیغه های مختلف فعل[هم چنین دانستیم که ساخت های گوناگون پویه       

می شود. مشتق[  برگرفته ] نمود است همواره از این دو بنپویه  ره  

 

زمان  جز از ساخت هایی که آرش کس و  ]دو مادۀ فعل[،پویه   ن می گوییم که از دو بناکنو       

.، واژه های دیگری نیز برگرفته می شوند که نام یا فروزه استدربردارد را  

  

  بدست می آید که چم » دیدن« واژه ی  »دید« ]از مادۀ ماضی فعل[گذشته ی پویه  از بن       

بستگی داشته باشد.  بی آنکه به کس یا زمان ، دیه را نشان می دهپو  بنیادین    

. می خوانیم]مصدر[   واژه یا ستاکبـُن این ساخت پویه را  

از گونه ی نام است.  ]مصدر هر فعل[ هر پویه  ستاک   

 

ساخته ی   این واژهنیز ساخته می شود.   »دیدار« واژه ی ]مادل ماضی[گذشته   از همین بن     

م است. و نا » دیدن«  پویه از  ]حاصل[  

 

ساخته  » بینش« واژه ی» بین«  ]یعنی[ بچمی   ،همین پویه ] ماده مضارع[ کنون از بن ]اما[پن        

   .]مصدر[ چم ستاک شود، این واژه هم نام است و بازنمود می 

 

  ی « ساخته می شود که فروزهدیدهاین پویه واژه ی » ]مادۀ ماضی[همچنین از بن گذشته       

آن واژه های  ]مادۀ مضارع[ و از بن کنون  ، است بازبسته ه برآنچیزی است که پوی ]صفت[ 

این دو کار از او سرزده  برگرفته می شود که فروزه ی کسی است که » بینا« و  »بیننده«

 است.   
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،  شود و نام یا فروزه است که از بن گذشته یا کنون پویه ساخته می را این واژه ها        

می خوانیم.  فعل[]مشتقات  پویه  برگرفتگان  

 

 برگرفتگان پویه چنین اند:

 

نمونه                      از بن کنون                     نمونه       از بن گذشته             

 ...............................................................   ................................................ 

ِوش( ـُ گویش )گ             نام ستاک               گفتن                               در[      ]مصستاک   

گوینده ]فاعلی[                   پویندگیزاب گفتار                                  نام ستاک   

گویا        ]دایمی[           زاب همیشگی  گفته                 ]مفعولی[       زاب پوییدگی  

گویان   ]صفت بیان حال[     درکارانجامزاب                                                        

  

 

[  ]مادۀ مضارع کنون یا بن ]مادۀ ماضی[گذشته   یا فروزه یی است که از بننام ] مشتق[ برگرفته  » 

.«ساخته شده باشد]فعلی[  پویه یی   

است و یک پاره ی   [ ]مادۀ فعلپویه   در برگیرنده ی یک بن[ ]مشتقهر واژه ی برگرفته   » 

.د«بازمی نمایگونه ی واژه را  یگر که به پایان آن افزوده شده ود  

 

 

،  ساخته شده استهمه ی پویه ها ی پارسی   ازکه نام است ] صیغه ی مصدر[ ساخت ستاک      

ندارد. ساخت های دیگر از هر پویه برخی بکار می رود و برخی کاربرد    

 

   این ساخت ها برگرفته شده و کاربرد دارند:  » گفتن« برای نمونه از     

و ش ـ گوینده ـ گویا. ـُ گفتن ـ گفتار ـ گفته ـ گ       

 

تنها این ساخت ها کاربرد دارند:» شنیدن«  از پن        

شنیدن ـ شنیده ـ شنونده ـ شنوا.        

از آن ساخته نمی شود.و ساخت های »شنیدار«، » شنِوش« و» شنوان«   

 

ساخته می شود،  مادۀ ماضی[   ]گذشته   به پایان بن» ار« ساختی که با افزودن پاره ی        

» دیدار«.و  » رفتار«،  »گفتار« چم پویه را می نمایاند. مانند: گاهی ساختار  

است.  ]فاعلی[ «پویندگی»  و گاهی این ساخت ها دارای چم         

  » خواستار«.و  « » دادارمانند:        

 

کسی یا چیزی که » کار« براو  ]یعنی[  می چَ دارد، بِ ]مفعولی[ » پوییدگی« گاهی هم چم         

.گرفتار   ـ   مردار  انجام گرفته است. مانند:   

 

 
  



 124 

کنون«   ساخته می شود، ساختی از » بن از برخی پویه ها بجای نام ستاکی که با »ش«      

. مانند: جنبش( می توان ساخت ازنمود ب « )های ه ـ ه  با پسوند »  

  

بجای مویش.   » مویه « از گریستن یا گرییدن و » گریه« ـ  )بجای خندش(از خندیدن »خنده«  
 

گذشته و یا کنون بی   ز در پارسی هست که تنها از بننی ] اسم مصدر[ گونه یی نام ستاک      

 افزودن پاره یی به آن ساخته می شود. مانند: 

«  گفت « ) به چم شیوه ی ساختن(، »سازاختن( ، »  « )به چم چگونگی س ساخت»        

. تاختن( و مانند آنهااز  برآمده « ) تاخت)به چم گفتن و گفتار( و »   

خوانده می شوند. ] مصدر مرخم[ «  کاهیده ستاکاین واژه ها »   

 

 

ستاک« نام   « بهم می پیوندند و چم »و » تکواژ  گذشته و کنون با  گاهی دو بن         

از آن بر می آید. مانند:   ]حاصل مصدر[  

روب.  گفت و گو ـ رفت و  تاخت و تاز ـ سوخت و سوز ـ دوخت و دوز ـ پخت و پزـ  

 

 

) نشان جنبش( ساخته می   «ه»  کنون برخی پویه ها نیز واژه یی با افزودن پسوند  از بن    

آن کاری را انجام می دهند. ی که با را دارد، ابزارلت[ ]اسم آ « ابزارنام  » شود که چم   

 مانند:  

از   مالیدن   ماله ــ         

گیره  از   گرفتن   ــ       
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  ساختمان واژه  

]ترکیب[ آمیزه     

و       

]اشتقاق[  یریبرگ    
 

 

 

 

دانستیم که          
 

ک نام و یک فروزه،  یا از ی  ، یا از دو نام ساخته می شوندمرکب[ کلمات  ]آمیخته واژه های  *

می    یجا  واژه آغاز یا پایانبا یک پاره ی پیوند که در ] کلمۀ مستقل[یا از یک واژه ی ناوابسته 

   ـ گیرد 

گذشته و کنون هر پویه    دانسته ایم که از دو بننیز]مشتقات فعل[  پویه   برگرفتگاندر باره ی   *

وزه اند.  ند که برخی نام و برخی فریک دسته واژگان برگرفته می شو   

 

یک نام یا   ] ترکیب[ امیزه اکنون می گوییم که یک دسته از واژه های پارسی برآیند       

. پاره برگرفته از پویه است با یک    فروزه  

بکار می رود:   آمیزه ها دو واژه ی برگرفته که بیشتر برای اینگونه         

آورنده. مانند:. است ]صفت فاعلی[  یکی فروزه ی پویندگی  

آورده. مانند:   است.  ]صفت مفعولی[یگری فروزه ی پوییدگی د  

آورنده ی جهان است. پدید خدای را که  سپاس نمونه:   

 

است.] صفت مرکب فاعلی[ پویندگی آمیخته ی   ی فروزه » پدید آورنده«واژه ی        

 

آزموده در کار در نمی ماند. : مرد کارنمونه های دیگر         

است.] صفت مرکب مفعولی[ پوییدگی    آمیخته ی ی وزهفر» کارازموده« واژه ی   

 

                                                 *  *  *  
 

شده برگرفته  پاره ی پایانی واژه ی زدایش بیشتر با   یدر پارسآمیخته واژه های  اینگونه        

و از   « نده ره ی »پا ]صفت فاعلی[بکار می روند. به سخن دیگر، از پایان فروزه ی پویندگی

   پیشین است « که نشانه ی جنبش تکواژه پاره ی » ] صفت مفعولی[   فروزه ی پوییدگیپایان 

   زدوده می شود و تنها بن کنون و بن گذشته بجا می ماند.   ] نشانۀ حرکت حرف ماقبل[

ساخته می شود بسیار است.  در پارسی شمار واژگانی که با این روش  
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مانند:  ] صفت های مرکب فاعلی[ پویندگی  خته آمی فروزه های  

ــ بجای: دل انگیزنده      دل انگیز  

ــ بجای: دل آویزنده     دل آویز    

ــ بجای : پایان بیننده   پایان بین    

ــ بجای: دادخواهنده       دادخواه  

ــ بجای: دل نوازنده       دل نواز  

ــ بجای: پدید آورنده       پدید آور  

ــ بجای: رنج برنده      رنج بر     

بجای: مشک بیزنده   ــ     مشک بیز  

ــ بجای گل ریزنده         گل ریز  

 

مانند:   ] صفت های مرکب مفعولی[  پوییدگیآمیخته ی  و فروزه های   

 

ــ بجای: نازپروزده        نازپرورد  

ــ بجای: پاکزاده           پاکزاد  

ــ بجای: داد خواسته     دادخواست  

کارکرده  :جایــ ب          کارکرد   

ــ بجای: خاک خورده    خاک خورد   

ــ بجای: دست پخته      دست پخت   

 

پویندگی و   آمیخته ی  فروزه های  ارسی فراوان هستند، ه واژه ها را که در پ اینگون         

می خوانیم.       [بریده ]صفات مرکب فاعلی و مفعولی «بریده»پوییدگی   

ن  ، آمی شوند ]ترکیب[   آمیزهاز برگرفته های پویه ا که با یکی گونه ی دیگری از واژه ه         

ستاک« یا   نام  » « با نام یا فروزه یی بدست می آید و چمبریده ستاک  » آمیزه یاست که از   

از آن بر می آید. مانند:   ]  معنی مصدر[ ستاک«چم   »  

 بزرگداشت  =  گرامی داشتن

 نگاهداشت   =  نگهداری

یرکردن دیرکرد       = د   

 بازدید        = دیدار کردن

، چیرگی دستبرد       = دزدی   

 

یک نام یا فروزه با یک پاره ی برگرفته   ]ترکیب[ آمیزه ی * یک دسته از واژگان پارسی از

 شده از پویه ساخته می شوند. 

بکار می آید» سه« است: آمیزه ها شده از پویه که در این  ]مشتق[  برگرفتهپاره های *   

ــَنده« است، مانند: شکننده.که پایان آن » ] صفت فاعلی[ روزه ی پویندگی ف ـ 1  

که پایان آن » ه« است، مانند: شکسته.  ]صفت مفعولی[ فروزه ی پوییدگی ـ 2  

. بریده از بن گذشته، مانند: شکست پویه ـ 3  
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ساختمان پویه     
]ساختمان فعل[     

 

  ]مرکب[  آمیخته ساده ـ پیشوندی ـ   
 

 

 

 

  و دارای پاره های جداگانه نیستند اند ساخته شده  پویه های پارسی تنها از یک بن برخی      

بتوان برخی از آنها را جای دیگری بکار برد. مانند:   که  

 

ــ   افروختن        ــ   بستن       آمدن       

ــ  انداختن         ــ  دویدن     رفتن        

شتن ــ  افرا   ــ  آوردن        گفتن       

ــ  باختن    خوردن   ــ  شکستن      

 

. می خوانیم  سادهاینگونه  پویه ها را   

 

با یک پاره ی پیوندی ساخته   ] مادۀ اصلی[  مهادینیک بن   ها از سوی دیگر برخی پویهاز     

   بن  که تنها در برگیرنده ی پویه ییاز چم   ید و چم آن که همیشه پیش از پویه می آ استشده 

است جداست. مهادین و ساده  

 

برای نمونه از پویه ی » آمدن« که ساده است با پیشوندهای گوناگون، پویه های زیر       

 ساخته می شوند. 

 

آمدن    = باال آمدن ــ  سر برزدن بر  

آمدن   = بازگشتن باز  

آمدن  = پایین آمدن فرو  

آمدن = رو به نشیب رفتن ــ پیاده شدنفرود  

ز  کردن آمدن  = پیش آمدن ــ پیشبافراز  

رسیدن ــ به درون رفتن ــ  مدن    = درون شدن آدر  

آمدن  = درون شدن ــ به درون رسیدن ــ به درون رفتن اندر  

             

می خوانیم.   پیشوندیاینگونه پویه ها را   
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ـ  آمده  یک نام یا فروزه با یک پویه پدید  آمیزه یاز  دسته یی دیگر از پویه های پارسی       

تنها یک چم برمی آید.  این واژه ها  گردآمده از اما[پـَن ]   ،اند  

 

می خوانیم.    آمیختهاینگونه پویه ها را   

 مانند: 

شتافتن  =    + کردن       شتاب   

پرسیدن   =   + کردن      پرسش    

گزیدن   =   + کردن       گزین      

آزردن  =   + کردن      رنجه      

نامیدن   =  + نهادن       نام         

سودنآ  =       + شدن     سوده  آ  

رخشیدن   =     + شدن    رخشنده   

آرامیدن   =  + یافتن        آرام      
 

 

سه گونه اند:  پویه های پارسی از نگرش ساختار   

آمیخته ساده  ــ پیشوندی ــ   
 

.  «را جدا کرد پاره یی ازآن  ساخته شده باشد و نتوان آن است که از یک بنساده  پویه  »   
 

.«پیوندی ساخته می شود یپاره  و یک  ]اصلی[مهادین    ی از یک بن  پیشوند پویه  »   

 

. «است ساخته شدهیک پویه یک نام یا فروزه با آمیزش از پویه  آمیخته  »   
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    فروزه گونه های  

]انواع صفت[        

 

]معنی[  شآر   نگرش از     
 

 

 

 

یم که:  دانست   

 

ـ  وابسته ش نام می افزاید، الدبراین به آرِ  ]توضیحی[واژه یی است که بازنمودی   فروزه         

است. ی نام   

ارش ـ  نام می افزاید، یکی از این   ]مفهوم[ی ه به دریافت   فروزه اکنون می گوییم که آنچه          

 هاست.

نام مانند: ریخت، رنگ، مزه،    ، چیستی یا چگونکی یا یکی از ویژگیهایفروزه ـ گاهی1      

 اندازه و نهاد، چونی و مانند آنها را می نمایاند. 

 برای نمونه: 

است. مزهفرانمود  «ترش»  فروزه  « خریدم  ترشدر فراز: » سیب    

است.  اندازهنمایانگر  «درشت» فروزه را کنار بگذار «  درشتدر فراز: » سیب های   

است.  چگونگی بازنمود «گندیده » فروزه  «را دور بیانداز گندیدهدر فراز: » سیب   

است.  ریختنشانگر  «گرد»  فروزه زیباست«  گرددر فراز: » سیب   

 

]صفت   «ویمندی فروزه ی  »که نشان دهنده ی چگونگی نام هستند رافروزه ها   اینگونه      

   می خوانیم.  توصیفی[ 

 

خود   همگون  در پیوند با آن را انسام اندازه ی نام یا  یا  ، شمارفروزه یا زاباهی ـ گ 2    

برای نمونه: . بازمی نماید  

نشانگر شمار سیب است.  « پنج»زاب  پنج سیب خریدم«در فراز: »   

مرد است.   شمار نمایانگر  «هزار» « زاب سدهزار  در فراز: » یکی مرد جنگی به از  

است ب فرانمود سامان اشکو   «دومزاب» است« دوم اشکوب فراز: » خانه ی او دردر   

  است.سامان دفترنشان دهنده   «سومینزاب »  دفتر مثنوی چاپخش شد«  سومیندرفراز: » 

  

   «یششمار فروزه ی»د فرامی نمای را  ناماندازه و سامان ،که شمار  فروزه ها اینگونه          

می خوانیم. صفت عددی[ ]   

بر دارد. در  استصوف[ ]موکه فروزیده را  به نامی]اشاره[   نمارش آِرشـ گاهی فروزه، 3       

آموزی  نمارش به دانش    «این » فروزه دانش آموز خوب می کوشد« اینفراز: »در        

 است که نزدیک است. 

 
  



 130 

نمارش به  دوری درخت است.  «آن » زاب درخت شکست«  آندر فراز: »          

می گوییم.   صفت اشاره یی[]  «نمارشی فروزه ی را »  زاب ها اینگونه          

 

را  ]موصوف[گونه یا شمارفروزیده   پرسشی از چگونگی،]مفهوم[  ه دریافت ـ گاهی فروزه 4         

 در بردارد. 

پرسش است از گونه ی نبیگ. « کدام »  فروزه ؟را خریدی« ]کتاب[نبیگ  کدام درفراز »  

گردو.   پرسش است از شمار  «چند »فروزه  «؟گردو داری چنددر فراز: »   

نبیگ. پرسش است از گونه ی   «چه  » فروزه ؟ « می خوانینبیگی    چه در فراز: »  

پرسش است از چگونگی مرد.   «چگونه »فروزه  ؟«  درفراز: » هرمز چگونه مردی است  

 

ـ  می پرسشی«  هایفروزه »اینگونه فرازها که اندریافت پرسش از آنها بر می آید       

 خوانیم. 
 

یا گونه ی  چند و چونی  نگی، شمار، ـ گاهی فروزه به نام می پیوندد تا آرش چگو5      

را بگونه ی گنگ و نا روشن بنمایاند. ]موصوف[ ه فروزید  

نشانگر شمار گنگ و نا روشن نبیگ های   «چند »زاب  نبیگ خریدم« چنددر فراز: » 

 خریداری شده است.

است. ی کس بی نشان نشان دهنده  «هیچ»  فروزهکس را ندیدم «   هیچدر فراز: »   

  گر شمار گنگ  ونمایان  «برخی »ان نمی کوشند« فروزهاز دانش آموز خیبردر فراز: » 

دانش آموزان است.ناآشکار   

گنگ و  شمار اندریافت چندین دبیرستان بیرون رفتند«فروزه دانش آموزاز چندیندرفراز: » 

.  دانش آموزان را دربردارد پیدای نا  

 

از آنها بر   چونی گنگ و سربستهد و چن ی یا  شمار، چگونگ  هدریافت  که ها  فروزه اینگونه      

. می خوانیم « گنگ فروزه» ید را آ می  

 

آرش پنج گونه است.  از دید فروزه        
 

چگونگی یا یکی از   ،چونی چند واست که زابی  صفت توصیفی[ ]   ویمندی فروزه ی    ـ1

نشان می دهد.  نها راو مانند آ ویژگی های نام مانند: ریخت، رنگ، مزه، اندازه  

سامان نام را  دهناد و  زابی است که شمار، اندازه یا ]صفت عددی[ یششمار فروزه ی ـ 2

 نمایانگر است.   

  نمارش می ]موصوف[است که با آن به فروزیده زابی  ] صفت اشاره ای[  نمارشی  فروزه یـ 3

 شود.

پرسش ه یدچگونگی یا شمار فروز گونه،  با آن از است که  زابی  ،پرسشی فروزه ی  ـ 4

کند.   می  

 را ]موصوف[است که گونه، شمار یا چگونگی فروزیده زابی  ]صفت مبهم[ گنگ فروزه ی ـ 5

می نمایاند.   و بگونه ی سربسته  نهفته  
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  فروزه 
  ] صفت[  

پایگاه آن در پیوند با نام    
 
 

 

 

 

در پارسی امروز           

می   ]موصوف[ فروزیده   ]یعنی[ یبه چم   ،بیشترپس از نام  ]صفت توصیفی[ ویمندی  فروزه ی        

خوانده   ]کسرۀ اضافه[ «زیَرگ افزا»که  استزیر ) ـــِ(نشانه     آید و پیوند میان این دو واژه،ـ 

:   دمی شو   

مرد  زورمند ــ شاگرد  خوب ــ پسر  مهربان      
 

ی  در بسیار] صفت توصیفی[ ویمندی   فروزهادبسار کهن، به ویژه در سرواد، در  ]اما[پـَن      

نشانه ی )ــِ(  بکار    دیگر تکواژپیش از فروزیده می آمده و در این چگونگی  اززمینه ها

 نمی رفته است:

فردوسی بزرگ مردی بود ــ نیکو سخنی گفتی ــ کالن کاری کرد.       

 

، اکنون همیشه  فروزیده را می نمایاند ]تعداد[که تنها شمار]صفت عددی[ ی  ششمار فروزه ی     

می آید:  پیش ازنام    

ـ بیست و یک دفتر. ] کتابچه[ ـ سد و بیست نبیگچه  قلم[ پنج نبیگ ـ دوازده خامه ]       

 

می آوردند.  ]موصوف[را پس از فروزیده ی ششمارفروزه ی  در ادبسار کهن، گاهپن            

)شاهنامه( بجای » سی سال«سال سی  بسی رنج بردم در این           

از یک پدر        ) شاهنامه( بجای » دوبرادر« بودند برادر دو           

 

در این چگونگی گاهی به پایان نام وات نشانه ی » ی« می افزودند:            

براین برآمد )گلستان(  بجای » دو سال«  سالی دو     

 

در پارسی امروز پس از نام می  می نمایاند  و سامان را  چیدمانکه  ی ششمارفروزه ی        

است.  سوم را خواندم ــ خانه ی ما در کوچه ی ششم  نبیگ  آید:ـ   

 

را پیش از نام می آورده    ]عددترتیبی[ «شماردهنادی گاهی» ، کهن ]نثر[ و اَسرواد وادسر در      

آهنگ پیکار کرد. سوم روز  ــ    اند:ـ   
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م و  بکار می رود گاهی پیش از نا»ین« که با پسوند  ]صفت ترتیبی[دهنادی فروزه ی *        

می گیرد:   یآن جا پس از  گاهی  

دفتر  مینچهار     ــ  مین دفتر چهار        

 

می   ]موصوف[ نیز در پارسی امروز بیشتر پیش از فروزیده  ]صفت مبهم[   گنگ فروزه ی*      

آید:ـ   

رویه خواندیم   چندما    

می آید: ]توصیف[  و گاهی پس از فروزیده    

   .خوانده ام  بسیارمن نبیگ های  

 

  « را پس از فروزیده می  گنگ  کهن گاهی »فروزه ی  ]نظم و نثر[در سرواد و ا ََسرواد         

پایان نام، نشانه ی »ی« می افزودند :   بهدر این چگونگی   آوردند و ـ   

 

گفتم برآرم بکام              دریغا که بگرفت راه نفس  )سعدی( دمی چند          

.نبیگی چند چارپایی بر او         

 

همیشه پیش از فروزیده می آید: پرسشی  وزه یفر*    

خریدی؟ چند نبیگ       
 

همیشه پیش از نام است: نیز  [ ای صفت اشاره] ینمارشفروزه ی *   

.از راه بازگشت مردآن       
   

   در ]اما[در پارسی امروز بیشتر پس از نام می آید. پـَن] صفت توصیفی[ ویمندی فروزه ی  »  

.«کهن گاهی پیش از نام می آمده است ]نثر[ و اسرواد  ]شعر[سرواد             

گاهی پیش از نام و گاهی پس از ان می آید«.  ] صفت ترتیبی[  دهنادی» فروزه ی     

]اما[ پـَن   می آید،  نام از پیش ]صفت عددی و مبهم[ گنگ  ی وفروزه یششمار فروزه ی  » 

نشانه ی   تکواژ به پایان فروزیده کهن گاهی آنها را پس از نام می آورده اند وادبسار در  

.«افزودند می  » ی« را   

ی با پسوند » ــُم« در پارسی امروز همیشه پس از نام می آید، در  ششمارفروزه ی  » 

. «کهن گاهی پیش از نام می آمده است ادبسار  

. «ی با پسوند » ــُمین« گاهی پیش از نام و گاهی پس از آن می آیدششمار فروزه ی »   

.«نمارشی همیشه پیش از نام آورده می شود زاب پرسشی و وزه یفر»   

. نیز همیشه پیش از نام است« ] صفت اشاره ای[  نمارشی» فروزه ی     
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   فروزه  

]صفت[        

 

  فروزه پایگان    
]درجات صفت[        

 

 

 

ا چیزی را بی  کسی ی بدینگونه که  گاهی ساده است، ]صفت توصیفی[   بازنمودی  فروزه ی       

فروزه بازمی   ازه و چند و چونیِ اند کسان یا چیزهای دیگر و بی یادآوری ازبا   سنجش 

 نماید: 

 

شکسته ــ شاخه ی   نمناک ــ دیوار  تاریک سراچه ی        

 

پیوند می دهد و گاهی  ]موصوف[ فروزه یی را به فروزیده   ویمندی گاهی داشتنفروزه ی        

است: ]منفی[« ناییو گاهی »]مثبت[ « هاییگاهی »،  نداشتن آن را. به سخن دیگر   

 

.است همراه  » نا«و » بی« واژه یی است که با پیشوندهای   ناییفروزه ی         

    ساخته می شود. ]منفی[« نایی  » « فروزه ینا با پاره ی »  از آمیزش فروزه

 ناپاک ــ ناپاکزاد ــ ناستوده ــ ناخرسند ــ ناخشنود 

 

    می افتد:فروزه  پسوند آمیزه هان گونه گاهی درای      

نادان         ــ  به جای   ــ  نادانا ــ   

ناخواست   ــ  به جای   ــ  ناخواسته ــ   

ناشکیب    ــ  به جای    ــ ناشکیبیدهــ   

 

مانند:   ساخته می شود.»نایی«  فروزهنیز  » بی«نام با پیشوند   ]ترکیب[زه ی آمی از        

ــ   بی زبان  بی آرام      ــ    بی دین ــ   

بی دل     ــ  بیهوش     ــ  بی دلبستگی ــ   

یخرد     ــ بیکار        ــ بی هنر ب ــ   

 

روشن  کمی و بیشی  آن را نیز  ]یعنی[ بچمی   ،گاهی می خواهیم اندازه و چندی فروزه        

زه می آیند: مانند آنها پیش از فرو و  بسیار و پاک  واژگان  ]مورد[ فتاد ، در این کنیم  

است.بسیار دانشمندی ــ فریدون مرد   

است. پاک سیاه ــ دفتر من  
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ـ  ]معین نیز برای  نمایاندن چندی فروزه    نیک ـ سخت ـ بزرگدر ادبسار کهن واژگان       

بکار می رفته است: مقدار صفت[ کردن   

.استنیک دشوار این کار ــ   

. رسیدیمبلند  پرشکوه به کوهی  ــ   

   .دیدمسخت رنجور مردی ـ ـ

 

  هایی با نام، فروزه   بسیار ــ کم ــ اندک ــ تنک ــ پر ــ فزون واژگان   ]ترکیب[ ه یآمیز از    

: چندی و اندازه را نیز می نمایانندد که افزون بر آرش فروزه،  ساخته می شون   

   .بسیارمالرگانی بود  بازـ 

بودی از آن الجرم  تنک مایه          نه در خورد سرما کردی کرم                     

 

 

                                                  *  *  *  
 

فروزه آن است که کسی یا چیزی را از داشتن آن فروزه با کسان   گاهی آماج از آوردن        

«تربا پسوند » نایی و چه  هاییساده را چه  فروزه یا چیزهای دیگر بسنجیم. برای این کار  

 می آوریم: 

است.  بزرگترفریدون برادر ـ   

 

، آرش سنجش فریدون با برادران  بزرگ افزون برفروزه بزرگتردر این فراز واژه ی        

:دیگر را نیز در بردارد  

می خوانیم.  ]صفت تفضیلی[ «برترفروزه  را »ها فروزه اینگونه   

 

جد: را با کسی می سن   ]موصوف[فروزیده برتر گاهی فروزه            

از فرخ است.زیرک تر ـ  ایرج  

 

سنجیده می شود:  یا چیز  کس   ینگاهی فروزیده با چند           

است.  بلند تر ــ دماوند از همه ی کوه های ایران  

 

خود    دیگر همگون هایفروزه می خواهیم برتری فروزیده را بر   آوردن گاهی نیز با        

آید:  « میترینبا پسوند»فروزه نشان دهیم، در اینجا   

شهر ایران تهران است.  بزرگترینــ   

 چرخه ی زندگانی است.   بهترینچرخه ی آموزشی  ــ

 برتری می دهند،  خود   هایرابردیگرهمگون  که فروزیده  هااینگونه فروزه      

 خوانده می شوند.  []صفت عالی« نبرتری فروزه ی  »
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  تکینآن    . اگر فروزیده یمی گیرد   یام جادر بیشتر زمینه ها پیش از ن   نبرتری  فروزه ی      

آورده نمی    اضافه[کسره ی    ]   «   ــِ   »  زیَرگ   یا   نشانه   تکواژ  و فروزیدهفروزه    میان باشد]مفرد[

 شود:

 بزرگترین سخن سرای ایران فردوسی است.   

 بیاید:  فزونی زیرگ اشند، باید میان فروزه و فروزیده گروه ب  یک   ولی اگر فروزیده       

 ایران فردوسی است  نسخن سرایا بزرگترین     

 برآیند:

جش با کسان یا چیزهای دیگر و  کسی یا چیزی را بی سن ]صفت عادی[ساده  هایفروزه  »  

 .«گزارش می کند فروزهاندازه و چندی یادآوری    بی

    .«است ]منفی[نایی  ، است و گاه ]مثبت[هایی  ،ساده گاه فروزه  » 

چندی    بازنمودبرای   »  و  و   واژگان:    ،فروزهاندازه  سخت  بزرگ،  نیک،  پاک،  بسیار، 

 می آید. فروزه  مانند آنها پیش از

پُ  نام با واژگان:    آمیزهاز  »  تُنُک،  ـ  ساخته می    هاییر ، فزون،فروزه  بسیار، کم، اندک، 

  هافروزه  ، چندی و اندازه ی آن را نیز می نمایاند. اینگونه  شود که افزون بر آرش فروزه

 .« می خوانیم  ]صفت مقداری[چندی«   فروزه ی »  را

کسان یا چیزهای دیگر سنجیده  با  فروزیده  است که با آن    فروزه ی سنجشی، فروزه ای  » 

 : سنجشی دو گونه است   فروزه ی «.شودمی 

  می سنجد. را با یک یا چند کس همگونفروزیده برتر که  فروزه ی     - 1 

 خود می سنجیم.   را با همه ی کسان همگون برترین که با آن فروزیدهفروزه ی      -2

ش سنجش را نیز در بر دارد و می تواندبی پسوند  برخی از فروزه ها در پارسی خود آر       

ه، فزون، بیش، »تر« یا »ترین« بکار رود:  ه، م   کم.  ک 
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    نام رساگر  
   ]متتم اسم[    

 فروزه  رساگر 
 ]متمم صفت[  

 

 دانستیم که:         

م آن را  است که در پی نام دیگری می آید تا چ   ]ضمیری[  جاینامی یا    نام  ]مضاف الیه[گیربر         

 . است نام رساگر  ، گیربر پس  .رساگرداند

 نام دیگری است :  ی ، گاهنام   رساگر       

 .   دور استفریدون  خانه ی ــ         

 اینجاست.  باغ  در   ــ       

   . است ]ضمیر[ جاینام یو گاه        

 است.   دور من  خانه ی  ــ      

 اینجاست  او باغ  ــ      

 :وابسته ی نهاد است  ]مورد[دراین فتاد   نام   رساگر و  است ]جمله[نهاد فراز ی گاهنام       

    من است . ی پشت خانه فریدون  باغ   ــ        

 نام دیگری است که خود وابسته ی نهاد است :  رساگرنام،  ی و گاه         

 پشت خانه ی من است .  فریدونباغ پسر ــ        

 : می باشد ]مفعول[نامی است که در فراز پوییده رساگر ، جاینامنام یا    یو گاه        

 را آباد کرد   ایرج فریدون باغ   ــ       

 را آباد کرد .  او فریدون باغ  ــ         
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    است: ]فعل[پویه    رساگر نامی است که خود   ]متمم[رساگر  و گاهی نام،      

 دیدن کرد  ایرج فریدون از باغ    ــ     

 دیدن کرد.   او فریدون از باغ   ــ     

 .«که چم نام نخست را رسا می گرداند، نام دیگر، یا جاینامی است  ]متتم اسم[نام  رساگر » 

 .  «باشد  فعل[] متمم پویه    رساگر یا   ]مفعول[نام می تواند نهاد یا پوییده » 

وابسته ی پوییده،   یاست، گاه  ]فاعل[ ی نهاد یا پویندهوابسته   ینام گاه رساگرالدبراین  »  

  .«دیگر نام  رساگروابسته ی   یو گاه  ]متمم فعل[پویه  رساگر  وابسته ی  یگاه

 می دانیم که: 

تا چگونگی و    »      افزوده می شود  نام  به  را چند وفروزه واژه یی است که  نام      چونی 

    :الدبراین .«نمایدفرا

 نام است.   وابسته ییا )زاب( فروزه       

 . رساگرهای گوناگون داشته باشدفروزه خود می تواند پن      

باشد    ی رساگر، می تواند دارای    ]منفی[  » نایی«و چه  مثبت[]  »هایی«، چه    ساده  فروزه      

 ست: نام ا یکه گاه 

   .استبرزن رفتگر  ایرج ــ      

 است. «ایرج به نام »  ابسته«و  »فروزه و  »رفتگر «ن فراز واژه ی در ای      

     فروزه است و چم آن را رسا می گرداند. این   رساگرکه نام است ،  »برزن«واژه ی  ولی 

ــ  می  فرارا    مهادین  که اندازه فروزه ی   دیگری استود فروزه  خ رساگرفروزه ،   یگاه       

 . دونده بسیار ایرجــ  د:    نمای 

   . «فروزه همیشه وابسته به نام است »   

 .«داشته باشد ]متممی[رساگری می تواند  هر فروزه  »    

 .  نشان می دهد« دیگری است که اندازه ی آن را  فروزه  یگاه  ساده  فروزه  رساگر »   

 . « نام است ساده،  فروزه رساگر  یگاه  »  
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 نام است:   نیاز دارد که همیشه  رساگری ، برترفروزه       

 .است فریدون خردمند تر ازایرج ــ       

 به فروزه می پیوندد:  »از« تکواژ  ن دبا افزو  رساگر  بینیم این چنانکه می       

 .است ]مسجد[ مزگت«  از »خانه ی او بزرگتر ــ      

 برتر )بزرگتر( است .   ]صفت[ فروزه رساگر  «  مزگت  در این فراز واژه ی »    

 دیگری است .  رساگربرتر، خود دارای  فروزه  ررساگ   یگاه     

 است.  « هد  »  مزگتِ  خانه ی او بزرگتر ازــ      

برتر    فروزه  رساگراست که خود    «مزگت    » واژه ی    رساگر  »ده«در این فراز واژه ی      

    شمرده می شود.

 نیازمند است:  رساگر  نیز همیشه به  برترین فروزه      

     .است اسبمور ترین رخش نا                 

 . هاست  اسبرخش نامورترین   :  یا

 برتر می پیوسته است :   فروزه « به  که» واژهپیوند ی با  گاه رساگر کهندر ادبسار    

   .جنگ است« از»آشتی بهتر   = جنگ که  به نزدیک من آشتی بهتر  

   .  «تاس نام یا جاینام  رساگر است و این  رساگر برتر همیشه نیازمند فروزه   » 

 . «»از« به آن می پیوندد فزونواژه برتر است با  فروزه رساگر نامی که  » 

 . «»که« بوده است تکواژ ، رساگربرتر و  زاب  پیوند   یدر ابسار کهن گاه » 

 . «نیاز دارد رساگر  برترین نیز همیشه به   فروزه  » 

ین می آید،  به گونه تک  یاهاست گ  ]اسمی که متتم صفت برترین[برترین  فروزه  رساگر   نامی که    » 

 .«ـــ  « میان آن دو نمی آوریم  زیرگ » انشانه ی تکواژ  ]مورد[ در این فتاد 

ی  به    برترین  فروزه  رساگر  ی گاه  »  میان  ]جمع[  رمنگونه  اینجا  در  آید،    و فروزه    می 

  «.شود می آورده  ]کسره[« گ » ـــ  زیرَ  آنرساگر
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  خویشیک ینامجا 
 []ضمیر شخصی   

 

 

 دانستیم که:        

 .«جاینام واژه یی است که جانشین نام می شود »      

شخصی[   خویشیک جاینام  »       که  ]ضمیر  است  شش  هنماسترکسی  بر  جاینامی    و 

 .«]جمع[َرَمن دارد : سه تکین و سه   ]صیغه[ ساخت

 : است ]فاعل[ پوینده یگاه مانند نام،   نامیجا      

 سیب خریدم  من  ــ      

 ماه را دیدی. تو ــ       

 از کاشان می آییم. ما ــ      

 چیزی نخریدید.شما  ــ      

 با ما مهربانی کردند.  ایشان ــ      

می    جاینام  به  »را«نشانه ی    تکواژ    ]مورد[این فتاد. در  می باشد  ]مفعول[پوییده  جاینام  یگاه       

از   تکین  جاینامپیوندد.  کس  منخستین  شخص  اول  گی  پویید   ]حالت[ چگونگی  در  »من«  فرد[]ضمیر 

 .» مرا«می نویسند  »من را « و به جای  را می زدایند  »ن«تکواژ ، [ی]مفعول

   .»ترا«می نویسند » تو را«  را می زدایند و بجای» و«  تکواژ نیز   در جاینام دوم کس      

 نمونه:             

 دیدید  شما ما را                           دیدمرا فریدون           

 دوست داریم   شما راما                            آگاه کردمترا من             

 راهنمایی کرد    ایشان راپرویز             همراه آورد او راهوشنگ           
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 است ، مانند:   ]فعل[پویه  رساگر  خویشیک  جاینام ی گاه        

 رسیدند.  به مامردان                          .آمد  من  با خسرو            

 پرسید؟   از شما کسی                       .گفت به توفریبرز             

 رفتیم .  ایشان ما با                              .شنیدم  از اومن            

 نند:است. ما مضاف الیه[متمم اسم  =  ] نام  رساگر خویشیک    جاینام  ی گاه        

 . پاره شد   مادفتر                      .اینجاست منکاله              

 . را شستندشما جامه ی                     .سیاه است تومرغ              

    . تمام شد  ایشان کار               .کوچک استاو  برادر              

ها  جاینام         واژه  همه  ایم  شناخته  کنون  تا  که  ولی    ناوابسته ی  هایی  های    جاینامهستند، 

نیز در پارسی هستند که به واژه ی پیوندند و دریافت  دیگری  را به آن می    کس  هدیگر می 

 .  می خوانیم   پیوسته« جاینام»افزایند. اینگونه واژه ها را 

پی     پیوسته  جاینام        در  پوییده  ]فعل[پویه  هرگاه  جانشین  های    جایناماست.    ]مفعول[بیاید، 

 :چنین است ]مفعولی[  پوییدگی ی  پیوسته

مان                             )= مرا زد(     َزَدم          )= ما را زد(          َزد 

تان                               ترا زد(  )=     َزَدت          ) = شما را زد(          َزد 

شان                          )= او را زد(    َزَدش        ) =آنها را زد(        َزد 

بپیوندند،       وابستگی نام به کس یا چیزی از آنها بر می    آِرش  همین پاره ها چون به نام 

نام،  «  پیوسته  جاینام»آید. در این چگونگی   الیه[گیربر   که  وابسته ی    می باشد.   است،  ]مضاف 

    مانند: 

 )کاله ما(       کالهمان                           )کاله من(     کالهم      

 )کاله شما(         کالهتان                           )کاله تو(   کالهت     

 ) کاله آنها(      کالهشان                          ) کاله او( کالهش      
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   .« پیوسته جاینام  جدا و دو گونه است : جاینام یشیکجاینام خو  » 

جدا  »  واژه    جاینام  مانند  گاه  ناوابسته  ییکه   ، گاه  ]فاعل[پوینده  یاست  و    ی است 

گاه]مفعول[ پوییده گاه  رساگر  ی ،  است،  بررساگر  ی پویه  یا  الیه[گیر  نام  رساگر   ]مضاف  گاه    و 

 .  «فروزه

 .   «می پیوندد و هرگز جداگانه بکار نمی رود پویه   بخشی است که به    ینام پیوستهجا » 

گیر  نام یا بر  رساگربپیوندد، پوییده است، اگر به نام بپیوندد    پویه  بهنام پیوسته اگر  یجا  » 

 .«است ]مضاف الیه[
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 ]ضمیر[  جاینام  

    ]ضمیر مبهم[  گنگ جاینام  

 ]ضمیرمشترک[  جاینام هنباز 

 

 دانستیم که:      

                       [ضمیراشاره ] ارشم، جاینام ن]ضمیرشخصی[یشیک خو جاینام   :بر دو گونه استجاینام          

 .روشن نیست کار و آش یا چیزی را می رسانند که  ی واژه ها چم کسی  خبر

 . آمد ساختمانی نو ساخت  هر کهــ           

 را که پاسدار بر ستون بسته بود. یکی ــ           

          .آمد دیگریرفت  یکی ــ           

     .در رنج دیگراندر خواب آسوده ،  کیی  روا نیست ــ            

 ! یکدیگرند آدمیان هموندان ــ            

 از چنبر گروه به جایی رفتند.  هریک  ــ           

    . نپرسید که چگونه هستی  کس ــ           

درفراز          ها  واژه  و    اینگونه  نام می شوند  استجانشین  یا    شدنی  یا    نام  رساگرنهاد، 

 . باشند   پویه  رساگرزه ، یا فرو رساگر 

  ]فاعل[   پوینده   نهاد و  »یکی«بر سر شاخ و بن می برید« واژه ی    یکی در فراز: »            

 است.

           « فراز:  نگهیکی در  واژه  بربان  را  بود.«،  بسته  وپاره    »یکی«  ستون  گزاره    ی 

 است. ]مفعول[پوییده

مال            «  : فراز  گرفت«  یکیدر  ستم می  به    [ اسم  ]متمم  رساگرنام     »یکی« واژه ی    را 

 است.

 .است   پویه  رساگر »یکی«سخنی گفتی« واژه ی یکی در فراز: » دانشمندی با        
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 د چنین اند: ن که در پارسی بیشتر بکار می رو گنگ  های  جاینام           

دیگران،            دیگری،  همه،  همگی،  دیری،  چندی،  هیچکس،  هرکس،  هر،  یکی، 

      ، همه کس، هه چیز ، همه کس.هیچیک

 

و کسی یا چیزی را بگونه ی نا  واژه یی است که جانشین نام می شود    گنگ     جاینام»        

 .  «ناشناخته برمی شمارد آشکار و 

پویه    و یا رساگر  نام ، یا پوییده، رساگر ، نهاد،  مانند نام می تواند درجمله گنگ جاینام   »       

 .  «باشد ]فعل[

* *  * 
 

فرازهای گوناگون به  در   پن   شه یک ریخت دارد،  هست که همی   جایناماز  ی دیگرگونه ی        

 می تواند بکار رود:   ضمیر شخصی[   ]یشیک خو   جاینام  ]صیغه ِ[  ساختجای هر شش 

 گفتیم  خود                          گفتم   خود            

 گفتید   خود                          گفتیخود              

    گفتند خود                          گفتخود              

در فرازهای گوناگون، چم    پن   همیشه یکسان است.    »خود«چنانچه می بینیم واژه ی         

 از آن بر می آید .  من، تو، او، ما، شما، ایشان   نامای ج ساخت  شش 

 . می خوانیم  ]ضمیر مشترک[ نباز«ه جاینام»هنباز است   ساخت این واژه را که در شش      

  و پوییدهرساگرفروزه،  نام، رساگر  ]متمم[ رساگر  فراز نهاد،  نیزمی تواند در  زهنبا  جاینام      

 :  باشد   رساگرپویه یا 

 است.  نهاد  ی »خود«  واژه  ندانست «خود در فراز : »     

   .است پوییده  را به کشتن داد« واژه ی »خود« خوددر فراز : »      

 است. نام  رساگر واژه ی »خود«  را برداشت«  خودفراز:  » کاله در      

 .است رساگر پویه  واژه ی »خود« گفت«خود در فراز : »فریدون با      

پیوسته )م، ت، ش،    جاینام هایبا    »خود«،  «جاینام هنباز  »در پارسی امروز چه بسا         

تان، شان(   فتامان،  و دراین  نهاد، رساگرنام،  ]مورد[د  آمیخته می شود  پوییده و    که جانشین 

 می بخشد: ]ضمیر[ جاینام پافشاری بر  ]معنی[ آِرشرساگر پویه می شود ، 
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 پرستاری می کنیم .  خودمان                                        دیدیم.  خودمان          

 ن را هم سوار کرد . خودما         .خودمان را برای او به درد سرانداختیم          

   .جامه دانها را با خود بردیم                               . با خودمان همراه بود           

   .ساز و برگ خودمان هم آنجا بود                            . کاله خودمان هم گم شد           

مشترک[هنباز    جاینامدو           هست  ]ضمیر  پارسی  در  نیز  دیگری  خویش  یکی    :دیگر  و 

 .  [ نمی شوند  ]ترکیب نمی آمیزند   های پیوسته جاینامبا   جاینام  . این دو خویشتن

 

  جاینام  ساخت  بجای شش  دارد، و  ریخت  ی است که همیشه یکواژه ی  هنباز  جاینام  »     

 .   « می تواند بکار رود

 . «در پارسی سه جاینام هنباز هست : خود، خویش، خویشتن »   

]ضمیرهای  پیوسته  خویشیک  ینام هنباز »خود« در پارسی امروز بیشتر با جاینام های جا   »    

پیوسته[   این  شخصی  در  و  شود،  می  ش   ]مورد[ فتاد    آمیخته  آر  جاینام،  می   ]تاکید[  پافشاری  به 

 .«بخشد

و  فروزه ، یا پوییده،    رساگر    نام،    رساگر  نهاد،    ،فرازدر  شدنی است که      نباز ه   جاینام   »   

 . « باشدرساگر پویه  یا 
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 فروزه   
 ]صفت[  

 فراز در    فروزه جایگاه 

 

  

  چگونگی گاهی به نام پیوسته است . در این     در فراز،  ]صفت توصیفی[  ویمندی   فروزه ی         

 مردی دیدم. بزرگ    مانند:    ،یا پیش از نام می آید

  می آورند، مانند: [کسره ]« ــــِ  » زیَرگ  ،زاب اینجا میان نام و در  یا پس از نام می آید،       

 دیدم   بزرگی مردِ      

]متمم  پوییده  اگر رسآن، یا پوییده، یا  رساگربر پایه ی اینکه نام نهاد، یا    ]مورد[در این فتاد     

   .استگزاره یا وابسته به   فراز وابسته به نهاد   ،فروزه  باشد، رساگر پویه  یا  مفعول[ 

 وابسته ی آن.  رنجورنهاد است و  مرد به بیمارستان رفت«. واژه رنجورمرِد در فراز: »     

  رنجور و     نام استرساگر مرد  واژه ی     نزدیک است «رنجور  در فراز: » بهبود مرِد       

 است.  ]جزء نهاد جمله[از نهاد فراز  بخشی نیز   چگونگیدر این    وابسته ی آن،

و     پوییده است  مردواژه ی   «    به بیمارستان بردند  را  رنجوردر فراز: » پرستاران مرِد        

 وابسته ی آن ، و در این چگونگی فروزه، بخشی از گزاره است . رنجور

است   [فعل  ]متمپویه  رساگر  مرد« واژه ی    را آوردرنجور  در فراز :» پزشک داروی مرِد      

 .نیز فروزه بخشی از گزاره است چگونگیو رنجور وابسته ی آن و در این  

مرِد       به  را  دارو  پزشک   « فراز:  ی    دادرنجور  در  واژه  و    پویه  رساگر  مرد«  است 

 وابسته ی آن ، و در این چگونگی هم فروزه بخشی از گزاره شمرده می شود.   رنجور

نام         به  بینیم فروزه  این چگونگی ها چنانکه می  و چم آن از     است  پیوسته در همه ی 

دچار کاستی    پویه   فروزه ها را از فرازهای باال برداریم آرش  . اگر این  جداست  پویهآرش  

 نمی شود.  
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با    یگاه  پن          آن     می سازد  ]واحدی[  یگانی   پویه  فروزه  آِرش  یا    چگونگی   بازبستن که 

نیست، ونکه دارنده ی    ]فاعل[در این چگونگی نهاد فراز پوینده  ،فروزه یی به نهاد فراز است

 « را  بازبستهواژه ی »  ی « نهاد است. باز بستهروزه است و فروزه »  فروزه یا پذیرنده ف

 نیز می گویند .  ]مسند[ «گزاره »

  ]صیغه[   ساخت های  نهاد می کنند در فارسی      « ی»بازبسته  که فروزه را      پویه هایی        

   هستند: »شدن«و  »بودن«

    بود  تنگدست فرخی در جوانی                     شد  سرگردانایرج           

 است  زرنگتربیژن از همه ی شاگردن                     استبزرگ نبیگ            

 نشد   سربلند  تنبلی  هیچکس از                 بود  دانشمندپور سینا            

 شدیم سرافراز ما از پیروزی در پیشتازی                          بودمنگران من             

 است   بلند ترمنیژه از مهین                    شدید  خوشبخت شما           

را    »بودن«  پویه        فروزه  در     «ی  »بازبسته که  کند  می  دو    ]مضارع[کنون  زمان نهاد  به 

 .  دارد کاربرد بیشتریگونه ی زیر بکار می رود و ریختار دوم 

 ممن شاد                         هستم. من شاد             

 ی  تو خرسند                      هستیتو خرسند             

    است اندوهگین او                  هست اندوهگین  او           

  یمما دلیر                       هستیم ما دلیر            

    مهربانند  ایرانیان              هستند ایرانیان مهربان           

ساخت  یگاه        باشند«های:    نیز  باشید،  باشیم،  باشد،  باشی،  باشم،  زمان  »    کنون   از 

. در پارسی امروز این  بکار می رود  ]مورد[این فتاددر    ]از زمان مضارع فعل بودن[  »بودن«  پویه ی 

 هستند.   ] مضارع التزامی[ «وابسته یی »کنونساخت ها 

 به گردش می روم .   باشم اندوهگین هرگاه            

 بامداد زود راه می افتیم. باشی اگر آماده            

 .، مهتاب استباشدپاک  ]هوا[پناد   اگر امشب            
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ــ نیز بکار می  ]مضارع اخباری[ «»کنون گزارشیاین ساخت ها به ریخت  کهن  ادبساردر        

    رفته است:

 ) = دل آزار نیست(.         .نباشدجنگ از سوی دوست دل آزار        

 )= اینچنین نیست(.   .   نباشدگر گویمت که سروی سرو اینچنین      

  پویه   «گزارشیکنون  »هم به جای  » می باشم، می باشی، می باشد...«  ساخت های:        

 امروزه تنها در نوشتن بکار می رود:  »بودن«،  

  .می باشدبه باور برخی از دانشمندان خواست آدمی بی هیچ راهبند آزاد  ــ 

  

 دو گونه است:   فرازاز دیدگاه چگونگی بکار رفتن در  ]صفت توصیفی[  ویمندی فروزه ی  » 

 .   « باز بستهــ فروزه ی  پیوسته   فروزه ی 

 نام یا پس از آن می آید و وابسته به نام است .   که پیش از پیوسته فروزه ی   -1

نهاد،    رساگر  بسته به نهاد، یا  وا ،  پیوسته می تواند بر پایه جایگاه نام در فراز  فروزه ی  

   باشد.  رساگر پویه یا وابسته ی و  آن،  رساگریا وابسته ی پوییده، یا  

 همیشه وابسته ی نهاد است .     باز بسته فروزه ی   -2

   نیز می خوانند.  ]مسند[ گزاره باز بسته را فروزه ی 

  می روند»بودن« و »شدن«  بکار  به نهاد فرازفروزه    ]اسناد[ بستنـ پویه هایی که در باز  3

 . «ها باشد هستند و آنچه به چم این پویه 

  

دارند و    »شدن«و    »بودن«نزدیک به چم    ی دیگر پارسی نیزدریافته ییهابرخی پویه          

  را » باز بسته ی نهاد« فروزه  است، به سخن دیگر  ]فعل[مانند این دوپویه    ا در فرازآنه  کار

 . از آن میان اند:   می نهند

 گشتن، گردیدن = شدن.   
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 = تر می شد.              می گشتز ابر دیده کنارم به اشک تر                

 کر می شد.    =      می گشتز بانگ ناله ی من گوش چرخ کر               

 نگر آمدن    در  –= دیده شدن  نمودن               

 .  نمایدکه خواب آلوده را کوته          پُرس   درازای شب از نا خفتگان              

  

 گردیدن .  -آمدن = شدن      

    ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد      

   . « = » خاموش شد  آمدگوش کرد که با ده زبان خموش   چه      

   .« = » او ترا رهبر شود  آید گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر      
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 گونه ی واژه   

 

 

 دانستیم که:        

   . « ]جمله[ گفتار ما فراز است  ]واحد[ یگان »             

بر روی هم دارای یک چم    ست کهاز واژه ها    ییکوده   یا ها  از واژه  ریختیفراز    »            

 . «باشدو آرسته  رسا 

 تند اخته می شود، همه یک گونه نیس واژه هایی که فراز از آنها س که  اکنون می گوییم         

 با یکدگر نا برابر و نا همسان اند.    ساختمان آن و چم و گونه ی گویش    از نگرشونکه   

توان             می  را  از   فراز  که  دانست  ساختمانی  هایهمانند  مانند    ]مواد[ماتک  گوناگون 

 و آهک و گچ و آهن و چوب و مانند آنها ساخته می شود.    ]آجر[سنگ و آگور

ساختم          که  چگونگی  هنگامی  ی  باره  در  یا  توانیم  می  آوریم  می  نگر  در  را  انی 

، بلندای ساختمان، نمای بیرونی آن، و نکته های دیگری    ]اطاق ها[ساختمان، شمار سراچه ها  

 بکار رفته اند .   که در ساختن آن ساختار ماتک هایی  ت گفتگو کنیم یا در باره ی از این دس

    گفتار نیز همین دو چگونگی دیده می شوند: []اجزاءپاره هایپیوند با  در           

ی پیوند آن پاره  و زمینه    هست یکبار فراز را از دیدگاه پیوندی که میان پاره های آن       

  می نگریم.   شنونده می آورد ]ذهن[ویر  چم یگانه یی را به  را می سازد و اینکه   ها

می شناسیم  بازی آن و ساختمان آن را  بار هر واژه را به تنهایی در نگر می گیریم و گونه یک 

    و نشان می دهیم.

، تا بتوانیم پیوند  گرفته باشد  یبایسته است که واژه در فراز جادر چگونگی نخستین         

 .  را دریابیم   فرازندن آن با واژگان دیگر که پاره های هما

ا تنها و بی نگر  ، ونکه خود واژه رباشد نیست که فرازی   نیازیولی در چگونگی دوم         

 بر می رسیم.  دیگری که با آن در پیوند هستندبه واژه های 

 می خوانیم.  ]بحث نحوی[« شناسی جستار گفت   » در پیوند با چگونگی نخست را  ستارهاجُ 
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 می خوانیم.  ]بحث صرفی[ «ساختواژی جستار» در پیوند با چگونگی دوم را   بازنمود        

با چشم        واژه  فر  هر  در  که  پیوندی  از  دارد،پوشیدن  دیگر  واژگان  با  این    یکی از  از 

 هفت گونه است:

 ]فعل[     پویه   – 5                               ]اسم[نام    -1

 ]حرف[  تکواژ )تکواژه(  -6                        ]صفت[فروزه     -2

 ]صوت[ آوا   - 7                        ]ضمیر[  جاینام   -3

    ]قید[  ـ  سانواژه4           

 

 هایی دارند :  و گویش ویژگی   آِرشهر یک از این گونه ها از دیدگاه          

تواند  نام      -1 می  واژه  ساختمان  یا  گویش  دیدگاه     یا    ساده    ]مشتق[،برگرفته  ]جامد[،بسته  از 

 ]اسم خاص[،   ویژه نامو    ]اسم عام[  همه نامبه گونه های    ،  نام از دیدگاه چم.   باشد  ]مرکب[  آمیخته

 بخش می شود  ]اسم معنی[  نابساوانامو  ]اسم ذات[  بساوانام

ج  از دیدگاه گویش     فروزه    -2 فروزه    است.   ]مرکب[    آمیخته  یا    ساده  ] مشتق[،برگرفته  ،  ]جامد[د 

 است.  ]مبهم[ گنگ  و   پرسشی ،]عددی[ یششمار یی[]اشاره نمارشی ]توصیفی[ویمندی ،از دیدگاه چم 

  ، ]شخصی[ یشیک خوچم ،  از دید   جاینام است .  پیوستهیا    جدا گویشی    از دید   ]ضمیر[  جاینام     -3

 است    گنگ پُرسشی و  ]ملکی[،، دارندگیاشاره ای[] نمارشی

ج گویشی،  از دید ]قید[ سانواژه   -4  است. آمیخته  ، ساده یا ]مشتق[ برگرفته ، ]جامد[ د 

 است.  زمان، جا، چگونگی، چونی و اندازهنده ی نشان ده  آرش از دید سانواژه      

دید      ]فعل[ پویه        -5 و پیشوندی،  سادهگویش  از  .   آمیخته  ،  چم     است  نگرش  از  پویه 

 است.  ]مجهول[ناشناسا  و   ]معلوم[ شناسا  ]متعدی[،گذرا ]الزم[،ناگذار
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یا تکواژه        -6     چم،    از دید   ژتکوا  .  است   آمیخته ساده و  گویش    از نگرش   ] حرف[ تکواژ 

 است.  ]حرف نشانه[ نشانه  تکواژ  ]حرف اضافه[ واژهفزون ]حرف ربط[،ژهپیوندوا

  ]صوت ندا[،   بانگ  آوای چم    آوا از دید  .  است  ساده و آمیختهگفتار،    شاز نگر     ]صوت[  آوا    -7

تنبیه[،وگوشمالی  هشداریآوای   آوای و    ]صوت تاسف[،آوای دریغ  ]صوت تحسین[،آفرینآوای    ]صوت 

 است . ]صوت تقبیح[نکوهش

 واژه هفت گونه است: 

 ]ضمیر[جاینام -3                     ]صفت[فروزه -2                     ]اسم[ نام   -1

 ]حرف[  کواژت -6                      ]فعل[   پویه   -5               ]قید[سانواژه  ـ4

 ]صوت[ آوا  ـ  7

 .«گویش به شاخه های دیگر بخش بندی می شوند و  هریک از این گونه ها از دید چم » 

نخست بایدگونه ی آن را از میان گونه های    ] واژه ی مجرد[   ی تنها   واژههر   شناختبرای    » 

دیگری   هفتگانه و  گویش  نگر  از  یکی  را  آن  ویژگی  دو  کرد. سپس  دید  روشن  چم      از 

 . «نمود باز  دریافت کرد و
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 ز با یکدیگر پیوند پاره های فرا

 ] رابطه ی اجزاء جمله با یکدیگر[         

 

واژه ساخته می شود، ولی          توان یک    با فراهم آوردنهر فراز از چند  چند واژه نمی 

ش یگانه و رسایی  فراز ساخت، مگر آن که پیوندی میان آن واژگان باشد تا بر روی هم آرِ  

 را برسانند. 

  -گلیم  –ایرج    نداشته باشند را در نگر بگیریم، برای نمونه:چند واژه که با هم پیوندی         

 . سیاه –را  -گذاشتم  –روی  -ب پاشآ

این واژگان، نمی تواند   گردآمده یدر اینجا هفت واژه را در پی یکدیگر آورده ایم، ولی       

 ست.  نی  چرا که پیوند میان آنها پیوندی  شنونده بیاورد،  [ذهن ]ویر آرش رسا و یگانه یی را در

   .آبپاش ایرج را روی گلیم سیاه گذاشتم  ولی اگر بگوییم: 

با همان هفت واژه فرازی ساخته ایم که داری یک چم رساست، در اینجا واژگان هفت         

 گانه با هم پیوند درستی یافته اند. پیوند میان پاره های فراز دو گونه است:

 باال:   مانند فراز است یکی پیوند واژه با واژه ی دیگر          

 . ]متمم نام[ نامرساگراست با  نامپیوند   ایرجبا  آبپاشپیوند ــ 

 پویه.  رساگر است با  افزونواژهپیوند گلیم با   رویپیوند ــ 

 ]صفت[ فروزه است با  ]موصوف[ فروزیده پیوندسیاه، با گلیم   پیوندــ 

 وندی از این گونه دارد:  هر واژه با واژه ی دیگر پی ، همچنین در گروه واژه های زیر 

 است برتر فروزه ی   ]متمم[ رساگر واژه ی »برف«     سفید تر از برفدر گروه:  ــ 

 است. فروزه رساگر واژه ی »جهان«     آفریدگار جهاندر گروه: ــ 

 است.  فروزه گرارس  واژه ی »بسیار «     بسیار زیرک در گروه:  ــ 

 است. ] متمم قید[ سانواژه رساگر واژه ی »سخت«     سخت شتاباندر گروه:  ــ 

  است. نام رساگر  واژه ی »من«   کاله مندر گروه: ــ 
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 می سازد . را  گروه واژگاندرفراز میان دو یا چند واژه  پیوند        

 فراز شمرده می شوند.  پاره از یک بساناگر چه بسیار باشند،   واژگانگروه        

 در بر گیرنده ی یک واژه باشند :    هر یک تنها ن فرازدی شدنی است که بخش های مها ــ 

 آمد          فریدون                 

و      پویه  ای دو واژه است: یک  کم دار  باشد، بخش گزاره دست  ]فعل متعدی[  پویه گذرا  ــ اگر 

 . ]مفعول[ یک پوییده

 آورد           نبیگ را        فریدون         

بکار رود    فراز  و آنچه به چم آنها باشد در    »شدن«و     »بودن«  یپویه هاهرگاه یکی از  ــ  

    :بازبسته  زاب و یک   پویه  شد، یک کم باید دو واژه داشته با  دستنیز ناچار گزاره 

    است          زیرک        فریدون         

جای    پن            به  توانند  می  فراز  ی  گانه  سه  یا  دوگانه  های  پاره  این  از  یک    آنکه هر 

از چند واژه که    ]یعنی[بچمییک واژه باشند از یک گروه واژگان فراهم شوند،    دربرگیرنده

   می شود   فراز مهادین ا جانشین یک پاره یآنه ]جمع[گردآمده ی پیوندی دارند، و    میان خود 

 :   به جای فراز   ]یعنی[ بدین مانک

  آورد          نبیگ را       فریدون            

     آورد    را   گلستان      نبیگ زیبای      زیرک    برادر فریدون وانیم بگوییم :می ت

 :  فرازدر این 

 نام دارد.  ]متمم[ رساگرپیوند نام و  فریدونبا  برادر        

 دارد  پیوند نام و فروزه  زیرک  با فریدون         

فراهم گشته که بر رویهم     « یک گروه واژگانبرادر فریدون زیرکاز واژگان »    پن         

روی    که  واژه است    ین می گیرد. پس این گروه فراگیرنده ی چند   فراز  را درجای بخش نهاد  

 . شمرده می شود از فراز هم یک پاره
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 همچنین در بخش گزاره:         

 .  دارد فروزه پیوند نام و    زیبا  با    نبیگ         

 نام دارد.  رساگرام و پیوند ن  گلستان   با    نبیگ         

واژه          گلستان«ی  سه  زیبای  پاره    »نبیگ  جای  که  است  واژگان  گروه  ی  یک 

پاره ی دوم گزاره است   رویهم  »را«نشانه ی   تکواژفراز گرفته است و با  را در ]مفعول[پوییده

 بر آن درآمده است.  »آورد«ی  که  پویه

      :  فراز اژگان نخستین درپیوند گروه و  ]اما[ پـَن        

 » برادر فریدون زیرک«        

 : با گروه دوم واژگان آن فراز     

 »نبیگ زیبای گلستان«       

پوییده         با  است  نهاد  گاه    ]مفعول[،پیوند  هر  گذراکه  بایسته   ،باشد  ]متعدی[ پویه     ی   بخش 

    واژگان:  ی گردآمده  و پیوند گروه یکم با    گزاره شمرده می شود.

 نبیگ زیبای گلستان را آورد  . . .          

 پیوند نهاد است با گزاره .               

یکدگر  نا همگونی         با  پیوند  دو گونه  پیونِد گونه ی نخست  این  از  است که  گروه    این 

ندارند،   پیوند گونه ی دوم فرازیواژگانی ساخته می شود که چم رسا  از  ساخته می    ولی 

 دارد.  ارستهو   شود که آرش یگان

یا    ساختاری،  ]جمله[فراز    »    واژه  ییاز  [کوده  آنها    ]مجموعه  میان  که  است  واژگان  از 

شنونده    ]ذهن[پیوندی باشد، چنانکه از همه ی آن واژگان بر روی هم چم یگانه یی در ویر

    .«بدست آید

 پیوند میان واژگان هر فراز دو گونه است:  

آنها گروه واژگان ساخته    ]مجموع[ ه با یکدیگر که از کوده یپیوند میان دو یا چند واژ   -1 

 می شود . 

  پیوندکه از    ، با واژه یا گروهی از واژگان دیگر  گان واژپیوند یک واژه یا یک گروه از      -2

   این دو بخش فراز ساخته می شود .
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     ساختمان فرازهای آمیخته   
 جمله های مرکب[ ساختمان  ]   

 

  یم که : دانست        

و رسا   ]تمام[همادرویهم دارای یک چم  از واژگان است که بر  گردآمده یی  ]جمله[فراز  *         

    .باشد

 .نهاد و گزارهاست:  نیادیهر فراز دارای دو بخش ب *       

پویه  در بر گیرنده ی    گزاره گاهی یک بخش بنیادی دارد و آن هنگامی است که فراز*       

   آمد. ایرج باشد، مانند:  ]فعل الزم[ ناگذرا

 است: مهادین  در برگیرنده ی دو بخش   ]مورد[ فتاد در دو  گزاره      

 است. ]مفعول[باشد، در اینجا نیازمند پوییده ]متعدی[ گذرا یکی هنگامی که کارواژه ی آن *     

  ها   این چم   دیگری به    پویه ی یا    »شدن«یا    »بودن«  ی فراز  که پویه  دیگر هنگامی  *       

 بسته« است. باز  زاب فراز نیازمند » ]مورد[ن فتاد در ای   باشد. 

 فراز می تواند فراگیرنده ی یک واژه باشد .  هر یک از پاره های بنیادی*      

  از یک گروه واژگان پدید آمده باشند.  شدنی است هریک از این پاره ها ی بنیادی*       

 بود .  راز سادهفآنچه در این بخش گفته شد در پیوند با 

 همچنین دانسته ایم که:        

 خوانده می شود.  ساده فرازداشته باشد  پویه فرازی که تنها یک *       

  شود   شمرده  بزرگتریفراز    ]ترکیب[  آمیزه  در  و   نباشد  ]مستقل[ناوابسته  که    فراز سادههر  *       

 خوانده می شود .  »فراکرد«

می      و رسا  آرستهساخته شده که چم یکدیگر را  یا بیشتررد  فراکاز دو      آمیخته  فرازهر   *    

 . گردانند ـ 

  داشته باشد. پویه  فرازی است که بیش از یک ]جمله ی مرکب[ آمیخته فراز   *   
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  یا بیشترکه چم یکدیگر را رسا می گردانند   فراکرد  می تواند از دو   فرازآمیختههر  *           

 باشد.

پاره های مهادین  فراکردهر  اکنون می گوییم که           از    یِ ی یا شاخه    ]اصلی[جانشین یکی 

ـ می    فراز سادهجای یکی از واژگان را در    فراکردمی شود. به سخن دیگر هر    فراز ساده

 : گیرد ، بدین گونه

  ]صفت[   « فروزهزیرکگاهی جانشین فروزه است . در فراز زیر ، واژه ی »فراکرد           

 مد.آ زیرکفریدوِن   است: 

 بگیرد:  یجا فراکردشدنی است که به جای این فروزه که یک واژه است یک  پن          

 . آمد زیرک است  که   فریدون ــ          

 است:  ) مضاف الیه (گیر نام یا بر   رساگرجانشین  گاهی فراکرد         

 ـــِ  در گم شد. کلید          

 گم شد. در را باز می کند     ــ کهی ـ    کلید        

 . آن می شود  رساگر گاهی فراکرد جانشین فروزه ی برتر و         

 در ــِــ بزرگتر بسته بود.        

 بزرگتر از درهای دیگر است، بسته بود    ــ که   یــ  در       

 :  می شود  ]قید[  سانواژه گاهی فراکرد جانشین         

 آمد   دیروز  ایرج       

 آمد.   ــ    ه من به شهر رسیدمروزی ک ــ   ایرج        

 همچنین گفتیم که :        

  آن است.     چم   بازنمود گوینده    آماج  هست که  مهادین   یک فراکرد  آمیخته  در هر فراز*        

 می گوییم.   فراکرد پایه این بخش را 

 « فراکرد پیرو»چم فراز پایه می آید،    رساگرداندنِ دیگر که برای    فراکرد  یک یا چند*      

 . دده می شون خوان 

 است. جانشین یکی از پاره های فراز ساده  » فراکرد پیرو«، هرآمیخته در فراز  *      
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فرازآمیخته   با           توانیم هر  نگرش می  یک  این  به  پایه«را  چند    »فراکرد  یا  یک  »  و 

جانشین کدام بخش از    «فراکرد پیرو   »بخش کنیم و سپس نشان دهیم که هر  فراکرد پیرو«

 ز ساده است. فرا

       زیر را در نگر می گیریم:آمیخته ی    برای نمونه فراز         

 آن مردی که در همسایگی ما خانه داشت بیمارشد . ــ        

 هست:  نیادیدو بخش ب  ] جملۀ مرکب[ آمیخته در این فراِز ــ        

 بیمار شد             آن مرد                  

یک گروه    پن   است.     ناوابسته است واگر وابسته به فراز دیگری نباشد    که فراز ساده یی       

 ساخته اند :   آمیختهیک فراز   نیادیاینجا هستند که با فراز ساده ی ب واژگان دیگر نیز

     واژگان چنین اند:  گردآمده ی این       

 خانه داشت  در همسایگی ما .......     

 اگر می گفتیم:      

 «  .......در همسایگی ما خانه داشت... » آن مرد       

ن  گفت  گوینده،    پن اینجا خواست بنیادی  بود و چم رسا داشت.    فراز ساده ی ناوابسته یی      

از این رو آرشی که    »... بیمار شد.«این چم است که    بازنمود   این نکته نیست. آماج گوینده

واژگان، یا    ]مجموعه[کوده ی این     .  گفته شده است شاخه یی است نه پایه یی   فراکرد پیرودر  

که فراکرد پیرو     این پاره   فراکرد پیرو، جانشین یکی از پاره های فراز بنیادین شده است .

این   به جای  که  ببینیم  باید  نکته  این  برای دریافتن  است؟  آن را گرفته کدام  چه    کوده  جای 

توان جاواژه ی پاره های م   داد ، و آن واژه بسته ی  ی می  پایگاهی    هادین به  فراز ساده چه 

 دارد؟

                   بیمار شد  --------------  آن مرد       

 که                     

 در همسایگی ما خانه داشت       

« پیرو نهاد فراز است و  در همسایگی ما خانه داشتاز اینجا در می یابیم که فراکرد »       

 . جانشین کدام پاره از پاره های نهاد است   کوده  ینیم که این اکنون باید ببپیرو گزاره .نه 
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 دهیم؟  یجا   است( جاینامنهاد) که نام یا    بنیادی  پاره ی  آیا می توانیم آن را به جای        

 بیمار شد.   ---------در همسایگی ما خانه داشت                       

 نهاد را نمی گیرد.   ره ی بنیادیجای پا واژگان   کوده ی  می بینیم که این       

 بیازماییم:   نهاد است؟  ]صفت[« ی جانشین »فروزه  کوده  آیا این       

 بیمار شد --------------مرد  -------------آن                        

 که                                                  

 اشت = همسایه  در همسایگی ما خانه د                       

در همسایگی ما خانه داشت(    ---که    می بینیم که فراکرد پیرو)ش به این ریختاربا نگر         

از اینجا  است بگیرد. پس    «فروزه»را که    همسایهمی تواند در فراز، درست جای واژه ی  

ی    که فراکرد پیرو) که در همسایگی ما خانه داشت(  جانشین فروزه و وابسته   در می یابیم  

 است.  نهاد 

 دیگری را در نگر بگیریم :   آمیخته  اکنون فراز       

 بسر می برد رفت.    فریدون از خانه یی که در آن                   

هم هست که    پویه  است . یک    فریدون«  »اینجا یک واژه هست که نهاد فراز است و آن       

 است. »رفت« و آن    می دهد پیوندکاری را به فریدون  

  ناوابسته یی کاستی نداشت و فراز ساده ی  اگر فراز تنها دربرگیرنده این دو بخش بود        

 شمرده می شد : 

 رفت   ---------فریدون                    

 ، »خانه « است  رساگردارد. آن  ]متمم[ « رساگری »رفت« در اینجا » پویه ی ولی          

 فراز هست:یک بهر شاخه یی نیز در این  الدبراین

 رفت  ----------فریدون                 

 از                                             

 خانه                                           
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»خانه«   » رفت« است. ولی واژه ی ]فعل[ پویه ی  ]متمم[  رساگر « ازخانهگزاره ی »      

  می تواند فروزه  یا رساگر ،آورده شده است]متتم فعل[ «  ویهپ که نام است خود مانند » رساگر

                          داشته باشد .

 برای نمونه می توانیم بگوییم:         

 رفت  ------------------فریدون                

 از                                                       

 ایرج       ی        خانه                                                 

                                                             

  رساگر » خانه« است که خود     ]متتم اسم[نام  رساگر  «  ایرج  واژه ی »   در این چگونگی      

 »رفتن« است. پویه 

 همچنین می توان گفت : 

 رفت  ----------فریدون                

 از                                         

  ]شخصی[شخود           ی         خانه                                    
 

  پویه  رساگرفروزه »خانه« است که خود    ]شخصی[«  واژه ی » خودش  ]مورد[فتاددر این        

 است.

  

 اگر بگوییم :        

 رفت               فریدون           

 از                                       

    در آن به سر می برد               یی که             خانه                                      

          

    و این و جانشین فروزه است       کرد پیروفرا » در آن به سر می برد«  ]مجموعه ی[ کوده ی      

 است.   پویه  رفته که فروزه ی رساگریی را گ جای واژه    کوده
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   فراز جدایش  و آمیزه در  
   [ جملهدر   تجزیه و ترکیب]    

 

را بشناسیم    ای فرازبوده است که بتوانیم پاره هآرمان  این    آنچه تا کنون دانسته ایم به          

جستار خواهیم    باره ی هر فراز دو گونه  ه ها با یکدگر آگاه شویم . پس دراین پار  و از پیوند

     داشت:

ره های فراز یا واژگان است و این  که شناخت پا ]صرفی[ ساختواژی جستار    -1

    می گوییم . ]تجزیه ی جمله[ » جدایش فراز«جستار را 

است    بایکدیگرپاره های فراز    پیوند   که شناخت  [نحوی   ]بحث    گفت شناسیجستار       -2

 می خوانیم.   جمله[ ترکیب ]  فراز«آمیزه ی  » را جستار   و این 

را    الدبراین           فرازی  گاه  وآمیزبرای  هر  دوبار،    هجدایش  را  آن  باید  بگیریم  نگر  در 

 ، بر رسیم.   هربار از یک دید

 یم:  برای نمونه فراز زیر را پیش می کش         

 بود، دیروز به تهران برگشت .  ]سفر[گشتارش  که سالها در  برادر بزرگ من        

 گفتگو در باره ی پاره های آن چنین می شود:   ]یعنی[ بدین مانک  این فراز جدایش        

 فراز ] تجزیه [جدایش         

      ین تک -]جامد[   ِدج    -نام       برادر..        

 گ( نشانه ]زیرَ  تکواژ          ...  ـــِ        

 وابسته ی برادر   ج ــ ــ دِ  ]توصیفی[ ویمندی  زاب   بزرگ...            

   ]مفرد[ تکین -نخستین کس  -جدا  -خویشیک  -نامیجا           ...من       

 ]حرف ربط[  پیوندواژه            ...که       

   ]جمع[  نَرمـَ  –]قید زمان[  زمان سانواژه         ...سالها     

   ــ ساده ] وات اضافه[ اژهفزونو          .... در       
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 تکین    -)ِدج(  –] اسم معنی[نابساوا نام           ...]سفر[ گشتارش        

 ینتک  -سوم کس –گذشته ی ساده  –ساده پویه                      ...بود        

 یخته آم   –  ید[ ]ق زمان سانواژه                 ...دیروز       

   ]حرف اضافه[فزونواژه                        ...به        

 ویژه نام                   ... تهران        

   ینتک  -سوم کس –ساده ی گذشته   -پیشوندی   پویه              ... برگشت        

فرازبرای    پن         این  درونمایه  پاره  و   شناخت  یکدیگر،   پیوند  با  آن  باید    های  نخست 

 . ساده است یا آمیخته یابیم که فرازدر

 است.  و یک یا چند فراکرد پیرو  یک فراکرد پایه، در بردارنده ی  آمیخته  هر فراز      

 بازنمود چم آن است.  و گوینده ]اصلی[مهادین   آرمان فراکرد پایه        

پیرو        های   فراکردهای  پاره  از  یکی  به  وابسته  یک  به سخن     هستند،   پایه  فراکردهر 

 می شوند.    پاره یا جانشین آن فرجام می رسانند ه  ب آن بخش را  چمدیگر 

فراز            در  باید    آمیخته پس  «نخست  پایه  بازشناخت   »فراکرد  سپس   را  فراکردهای  و 

 را پیرو

م یا  ناکه    د پاره های بنیادی دا کردیم ، نخست بای آنکه فراکردها را از یکدیگر ج  پس از        

گزاره است را بشناسیم و آنگاه دیگر پاره ها    پایه و بن  که  پویه ییو      بنیاد نهاد است  جاینام

 از هم باز شناسیم.   فراز دارند،  هر یک از آنها با دو بخش بنیادی و پیوندی را که 

کردیم این    جدا   ]صرفی[  «ساختواژی»نگرش  اکنون برای نمونه همان فرازی را که از        

 می نگریم:  ]نحوی[  » گفت شناسی«دیدگاه   زبار ا

 بود ، دیروز به تهران برگشت.   گشتارشبرادر من که سالها در                  

است.    ]مرکب[  آمیخته  دارد،  ]فعل[پویه  نخست باید دانست که این فراز چون بیش از یک          

 این دو بخش را این چنین از یکدگر جدا می کنیم: 

 = فراکرد پایه   برادر من دیروز به تهران برگشت              

 = فراکرد پیرو        بود   گشتارش که سالها در                
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 فراکرد پایه:          

 برادر بزرگ من    =        بخش نهاد*         

 = بنیاد نهاد               برادر            

 = وابسته ی نهاد              بزرگ         

 من               = وابسته ی نهاد           

 = دیروز به تهران برگشت.     بخش گزاره*       

 = بنیاد گزاره           برگشت         

 پویه  رساگر  =       به تهران         

    زمان ]قید[سانواژه   =          دیروز        

 

 ادر( : وابسته به نهاد فراِز پایه )بر فراز پیرو       

 برادر )زدوده شده(:  بخش نهاد*       

 بود.   گشتارش سالها در : بخش گزاره*       

 = بنیاد گزاره                   بود         

 ]متمم فعل[ پویه    رساگر = رهنوردی   در          

 قید زمان[ ]زمانسانواژه  =             سالها         
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 بخش سوم

 زاختمان فراس    
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 یاد داشت 
 

 

 

 

بسیار        است  نوشتاری  ی  این  باره  در  چگونگی    ]ترکیب[ ی   آمیزهچکیده  و  ساده  فراز 

   در زبان پارسی. آمیختهفرازهای  ]ترکیب[ آمیزه یو  ]مستقل[ ناوابستههای پیوستن فراز

 نون کمتر به آن پرداخته اند. و دانشوران تا ک استبس دراز این جستار  دامنه ی 
 

فراوان و گوناگون          تواند گونه های  تا می  بوده است که  آن  بیشتر  اینجا  نویسنده  آماج 

روشن تر در    نجاریرا به شیوه یی روشن و ساده رده بندی کند و ه   آمیخته   فرازهای ساده و 

مواد[  ماتک های   این کوده ی بیافراوان و    ]مجموعه ی  به خود  ورد.  گوناگون پدید  با این همه 

 .این کار سترگ بخوبی برآمده باشد انجام نمی گیرد که از
 

و به پایان رساندن    ]تکمیل[، و رساگرداندن    شمردگام  نخستین    چونان  باید جستاررااین         

یارآن   زبانشناسیبه  آموختگان  دانش  به    ی  که  دانشمندانی  زبان    جستارو  در  پژوهش  و 

 . ،  شدنی می باشدازند پارسی می پرد

در این نوشتار بنگرند و آهنگ آن کنند  نگری  همکاران فرزانه با ژرف     دارم که   چشم        

بایسته   که برداشتن کاستی    پژوهش های  از میان  ، در  برای  آن  آموزه های  فرابردن  و  ها 

زبان    در زمینه ی دستوررسانند تا این جستار مهند    چاپه  ب رهنگی  اهنامه ها و نامه های ف م

 بگونه ی رسا و بی کمترین لغزش فراهم گردد.     پارسی
 

نیاز،           برابر  گاه،  نوشتار  این  روند  ام.ن  ]اصطالح[واژاک  در  آورده  اینگونه     وینی 

این نکته  واژاک یاد آوری  ام. ولی  بایسته است که    را در جای خود به روشنی باز گشوده 

وین آمده اند که در پارسی پیشینه نداشته اند .  برای روشن کردن آرش ن   بیشینه ی واژاک ها

 آشنا برتری داده ام . واژاک  گویش نوین را بر  به انگیزه های گوناگون،   گاه نیز 

بزرگان    ]منظوم و منثور[ دااسرو بوده از نوشتارهای سرواد و    نمونه ها را هر جا که نیاز        

شنا بوده و  ی پارسی زبانان شناخته و آادب پارسی آورده ام، مگر در جاهایی که نمونه برا

 و بنمایه نداشته است. نیازی به آوردن سرچشمه  

نگرش من   چون دراین ُجستار  نمونه هایی از نویسندگان کهن و کنونی،به هنگام آوردن        

رویه و نام نبیگی که    ی  شمارهیادآوری    ، به کارنامه ی ایران نبوده است، نشان دادن بُنمایه

 . ن بر گرفته شده را بایسته ندانستم و برای کوتاه کردن سخن از آن چشم پوشیده امنمونه از آ
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نمونه  آوردنگاهی         یا فراز در  این بخش  بایا  بخشی از سروده  را برای  ها  نبوده است. 

  اینکه خواننده دچار لغزش نشود در میان نشانه ی ] [ گذاشته ام . گاه نیز افزودن واژه یی به 

 (    کمانکدر اینجا واژه ی افزوده در میان نشانه ی )  مونه بایسته بوده است،گزاره ی ن

 شده است .   اورده 

( چاپ  1343شهریوماه    12-11این نوشتار نخستین بار در هفته نامه ی سخن) شماره        

با اندک دستکاری بچاپ رسید.    ]مستقل[  ناوابسته  به گونه ی   1349گر در خرداد  شد و بار دی

در  چاپ  ولی  و پیشگفتار  این  ام  داده  گسترش  گزارش  در را  به  دیگرنیز  و    فرگردهای 

 پرداخته ام.بیشتر   فرانمودن 

 1351تیرماه   –کوی دوست  –تجریش                                                               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 166 

   پیشگفتار  
       بازنمودها   
 ]تعریفات[        

 

   

د. به  دارای چم باش  ناوابسته   از واژگان است که  آمیزه یی   از واژه یا  ریختی ،  فراز    -1        

نیازمند به گروه دیگری    شدن چم  رسا  سخن دیگر بخشی از گروه بزرگتری نباشد، و برای

 . نباشد

 من به گردش می آیی؟  با   خوبی است!   ]هوا[پناد  چه   من چشم براهت بودم.    بیا،          

چم با هم در پیوند  در ،می توان آورد گفتار دنبال یکدیگر  در  را این چهار گروه واژگان        

نگفتن یکی  ه از است ، چنانچ   رسا  یک پاره یی از دیگری نیست، و چم هر یکوهیچ     هستند

 به دیگری آسیب نمی رسد . پس در این گفتار چهار فراز داریم: 

 بیا   -1

 ن چشم براهت بودم!  م   -2

 خوبی است!   ]هوای[چه  پناد   -3

  با من به گردش می آیی؟    -4

  فرازگزارشی   است . دومی  ]جمله امری[  فرمانی  فراز  نخستینها چهار گونه اند :  این فراز       

 است.  فراز پرسشی  . چهارمیاست ]جمله تعجبی[ اییفراز شگفت است. سومی]جمله خبری[  آگاهی یا

 را بر می رسیم:    ]جمله ی خبری[  گزارشی اکنون چند فراز   *      

 . ه ی پستی در گروه درویشان نگریست به دید  []پادشاهی

 . از این راه می گذرند [] همه

 . ستم ورزی است بر نیکان []بداندلسوزی بر 

   گزارهو  نهاداست:  مهادین   گیرنده ی دو بخشهر یک از این فرازها دربر           

فرازنهاد      *        از  در  بخشی  گروه  براست،  یک  یا  واژه  یک  ی  هاییگیرنده  که    نام 

 . ی آن پیام یا دستوری داده می شودو در باره    رهنماستشی کسی یا چیزی یا آرِ بر
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فرمانی  یا     ، که پیامواژه  گیرنده ی یک یا چندبخش دیگر فراز است، دربر گزاره         *      

  پیوند   را به آنیا کاری  . به سخن دیگر چگونگی  بازمی نماید  نخست  را در باره ی بخش  

 می دهد.  

 .است ]ضمیر[ جاینامیا  ناماست  هسته ی نهادواژه یی که بنیاد یا      *     

  .(بخش بنیادین نهاد بگنجد  می تواند درمی شود و ) فروزه یی که جانشین نام است همانند نام شمرده     

 است.   پویه  همیشه   هسته ی گزارهیا   ن پاره ی مهادی     *    

آن است که هر یک از    ]جمله ی خبری[   «گزارشی» فراز  گونه ی  کوتاهترین    –  2,  1           

  گیرنده یک واژه باشد، و این هنگامی است که آن )نهاد+ گزاره ( تنها دربر   یادین دو بخش بن 

 بکار رود.  ]فعل الزم[ ناگذرا پویه ی 

 د  آم فریدون []        

 می رویم     []     ما             

 نشان داد:  می توان مانند نگارش زیرکه آن را       

 فراز                           

 گزاره                       نهاد                                 

                      ......................................................     

 آمد                   فریدون                                

رود ، گزاره  مانند بودن، شدن( در فرازبه کار)    اسنادی[فعل  ]  پیوندی   پویه ی هرگاه    –  1,3     

 .است بازبسته« فروزه ی   ناچار یک بهر دیگر نیاز دارد که »  

 شد.    سرد +     چای []             

 در نگارش زیر دیده می شود:  که نمایش آن 

 فراز                              

 گزاره                                نهاد                 

           ..........................             ............................... 

 پویه            زهفرو                          نام                       

     شد           سرد                         چای                      
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متعدی[  گذرا  پویه    –  1,4      که    ]فعل  کند  می  نیازمند  دیگر  بخش  یک  به  را  گزاره  نیز 

    :است ینامجاه وابسته به بخش گزاره است نیز نام یا این پاره کو  خوانده می شود ]مفعول[پوییده

 فریدون    []    نبیگ + می خواند          

 او  را+ دیدید     []     شما            

 که نگاشتن آن چنین است .  

 فراز                                       

 گزاره                             نهاد                         

                 ..................................     .................... 

  پویه            پوییده                    فریدون                    

 می خواند          نبیگ                                              

پویه به او    بر او انجام گرفته، یاهنایش  پویه  چیزی است که    اکسی ی ]مفعول[  پوییده        *        

 . رسیده باشد

بنیادی   -   1,5      یا    هر یک از پاره های  بخش    ی   است ) نهاد یا پاره  جاینامفراز که نام 

 گیرنده چند واژه باشد:  اره( می تواند به جای یک واژه دربر دوم گز

 [] آمد. پسر بزرگ همسایه           

 من[]  پسر بزرگ همسایه را  + دیدم.         

  دیوار[] سپیدتر از برف  + است         

یایک  واژگانی که    کوده ی   –  1,6      نام  نامی  را باشد    جاینامجانشین یک  می    «» گروه 

    خوانیم:

 فراز                               

 گزاره                                 ادنه                      

                .........................     ............................... 

  پویه                           گروه نامی                      

       آمد          پسر بزرگ همسایه                            

  دربرگیرنده یگزاره است گاه به جای یک واژه   نیر که بخشی از ]مفعول[پوییده     *         

     .یک گروه نامی است
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 فراز                                  

 گزاره                                      نهاد                      

                .......................................         ............................... 

  پویه                 گروه نامی                        نام                      

  بیمار بود       همسایه پسر بزرگ                     ایرج                      

 رخداد آن را نشانیگاه  جا  یا  زمانبخش هایی دارد که چگونگی،    نیز   پویه گاهی    –  7،  1     

پویه پیرو  تکینی است که سانواژه  ی، گاهمی دهد.  پویه    ]قید[  واژه ی  با  و  خوانده می شود 

 « می سازد:  یک » گروه پویه یی 

  آمد   زود  +  فریدون []       

  که نگاشتن آن چنین می شود: 

 فراز                              

 گزاره                                   نهاد                    

             ...........................................       .................... 

 پویه           سانواژه                          نام                    

 آمد              زود                        فریدون                  

با یک  یک    یگاه    -1,8      یا یک گروه نامی  افزونی[ فزونواژهنام  پیوندد    پویه  به  ]وات  می 

مانند   یا چگونگی ، زمان،  ]قید[سانواژهکه،  ن رویدادی    جا  این   . نشان می دهد  یا گروه  را  ام 

 :  می خوانیم  ]متمم[ « پویه  رساگر » همراه است  اژهفزونو را که همیشه با   نامی

  + رسید از راه دور  فریدون []          

 زیر بنگرید : ساختار  به               

 گزاره                                  نهاد                             

                      ...........................................     ..................... 

 یی  پویه گروه                           نام                              

  پویه              گروه نامی                                                   

 رسید                از راه دور                    فریدون                       
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  ـی   وابسته  الدبراین هر یک از پاره های نامی فراز ، چه وابسته به نهاد و چه    *     

 »گروه نامی« باشند.   یک]شامل[  دربرگیرندهبه جای یک واژه ،  شدنی است گزاره ،  

 د.می باش  وابستهگروه نامی از یک پاره ی بنیادی یا هسته، و یک یا چند   هر  –9 ,1     

 سه گونه اند:   را رسا می گرانند چم پاره ی بنیادیوابسته های نام که      *        

 . ]بدل[  نشینجا ــ ( مضاف الیه=  گیربر ) نام  رساگر   -فروزه            

 .به دام آورد ــ  تناور شکار    مرد +  ـــ  + زبون[]    فروزه:  ی نمونه           

 بازگشت.    پدر +  ـــ  +  همسایه[]  نام:  رساگر  ی نمونه           

 گرفت.  ــرا    کورش + شاهنشاه ایران[] بابل  جایگزین:ی نمونه           

 د. نمونه:  ر برو شدنی است که در فرازی هر سه گونه وابسته به کا یو گاه 

    .آمد    پسر بزرگ کاوسی، همسایه ما []             

 که آن را چنین می توان نمایاند:             

 گزاره                                     فراز                     

       ......... .........................................      ......................... 

 پویه                                                   ــ گروه نامی  نهاد           

 آمد                                       نام = پسر            

 = بزرگ  فروزه            

 نام = کاوسی  رساگر           

    اجانشین = همسایه م          

ــ باال » گروه نامی « با یک هسته و سه گونه وابسته ، بخش نهاد را می    نموداردر           

 سازند.

 شدنی است که یگ گروه نامی یا همین چهار بخش وابسته به گزاره باشد: مانند:   *          

 ر بزرگ کاوسی همسایه ما را دیده بود  پس [] فریدون              
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 می شود:  نشان داده   که چنین     

 فراز                                          

    گزاره                               گروه نامی                                 نهاد      

...................     .........................    ...............     ................................... 

 نام = پسر                           پویه = دیده بود                     فریدون = نام

 = بزرگ                         فروزه                                     

 نام = کاوسی  گررسا                                    

                                           جانشین= همسایه ما                                    

، به سخن دیگر  درآیند  ]قید[سانواژه    به  در فراز  ها  شدنی است که بسیاری ازفروزه     *      

  .پویه « شوند رساگر  » به جای آن که وابسته ی نام باشند 

                                                    * *  * 

بخش »نهاد« و پاره    ]مورد[ فتاد. دراین  پویه ساخته شود  ک فرازمی تواند تنها از ی   -1,10    

ـ  ، ناگفته می  ، یا نبودن نیاز]قرینه[ل  هما  آشکار بودن ، یا بودش  شوندهای دیگر گزاره ، به  

 مانند : 

 «  برآورد» .ی در کوهه ی زین داشتشید شاه گرزخور           

 «  بنشست»  نیمه شب دوش به بالین من آمد.           

 باش   -برو  -بگو  -بیا    است :  پویه  یک ندهدار بیشتر در بر   ]امری[)دستوری(  فرمانیفراز 

* *  * 

 .داشته باشد ( 1)پویه   د تنها یک می توان  فراز هر یک از گونه های -1,11    

 .  خوانده می شود فراز ساده  ندارد  ازی که بیش از یک پویهفر     *         

 است. ]مستقل[ ناوابسته  فراز ساده گاهی      *         

آن       *          چم  که  ساده  فراز  و  هر  چم، باشد  رساآرسته  شدن  رسا  برای  و  فراز   ،  به 

باشد نداشته  نیاز  برای  دیگری  خود  و  گرداندن،  نیامد  رسا  دیگری  فراِز  باشد،  چِم  فراز ه 

 می شود.   خوانده  ناوابسته 
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و برای آنکه چم  رسا نمی گردد    پویه از فرازها هستند که چم آنها با یک    بسیاری   ـــ  1,12    

دارند. این گونه فرازها که از چند بخش ساخته   نیاز  پویه  به چند   برسانند   [ذهن  ] ویر  رسایی به 

 می شوند.   خوانده ]مرکب[فراز آمیخته  شده اند 

  

فراز      *        بخشهای  از  یک  ک  « آمیخته»  هر  به    پویه یک    دربردارندهه  را  ولی  است 

 می خوانیم.  (2)فراکردنیست   [کامل ]  آرستهتنهایی دارای چم 

 

 

 

 

 

 

........................................................................................................................................................ 

 –چهارگانه ی ساختمان آن در زبان پارسی است که چنین اند: ساده    ریخت های  در اینجا یکی از    پویه   آماج از        -1

 . پویه یی ی  گزاره  –  آمیخته    -پیشوندی

در      -2 آنکه  دانشبرای  جستار  بین   کیاین  باریک  و  روشن  ها  بکار  واژه  واژاک  انه  آوردن  از  با   روند    ویژه 

فرانسوی گذاشته   Phraseانگلیس و    Sentence واژه ی فراز را در برابر    الدبراینروشن ناگزیریم .    بازنمودهای  

 دانشمندان اسالمی   گفته ی  الدبر دارند و ناوابسته  و رسا  واژگانی که چم  ]مجموعه ی[کوده ی به سخن دیگر   ایم.

 اگر گوینده و شنونده در پایان آن خاموش بمانند ناسزاوار نیست.   ]یعنی[است، بچمی  ه« » مایصح السکوت علی

ندارد، و یا برای رساگرداندن   ]تمام[همادگرد می آید، ولی چم  پویه  که پیرامون یکفراکرد  کوده یی از واژگای است  

بخشی از فراز است . این    بهر رومی کند و  هماد ا بخش دیگری از فراز چم آن را، یچم یک بخش دیگر فراز آمده است

فرانسوی آمده است. زیرا که در ادبسار عربی و پارسی واژه     propositionانگلیسی و   Cluse واژاکواژه در برابر  

 نبوده است. فراگیر و ژرف  ی بازنمود  ی ویژه یی برابر آن با 

یک    می بریم ، و آن گروهی از واژگان است که جانشین  را در این جستار به یک چم ویژه بکار   ]عبارت[واژه ی گزاره

 د: از فراز شمرده شود، مانن  ]مستقل[ناوابسته   به تنهایی یک بخش  ]مجموعه[کوده بی آنکه این   باشد،  کینواژه ی ت

و واژه ی    phraseبرابر واژه ی انگلیسی  واژاک باشند« این  یه دو سو همراپیده دم« یا » چنانچ » هنگام س 

می    « یی پویه گروه » گزاره خود دو گونه است که یکی را » گروه نامی« و دیگری را   است.   Locutionرانسوی ف 

 خوانیم. ــ 
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یکی    آمیختهفراز    -1,13     میان  آن  از  که  شود  می  ساخته  فراکرد  چند  یا  دو  آرمان    از 

 می خوانیم.  پایه. این فراکرد را  بازمی نماید  گوینده را بنیادی 

 خوانده می شوند. پیرو آمده اند   پایه فراکرد های دیگر که برای رسایی چم فراکرد       *       

یاوابسته  نافرازهای ساده ی    ـ  1,14     به  «  تکواژ  یک »میانجی    بی   می توانند با میانجی 

    یکدیگر بپیوندند. 

      *  » بازگردانده   « ی  ساده  فرازهای  یکدیگر    ناهمگونی  یکدیگر[]معطوف  به  فراز  به   با 

شمرده نمی  بخشی از دیگری    ]متوالی[پیاپی  آن است که هیچیک از دو فراز ساده ی      آمیخته 

 شود:

    زود برگشت. ــ    و ــ از راه رسید  فرشید             

فراز  پن    –  1,15     از    آمیخته  در  یکی  است و جای  فراز  از  پیرو بخشی  فراکرد  همیشه 

 را می گیرد ، در این نمونه:   های فراز پاره ها یا بخش 

 می آیی.    ←  که →     می دانستم              

جانشین پوییده ی فراز ، یا    الدبراین     » آمدن تو را«برابر است با:    می آییفراکرد  *         

 فراکرد پایه، شده است. 

پیرو   -1,16      فراکرد  نام ، فروزه،    به جای هر  نام)  توان یک  یا  جایناممی       یک گروه ( 

   فراز ساده می دهد:   جای خود را به  آمیختهفراز  ، در این چگونگیگنجاند نامی  

 

 برادر من است       →     ←  مردی که می خواند            

 برادر من است   -                          مرد خواننده            

 برادر من است    -                                 آن مرد             

 برادر من است   -                                      او              

 

 .نمی باشد شدنی فراکرد پایه  به نام یا گروه نامی  دگرگون کردن ]اما[ نـَ پ     *        
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     پیوستگی فرازهای ناوابسته    

 مستقل[   پیوستگی جمله های ]   

   

در یک گفتار یا در یک نوشتار بیشتر با هم پیوستگی دارند،    ناوابستههای  فراز   -.    2       

شیاین پیوند یا پیوند   .]لفظی[ گویاییاست یا  ] معنایی[  آر 

 ]معنایی[  پیوند آرشی

  واژه   یا  با تکواژهمیانجی    بی  و   می آیندگاهی دو یا چند فراز ساده در پی یکدیگر    –  2,1      

 .است ]معنایی[، پیوند فرازها با یگدیگر پیوند آرشیاین چگونگی یی به هم می پیوندند. در 

 . ]منطقی[ کـَرویزی   و سامان زمانی ]ترتیب[آرشی به دو گونه بدست می آید: سامانپیوند        

زمان در پی    نگرش  از  ناوابستهچند فراز  آن است که پویه های  –  سامان زمانی   –  2,1,1 

 گیرند:  ای  هم ج 

 پادشاهی بر او بگذشت.)گلستان(     ← د به گوشه ی صحرایی نشسته بوددرویشی مجر        

 کسان در عقبش برفتند . ) گلستان(    ←   یکی از بندگان عمرو لیث گریخته بود           

  ← به گردابی در افتادند    دو برادر ←    در پی ما غرق شدزورقی     ←     نشسته بودم  درکشتی  بزرگان    با طایفۀ              

 مالح در آب افتاد. »گلستان«   ←   یکی از بزرگان مالح را گفت: »بگیر این هر دو را ...« 

 ←  وقتی افتاد فتنه یی در شام        

 ←   هر کس از گوشه یی فرا رفتند          

 پسران وزیر ناقص عقل           

   ←به گدایی به روستا رفتند           

 شمند روستا زادگان دان         

 به وزیری پادشاه رفتند. »گلستان«          

  پیامد چرایی وآن است که میان دو یا چند فراز، پیونِد    ]منطقی[یکرویزی  سامان  ــ  2,1,2     

 دیده شود:  سرآغاز و برآیند  یا ]علت ومعلول[

 شادمانی کن          ←          نوبهارست   ـــ            انجامش را دیدی      ←   سخنم را نشنیدی      
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زمان  یگاه         ی    [زمانی  ]ترتیب  یسامان  گیرنده  بر  در  نیز    ]منطقی[  کرویزی  سامان  خود 

 هست:

 سربنهادم .»گلستان«       ←  شبی در بیابان مکه از بی خوابی پای رفتنم نماند       

   «» گلستانگلیمی از خانه ی یاری بدزدید.  ←     درویشی را ضرورتی پیش آمد       

 

 پیوند گویایی 

 ]لفظی[ 

یانجی  آنها در کس و زمان هنباز است با م  پویه   که    ناوابسته  گاهی دو یا چند فراز  -.3     

پیوندند، می  هم  به  یی  را  واژه  واژه  عطف[  واژهپیوند   این  نامند  ]حرف  با می  که  فرازهایی   .

 های زیر را دارا هستند: به هم پیوسته اند نسبت به یکدیدگر یکی از پیوند واژهپیوند 

       ]مطابقت[خوانیهم -1 

        []تساویبرابری  -2

        ]تناوب[بسامد  -3

          ]مقابله و منافات[ی سازگارنا  و رویارویی  –4 

            ] توالی[گی پیوست – 5

         ]اثبات و نفی[ اُستانش و نایش  –6

         ]مشارکت در نفی[شهنبازی در نای – 7

            ] مشارکت در اثبات[اُستانش هنبازی در   -8

          ]بیان علت[انگیزه یا چرایی  بازنمود  -9

      ] بیان نتیجه[برآیند بازنمود  -10

»و« به  تکواژ  که از هر سو با هم برابر باشند با  ]مستقل[  ناوابسته  دو یا چند فراز  –  3,1       

 هم می پیوندند: 

←     و  →    راننده ی چرخ زمان است   ←    و  →   داننده ی آشکار و نهان  ←  و  →   دگار جهان استیزدان آفری       

 ورنده ی بهار و خزان است.آ
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 به او می گویم.    ←  و   →  می روم           

 پاسخگو خواهم بود.   ← و   → می گویم            

  هنر سروری را نشاید .بی    ←  و  →  هنر پروری نیاید ز خود پرورا           

ی     -3,2        دریافته  که  باشد  آن  آماج  سوی   ]مفهوم[هرگاه  از  فراز  چند  یا  ی دو  برابر     ی ه 

 که در آغاز هر فراز می آید با هم پیوند می دهند :   « چه»  تکواژ  با را  هااست، آن فراز

     .]برقصی[رای کور بوشتی    ←   چه     برای کر بزنی ←     چه       

   .یک شاهی از او بگیری   ←    چه     یک شاهی به گدایی بدهی ←    چه        

 نیایی .    ←    چه         بیایی  ←   چه        

ند  می ده ]معطوف[   بازگشتبه هم    وابستهنا  نیز در دو فراز  خواهیو    خواهگاهی واژگان         

اینرو   از  برابری  و   درچم   . آید  برمی  همانند واژگا  یچگونگاین  ازآنها  نیز  نامبرده    ن 

 هستند  ]حرف عطف[»پیوندواژه« 

ــ   »گونه ی وابستهبه هم می پیوندند همیشه از  چه  تکواژهایی که با  فرازپویه    -1بند          

 است .  [ ]وجه التزامی «یی

های  پویه    -2بند           واژه  با  که  بیشتر  خواهیو    خواه   فرازهایی  پیوندند  می  هم    از به 

 :ه ی فرمانی« است »گون 

 ببخشای      ←    خواه     →   بزن   ←   خواه          

  آشتی کن   ←   خواهی   →   بستیز ←  خواهی         

]تناوب هستندبسامد  می آیند با هم  که در پی یکدیگر   ناوابسته دو یا چند فراز  گاهی   –  3,3        

تواند رخ داده باشد یا رخ دهد. پیوند اینگونه    یکی از آنها می   که تنها]یعنی[  بدین مانک   دارند[

 است که در آغاز هر فراز می آید:   یا« » تکواژ  فرازها

 ن دوستی ناپیلبا   با  مکن   یا          

 بنا کن خانه یی در خورد پیل )سعدی(  ←  یا   →           

 وفا خود نبود در عالم     ←   یا          

      ) سعدی(  اندرین زمانه نکرد ←  یا کسی  →           

 از قفس آزاد کن  ←  یا   →  دانه ده ←   یا →  بکش ←    یا         
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 ز فراز نخستین برداشته می شود :  از آغا  «یا  » تکواژ   ی گاه        

 من در نمی یابم. ←  یا  → این فراز درست نیست        

با  پویه   -  ]تبصره[   بند          که  از   «یا  »تکواژ   فرازهایی  همیشه  پیوندند  می  هم    ی   گونه  به 

 است. فرمانی«گونه ی » یا از  اخباری[   ]وجه گزارشی«

باژگون  ]عطف می شوند[  می شوند  گشتی از دو فراز که به هم باز گاهی آرش یک   ـ  3,4        

 .دیگری است ر با رخدادرخداد یکی ناسازوابه سخن دیگر ،   دیگری است،

 دور اندیشی نیز بایسته است.   ←پـَن →  کار شتاب باید کرد  در             

  آرش   ]دلیل[به شوند  یا     م پیوند یافته اند،به ه آن  وهمانند تکواژه  فرازهایی که با چنین       

و   یکدررو ناهماهنگ  یا  روی   ، یکی    ]دلیل[ راَین  به  دیگرند  که  و  ]مثبت[  «هایی»گویش، 

 است. [نفیم ]« نایی  »دیگری

  مده است آاز پی نخستین  زمان    پیوند با درکه دومی    ]خبری[ «  گزارشی    »دو فراز  –  3,5       

   و آنچه به این چم باشد به هم می پیوندند.  «پس  » با واژه ی

 بازآمد     ← پس  →  سرای اندر شدداور به          

 بخندید    ←   پس  →    چندی بگریست         

 به گردش می رویم     ←  پسس →    شام می خوریم       

در  –  3,6      که  فراز  به   دو   یدارنده  بردو  یکی  باشند،  یگانه  کاری  برای  دستور 

در آغاز یکی از     نییا    نهبیشتر با میانجیگری واژه ی    نفی[،]شو دیگری به نای  ]اثبات[انشست اُ 

 با هم می پیوندند:  فراز ها

   از بهر ویران کردن جهان  ←  نه    → زندگی بهتر است دانش از بهر          

 برای فصل کردن آمدی    ←  نی    →      تو برای وصل کردن آمدی          

    تکواژ   هستند با   هنباز   با هم  ]نفی[که در نایش    ] مستقل[ناوابسته    دو یا چند فراز  -3,7        

 که در آغاز هر فراز بازگفت می شود پیوند می پذیرند:  نه«» 

    →  چو خر به زیر بارم   ←    نه    →     اُشتری سوارمبر    نه         

     غالم شهریارم ←     نه  →   خداوند رعیت )ام(  نه         

 نا از دستش به قاضی می توان رفت.   → می توان شد    از جورش به قاضی  ←   نه         
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    → می توان تافتن  زین رشته سر   ←  نه          

 . یافتن   رشته را می توان سر   ←  نه          

در        ی  پویه  گونه  از  همیشه  فرازها  گونه  ی   «گزارشی  »  این  گونه  از    « فرمانی  »یا 

 است. 

  ناهمسازهمزمان   که از رخداد چند کار گوناگون  ]مستقل[  ناوابستهدو یا چند فراز   -3,8        

همسویی  دارند   ]اثبات[ستانشبدین مانک که با اینکه ناهمساز هستند ولی دُرامی دهند،   آگاهی

در آغاز هر یک از فراز ها بازگفت    تکواژمی پذیرند. این  پیوند   »هم«  تکواژ  با میانجیگری

 می شود: 

   . دوک شکست ←    هم   →      ریسمان ُگسست   ←   هم        

 . خمره را شکستند ←    هم   →     سرگاو را بریدند   ←   هم        

 . خرما را  ←  هم    →       را می خواهدخدا    ← هم        

    .می گریزد   ←   هم   →                می ستیزد ←     هم         

  

را که در فراز    فرمانی   ]توضیح[ بازنمود    دوم انگیزه ی رخداد کاری یا  گاهی فراز  -3,9       

 : تکواژهای شده است می رساند. در این زمینه پیوند دو فراز  آورده یکم 

 و مانند آنهاست:  ازیرا، ،   چراکه،   که    ،زیرا که

 جهان گذران را       آسان گذران کار           

 ) ناصر خسرو( خردمند جهان خواند جهان را ←     زیرا که          

 پیر مغان نخواهم گفت   به ترک صحبت          

  فظ( )حاخواجه خود َرَوش بنده پروری داند   ←      چرا که         

  

    ←   ازیرا     →   از کرده ی خود یاد کن و بگری                      

 ) ناصرخسرو(بر عمر به از تو کس نوحه گری نیست                   
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. پیوند اینگونه فرازها واژه می نمایاند   گاهی فراِز دوم برآیند فراز نخست را    -3,10        

 و مانند آنهاست : از این رو      بر این ، بنا   پس، های: 

 لنگر انداختیم.   →   پس   ←    دریا توفانی بود      

   . فردا باران نمی آید    ←  بنا براین   →   امشب آسمان پاک است     

 پیاده رفتیم.  ←  رو از این →   نبود   جابجاییخودرو برای    هیچ      
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  ختهآمی فراز     
 مرکب[  ملۀج ]   

 

  

در برگیرنده ی دو فراکرد یا    ، الدبراینپویه دارد  یک  بیش از    هر فراز آمیخته   -4,1       

 بیشتر است. 

( یا یک  جاینام  نام، فروزه،هر یک از فراکردهای پیرو را می توان به یک نام)    -4,2       

 کرد. گروه نامی دگرسان

  به فراز ساده در   «»آمیختهگروه نامی، فراز  ساختن فراکرد پیرو به    دگرسان با     -4,3       

 شود:  آید  می

 فراکرد پایه[    +                 ]فراکرد پیرو                             

    =خته آمی فراز     

           از خانه بیرون آمدم([)])هنگامی که آفتاب برآمد( +                             

  

    [  از خانه بیرون آمدم  -برآمدن آفتاب    ] هنگام         = فراز ساده    

 

* *  * 

وابسته  فراکردهای پیرو را ، بر پایه ی آنکه به کدام یک از بخشهای بنیادی فراز     -.5       

 پیرو گزاره .      پیرو نهاد،باشند، به دو دسته بخش می توان کرد : 
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 پیرو نهاد    

تکواژهای    با    پیرونهاد است. این گونه    جانشین بخش بنیادی  گاهی  فراکرد پیرو  -5,1          

 ]غیر شخصی[   همیشه نا خویشیک  ]مورد[فتاداین  پایه در   پویه    به پایه می پیوندد.    «تا  » و   «  که»

 .  کس شناخته شده یی راهبر نیست     به ]یعنی[  بدین مانک  است، 

 می آید:   ]مفرد[ کینت سوم کس ]صیغه[ ساخت همیشه به  پویه ها  این       

 )تاریخ بخارا( به زیارت خواجه ی امام رویم    ←   که        →  می باید         

 ) اسرار التوحید(شیخ به سرای من در آید     ←   که        →  می باید         

   )سیاست نامه(چندین التماس تو از ما وفا شدی    ←   که      →   بایستی        

   ) اسرارالتوحید(با او بگوییم   ←     تا      →     می باید       

   )سعدی( خوبان به صحرا روند ←      که          →    نشاید      

 بیایی   زودتر   ←   که  →  محال است       

 او را ببینی.   ←   که     →   کافی است       

 من باز می گردم.   ←    که     →    یقین است       

فروزه یا   ]یعنی[   میچَ ه  ِب   جانشین یکی از وابسته های نهادکِردپیرو«  گاهی » فرا   -5,2        

الیه[گیربر است. فراکردی که وابسته ی نهاد است بیشتر پس از یکی    ]بدل[یا جایگزین  ]مضاف 

]ضمیر «  جاینام گنگ»می آید . در این چگونگی هسته ی نهاد     هر، آن ، این  :های  تکواژ  از  

نم» یا   «هر»  مبهم[ اشاره[  «ارشجاینام  پیرو جانشین یکی از     آن، این  ]ضمیر  است و فراکرد 

 وابسته های آنها شمرده می شود. 

   بدل[جانشین ] جایگزین  جانشینِ   -5,3       

 )سعدی( منت از حاتم طایی نبرد       نان از عمل خویش خورد    ←    که    →  هر        

 وسف بنواخت. پیرانه سرم صحبت ی      ←   که    →    این       

 )حافظ( در کلبه ی احزان کردم.[   کهاجر صبری است ]       
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 از سنبل او غالیه تابی دارد     ←   که         →    آن      

 )حافظ( باز با دلشدگان ناز و عتابی دارد         

  

 : ]مضاف هللا[  گیربر جانشین فروزه و   -5,4           

نام یا    ]توصیف[ برای بازنمود   است  ]مضاف الیه [گیرا بر فروزه ی فراکرد پیرو که جانشین            

 نهاد است :  دین می آید که پاره ی بنیا  جاینامی

 به دست جام دارد     ← که   → آن کس         

 )حافظ( مدام دارد      سلطانی )جم(   ←       

 داغ غم او دارد   <   می بینی   ←   که    → هر الله     

  همه آموزه و پند است. ←   شنیدی    ←   که    →  این سخن     

  نمارشی«  زاب  بسان »    می آید که    ل[و ]موصپیوسته  «یای  » »که«گاهی نیز پیش از          

اشاره[ دید  ]صفت  از  هم  »یا«  این  و  از نیاد ب   است.)  هم  و  و  چم  با  نگر  همانندی  هیچ  کاربرد 

 :  (.ندارد ]نکره[ ناشناس «یای»

 تو چون شمع یافت پروانه   به وصل        ← کسی         

 .) حافظ( زیر تیغ تو هر دم سری دگر دارد      →    که         

 ننهاد    قدم برون   تقوی  از ره     ←  کسی که        

   )حافظ(اکنون سر سفر دارد .   به عزم میکده      ←          

 تاریخ بخارا() هیچ کس از دست ما بیرون نکند ←  که  →  می باید     ←    سیمی       

 آسمانش از فیض خود دهد آب    ←   تیغی که         

 )حافظ(بی منت سپاهی    تنها جهان بگیرد      ←         

 .شد   در ده بود خراب   ←   که      →    پلی         
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  پیرو گزاره    

ه  پایه است نمی شود، زیرا کپویه ی    گزاره که    بنفراکرد پیرو هیچگاه جانشین    -.6        

 خود پایه خواهد شد و دیگر پیرو نیست.  چگونگی    در این 

نیادین گزاره در  ب  ، همانند پاره یآمیخته پویه ی فراکرد پایه در فرازبه سخن دیگر            

  . نامی دگرگون شود  ]بنابراین[الدبراین    فراز ساده است  به گروه  پایه  فراکرد  کارکرد    اگر 

    خود را از دست می دهد.

 :   آمیختهدر فراز            

 او را دیدم.    →   که  ←     چنین شد           

است، و هرگاه فراکرد پیرو» چنین شد« را به گروه نامی    »او را دیدم « فراکرد پایه          

 را به دست می آوریم :    دگرگون کنیم ، فراز ساده زیر

 .  او را دیدم  -در پی یک پیشامد         

    یا گزاره را می سازد .  پویه یی   گروه  ، پایهکه در آن فراکرد  

 اگر فراکرد پایه را به گروه نامی دگرگون کنیم این فراز ساده بدست می آید:  ]اما[  پـَن         

 پیش آمد.   –دیدار من با او        

این             پا  ]مورد[فتاددر  پایه  فراکرد  آن  در  که  آمده  پدید  دیگری  از  فراز  را  خود  یگاه 

 . هاد را گرفته استونکه جای ن    ساده نیست،  در فراز همانند یک گزاره ست داده و دیگرد

شاخه     نشین یا وابسته ی یکی از پاره هایفراکردهای پیرو گزاره جا  از سوی دیگر،         

فعل[پویه  رساگر    ]مفعول[،پوییده   ]یعنی[چمی  ه  ب    ]جمله[ش فرازیی این بخــ   ، ]قید[  سانواژهو   ]متتم 

     ستند. ه

 ]مفعول[ یا وابسته ی پوییده جانشین

 .جانشین پوییده است «فراکرد پیرو »بیشتر پویه ها در برخی   –جانشین پوییده   -1،  6        

اند:   پویه هااین   آنهاگفتن، شنید   چنین  مانند  فرمودن، و  پرسیدن،  این ن،  پیرو در    . فراکرد 

 به فراکرد پایه می پیوندد:   « تا  و  که »  پیوندی  تکواژهای  با  گاه  ]مورد[فتاد 
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 گفتم.     -   ترا هوده داشتن   =    هوده داشتی     ←    که    →   گفتم        

 . = مردم یوسف گونه بودن ترا گفتند   تو یوسف دیگری      ← که   →   گفتند مردم        

 نیدم ش –سیه فامی لقمان را    =  سیه فام بود   لقمان    ←    که    →شنیدم           

 خنجر کشیدن را= فرمود.  –خنجر کشیدند = پادشاه     ←   تا    →  پادشاه فرمود          

 خواست   -  = نومید نشدن ایشان رایکبارگی نومید نشوند       ←   تا     →  خواست           

 پیوند به کار نمی آید:   تکواژ  است و   ]معنوی[گاهی پیوند آرشی   

 )گلستان( نادر الحسن بود.  ی را بنده ییخواجه ی      ←    گویند         

  )گلستان(از سخاوت و شجاعت کدام بهتر است .     ← حکیمی را پرسیدند         

   ) نظامی(از میان می بر گرفتند       ←    بفرمود         

 بزرگی    را  گوسفندی      ←   شنیدم        

   ) گلستان(رهانید از دهان و چنگ گرگی       

 

پوییده  وابسته    -2,  6           نهاد،  ـــ    ]مفعول[ی  های  وابسته  مانند  پوییده،  وابسته ی  فراکرد 

الیه[گیریا بر   ، فروزه  ، باشد  بکار رفته   پوییدهکه همانند    ]ضمیری[  جاینامی برای نام یا   یا   ]مضاف 

 :  خواهد بود  ]بدل[جانشین 

 :  ]بدل[جانشین   ،  جایگزین      

 ← اسرار حق آموختند   را   ←     که   →     هر       

 ُمهر کردند و دهانش دوختند.         

 ) اسرارالتوحید(نا خوشی شاید  ←  خوشی او بود ←   که →   مرا       

  :]مضاف الیه[گیرجانشین فروزه و بر      

 سخن دالزار ...   : . به چم مگوی   ←   دلی بیازارد    ←   که  →   سخنی      

 در باغ...    :. به چمبستند ←    اغ باز می شدبه ب   ←   که →   دری را       
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  : ]متمم فعل[پویه  رساگر و  ]قید[ سانواژهجانشین و وابسته ی   -6,3        

پایه را نشان      پویه    چند و چونی یا چگونگی رویدادزمان یا جا یا    یفراکرد پیرو گاه          

یا وابسته به یکی از    پویه    ]متمم[ گرو رسا  ]قید[سانواژه   می دهد. و در این چگونگی، جانشین

 آن دو شمرده می شود . 

ساده[ساده    پیوندواژه   این گونه فراکردها هرگاه با         به  چو  و     چونمانند:    ]حرف های ربط 

 هستند.  پویه  رساگر  یا جانشین  ]قید[سانواژه  پایه بپیوندند جانشین   فراکرد

 بامداد    = شود روشنجهان   ←    آفتاب برآید ←   چو         

بازنمود        برای  هرگاه  چم و و  جانشینسانواژه    گزارِش  و  آن  ی  وابسته  یا  ]بدل[بیایند،   ،

 شمرده می شوند :   سانواژه  ]وصف[بازنمود

    خسرو خاور علم بر کوهساران زد ←   چون  →   سحر         

 )حافظ( امیدواران زد   در    یارم   به دست مرحمت    →         

آمیختهپیوند            ربط  واژه  ،   مرکب[  ]حرف  نام  چند    ،]قید[سانواژه  یا   فروزهاز  یا  یک  با 

  می آید وابسته ی رساگر   آمیخته  واژه پیوندفراکرد پیرو که پس از  شده است.  آمیخته ،  کواژت 

 است: ]بدل[ جانشینو یا     ]صفت[یا فروزه    ]مضاف الیه[گیرو همانند بر   پویه

 هنگام آمدن تو ...  =   من رفته بودم  ←   آمدی  ←   که هنگامی           

[  ]مجموعکوده ی    است و    زمان«گیربر  »    به چم  آمدن، جانشین  آمدی  واژه ی  الدبراین         

زمان   ]قید[سانواژه یو    می باشد  » رفته بودم«    پایه  پویه ی  پیرو    «هنگامی که آمدی  »فرازِ 

 شمرده می شود. 

، هرگاه بر  ]ربطی[   ا گزاره ی پیوندی، ی     []حروف ربط مرکب  ای آمیختهواژه هپیوند   -4,6       

آ درآید  فراکردی  پایه  سر  فراکرد  پیرو  را  گ سازدمی  ن  این  همیشه  .  پیرو  فراکردهای  ونه 

در  پویه   رساگر همانند   پیرو  فراکرد  فراز    ]مورد[فتاداین   هستند.  آغاز  در  خواهد  بیشتر 

   ، پس از فراکرد پایه می آید. ]چکامه[ اد  ولی گاهی نیز، به ویژه در سرو  بود.

 :بدینگونه اند    ]حرف های ربط[ی  برخی پیوندواژه ها

     هنگامی که  .......چونبا آنکه...... پیش از آنکه.......   آنجا که......

 هر چند....... چون که تر از آنکه.......پیش ....... آن دم که....... بدانسان که
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 هرگاه که   ........ زمانیکه  ....... تا ....... که بس  .......اگر

 هرگاه  .......افزون برآن که .......  تا بو که .......به سامه ی اینکه ....... اگر چه

 هرگه که  .......  کجا ....... جایی که  ....... به گمان اینکه .......اگر چند

 همان دم که  ....... از آن که  گذشته .......  چنان که ....... بجز که.......از آن روز که

 همانروز که  .......  مگر که.......  چندان که  ....... همین که ...... کهازآن

 و بس   ....نه ... .......چنین که   ....... بی آنکه  ....... اکنون که 

 که   ....... و بس.....نه  ......چو......پس از آنکه .......جز آنکه

  

پ    -6,5        پیوند فراکردی که  آید    پیوندی  یا گروِه    واژهس از    [ فعل   رساگرپویه ]متمممی 

 ش ها را دارد: شمرده می شود و یکی از این آرِ 

 ]غرض[ آرمان   - 4  ]علت[شوند   -3   ]وضع و حالت[ و چگونگی  جایگاه  -2  زمان   -1       

دوگانگی    -5      یا  تضاد[  همخوانی  یا  همگونیبر  -7   ]نتیجه[  برآیند  -6 ]تطابق  و  و   ابری  ]مقایسه 

  ]شرط[  سامه ـ 10  - ]استثنا[ کردن اجد  – 9     ] الحاق[  پیوستگی          تشبیه[

 

موشکافانه ی فراز    ]تجزیه[جداسازیاست و با    ]اعتباری[بیگمان  پشتوانه ییاین رده بندی        

 ها و آرش آنها شماره ی این بخش بندی را بیشتر از این می توان کرد. 

  

 زمان :   -6,5,1     

 چون:          

   تیرگی نپاید.    <    خورشید برآید     <    چون        

 چو:           

 )حافظ( ماه نو بودی .      <  چو    >    حریف بزم تو بودم        
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 پیشتر ز انکه:         

 یارب از ابر هدایت برسان بارانی       

 )حافظ( زمیان برخیزم  چو گردی     ...... پیشتر زانکه       

 از آن روز که :        

 )حافظ آزادم.  .....من، از آن روز که در بند تو ام             

 کنون که:       

    )حافظ( نظر دریغ مدار. .....   ماه تمامی  .... کنون که           

 پیش از آنکه :       

   <بر کشند این سقف سبز و طاق مینا   .....    پیش از آنکه           

 )حافظ( منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود.              

 هرگه که :        

 )نظیری( صیدش کن.       طایر فرصت رسید   ....  همین که        

 هنگام آن که :          

 < گل دََمد از شاخ بوستان   ....   هنگام آن که        

 )عمعق(  رفت آن گل شکفته ] و در خاک شد نهان[         

 همان دم که:          

 وضو ساختم از چشمه ی عشق     ....   من همان دم که    

 ) حافظ( چار تکبیر زدم یکسره ] بر هرچه که هست[.   .....   

 ]وضع و حالت[ چونی و چگونگی  جایگاه،  -2، 5،  6

 چو :  –چون    

 نخواهم شمع کاشانه      ←  چو خلوت با میان آمد   

 ) سعدی (    چو دلدار می بینم        →     ستتمنای بهشتم نی    
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 ]علت[ انگیزه   -6,5,3     

 از آن....که :       

 به دیر مغانم عزیز می دارند  .....  از آن        

 )حافظ( آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست .  ←    که    →        

 چون :      

 ی رسد دست قدرتم به تمنا نم ←     چون              

 )سعدی(   صبر از مراد نفس به ناچار می کنم.   ←                

  

 ] غرض[ آرمان :    4، 5،  6     

 تا :         

   به باالی تو دست ناسزایان کم رسد    ←   تا             

   )حافظ(هر دلی در حلقه یی در ذکر یارب یارب است              

 تابوکه:         

 دست در کمر او توان زدن      ←  بو که تا             

 )حافظ( در خون دل نشسته چو یاقوت احمریم   ←             

  

  ]تطابق و تضاد[دوگانگی:  و همخوانی   – 6,5,5       

 هر چند:      

 ز سد جهت   غرق گناهم  ←   هر چند            

    فظ( )حاز اهل رحمتم.    ←  ] تا که آشنای عشق شدم[            

  

 اگر چند:       

 بسیار مانی به جای     ←   اگر چند           

 )فروسی(   هم آخر سر آید سپنجی سرای           
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      اگر چه       

 آب ُگل پاک است و خوشبوی    ←اگر چه          

    ) ویس و رامین(نباشد تشنه را چون آب در جوی   ←          

 با آنکه:       

 غم عشق تو جان من خست      ←  با آنکه        

  )لیلی و مجنون( از بند غمت نمی توان رست     ←          

 چندانکه:       

اقرار    ←  چندانکه         ارادت است و  این شوخ دیده را عداوت     ←مرا در خدا پرستان 

    ) گلستان(است و انکار 

 ]نتیجه[ برآیند:  -6,5,6        

 تا:       

 دلها گذار       →     عمر به خشنودی          

  ) مخزن االسرار(  ز تو خشنود شود کردگار    ←   تا          

 چنان ...که :        

 از مردنت ]عرفی[  بعد     ← که       →   چنان ... با نیک و بد سرکن          

 )عرفی(به زمزم شوید و ]هندو بسوزاند[     مسلمانت         

 

   ]مقایسه و تشبیه[ :نجی و همسانگریهم س -6,5,7     

    بدانسان که :         

 برمن        ←  که     →    بدانسان.... سوخت چون شمعم           

  )حافظ(  فغان کرد  بربط   گریه و   صراحی             

      چنانکه:        

 روی دریا بامدادن    ز    ←  ه ک  چنان            

 )منوچهری( خیزد ماه بهمن بخار آب               
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 ] الحاق[  : پیوست -6,5,8           

       نه ... و بس             

    و بس     من بر آن گل عارض غزل سرایم   ←     نه             

 )حافظ(  عندلیب تو از هر طرف هزارانند      که            

 

 و بس    ←    منم ُخّرم      ← نه  -    ز آتش وادی ایمن         

 سود گرفتن[ -]قبس= آتش گرفتن ) حافظ(   موسی اینجا به امید قبسی می آید          

  

 :  افزون برآنکه          

  .هم هست ]خطرناک[سیجناک  اینکار سودی ندارد  ←  افزون برآنکه          

 ]استثناء[ بودن جدا   -6,5,9        

 ]اال که [که:  مگر         

 ُمهره ی مهر تو نریزم    من            

   )سعدی(    بریزد استخوانم   ←     اال که           
 

 بجز از ...که:          

 شد محترم از ُحرَمت می      ←   تاک که     ← بجز از ..            

   ()یغمازادگان را همه فخر و شرف از اجداد است            

 مگر :         

 ض پذیرد ]هیهات[ خاطرات کی رقم فی             

   )حافظ(  از نقش پراکنده ورق ساده کنی  ← مگر           

 ]شرط[سامه  -6,5,10        

 اگر:        

 گر دست دهد خاک کف پای نگارم              

   )حافظ(بر لوح بصر خط غباری بنگارم      ←              

جمله ی شرطی[سامه یی  چون فراز        ه  د، جای آن است که از آن ب گونه های بیشتری دار  ] 

    گستردگی گفتگو کنیم.
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 سامه ییفراز   
 ]جمله ی شرطی[      

 

 

آن است که     فراکرد پایه   ،  ] جمله های مرکب شرطی[سامه یی    خته ی آمی  در فرازهای   -.    7        

  سامه که در فراکرد پیرو می نمود چم آن است.  سامه می آید و خواست گوینده باز  در پاسخ  

«   سامه  دربرگیرفراکرد  »  به چمی    ، رساگراین  پایه است.    فعل[ متمم    ]پویه    رساگر   آید همانندــ  

    :زیر آورده می شود ]مفاهیم[ دریافته های برای بازنمود یکی از ]فراکرد متضمن شرط[

    ] بیان امر محال[ گفتن کار ناشدنی   ، ]احتمال[   هگمان  ،   ]فرض ساده[ سادهانگار       

این   -انگار ساده    -7,1      شرط[    سامه  پویه  به رویداد  نگرش]مورد[ فتاد  در  باشد]فعل  ،  نمی 

    هست یا خواهد بود :پویه ی پایه بوده، رویداد  شوند تنها می گوییم که پیش آمدن آن، 

 زینسان کنند   دلبری     گر      شاهدان                      

   )حافظ( را رخنه در ایمان کنند   نزاهدا    ←                        

                                                           ............ 

 ناخوش آواز    خدای این حافظان                     

   ) سعدی(اگر ساکن بخوانند  →    بیامرزاد                      

                                          ----- 

 گر تو زین دست مرا بی سروسامان داری                     

   )حافظ( من به آه سحرت زلف مشوش دارم     ←                     

                                       ------ 

 دستش نگیرم  ←  به تیغم گر ُکَشد                    

 )سعدی(  نت پذیرم  م       ←  وگر تیرم زند                    
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گونه یی  نادان نمایی است، بدینگونه   ] فعل شرطی[ سامه یی  پویه  در ]فرض[ گاهی انگاشت          

 گونه یی پافشاری   می گوید تا ]شرط[سامه که گوینده آن را بی گمان می داند، ولی به گونه ی 

 برای فراز پایه باشد:   ]تأکیدی[

 نگردد     دیگر    خدا   حکم    اگر                    

    )ویس و رامین( به اندُه خوردن از ما نگردد     ←                   

  

را      ]فعل شرط[   ویه سامهپ  رویداد  گمان  ،  گاهی افزون برانگاشت  –  ]احتمال[  گمانه    -7,2        

 :  ی نمایدبازم  را   ]فعل شرط[سامه    پویه  فراکرد پایه برآیند رویداد   . در این فتادمی رساند 

 به تیغ       ← گرت بار دیگر ببینم                     

 )بوستان(  چو دشمن ببرم سرت بی دریغ                   

  

 ز گنج     برآید     تند بادی    اگر                   

   )شاهنامه(به خاک افکند نا رسیده ترنج      ←                     

  

بیان امر محال[کار ناشدنی  نمودباز   -7,3 سخن    رویدادی  از  [ی ]فعل شرط  سامه یی   پویه گاهی      ] 

  پویهرویداد    ]انکار[   نپذیرفتن  آماج گوینده    ]مورد[فتاد. در این  شدنی استن می گوید که انجام  

 آن است : بودن نا شدنی    ] توصیف[ بازنمود   ، یا پایه  ]فعل[

 چو آتش دود بودی    را   غم  اگر                

 ) شهید بلخی( جهان تاریک بودی جاودانه      ←                

  

 را خواهی دید   ]فالن و بهمان[ باستاروبیستار  ←   شت گوشت را دیدی اگرپ              

   ) امثال و حکم( 

   ) امثال و حکم(اگر خاله ام ریش داشت داییم بود .             
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 سامه یی یخته  آمساخت های  پویه در فرازهای   ی همخوان 

 [ مطابقت صیغه های فعل در جمله های مرکب شرطی]   

 

ها  ی همخوان     -.8        فرازهای  پویه  یی  آمیخته  در  شرطی[  سامه  های   ]مرکب  بسیار    ریخت 

 دارد: 

 می توان چنین سامان بخشید:   پویه پایه ساخت  را بر پایه ریخت ها این            

 پویه سامه گذشته ی ساده:      →   اده پویه پایه کذشته ی س  -1, 8     

 ]فعل شرط ماضی مطلق[                        ]فعل پایه ماضی مطلق[                      

 اگر قانع و خویشتن دار گشت               

 [ناسزا گویی  = ] تشنیع   ) بوستان(به تشنیع خلقی گرفتار گشت              

 

 :  ]ماضی بعید[گذشته ی دور   →     ]ماضی بعید[ گذشته ی دور  -8,2     

 اگر دیده بودی که چونست حال                

 ) بوستان(   نیاورده بودی حدیث مالل                  

 

    : ] ماضی استمراری[  همارگیگذشته ی    →   ]ماضی بعید[گذشته ی دور  -8,3     

         رفته بودم       اگر می آمد                

    ]ماضی استمراری[ همارگیگذشته ی    →    ]ماضی استمراری[ همارگی  گذشته ی  -8,4     

 )امثال و حکم( قاضی نمی شد  اگر خر نمی بود               

 ) امثال و حم(روزی یک قبا می دوخت   اگر سوزن خیاط گم نمی شد             

ــ  فارسی کهن تا سده ی هفتم به ساخت ویژه    نثر[ ]نظم و  در سرواد و اسرواد     روش   این       

 گفته می شد بکار می رفته است: ]وجه شرطی[یی که گونه ی سامه یی  

   )بلعمی(  برفتمیتا سد یأجوج و مأجوج   نبودیاگر بیم عمری              

  ) بلعمی(  در گذاشتیاز آدم   در گذاشتیاگر خدای گناه از کسی              

  ) سمک عیار (   آویختمیباتو در    دانستمی اگر من میدان داری             
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 روایی داشته است :  گونه  در سروده های سده های پسین نیز این          

 پای بند طره ی او  نشدی اگر دلم                 

 ) حافظ( کی اش قرار درین تیره خاکدان بودی                

  رقم  زدیبه شیوه ی حافظ گر دیگری               

 )حافظ(  آمدی مقبول طبع شاه هنر پرور                 

اول    ساخت نخست کس َرَمن   و در برخی از نبیگ های پیش از سده ی هفتم،              ]صیغۀ 

 :به دو گونه آمده است  شخص جمع[

این بندیان با    و  نی رسیدماتا زود به خدمت شاه    برفتمانی اگر شایستی همه به یک بار           

  )سمک عیار(  ببردیمیخود 

  ]ماضی بعید[گذشته ی دور   →  ]ماضی استمراری[ )پیوستگی( همارگی  گذشته ی  -5،  8       

 بودند ویران نمی شد   اگر این خانه را استوار ساخته              

این        ن   گونه در  از  برخی  پایان هر دو ساخت» یای«نیز  به    ]تردید[دلیدو   ویسندگان کهن 

 می افزودند:  

   ) سمک عیار( نداشتندی او را بی بند و زندان  بودندیاگر به دشمنی آورده               

   ] مضارع[ کنون →    ]ماضی نقلی[پی دار  گذشته ی  -8,6     

   کشته یی خود   اگر بار خارست               

 و حکم[  ]امثال  رشته ییخود   وگر پرنیان است                 

 ] ماضی مطلق[  ساده یگذشته  →    ]مضارع[ کنون   -8,7       

 اگر پارسایی سیاحت نکرد                 

   )بوستان(مرد    نخوانندسفر کردگانش                

 اگر سالکی محرم راز گشت                  

   )بوستان( بر وی در بازگشت  ببندند                

   ] ماضی نقلی[ پی دار  گذشته ی   →       ]مضارع[  کنون  -8,8     

 داستان کهن   خوانده ییاگر                 

 ز سر تا به بُن این سخن   بدانی              
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  ] ماضی التزامی[ وابسته یی   گذشته ی   →     ]مضارع[ کنون  -8,9     

    ) امثال و حکم(  شدمی کیکیش را یدک    داشته باشداگر دو بز                 

 

   مضارع التزامی[ ] وابسته یی   کنون →    ]مضارع اخباری [  آگاهی کنون  -8,10     

 . می شمارد، ایشان را بیگانه نباشد خشنود  اگر کسی از خویشاوندان                

 

 [ ماضی مطلق  ] گذشته ساده   →     ]مستقبل[آینده   -8,11     

   ) امثال و حکم(  خواهی دیدفالن )کس یا چیز( را هم   دیدیپشت گوشت را  اگر                

  

  ی[l]مضارع التزا وابسته یی کنون →    ]مستقبل[ آینده  -8,12     

 .خواهم گفت  اگر بپرسند،                  

  

        ] ماضی مطلق[گذشته ی ساده  →    ]امر[ ، فرماندستور  -8,13     

 تیز  برفتند گر آن باد پایان                  

     )بوستان(بخیز  تو بی دست و پا از نشستن                  

 اگر سایه ی خود برفت از سرش                  

  )بوستان(  پرورشتو در سایه ی خویشتن                   

   [نقلی ] ماضی   پی دار گذشته ی   →   ]امر[فرمان   -8,14     

   چون مردان  آمده یی اگر از خویش بیرون                   

    )سنایی(  باش آسوده ] که دیگر سفری نیست ترا[                 

    ] مضارع اخباری[ گزارشیکنون  →    ]امر[ فرمان ـ  دستور  -8,15     

  کن.  دلی شاد  توانی اگر می                   
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  ] مضارع التزامی[   ( پیوسته یی همارگی )نون  ک   →     فرمانـ دستور – 8,16     

 ستیز  گیرداگر دشمنی پیش                   

 )بوستان(   بریز  خونشبه شمشیر تدبیر                     

   ) گلستان(  کندهنی شیرین  برآید گرت از دست                   
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 بخش چهارم
 در[ ]مص ستاک  پسوند     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 198 

 

 ُجستاری از دیدگاه دگرگونی در کارنامه ی زبان   

 

به   ]مصدر[  یا )بن واژه(   (1)ستاک    هن ترین سخنی که در نبیگ های فارسی از پسوند ک       

 است .   »المعجم فی معایبر اشعار العجم«که نگارنده یافته است، در نبیگ میان آمده، تا آنجا

 و آن نونی است مفرد که در افعال ماضی   –» حرف مصدر  شمس قیس رازی می نویسد:

 «.  (1)چنانکه آمدن و رفتن معنی مصدر آرد  
 

 است.  «نون»   کواژتتنها  ستاکدر نگر شمس قیس پسوند  الدبراین       
   

 .  بازگفت شده است  همین باور   ینمایه های نوین تر گاهو در ب        

  

 

 

  

ــ   ــ ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بکار رفته است و آماج آن بخشی است    Suffixe   در پارسی در برابر واژه ی فرانسه یی   تازگیه  » پسوند« ب   ـ واژاک 1

 واژه یی می پیوندند تا از آن شاخه هایی بدست آید. (theme)  یا ماتک    (racine)که به پایان ریشه 

(cf. Leique de la terminologie linguistique.par Maroreauparis, 1943)  

کهن پارسی نبوده است. واژه ی پساوند را اسدی ) لغت فرس. چاپ   ه این چهره و به این چم در ادبسارب  این واژه        

در نبیگ های کهن    آورده است که بجز چمی است که ما می خواهیم.  ]قافیه[ ( به چم پساوند  155روی    -1319تهران .  

 واژه باپاره هایی که پیش و پس از   ی این چم باشد نیست چرا که آمیخته ی  دستور زبان عربی واژه یی که درست دارنده

برخی از نویسندگان واژه     آن در می آیند از ویژگیهای زبانهای هند و اروپایی است . در نبیگ های باز پسین عربی  بتُن

سابقه«  Perefixeو     »الحقه«را     Suffixeی    « به  قاهره     را  وافی.  عبدالواحد  دکتر   . اللغة  علم  اند.)  برگردانده 

برخی  172  -171رویه    -1941 و   )Perefixe   و سرنامه]تصدیر[  و     را  inffixe   را  ]حشو[  را    Suffixeبیهوده 

]کاسع[ و    نگارینرا    Affixeو     آشکار  العربیة  اللغة  نشوء   (. اند  اکتهالها ]مطرف[ خوانده  و  انستاس   -نموها  االب 

 .  (3رویه  1948قاهره،   -الکرملی

ما واژه های »پسوند « و    برد. از این رو   هیچیک از این واژه ها را در پارسی امروز به این چم نمی توان بکار      

    ار گرفتیم.»پیشوند« که گروهی از ادب شناسان و نویسنگان روزگار ما برای این دو چم برگزیده اند را بک

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 177 رویه – 1314چاپ تهران  -المعجم      (1
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 ... همچنین افادۀ معنی مصدری نیز کند  نون»    قاطع می نویسد:  نویسنده ی برهان            

 «  (2)....و آمدن و شنیدن   گفتن و رفتنهمچو  (دال ابجد باشد.تای قرشت و   )هرگاه بعد از

  نون و در براهین العجم می نویسد: » در اواخر افعال    ،سپهر نیز بر این باور است         

  دال فوقانی یا    تایبعد از    نون، و این  گفتنو    کردنمفرد ساکن افادۀ معنی مصدری کند. مثل  

  «  (3  )باشد...

 شمرده اند.   »دن«و   »تن«را  ]مصدر[ نشان  ستاکگاهی نیز         

نویسنده ی بحر الفوائد می گوید : » اسم مصدر)؟( آن است که تمام افعال ازو مشتق          

  «آید...  »تن«یا  »دن«شوند و در فارسی آخرش 

 جامی گوید:          

 دن  یا   تنآخر فارسیش       مصدر آن است کو بود روشن           

چم              فرس    ، به  اهل  زبان  به  آن  آخر  :    نون و    دالدر  . چون  و    دیدنو    خواندنآید 

 «   (4  )چون: رفتن و کشتن و خواستن...   نون  و   تاء. با آمدن

  

 

 

 

 

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8رویه   – 1259 –چاپ بمیئی    -برهان قاطع     (2  

 باب بیست و یکم در گزارش وات نون. – 1272چاپ تهران  –براهیم العجم      (3 

  –ماهشیدی    1223نوشته شده در    -در قواعد علم فارسی . نویسنده منور علی نامور به » اعظم«    –بحرالفوائد        (4 

 . ز آن نگارندها 1233نسخده دستنویس در 
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 میرزا حبیب سپاهانی می نویسد:        

و دومی را    تاییبا » تن « یا »دن« که نخستین را  فعل مصدر است و آن منتهی باشد     » بدان که اصل

 ( «. 1نامند) دالی

معروف آنکه صالحیت اسناد دارد به سوی فاعل .     ( می گوید: » مصدر2نویسنده ی نهج االدب )      

  نون این     و اگر  و نون زائده،   زائده یا دال  و نون  تاءردن... و آن در لغت فارسی مختتم باشد به  چون ک

رفتن و خوردن و شمردن و آنچه باقی است صورت صیغه ی ماضی داشته باشد ، چون     را بیاندازند 

در است و عالمت مص  تنزوایدالفواید که از تألیفات خان آرزوست ... مذکورست که»     و در  «...گفتن

بود که    شکفت دنو غیره در اصل    شکفتن و خفتن و رفتن در فارسی حال . پس    دندر فارسی قدیم و  

و   –قرب وقوع بدل و از جهت ثقل آنچه از نفس کلمه بود حذف شده   از جهت قرب مخرج و    به تاء   دال

دال و  بود    یاءبا    پس در ماضیی که  -گمان من آن است که آنچه آن را مصدر گویند مأخوذست از ماضی

باشد نون تنها   یاءو در ماضیی که بی    –: غلطیدن و چیدن و دیدن  آرند ، چنانکه  یاءمصدری با    نون

یکی را حذف کرده اند . و    دالو غیره . به سبب اجتماع دو  شنفتن و رفتن و کردن و زدن  آرند چنانچه  

احتیاج تقدیر  برین  و  کنند.  اضافه  ماضی  در  تنها  که  تواند  نباشد...  می  شدن  تحقیق    «محذوف  خان  و 

زیاد کرده اند. یا ماضی همان مصدرست   نون ( در مثمرالفوائد... می گوید که » در مصادر تنها  3نشان)

آرند   نونو    دال  بعض مصادر عربیه که فارسیان تصرف کرده اند!آن حذف کرده اند. لیکن در    نونکه  

در مصدر اصل باشد.  دال  . و از این دریافت می شود که  رقصیدن و طلبیدن و طلوعیدن و غارتیدنمانند  

بود به سبب جمع دو دال یکی حذف کرده اند . و در کلمه یی که فوقانی   دالو در کلمه یی که آخر آن  

اند. لیکن این در    بدل کرده یکی را  تاء را به    دال  تاءو  دال  ( به سبب قرب مخرج  1بود) حذف نموده 

در آخر ماضی زیاد کرده اند  نون  مصدر اصل افعال بود. و اگر گویند که    صورتی است که نزد فارسیان

 الزم نمی آید. و نزد مؤلف همین صحیح است...«.  این معنی

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 67رویه  -1324صفهانی. کتابخانه ی تربیت تبریز دبستان پارسی. میرزا حبیب ا     (1

 35رویه  -1919نهج االدب . نوشته ی نجم افنی خان صاحب رامچوری . چاپ لکنهو      (2

آماج همان خان آرزوست      (3  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

    یعنی وات تاء باشد.     (1
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می نویسد:» مصادر فارسی به دو گروه تقسیم    (2)غالمحسین کاشف در دستور زبان فارسی 

است و مصادر    تن   -مصادر دالی . مصادر تائی را عالمت  -2   مصادر تائی  -1   شده اند:

   «. دن –دالی را نشانه 

 

ا تنها  رستاک  نشان   ی ارسی برای دبیرستان ها« گاهفتور زبان نویسندگان » دس         

دانند:   »ن« می   

 

« و گاهی آن را  (3)  بکار می بردند..  »ن«را با   ]مصدری[ی ستاکگونه ی   در گذشته »       

و   دالو  نون و تا  آن است که در پایانش    ستاک  می شمارند: » نشان  »دن«یا   »تن«با 

. «(4)باشد ..نون   

 

 * * * 

  

دانسته می شود    آنچه گذشت چنین  باراز  پسین واژه یکه در  پاره ی  ،  ]مصدر[ستاک   ه ی 

پارسی   یا دوگونه  دو  نویسندگان دستور زبان  اندگونه سخن  برگزیده  این   باور را  برخی   .

 می شمارند  » دن«یا   » تن «می دانند و برخی دیگر آن را  »ن« تکواژ  پاره را تنها 

 آنچه در این نوشتار گرانیگاه سخن ماست این است که :         

 ؟  »تن« و »دن« است یا  »نون«ارسی تنها وات ستاک )بن واژه( در پ  پسوند    -  1     

 پسین پایه کدام است؟   در گونه ی   -2     

 ؟  چیست یکی به دیگری   جایگزینی چگونگی     -3     

  

 

 

 

 

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
   

 126 -125رویه های  –ماهشیدی   1328چاپ اسالمبول . مطبعۀ شمس      (2

خورشیدی   1329تهران    –کتابخانه و چاپخانۀ مرکزی    –برای سال سوم و چهارم دبیرستانها    -دستور زبان فارسی      (3

   37رویه 

   123همچنین پوشنه ی یکم. برای سال یکم و دوم . رویه      (4
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 هند و اروپایی در زبان ک ستا

   

نبوده    ]مصدر[  ستاک    ( 1)به نگر می رسد که در زبان هنباز تیره های هند و اروپایی          

دارا نیستند     بازنمود چم ستاک   ویژه یی برای    ]صیغه[ ساخت همه ی زبان ها     پایه از     است.

  در زبانهای نزدیک   ی[]حتبیشا  و ساختمان واژه    ساخت باشد  چگونگی  که این  و در جاهایی

     و همسایه نیز با هم  همخوانی ندارند. 

ست که  بان این ز   گی ویژ  برآیند     هند و اروپایی،  در زبان بنیادین  ساخت  یافت نشدن این         

  ونکه تنها   .واژه را نداشتند    ]کلی[وهمادی    رسا  ]مفهوم[دریافته    های گویا برایساخت    در آن  

را دارا بوده  گوناگون واژه  نشانگر چگونگی های    ] صرفی[«  اژی» ساختو ویژه ی  گونه های  

   (2) .است

  

 

 

 

 

 

 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. »هندو  زبان »هندو اروپایی« زبانی است که شالوده و سرچشمه ی زبانهای گوناگون هند و اروپایی بوده است     (1

  از هم سنجی  . زبانشناسان، است بنمایه یی از آن بدست نیامده  اروپایی« را یک زبان انگاری می دانند، تا کنون هیچ 

گرفته باشند، واژگان، هنجار، و    یک پایه و بن دارند و گمان برده می شود که از زبانهایی که با هم خویشاوندی

یران شده  . همانند این می ماند که ساختمانی از روزگاران کهن وا در می یابنددستورها و سامان  بنیادهای این زبان ر

بنمایه ها و      از روی این  را آن ]تقشه[ ساختمان ی شکسته ی آن برجا باشد،  رهنامهو   باشد ولی کارمایه های خرد

 آن ساختمان را از نو بسازیم .    و از روی رهنامه ی بنیادین ، با همان کارمایه های شکسته ی بدست بیاوریمبنچاک های 

2)     A. Meillet, Introduction a l’etude comparativedes langues 

 Indo-Euro peennes. Paris, 1937, P. 280- 

 



 203 

 

 

ساخته  ناوابسته  در هر یک از زبانهای هند و اروپایی به گونه ی آزاد و   ساخت ستاک        

سا رو  این  از   . است  شده  پرداخته  این  و  و    ]حتی[بیشا  ساختختمان  هند  کهن  زبانهای  در 

تنها در یونانی باستان  اروپایی یکسان و همانند     با   ستاک    پسوند  گونه های  یکی ازنیست. 

  یافت می شود   که در زبانهای ودایی و اوستایی  dhyai–به    ]مصدر مختوم[ی  پایان   ستاک  گونه ی

است. تو   همانند  نمی  این همانندی  بودن  با  و  ان  ولی  ها  این گونه  استواری گفت که  با دل 

 ( 1)  .در زبانهای یاد شده با هم در پیوند هستند روش ها

  ( 2)با این پسوند ساخته می شده در زبان یونانی و زبان آریایی     که  ]صیغه یی[ساختی          

  .در[]مصستاک    و دیگری در    ]امر[فرمان   گون داشته است: یکی درکاربرد گونا   دو چم یا دو 
(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1)     A. Meillet et J. Vendryes, Traite de Grammere compare des langues 

classiwues.2em edition Paris.1948 pp.339-342 

یرانی« به زبانی گفته می شود که از زبان هند واروپایی جدا شده و ما در زبانهای  »آریایی« یا »هند و ا      (2

فارسی هخامنشی    –آریایی هند)ودایی    ( باستان  ایرانی  زبانهای  بوده    –سنسکریت( و  اینها(  اوستایی و جز 

ز آن به دستور و  بنمایه و بنچاکی در دست نیست و تنها از هم سنجی زبانهای جدا شده ا   است. از این زبان نیز

     ساختمانش می توان پی برد.

3)    E. Benveniste, Origines de la formation des noms en Indo-europeen. 

Paris, 1935, P. 132 et suiv.  
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   در سنسکریت  ستاک

ه  بنمای ترن زبان هندی از شاخه ی هند و ایرانی است یکی از  درزبان ودایی که کهن           

و چیرگی یافته بگونه  گسترش    بوده است. این پسوند اندک اندک  -tu-  ستاک  پسوند    هایــ  

گزاره    پاره ی  این   . (1  )شده است  tum-  پسوند    ریخت یگانه   یی که در سنسکریت کمابیش  

 .  (accusativf) در چگونگی رایی  ]متعدی[گذرا   است از پسوند 

چم   Ji  ریشه ی   از  Jetumمانند ژتوم          دادن    به  آوردن    شکست  در  پا  از    )هم (1)و 

که در    (4)و اوژیدن در پارسی   ( 3)در پهلویاوژتن  و    ( 2)در پارسی باستان  -Janریشه ی  

»شیر استآمیزه  مانده  بجا  ریشه  ( اوژن«  از  کرتوم  گرهیتوم    KR    و  و  کردن  چم  به 

Grahitum   از ریشه یgrah .به چم گرفتن و جز اینها  

 

 در پارسی باستان   تاک  س        

در        ساخت ستاک   شته های شاهان هخامنشی است ،  نب در پارسی باستان که زبان سنگ        

  پویه هایی   برای  ستاک  . بدینگونه که    (5)است    ]فعل[پویه    یک پیرو    رفتهبه کارکه  هر فراز  

   می نشیند      عول[]مفپوییده  بجای    باشد    شایستن  و   یارستنو    فرمودنکه دارای چم هایی مانند  

 است. tanaiy-همیشه   ستاک پاره ی پسین در این چگونگی  

پا        از این  یی  آمیخته  یکی    ره خود  است:  که    بن  دو بخش  دیگر   -tan–آن  -    باشد و 

aiyی که شناسه  (Desinence) برایی  واژه در چگونگی  (datif)  ( 6) .تکین است 

 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1 )     Jules Bloch, J’Indo-aryen. Paris, 1934, p .25     

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1)     L. Renou, Granmmaaire sanskrite elementaire. Paris, 1946.p.71  

2)     Gf.R.G. Kent, Old Persian,1950, p.184 

3)     H, S. N yberg, Hifsabuch des Pehlevi, t.11, p167. 

 76. رویه 1259برهان قاطع. چاپ بمبئی .     (4

5)     A. Meillet, Grammaire du Vieax-prese, 2eme edition, paris. 1931.p252. 

6)     Cf. Meillet, op.c, p.220-R.G. Kent, Old Persian, p.77 
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 در زبان اوستایی ستاک        

 

از زنجیره ی زبان هایی که به پارسی امروز    آنسان که پیداستیی  اگر چه زبان اوستا      

پارسی   با  است که  ایرانی  از زبانهای کهن  یکی  که  آنجا  از  ولی  است،  کنار  بر  می رسند 

در این زبان نیز بایستگی دارد. یکی    ستاکنگاهی به ساختمان    ،باستان نزدیکی بسیار دارد

   و برابر  tna–است که از بن هند و ایرانی   -Onaاز نشانه های بن واژه در زبان اوستایی 

   در پارسی باستان است.tan-  » بن«

 

 

 در زبانهای ایرانی میانه   ستاک     

 

برگرفته و شاخه ـ  به زبان هایی گفته می شود که از زبانهای باستانی ایران    ایرانی میانه     

در سرزمین    ]میالدی[   ه ی نهم زایشی تا پیرامون سد  ]میالد[ایش ز  از   از سیسد سال پیش  های آن

ب یا  ایرانی  پیرامون رواگ خشهای  زبان شناسان   ]اما[ پن     .و کاربرد داشته است  ]رواج[ های 

، ونکه گامه ی ویژه یی  را درنگر نداشتند کاربرد این زبان ها  زمان  تنها    ]مورد[فتاد  در این  

نیز  زبان    ]تکامل[فرگشت  از از آندررا  اند که یکی   ساختواژه   رهاکردنگامه ها     نگریسته 

 ] حذف جزء صرفی از آخر آن[ از پایانه ی آن    ]صرفی[ساختواژی  بخش    زدودن  و   برای نام ]صرف اسم[

 .است
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 زبانهای ایرانی میانه  بر می رسیم.  از دسته  در سه زبان   را ستاکریخت پسوند اکنون 

  

 در زبان پهلوانیک  ستاک 

  

د         یا  از پهلوانیک  برخی  زبانزِد  پارتی«زبانشناسان   ر  زبان  در    (1)»  که  است  زبانی 

  نیمروزی  پهلوی   پارسیک یا   نبشته های شاهان ساسانی در برابر نوشته هایبرخی از سنگ

شده    برگه های یافتهو در بخشی از    ،بدست آمده در اورامان  ]قباله[  ی   نـََوردهو در        [جنوبی]

تورفان، نوشت دربر  در  مانیگیرنده  آیین  دینی  کار    ارهای  در رفتهبه  پسوند  است.  زبان    این 

باز مانده ی همان    گونه  دید می شود . این هر سه    ذنو ـ و ـدن   ـتن  ی:  ستاک  در سه گونه  

که در آنها پیش  است   ستاک هایی ویژه ی    دن  پارسی باستان است. گونه ی   tanaiy–پسوند  

پسوند،  این  از  از  »ن«تکواژدو  یکی  و  شده  »ر«  گونه  آورده  درفتاد   نیز   «ذن»  باشد. 

 .(3)بوده باشد  (2)  واکدار تکواژ  ش از آن یکبکار رفته که پی ]مواردی[هایی

 برای نمونه:   

Didan   = dydn        دیدن   

Amastan = mstn         ویران کردن 

Amvardan = nwrdn       گرد آوردن

  

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1)     R.G. Kent, Old.Persian, p.7 

به کار رفته است و ما نیز آن را    Voyelleزبانزدی است که در ادبسار کهن  پارسی درست به چم  واکدار      (2

 به همین چم به کار می بریم .  

3)     A. Ghilain, Essai sur la langue Parthe, Louvain,1939, p94 et suiv  
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 مانوی در پهلویستاک  

نوشتار       نیز  در  است  ساسانی  پهلوی  زبان  به  که  تورفان  در  آمده  بدست  مانوی  های 

 دیده می شود. چنانکه در گزاره های زیر:   تن و دن  گونه ی  به هر دو  ستاک  پسوند 

 نوشتن   ]کتاب[ نبیگ   یا:  نبیشتننبیگ   

 نگاشتن یا نخشی  :نگاردننگار   

 کردن گهی آ و  دنیا فراخوان :  خواندنخروه   

 ( 1)است   دنـدیگر فرازدو و در  تن ــ  ستاکیپسوند    در فراز نخست 

 

   ستاک در پهلوی زرتشتی 

پایان می پذیرد که از همان پایه    «تنـ   »به پسوند  ستاکدر نوشته های پهلوی زرتشتی        

با  tanaiy–ی   استپارسی  آمده  که    ( 2.)ستان  دانست  ها  بیشینه ی     باید  نوشته    ستاک  در 

به   پهلوی  است   ]ثبت[آگاشته   آمیختهگونه ی هزاورش  های  ب   شده  واژه ی   که  نگونه  ی د .    بن 

 (theme)    وپاره آرامی  این  یستاک ی  گویش  در  است.  بی هم چگونگی    پهلوی  و    یشه 

     است.  « تنـ»   یپسوند ستاک  ]استثناء[ِسگـِرتـِش 

   را   بنیادین پهلوی   ساخت  ، درست  ساخت یک    ستاک هاو    پویه هاهمه ی    کم و بیش   پن           

تنها با پسوند  یا  هست که    ستاک   پسین که پهلوی ناب است چند    ستاک های  دارد. از میان  

از آنها برجای مانده است . این    «دنـو    تنـ»پایانی    گونه ی به کار رفته و یا هر دو    «دنـ»

 چنین اند :  ها  پویه 

      (3) ــ کندن   ــ ماندن  افگندن  (هم آمده است  خوانتن)که بگونه ی  خواندن  

              

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ

 بخش از یادداشتهای پانا دکتر یار شاطر بهره گرفته ام. در این      (1

                                                      308 2)     C.Salemann, Mittel persich. Grund. D Ir. phil,3, p          

 3 )       Grund. De.ir.phil.1,5,p326-530-Blochet, Etudes de Grammairepehlevie               

, Paris,p.184-114 

  .هر چهار واژه ی باال در بن مایه ی نخست و تنها دو واژه ی پسین در بن مایه ی دوم آمده است
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 در زبان ُسغدی ستاک 

 

ی           زنجیره  از  که  است  میانه  ایرانی  های  زبان  از  یکی  نیز  ُسغدی  فرگشت  زبان 

پارسی  به  که  جداست.  زبانهایی  ُسغدی   امروز می رسند  به    ستاک  زبان  یافته    « تنـ»پایان 

ازندارد های  ستاک .  همانند    گونه  هم  یکی  زبان هست  این  در  مرخم[بریده  ستاککه   ]مصدر 

خواهم ــ  :    پویه های  پارسی است که پس از    ستاک  و کار برد آن درست مانند  پارسی است  

 .  خت، توانم رفت، باید کاشتخواهم ساو مانند آنها می آید. مانند شاید ــ باید  ــ توانم

در      «ستاکنام  »که برابر است با    هست  اک «  »  به    بریده  ستاکگونه یی  در سغدی        

   (1 )  خوراک، و پوشاک و نوشاکپایان یافته به همین پاره، مانند  ،  پارسی

 در پازند  ستاک 

پازند           زی نوشتارهای  در  ایرانی  گویش  با  هزوارش  های  واژه  های  بازگفت  نوشته  ر 

با دبیره ی اوستایی و با گویش نوین تر    استزگفت برخی از نوشته های پهلوی  پهلوی، یا با

وی  آنها همیشه نوین تر از نوشته های پهل  گردآورینوشتن و .  و به هر روی زمان  و آشناتر 

است. اسالم  از  پس  های  سده  در  دری    ستاکپسوند    و  پارسی  مانند  ی  درست  دوگونه  به 

 آمده است.         دن «و  تنـ»

 پازند را در اینجا می آوریم: ستاک   برای نمونه چند  

 سپردن  اوسپاردن:  ــ     

 اوزودن : افزودن  ــ    

 گردآوردن  انباشتن :ــ     

 ازاردن : آزردن  ــ     

  (2 )آگندن : پُرکردن ــ    

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1 )     Cf. Benveniste, Essai de grammaire Soghdienne.t-l1 Paris,1929,p. 53-57              

2)     E.Sh. Dadabhai Bhrucha, Pahlavi-Pazand-English Glossary, Bombay 1912 
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 است تن«ـ پایه »

 

تنها      در زبان پارسی ستاک    از آنچه که گذشت این برآیند به دست می آید که پسوند          

است   «تنـ  »افزوده شده باشد، ونکه پایه آن  ]فعل مضارع[پویه کنون  نیست که به پایان      «ن  »

همیشه به  (  datif)   تن بوده و در چگونگی برایی   «-tan»  آن در پارسی باستان    بنمایه  که

 به کار رفته است.  tanaiy–گونه ی  

پسونددرچرخه های پسین درپی دگرگونی که در        این  داده  از  پارسی رخ  واکهای زبان 

 مانده است.     به جا  واژه  بن  افتاده و همان  aiy- ساختاری پاره ی 

  

 

 است  ستاکی  »ت«  »ت« گذشته جدا از

پنداشته اند ، بیشتر آنها نوشته اند که با برداشتن    »ن«را تنها    ستاک  کسانی که پسوند          

ناپیدا  ساخت»  ،ستاکاز    »ن«    گذشته بدست می آید و پویه    از    غایب[صیغه ی مفرد    ]  «تکین 

 گذشته یکی دانسته اند.   زمانوستاک را در  ]صامت[  »ت«  همخوان بدینگونه 

  ]ماضی مطلق[ در گذشته ی ساده  «د یا »  «ت  که همخوان »  نیز درست نیست  گمان  این         

تصریفی[  یساختواژبخش   نام  ]جزء  پوییده  به  وابسته  است که نخست  مفعول[دیگری  و   ]اسم  بوده 

 رفته است.  گذشته بکار   زمانسپس در 

سه بهر    ]ترکیب[   آمیزه یی از  در پارسی امروز  ]ماضی مطلق[ گذشته ساده    ساخت   الدبراین       

 است :

   هپوی    بن    -1

    صفت مفعولی[جزء صرفی  ] زاب پوییدگی   بخش ساختواژی     -2

 [استن  ]معین فعلاستن    یاریگر پویه    -3

 گذشته بدست می آید.  ی   پویه  بن   پاره ی نخست  دو  و از آمیزه        
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 «د » و  «کر»  پدید آمده از پاره های سه گانه ی   «کردم» برای نمونه واژه ی        

 .  (بودن) به چم  پویه یاریگر   « ام» ( و تن  ) جانشی 

ساختمان           اینجا  در  چکیده  زمان    پویهچون  همین  به  نیست،  گفتگو  ی  زمینه  گذشته 

   بریده   ستاک بسنده می کنیم و تنها یاد آور می شویم که بیشتر واژگانی که در پارسی امروز  

مرخم[] مانند:  مصدر  شوند  می  و   خوانده  و    گفت  و   ساخت  اینها..      رسید   پرداخت  جز  و 

اینگونه واژگان     نیامده اند،  بدست «    ن  »با برداشت  ستاک   از و   می باشند    ی پوییدگی فروزه  

    .شمرده شوند] مصدر مرخم[  بریده  ستاک نباید 

 

 دن« شده است » ـتن« در برخی زمینه ها » ـ

پارسیک(    -وی )پهلوانیک در دگرگشت زبان پارسی باستان به پهل  تن«»ـ  ستاکی پسوند         

به   ها  زمینه  برخی  است.دن»ـدر  شده  دگرگون  هنجار  برای     «  و  بازنمود  دگرگونی  این 

 ی نیست.  از گفتن یک پیشگفتار کوتاه گزیر  زمینه های ویژه ی آن

 

 در گونه های گفتار  ]تجانس[ آیین همگنی

]قانون همگنیفرسار  ،  ن هازبا  ]تکامل[فرگشتها در    آیین های دگرگونی تکواژه یکی از          

به کار می بریم . برابر    Assimilationفرانسوی    واژه  است. این واژه را ما به جای    تجانس[

آوای گفتار که در کنار هم یا در بازه ی نزدیک به هم باشند، برخی از   دو   ،]قانون[این فرسار

 . آن یکسان می شوند با  ]کلی[به گونه ی همادی  فروزه های یکدگر را به خود می گیرند یا 

  

 های آوایی و بی آوا  کواژت

(را  بی آواهمخوان )برخی از واکهای   که زمینه ی شناخت    ]مواردی[یکی از فتادهایی         

ها »تارآوا« ها که  که، در گویش دسته یی از بی آوا  فراهم می آورد آن استاز برخی دیگر  

آیند  ای  ج   ]حنجره[خشکنای  در   می  در  لرزه  به  آواهایدر  و دارند  بی  از    )همخوان( برخی 

 .  یگر این تارها آرام وبی لرزه اندد
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باشد          بایسته  شاید  نیز  نکته  این  آوری  ازیاد  آماج  زبانزد  در،  ]وات[«کواژت  »که 

است که از آواهای   ]صوت ملفوظ مستقل[    سته«  ناوابآوای گفته شده ی  »هر    ]منطقیان[،کـَرویزیان  

نویسان  دانشوران و دستور   ]اصطالح[واژاک  ه که در آنچ   الدبراین .  شودته  شناخ باز  دیگر گفتار 

   و پیشینیان ما نیز   ،به شمار می آید  ]حروف[ تکواژها  « خوانده شده است نیز بخشی ازجنبش»

را به همین چم گزارش کرده اند، چنانچه پورسینا فرموده است: » ... و یعنی    ]حرف[کواژت 

یسمع  ما  کل  ی    بالصوت،   بالحرف  نسخه  المنطق،  باب  شفا،  نبیگ   ( الحرکات«  حتی 

 دستنویس(. 

از     با لرزه ی تار آوا ها همراهند ، از این رو   ( Voyelles)    ]مصوت ها[ها  همه ی واکدار     

از   ولی  شوند.  شمرده می  آوایی  واکهای  )دسته ی  یا  ها  هاهمخوان  آوا    آوایی  برخی  (بی 

پ، ت، س، ش،  مانند مانند:    بی آواو برخی دیگر     ب، د ، ر، ز، ژ ، گ، و ،  هستند مانند:

 و جز اینها .   ک، ف، 

هاچون        تار  ییهمخوان  ی  لرزه  با  درگویش  از  که  تر  ُسست  هستند  همراه  آواها 

شوند   همخوانهای می  گفته  های  گاهی    ، دیگر  »نرم«    همخوان  را     و  ( douce)آوایی 

 نند.  نیز می خوا(  dure)  بی آوا را »سخت«  همخوان های

 

  در آوا  ]تجانس[همگنی 

در   ]صامت[همخوان واکها یکی آن است که هرگاه در واژه یی دو   همگنیاز گونه های        

آوای    ، باشد  آوا  بی  دیگری  و  آوایی  یکی  که  باشند  یکدیگر  دومی   نخست  تکواژ کنار  بر  ین 

خود دگرگون    ]هم مخرج[  برونگاه  هم»آوایی«  خواهد داشت و آن را به همخوان    ]اثر[هنایش 

 می سازد .  

،  دگرگون می شود«  ب»به    ]مصوت[واکدار آوایی یا  در کنارهمخوان  «پ»برای نمونه         

 . «دبه ت »و  «ژبه ش »ـ  «زبه    س »ـ  «وبه  ف »ـ  «گبه ک » : هم چنین 

  

    ستاک واکهای پیش از پسوند 

ستاک آورده می    از پسوندکه پیش    هایی راکواژ ت شماره ی     دستورنویسان برخی از        

 دانسته اند.   « یازده  شوند »
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نویسند:          می  پارسی  زبان  دستور  از عالمت مصدر  نویسندگان  قبل  همیشه  که  »بدان 

) دستور زبان    یکی از یازده حرف زمین خوش فارس یا شرف آموزی واقع خواهد بود...«

 ( 60رویه   1329دبیرستان ها  4و   3برای سال   –فارسی 

  «ژ  و   ت »  تکواژ  را سیزده می داند و دو  تکواژها  شماره ی این    نهج االدب   نویسنده ی       

را نمونه می    آژدنو برای دومی گویش    ستدنمی افزاید که برای یکمی واژه ی    را بر آنها

  مخصوص   ف    -ش  –س    –» از این حروف سیزده گانه چهار حرف خ     آورد و می گوید : 

 (  16رویه  –) نهج االدب خر آنها تا و ن بود« که آ   به مصادری است

از      که  است  این  لغزش  ی  پایه  هست،  لغزشی  گفتار  دو  هر  این  نوشتار   در  ی     شیوه 

 ها نیاورده اند.   کواژتیب خورده و جنبش ها را در شمار پارسی فر

حقیقت[بدرستی        سیزده    ]در  سه  کواژت از  ، ت  » تکواژ  نامبرده  م   ، درستاک   هرگز   «ز 

که    ستدن و    آمدن و    زدن در واژه های     نمی گیرند.  ی جا  ستاکی پارسی پیش از پسوند    های

که    تکواژی  ها پیش از پسوند است ،    کواژتگیری این  یهر یک نمونه ی یگانه یی برای جا

  ناوابسته یی   تکواژ   است که خود    « زبر  »یا  «a»    ]مصوت[ واکه ی جای دارد  «دن»پیش از  

 شمرده می شود.  

نمونه  «آژدن»در واژه            تنها  نیز   «  ژ»    همخوان  برای     که  ،  است  همین گونه است 

: آجده   بگونه ی  ) در برهان قاطع این واژه  است .  ]ثبت[آگاشته  آمده  همانندرا    آژدهچنانکه برهان قاطع  

 (.و آژیدن و آژندن و آزدن نیز آمده است 

واکدارهای    ده بیرون می رود. ولی برخی ازنامبر  کواژتسیزده  ازشمار  کواژت پس چهار       

از      ]مصوت[ این رسته  ستاکپیش  به    را در  آنها را  اند که چون    ی بجا  تکواژهای  نیاورده 

  ، می گیرند   یجا  ستاکی  که در زبان پارسی پیش از پسوند  تکواژهایی  مانده بیافزاییم رویهم  

 چنین می شود: 

 ن .  -ف -ش -س -ر  –خ  : ]صامت[همخوان   

     .ای –اُو   -اُ   اَ  -آ :  ] مصوت[رداواک

« باشند به دو دسته بخش باید کرد  بی آوا« یا »  آواییها را بر پایه ی آنکه »  همخوان       

 بدینگونه:  

   . ن -ر آوایی:  همخوان 

   ف. ــ س ــ ش ــ  خ  بی آوا :   همخوان 
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 د«  دگرگشت »ت« به »

پسوند    «ت  » همخوان        آغاز  .    «  نت ـ»  ستاکی که  است  آوا  بی  دانیم  می  چنانکه  است 

  « ن   ر ــ»آوایی    واهای پنجگانه یا یکی از دو همخواندر کنار یکی از آ  همخوان  چون این  

    که با ) «  د»    همخوان، بدینگونه به  خواهد داشتبرآن هنایش  آوای واک پیشین    بگیرد،  یجا

اس  ]مخرج[  برونگاهدر  «  ت  »   یکسان  نا همسانی  درست  تنها  و  دوهمخوان درت  آوایی  این 

    .است ( دگر می شود  «د »بودن

پایان یافته به    ]اصلی[  بنیادی   ستاک هایاز    «  دن »  پایان یافته به    ستاک هایبدین شیوه            

   کندن. –کردن  –آمدن  –شدن  –رسیدن  –فرمودن   –ایستادن بدست آمده است . مانند: تن 

آنها پیش از پس  ستاک هایی          بی آوا بوده است ، خواه    همخوانهای وند یکی از  که در 

  ]اصلی[ بنیادین    گونه ی آنها با همان  در  تنپسوند  چنین دگرگونی نمی شود و  دستخوش ناخواه  

 .  آموختن –بستن  –کشتن  -گفتن. مانند:  ه استماند

  

    ونیاین دگرگ همتاهای

بگیرد    ی جا  اکدار)سدادار(و  میان واژه و میان دو هنگامی که در   «دبه    ت »  دگرگشتن          

شد بستگی  نمونه که آورده     تنها به این    ت و های زبان پارسی آیین همگانی اس  در دگرگونی 

 به چند نمونه بسنده می کنیم:  بازنمود بیشتر دل شد . برای  دارد تا در آن بتوان درنگید و دو ن 

 پارسی                                  پهلوی                  ستایی(پارسی باستان ) یا او

Vata                                                vat باد                              وات 

Matar                                              مادر                               ماتر -مات 

Vaeti                                               vit   بید                                ویت 

Rautah                                            rut  رود                              روت  

 زمان این دگرگونی  

تنها         یادآوریاکنون  دگرگشت    بایاست  یک  اینکه  آن  پسوند    «دبه  ت  »و       ستاک   در 

 داده است.  رخ در چه زمانیارسی پ 
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دیده می    «تنـ   »تکین  ریخت پسوند به    زوارش پهلوی این  ه  چنانکه گفته شد در ستاک های

و    ،شمرده اند  )پارسی دری پس از اسالم(شود. برخی از پژوهندگان این جابجایی را ویژه پارسی نو  

  ( زوارشه   مگر  ستاک های پهلوی)  نمونه های کمیابی که در    (1)پهلوی   بلوشه در دستور

از    پن   دانسته است .    را دگرگشت نوین و برآیند هنایش پارسی   آمده است    « ند  »بگونه ی  

نمونه های داوری کرد  روی  توان  از  دیگر می  این دگرگونی  اسالم    که  از  پیش  سده های 

و    »تن«  هر دو گونه ی   (2)یکی آنکه در پهلوی مانوی    نمونه ها  اینگونه  . از  آغاز شده باشد

ش  »دن« می  )و دیده  ساسانی  پادشاه  قباد،  نام  آنکه  دیگر   . در    531-490د  که  را  زایشی( 

پهلوی   ت  کباتدبیره ی  یونانی همان زمان  «  ت   » کواژبا  های  کارنامه  در  نوشته می شود 

  ، پس از   «ت  همخوان»  بگونه یی نوشته اند که می توان گمانید که در گویش آن روزگار ،  

 (3)گفته می شده است « د  واکدار»

  

   ]نتیجه[ برآیند

 از این ُجستار دراز به کوتاهی به چنین برآیند می توان رسید:        

پارسی باستان     tanaiy بوده که از تنــ   در پارسی  ( بن واژه ستاک ) بُن پسوند   -1     

 شده است.  برگرفته 

دگرگون شده  هاواک  ]قانون تجانس[« همتایی » فرسار بااین بخش در برخی زمینه ها برابر    -2     

 . داده است«  د » بوده جای خود را به «ت» و واک نخستین آن که 

می گیرند یازده است که از آن   ی جا ستاک در پارسی دری واکهایی که پیش از پسوند    -3     

  همخوان و چهار    ر (  -)ن  و دو واک همخوان آوایی   (â-a-o-u-i   ) میان پنج واک سدا دار  

 . می باشند ف( -ش -س  -)تبی آوا 

مانده ولی    ]اصلی[بنیادی  بی آوا به گونه ی    همخوان هایدر این پسوند پس از    «ت  »  -4     

 .  جانشین آن شده است « د » ، واک  آوایی  همخوان های یا واکدارها  پس از 

 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1)     E. Blochet, Etudes de grammaire pehlevie, p.116. 

 255نگاه کنید به تاریخ زبان فارسی. چاپ بیناد فرهنگ ایران . رویه      (2

3)     J. Darmesteter, Et. Ir, tome 1,p.64 
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 بخش پنجم
 در باره ی زبان پارسی هایی گزینه   
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 باید، بایست، بایستی   

  

به گزاره یی    در نوشتارهای نویسندگان امروز ، چه روزنامه ها و چه نبیگ ها، بیشتر      

  هایریخت     که پیرو آنست به   پویه یی و    بایستن پویه های  بر می خوریم که در آنها 

 را یاد داشت کرده ایم:  نمونه   ت . از آن میان این چند ته اسگوناگون بکار رف 

 به ده می رفت«  باید     » کدخدا            

 می گفت که دوستش ندارد« بایستی » جوان              

 شنیده باشد که دوستش برگشته است «   می بایستی » او              

نیست از دیدگاه نویسندگان    ههست، یکی آنکه دانست دشواری  در این گزاره ها دو        

  با هم چه  «»باید« و » بایستی« و » می بایستیگوناگون  ]صیغه[ساخت های ، امروز 

     دارند و هریک را در کجا باید بکار برد .   ناهمگونی

شنیده باشد(   -می گفت   -) می رفت می آید  پویه ها  که پس از این   پویه یی  دوم آنکه       

گوناگون آن چه دگرگونی به چم گزاره می    ریخت هایباشد و  غه یی[ ]صی  ساختی  باید چه 

    دهد.

  ساخت های و زمینه های بکارگیری  بایستن   پویه ی در چم  اینک جستاری کوتاه      

 پیرو آن .   پویه های  گوناگون و 

 چم واژه  

ی کاربردی  دو زمینه    پویه   است. این    بودن  بایا  و   نیاز داشتنبه چم    » بایستن«  پویه     

انجام دادن یا    بایستگی  دوم آنکه     دارد: یکی آنکه نیاز چیزی را برای کسی نشان می دهد، 

 آید.   میدیگری از آن بر کار داد  روخ 
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 بایستن در پهلوی  

دیده می شود و   » اپاییتن«و  » اپایستن«  ریخت این واژه در نوشته های پهلوی به دو       

 آن بکار می رود. نمونه :   و گاه بی » اندر«است. گاه با پیشوند  » اوایستن«پازند آن 

  

 . ست: کسی نیازاکسی اندر باید  - اپاییت   کسی اندر   -1     

زاری  باید: هر اب  زاری به کوشش اندراب = هر هر افزاری پت کوخششن اندر اپاییت    -  2     

 ست. ) بندهشن(  برای جنگ نیازا

هنر و    یه اتو اپاییت َک آن شیران راذ زیوندک اُ اَماک آوریت =شایند ک  هونراُ   ـ3     

    شایستگی تو باید که آن شیران را زنده بما آرد.

 به بد بخت باید داشتن: بد بخت باید شمردن. پت و تبخت اپاییت داشتن =     -4    

از خویش  ایشان را خواسته به )اندازه ی ( نی   اوشان هیرَپ اوایست ی خویش استات :   -5  

 ) خسرو کواتان و ریدک(.   ]خواسته =دارایی[ .است

رفته و در سه نمونه ی    « بکاراندربا پیشوند »    بایستن   پویه ی    2و    1در نمونه های         

است  نام  بایستن  ی پویه    نخست، وابسته   ]مورد[فتاد. در دو  دیگِر این پیشوند بکار نرفته است

داشتن(، در    -دنر)آو را می نمایاند  پویه      بایستگی    4و    3و در نمونه های    کوشش(    -)کس 

نیاز« بکار    –و به چم » بایستگی    ] صیغه اسم مصدر[  «ستاک  نامساخت    »این واژه با    5نمونه  

 رفته است.  

چهار      این   در   ، نخست  غایب[«  ناپیداتکین    ساخت  »با    پویه زمینه  مفرد  صیغه    یا    ]  

 ]صرفی[ساخت های دیگرساختواژی بکار رفته و     (Impersonnel)    ] غیر شخصی[  ناخویشیک

  در نوشته های پهلوی و در نبیگ های وابسته به دستور زبان این زبان   نگارنده  که  را  آن  

  .  در دسترس داشته نیافته است
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 در پارسی دری    بایستن

  چم های گفته   بایستن به همین  پویه    –زبان آیینی ادبی پس از اسالم    ،در پارسی دری       

      ی نیز از آندیگر   ]صرفی[ساختواژی    ]صیغه های[  ساخت هایاال بکار رفته ، ولی  شده در ب 

  ] به صیغۀ مضارع مفرد مخاطب[.   دوم کس  کنون تکینِ   ساخت   . از آن میان به  کاربرد داشته است

 نمونه:  

 آن کس که نباید بر ما زودتر آید           

 ببایی تو دیرتر آیی بر ما زانکه                                      

 »منوچهری«                                                                                   

              یی بااکنون پادشایی جست   تو           

  (30رویه  –و رامین ) ویس کجا جز پادشاهی را نشانی                                           

  
 

در زمانهای گذشته    بایستن   پویه  از    ]نظم و نثر[  دوااسرو    د اسرو    نوشتارهای ادبی ولی در     

 که در زیر گزارش می شوند:  است  گوناگون آمده   ساخت های و کنون 

  

 بایست 

ان  است که بایستگی چیزی یا  رخدادی را در زم  ] صیغه ی غیر شخصی[یکساخت ناخویش      

 ه: وابسته به نام است. نمون  یگذشته نشان می دهد. گاه

 

 ـی سرود انـدران بـرآورد م      بایست برساخت رود چو    ببربط     

 ( 1327 -2پوشنه  –) شاهنامه خاور                                                         

 : چنانکه بایسته و سزاوار بود... چم  به       

  

 بر نره دیوان پرخاشخر       کردن بر این سو گذرست  نبای     

 (345 -2پوشنه  -)شاهنامه خاور                                                        
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 بایستش  –ت تبایس  –بایستم 

  
 

پویه    به    بستهوا  ، کننده ی آن کاربرای کسی گفته می شود   هرگاه بایستگی انجام کاری        

بدین سخن    ]مفعول[  پوییده  یستنبا باشد،  او را «  که    می  این بایا    »    ست که چنان کند. در 

پایان پویه    –ت    –)م    مفعولی[]ضمایر    های پوییدگی   ینامجا  ]مورد[فتاد ]غیر    خویشیک   ناش( به 

 افزوده می شود. نمونه :   شخصی[

 ن به پیری ز هجرانت چشید         همی مرگ تو دیدهببایستم         

 ( 269رویه  –)ویس و رامین                                                                                

 نکردی   بایستتچرا سازی که          چرا این راه را باز شمردی       

 ( 438رویه  –رامین   )ویس و                                                                                 

 گه رفتن نوا از من گرفتن         ز پیش من برفتن بایستتچه        

 ( 355رویه  –)ویس و رامین                                                                                  

  

تکین    ی گاه      کسدر  مخاطب[  دوم  جا  ]مفرد  پوییدگی بجای  مفع  ینام  جا  ولی[ ]ضمیر    نام  ی )ت( 

 می آید . نمونه:  ]ضمیر فاعلی[  پویندگی 

 چو بشنیدی به پیشم ناوریدن          تو گفتارش شنیدننبایستی         

 ( 130رویه  –)ویس و رامین                                                                                    

  

 :  زدوده می شود  ]ضمیر مفعولی[ گی  نام پویید ی بیشتر جا  فرد غایب[] م  ناپیدا و در تکین        

 زن شه را به دیگر کس سپردن              کردن    بایستچرا   این  که شهرو        

 (56رویه  –)ویس و رامین                                                                                    

  

بیشتر       »  ]مورد[فتاد  ایندرولی  پویید نام  ی جا بجای    نام ی جا  مفعولی[  ]ضمیرمتصل«  گیپیوسته 

 ]غیر شخصی[  پویه بگونه ی ناخویشیک  او را ( می آید و     -ترا  –) مرا    ]ضمیر منفصل[ناپیوسته 

تکین   در   ( رود.  می  بکار  جا  ]مفردغایب[ناپیدا)بایست(  آید(  ی بجای  می  نام  خود  بیشتر  نام 

 نمونه: 

 مرا بود با او سر پر زجنگ            کردم درنگ   ایستش  رفت امر        

    (576رویه  –3پوشنه  –خاور  )شاهنامه                                                                           

 ُجست  نبایست  شاهیز البرز           فَّر و رای درست  ترا گر بُدی        

     (751رویه  –3پوشنه  –خاور   )شاهنامه                                                                        
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 ز ننگ اندران انجمن خاک خورد                 پدر آن گرانمایه ُگرد دلیر        

 براند شاهیوزو در جهان نام         خواند  بایست  که لهراسب را شاه        

      (331رویه   خاور  )شاهنامه                                                                                    

 .   از ننگ آنکه پدرم را بایست لهراسب شاه خواند که  به چم:            

 

ساختگاه          شخصی[  خویشیکنا  »بایست«    ی  غیر  رخداد     است  ]  آنکه  آماج  انجام  و  یا 

آگاه نا  ناخته است و یا گوینده  خود راو کننده ی آن ناشاست  بوده    ان گذشته بایاکاری در زم

 نمایاند:   می
 

     نشست  بیایستیک دََمک باری درخانه         

    تا بدیدندی رو ی تو عزیران و تبار                                   

 ( 64رویه  -چاپ عبدالرسولی -) فرخی                                                                             

 دل من بستدی و باز کشیدی دل خوش       

 دل ز مِن بی گنهی باز نبایست کشید                                  

 (  439رویه  –) همان                                                                                          

  

مواکب این جانب پس فردا... در حرکت خواهد آمد از اواسط زمستان... این سودا در  ......»

)التوسل  کرد.    بایستدماغ می گشت... اما به جهت سردی هوا بضرورت یک دو ماه توقف  

 .« (184رویه  -الی الترسل

   

 ببایست 

فتاد         و  چم  همان  بکاساخت  ،]مورد[به  بایست«  رو »  می  جز ر  ساخت  د  این  در  آنکه 

 هست. نمونه:   []تأکیدپافشاری  اندکی  پیداست که 

 که آورد پیشم سرت را زمان             چنین گفت با رزم زن بارمان        

 همی کرد با جان تو کارزار          ماندن که خود روزگار  ببایست        

 (252رویه  -1پوشنه  –)شاهنامه خاور                                                                              

 و لیکن با کسی گفتن نشایست       ببایست دل شیرویه را شیرین        

 (419رویه  -چاپ وحید –)خسرو و شیرین                                                                           
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 ببایستی 

بدین    .    ]یای شرط[  سامه  را در بر دارد افزون بر یای  »ببایست«  []صیغۀساخت همان آرش       

سامه یی    در پاسخ فراز  «یا»  ]حروف شرط[  سامه  هایکواژت« و دیگر  اگر پس از »    مانک که 

 می آید . نمونه:  

 همی  ببایستیگر نه از بهر عدوی تو      

 تو از روی گیتی بر گرفتی نام عار  فخر                                       

 ( 181رویه  -چاپ عبدالرسولی -) فرخی                                                                          

     

 بایستی    
 

  درزمان گذشته، و دیگر پیوستگی   بکار می رود : یکی به چم   فتاد  در دو  ساخت   این        

    ]متضمن مفهوم شرط[.امه س چم  در بردارنده

ن گذشته پیوسته  انجام این کار در زما  :نخست می گوید  فتاد ست که، در ناهمسانی این دو این 

را در بر دارد که اگر چه انجام کار بایستگی داشته ولی    سخن  دوم این  فتاد  بایا بوده است.  

  نخست:  ]مورد[فتاد انجام نگرفته است. نمونه

    

 (341رویه  -چاپ غنی -) تاریخ بیهقیما به مصیبت آمده بودیمی که  نبایستی        

  (128رویه  -چاپ برلن -) سفرنامه ی ناصر خسروبخریدی بایستی هر چه       

پادشاه   فرزند  پادشاه  همچنانکه  تا...  اردشیر  روزگار  وزیر    بایستی از  فرزند  هم  وزیر 

                                                     بایستی.  

  (128رویه  -چاپ خلخالی)سیاست نامه ،                                                                     
    

 نمونه ی دوم:         
 

 بایستی  مرا بر عاشقان ملکت ز دست شاه        

 که تا من از ره حکمت بدادی داد آفاقش                                 

 (45رویه  -)منوچهری                                                                                               

 بایسته بود که چنین باشد تا من چنان کنم، ولی اکنون چنین نیست.   [یعنی]بدین مانک           

 ه شدیکه آن چیز ریخت بایستی با آن حرارت و رطوبت نباشد ...   اگر       

 ( 128رویه  –) جامع الحکمتین                                                                                    
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 که همۀ خلق همواره براحت و سعادت بودندی.    بایستیچنان         

 ( 128رویه  –) جامع الحکمتین                                                                                     

 (  128رویه  -چاپ خلخالی –)سیاست نامه         که چندیدن التماس تو از ما وفا شدی.   بایستی      

همچو          سگ  را  او  کردی...  قناعت  خویش  تهی  بنان  کودک  آن  که  بودی  چنان  اگر 

 بودن.    نبایستیخودی 

  (152رویه  -چاپ لوی –)قابوسنامه                                                                                 

 آخر زدن دست و پای نبایستی         تو اول زمین بوسه دادی سه جای        

   (104رویه  -چاپ فریب –)بوستان                                                                                

 کردن.  نبایستی اگر چنین نبودی ...، هیچ طاعتی اظهار        

 (155رویه  -دانشگااه –)فیه و مافیه                                                                                

 بایستی  یکی را چنانکه تو در صحبت تو         

 چنانکه تویی در جهان کجا باشد ولی                                      

     (142رویه  –چاپ فروغی  -)گلستان                                                                               

     

 می بایست 

گزارش   ]استمرار[ همارگی یادآوری   باشته  ذزمان گ در  کاری را انجام گی رخداد یا بایست         

 است . نمونه :   یکسان   » بایستی«ساخت   نخست می کند و با چم  

 تا خلق از او باز یابم. می بایست  ابراهیم گفت مرا       

 (188رویه  -چاپ لندن -) تذکرة االولیا                                                                              

 

   

 می ببایست

که       می رسد  نگر  را  ]تاکید[پافشاری  و   همارگی   به  دو  این است  ]متضمن[   بردارد در  هر   .  

 بسیار کم بکار رفته است. نمونه:   ساخت

 ببایست نخفت ار چند خوابش می      

 که در بر دوستان بستن نشایست                                           

   (225رویه  -چاپ وحید -)خسرو و شیرین                                                                           
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 بایدش    –بایدت  –بایدم 

بکار   ]ضمیر متصل مفعولی[نام پیوسته ی پوییدگیی بایستن با جا   پویه   ]صیغه مضارع[کنون  ساخت      

 می رود . 

بایاست.     دراینجا       کسی  برای  کاری  دادن  انجام  یا  چیزی  که  است  آن  گوینده  خواست 

 نمونه:  

   خورد  بایدم کزو تا من زیم غم       من از پیوند جان سیرم بدین درد      

 (69رویه  –) ویس و رامین                                                                                     

  

 شو چهره ی خویشتن همی بین              هر گاه که بایدت تماشا 

 ( 724رویه  -)دیوان سنایی                                                                                   

 باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش  

 بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش                                                

 ( 187رویه  -)حافظ قزوینی                                                                                    

 ترا باید   –مرا باید 

)یا در  زاین ساخت  پیش ا  ] ضمایر منفصل مفعولی[  ناپیوسته ی پوییدگینام های  یجا  ین بیشتر        

 مانند:  دارد.در بر چامه پس از آن ( می آید و همین چم را 

 و عنان را بباید بسود    رکاب      بدین چاره زود   بایدرفت  مرا      

 (94رویه  -)شاهنامه خاور                                                   

 پشت سپاه   نگهدار و هشیار       به آوردگاه  بایدبود   ترا        

 ( 1228 -5رویه  –) شاهنامه بروخیم                                   

 نهفت   بایدهنر چند ما را که       ساالر بیدار گفت و زان پس به         

 ( 301 -1) شاهنامه خاور                                                    
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پیوسته یا    ینام پوییدگیاست و جا  ] غیر شخصی [  نا خویشیک  »باید«  ]صیغۀ[ ساختگاهی         

چیزی است که بایسته است کنش بر    با کسی یادر پیوند    ] ضمیر مفعولی متصل یا منفصل[ناپیوسته 

 او انجام گیرد: 

 فرستی   وکه به مر  بایدمرا         

  ( 194 –چاپ صفا  -) اسرار التوحید                                                                                                

      .بفرستی  مرو تو باید مرا به  که   ]یعنی[  به چم        

 بباید 
را دارد جز اینکه در آن    »باید«بکار گیری    ]موارد[ فتادهای    ها و    درست همان آرش         

 هم هست. []تأکید پافشاری  چم

 که این راز برما بباید گشاد        

         نهاد  ببایدوگر سر به خواری                              

 ( 33ـ 1)شاهنامه ی خاورـ ج                                                                     

 کشتن به تیر  ببایدش شود مغ     گر از دشت قحطان یکی مارگیر          

  
 ( 147رویه  -1پوشنه  –) شاهنامه خاور                               او را بکشند( باید)می گوید، که        

  

  

   می باید  

 

     ]استمرار[پیوستگی پاره ی »می« چم  ها همانست که در ساخت »باید«.   دوآرش کاربر           

 :  می نمایاند آن را 

 می باید دردا که طبیب صبر می باید       وین نفس حریص را شکر          
 

 (134رویه  -فروغی -ن)گلستا                                                                           

   

 می بباید

پافشاری را در    و   پیوستگی  چم     می آید و  »به«و    »می«در این نهاد هر دو پاره ی             

 بر دارد. ــ 

 دوست گر با ما بسازد دولتی باشد عظیم           

 ساختن با خوی دوست  می بباید   ور نسازد                                    

 ( 59رویه  -فروغی –) غزلیات سعدی                                                                            
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 همی باید

ی             ی    ریخت    »همی« پاره  پاره  تر  بنیادی  و  تر  نوشتاراست  »می«کهن  در   ،  

و   سرایاننویسندگان  می  سروده  دیده  بسیار  پاره  این  ششم،  تا  چهارم  های  شود.    سده 

 ه اند: را بکار برد  ریخت نویسندگان سده های پسین کمتر این  

 

 همی بود باید برین رزمگاه       شما را نگهبان توران سپاه          

  

 پیرو بایستن   پویه 

  در این نوشتار آورده شد،   »بایستن«  پویه   گوناگونساخت های  از نمونه هایی که برای        

  دیگر؛ بدین مانک که   پویه    یا نام است یا    پویه   وابسته ی این    بخوبی می توان دریافت که

.  را  ی بایستگی رخداد کاردیگر و گاه  ودن چیزی را برای کسی بازمی نمایدبایسته ب  یگاه

 است.   بایستننخستین یعنی   پویه   پیرو    دوم  پویه  دوم می گوییم که  فتاددر 

 ون بکار می رود. این چنین:  گوناگ  چند گونه یا ساختار   «  بهپیرو پویه »      

 است:   ستاک که باشد پیرو آن    ر ساخته به  بایستن پویه    :نخست گونه ی     

 شدن  بایدسپه را همه پیش        زدن بباید   به انبوه زخمی       

 ( 1170 -5پوشنه  -)شاهنامه بروخیم                                                                        

در این چگونگی اگر آماج این باشد که تنها زمان بایستگی کار گفته شود نه کسی که         

نام بکار  یجا  بی  باشد(،  ]غیر شخصی[  خویشیکانجام خواهد داد) بدین مانک که بایستن ناآن را  

 می رود :  

 می باید رفتن .   -باید رفتن –بایستی رفتن   –بایست رفتن         

با   ]مفعولی[ پوییدگی یناپیوسته   نام پیوسته یا یجا باشد،   پاسخگوی انجام کار کسی  گر و ا       

   آن می آورند :

شما    –مرا بایست شنیدن    -بایدت نهفتن  -بایدم آمدن  -می بایستت گفتن   -رفتن   بایستم        

 . این شیوه در سده های پسین کنار گذاشته شده است.   را بایستی رفتن

 

 

 

 



 226 

 ودن »ن«(. ) با زد است. ]مصدر مرخم[بریده  ستاکپیرو   پویه   : دوم گونه ی      

  د این روش مانند روش نخست است.بررچگونگی کا     

 

  ریخت است. این نیز چند   ]وجه التزامی[«  وابسته یی»گونه ی  ازپیرو   پویه  :سوم  گونه ی        

تا سده ی ششم بکار    گذشته است که در پایانه آن یاء می آید  ساخت  گوناگون دارد. یکی و 

که     داشته  گوناگون    کاربرد های  ساخت   می رفته و از آن پس کنار گذاشته شده است. این  

وابسته به   هنگامی است که کاری  است و آن   ]مورد التزامی[ «ییوابسته   »فتاد از آن میان یکی  

 :دگرباشد یکار

 هرچند کوشید قوتش نبود که دلو را بر کشیدی        

 ) تفسیر تربت شیخ جام(                                                             

 بردی که ما را از این ظلمات به آب حیات    بایستیدلیلی       

 ) مقامات حمیدی(                                                                      

پیرو          پویه  این    یختبه ر  گونه ی دیگر آنست که  بیاید. در    پویه   میان    چگونگیکنون 

 »که« پیوند می دهد:  کواژترا   آنپیرو  و    بایستن

   نینباید که بگریزد از میهما     کسی کو کند میزبانی کسی را       

 (  101رویه   –چاپ دبیر سیاقی  -)منوچهری                                                             

  « کس  »و بازمی نماید    بایستنپویه    ساختانجام گرفتن کار را  بایای  زماِن    فتاد  در این        

 شناخته می شود:    پیرو  پویه ی  ساخت از

 (260روزه  –) تاریخ سیستان    کانجا فرستم  نبایست        

 ( 267رویه  -) تاریخ سیستانکه این مملکت بشود    می بایستو        

 کارهای عاشقان گو زار باش      که باشد بر نظام باید   کار تو          

 (658رویه  -) دیوان سنایی                                                                  

 ( 62رویه -چاپ لیوی -) قابوسنامه که در همه نگاه کنی   بایدچنان         

 نیم با رنج و درد که ما  نباید           به آورد گستاخ با او مگرد         

                                                                

 (1298—3 -)شاهنامه بروخیم                                                                            
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 برآیند 
 ]نتیجه[    

 

بایند( و جاینام   پوییدگی    -بایی   -ایمب   بایستن با شناسه )  پویه ی  در پارسی امروز      (1     

تنها بگونه    پویه  شما را بایستی ( روا نیست و این    -) مرا بایست   مفعولی منفصل[]ضمیرناپیوسته  

  بکار می رود.    ]غیر شخصی[  و  ناخویشیک رساــ ی نا

  بایستی«»هم  و    »ببایستی«و    » ببایست«  ریخت هاینیز  ازساخت های ناخویشیک    (2     

 شده است.   ]متروک[ واگذاشته   »بباید«و   »همی باید«و »همی بایستی« و 

به    به چم بایسته بودن چیزی برای کسی،     ساخت و ریختی   به هیچبایستن  ه ی  پوی     (3    

 : فرازهایی همانند  وابسته ی آن نام باشد، بکار نمی رود.که    گونه یی

 از دارم« ، یکسره کنار رفته است .  » مرا کاله باید« به چم » من کاله نی            

ـ  هیچ روا نیست. » بایدآمدن« و »ترا    ]تابع مصدر[  ستاکبا پیرو    پویه   بکار بردن این      (4    

 شده است.  واگذاشته  باید گفتن«  

  بریده   ستاکگونه ی  ه  پیرو ب پویه      ،که آماج نمارش به کس نیست  ]موردی[فتادی  در    (5   

 :   ودبکار می ر  ]مصدر مرخم[

 باید گفت.  -باید رفت           

   پیرو آنپویه    که     در زبان امروزی آن است  پویه   بکارگیری این    گونه ی رواترین      (6    

 »که«  یا بی آن .   واژهپیوند   با  باشد،  ]مضاذع التزامی[«وابسته یی کنون  » 

 باید که بروید.  –باید برویم            

خداد کار  بایستگی ر باید به چم    « و »بایستی« بکار می رودت»بایس  ساخت های  اگر    (7    

باشد. در پیرو  ، چگونگی  ایندر زمان گذشته    ]مصدرمرخم[  )بریده(  شده  کوتاه  «ستاک،»آنیا 

کنون   یا  یی  است  التزامی[وابسته  بگونه ی    . ]مضارع  پیرو  برود    «بریده  »ستاکهرگاه  بکار 

 نمارشی به کس نمی شود: 

 تی گفت.بایس  -بایست رفت  
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رفتن در زمان گذشته بایسته بوده    پویه آماج آن است که انجام    ی نخست،    در نمونه *           

 است، چه این کار انجام گرفته چه نگرفته باشد.  

کار بایسته بوده ولی انجام نیافته    که رخداد  را در بردارد   دوم  این چم     ی  نمونه *          

 است.

پیرو،  *        یین  کنو »هرگاه  التزامی[«  وابسته  شناسه    ]مضارع  خویشیکجا)باشد  را    (ینام 

  نیزدر بر دارد: 

 بایست بگویم = بایسته بود که بگویم.         

 بایستی بروم= بایسته بود بروم )اگر چه نرفته ام( .          
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 گفتی و گویی   
 

 رسانه های ادبی نوشته است:  یکی از دوستان دانشور ما در یکی از           

هنگامی که برای گفتن همانندی بکار می روند، آنجا که  گفتن و پنداشتن پویه های  »     

  کنون، و آنجا که گفتگو از گذشته می رود به   ساخت و آینده است باید به   کنون   سخن از 

 گذشته آورده شوند...«  ساخت

نوینی نیست و همه   گفتار  ،کنون است ساخت  »گویی«گذشته و   ساخت  »گفتی« ، اینکه       

 همانندی چنین است:   ساخت برای بازنمود بکار گیری این دو  روشآن را می دانند: ولی 

 

 ی گفت 

    می رود که گمان انجام آن در زمان گذشته است.کاری بکار بازنمود   برای          

 پیرو آن کنون باشد و چه گذشته . نمونه ی کنون:   پویه ی  چه

 چنگ در بر گرفت و خوش بنواخت          

 وز دو پسته فرو نشاند شکر                                     

 راستی گفتی به بتکده است درون  

  بر     بتی و بت پرستی اندر                                  

    مست گشت و ز بهر خفتن ساخت 

 را از کنار من بستر   خویش                                  

 راست گفتی کنار من صدف است  

 کاندرو جای خویش ساخت گهر                                    

 خم چوگان به گوی بر زد و شد  

 گوی او با ستارگان همبر                                     

 خورشید    بـــــرابــــــر  گفتی  راست

 خواهد از گوی ساختن اختر                                     

  ( 126رویه   -)فرخی                                                                          
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 تو گفتی آسمان دریاست از سبز ی و بررویش      

 به پرواز اندر آورده است نا گه بچگان عنقا                                     

 )فرخی(                                                                                      

 خروش آمد از نای و از گاو دم               

 همان نعره پیل و رویینه خم                                 

 راغ    تو گفتی بجنبد همی دشت              

 شده روی خورشید چون پر زاغ                                

 ( 157رویه   -5پوشنه    -)شاهنامه خاور                                                     

 راست گفتی که بدان روز همی در نگرم              

 که بر آهیخته بد پیش صف اندر خنجر                                            

                             (118ی )فرخ                                                                      

 تو گفتی کز ستیغ کوه سیلی               

          فرود آرد همی احجار صد من                                      

 )منوچهری(                                                                        

 

]فعل  «  پویه گمانی»   گفتن   گذشته برای  ]صیغۀ[پیرو به ساخت   ی  پویهنمونه ی »گفتی« با           

 : می باشد  در زمان گذشته رخ داده استکه  فرضی[

 روی آن روی نیکوان یکسر       پنج شش می بخورد و پر و گل گشت          

 می سوری بهار گل گستر                ودبراست گفتی رخش گلستان          

 ( 126رویه  -)فرخی                                                                                   

 پدرفرد مانده ز مادر و ز                      بود  راست گفتی هنر یتیمی          

 ( 127رویه -)فرخی                                                                                    

 بر یکی تازی اسب که پیکر                          پی باز گوی شد خسرو          

 بزرگر بود باد را ستام                       بودبباد پرچم   گفتیراست          

 ( 127رویه  –) فرخی                                                                                  

 و اختران اندران میان اخگر                  گشتراست گفتی سپهر کانون         

 )همان(                                                                                                 

 زیر آن باد بیستون منظر              گشت  راست گفتی زمین سخنور         

 )همان(                                                                                                
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 گویی   
 

کاری به کار می رود که گمان  کنون باشد برای گفتن  ساخت  پیرو آن به    اگر پویه ی        

 ون یا آینده است:آن در زمان کن رخداد

 اندر ضمیر هرکس بار  یابد          آن خاطر زدوده ی او گویی        

 ( 125رویه -)فرخی                                                              

 و الجورد  است که رشته های عقیق گویی       

 نفشه همه روی مرغزار از الله و ب                                                   

 ( 169رویه   -)فرخی                                                                                

 مشک سوده دارد اندر آستین    گوییباد        

 باغ گویی لعبتان سوده دارد در کنار                                                   

 ( 177رویه   –) فرخی                                                                              

کاری را گزارش می کند که گمان    ،باشد  گذشتهبه زمان  پویه ی پیرو آن    اگر  ]اما[پـَن          

 اینجاست(:  ]نکته [ نغزک رخداد آن در زمان گذشته است ) و 

 دودند اندر گویی همه زین پیش به خواب       

 زان خواب گران گشتند اکنون همه بیدار                                            

 ( 190رویه -)فرخی                                                                               

 درید بر   تبتستاننافه های    گوییباد         

 کاروان شوشتر آوار کرد   گوییباغ                                              

 ( 125رویه  –)فرخی                                                                                  

    است ربودهگویی که به یکباره دل خلق           

 و ز دیلم   از تازی و دهقان و ز ترک                                              

 24رویه   -) فرخی                                                                              

 برگزیده است نکته یی اسوار        گویی او از کتاب های جهان          

 ( 125  -)فرخی                                                             

 گویی ز خدا آمد نزدیک تو وحی  راست           

 انداز که خزانه منه و خواسته بیرون                                                  

 ( 201 –)فرخی                                                                                  

 فلک گویی بود آبله پوشیده    رخسار           

 چون آبله گم گردد رخسار پدید آید                                                    

 )خاقانی(                                                                                            
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 نیز پیرو همین دستور است :   »پنداری«    
 

 رنگین یافتند  راست پنداری که خلعت های            

 باغ های پر نگار از داغگاه شهریار                                                  

 ( 177  -) فرخی                                                                                   

     مال آنگونه در آید به خانه ی او              

 که تو پنداری کز راه در آمد بگذر                                              

 ( 183  -)فرخی                                                                                  

 
 

را برای گفتن کارهایی که گمان    گفتن و پنداشتن  پویه های  کنون از    ساخت  الدبراین        

پیرو آنها    پویه ی  چگونگی  در این        ، گذشته است می توان بکار بردانجام آنها در زمان  

 گذشته باشد.  ساخت  باید به 

این            ریخت  واژه  ]مورد[فتاد  در  و  افزودن    »گویی«  با  آن  دگرگون    «الف »دیگر  و 

»گو به  چم  ی کردنش  »گویا«  و  و   یا«  ندارد  )چنین    ]قید[  سانواژههمانند  پویه  بجای  و  است 

 بکار می رود.   و انگار  پیداست(
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 یکی از... ترین     

 
 

لغزش شگفت انگیزی که این روزها در برخی از نوشته ها وگفتار ها دیده می شود ،             

 فرازهایی از این دست است :  
 

 یکی از بهترین کارخانه ی پارچه بافی...         

 ن جهان است .  فردوسی یکی از بزرگترین سخن پردازا      

زش  غهم یا از روی لغزش و یا در پی ل  کنونیدانشمندان  نوشته ی برخی از در  ]حتی[بیشا      

 چاپی همانند این فرازها دیده می شود. 
 

   « بعضی کتابخانه ...می توان یافت. نسخۀ دیوان حافظ که در قدیمتریناز صورتیاینک  »   

 پیشگفتار(   -رویه مه -چاپ قزوینی  -)دیوان حافظ                                                
) احتمال غلط چاپی در این مورد از آنجاست که چند بار دیگر در همین مقدمه این تعبیر درست آمده است : » این نسخه  

 باز یکی از بهترین نسخ موجودۀ دیوان حافظ است« ص.مزهمان کتاب.( 

  

 کی از بهترین نثر زمان او است.«.» نثر شمس قیس به سلیقه ی من بنده ی

 ( 35رویه  -3پوشنه  –)سبک شناسی                                                                  

  

های           چم  از  یکی  که  دانست  باید  فرانمو   واژهفزوننخست  از«  از    د»  بخشی  و  پاره 

چنین   در  پس  است.  که    فتادیچیزی  نامی  باید  گزیر  بهنا  آید  می  آن  از  ن  مَ رَ   ساخت  پس 

ویژه که واژه ی »یکی« پیش  ه  و در باره ی آن داوری کرد. ب جدا    بتوان پاره یی را  تا    باشد

جداکر ولی   ، کرد  توان  می  جدا  »چندتا«  از  را  »یکی«  که  پیداست  باشدو  آمده  آن  دن  از 

یکی از    پس » یکی از مردان« می توان گفت ولی »»یکی«از »یکی« تهی از چم است.  

 مرد« نمی توان گفت!. 

با آنکه این نکته آشکار است و نیاز به بازنمایی ندارد بااینهمه چند نمونه در این زمینه          

 می آوریم : 

 ) تاریخ سیستان(    آنجا بی ادبی ها کرد  یکی عمالاز      

 ل التواریخ(  فرستاده بود ...) مجم  مهتراناین عهد خراسان به یکی از  منصور پیش از     

 شعراء عجم... ) المعجم(  متقدمانیکی از      
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 ) چهار مقالهی عروضی(    نیشابور را قولنج بگرفت...مشاهیر یکی از       

 به خواب دید پادشاهی را در بهشت....) گلستان(    صالحانیکی از         

   به طیبت بخنید با کودکی ) بوستان(     یکی پارسایانشنیدم که از      

آید         این واژه می  یا برترین پیش از  برتر  و این زمینه ی    -ولی هنگامی که فروزه ی 

 است. این چنین:  گوناگون  کاربرد  چند دارای  -گفتار ماست
 

برتر    -1     پ فروزه ی  باپسوند»تر«(  به ساخت)  که  است  نامی  جمع[رمن  یشگام  آمده   ]صیغۀ 

ـ  به واژه  است    فروزه  که  واژه ی نخست    فراز  ین. در ااست، مانند: » بهتر چامه سرایان «

ج از  هست و آما[اضافه ]کسره  فزونی گزیرَ  به سخن دیگر میان آنها شود؛  ی پسین افزوده می 

چامه    که از همه ی    چامه سرا  یک    بدین مانک که    «آن یک مرد است، »بهترچامه سرایان

 بهتر است . نمونه : سرایان

 بی حاجت در کارزار افکند.  را که مخدوم نا دان تر مردمان آن است  

 تر موجودات است.تر خالیق و عزیز آدمی شریف   

 خدمت پادشاهان فاضل تر اعمال است.  

 نا مقبول تر چیزها نزدیک تو نصیحت است.   

 بهتر کارها آن است که فاتحتی مرضی و عاقبتی محمود دارد.   

 )کلیله و دمنه(                                                                          

  افزوده  پیشگام باشد مانند فروزه ساده است و زیرگ برنامی تکین    «برتر »  زاب   هرگاه      -2

 ندارد :  ]کسرۀ اضافه[

  ) قابوس نامه(   گرامی تر کس نزدیک من تویی  

یز  تمام تر جوان مردی آن است که چیز خویش را از آن خویش دانی و طمع از چ 

  خلق ببری .)قابوس نامه( 

ت بیاید  ن اسمَ رَ ساخت    که به     نامیپیش از    -با پسوند »ترین«    -ی برترین  چون فروزه    -3

افزوده شود نام  به  این   ،و زاب  چم  باشد  []کسرۀ زیَرگ    زاب  که به      ]ترکیب[ هآمیز  این  ،  داشته 

 :  خواهد بودتکین  

 ادن است.  یاقوت سرخ در بلندتریِن منزلتهاء مع         

 (  52)کشف المحجوب سجستانی رویه                                                    
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 طاعت پدر و مادر ابا نماید. ا بد تریِن فرزندان آن است که از         

 )کلیله و دمنه(                                                                        

در        در  ]مورد[فتاداین  گاهی  در ت  ریختنام  و  است.  کین  رمن  نیز  چم  چگونگی  با  این 

 ش تکین را می رساند: آرِ    و دستور همان است که گفته شد ،  خواهد بود ]کسره[ زیرگ

 )کلیله و دمنه(   خلق آن است که از جنگ بپرهیزد.   ترین  خردمند             

 :زیَرگ نخواهد داشت تکین باشد  از نام فروزه ی برترین پیش چون    -4 

 سیاقت حکایت آن زاهد است . )کلیله و دمنه(   الیق ترین        

بیاید و  ساخت   چون فروزه ی برترین پیش از نامی که به       -  5    ]کسره[  زیرگ   رمن است 

 د. »بهترین مردان« رمن را می رسان  آرش  ]ترکیب[ آمیزه []کل ، همادنگیرد

 مانند:    .مردانی که بهترین اند  به چم  ترین( در پایان واژه ی به زیرگ    ) بی

 هرگه که در اندامی نقصان پدید آید آن نقصان باز دهد به بیشترین اندامها.        

 ( 73رویه   -ی سجستان  -)کشف المحجوب                                                     

 کشف کنم در ین کتاب از هفت اصل که آن بزرگوارترن اصل هاست.        

 رویه (  –)همان                                                                                   

  بسیار نداشته است.   ]رواج[ رواگ پیشین   داسرو ااد و نوین در سرو  شیوه ی کاربرد       
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 برسر ... یا در سر...  

 

از    سر کار چیزی یا کسی گذاشتن به چم  ا در سر کسی یا چیزی کردن، یا درچیزی ر       

  ]مورد[ فتاد  شدن. در این    ]قربان[  برخیاست، و در سر چیزی رفتن به چم    ]فداکردن[  دست دادن

 برد:  به کار «سرد همیشه »در درست نیست و بای   و به این چم » برسر«  

 گر چشم در سرت کنم از گریه باک نیست           

 زیرا که تو عزیز تر از چشم در سری                                               

 (  207رویه  -چاپ فروغی  -)غزلیات سعدی                                                           

 کنم جان عزیز    روزی اندر سر کار تو           

 پیش باالی تو باری چو بباید مردن                                                

 ( 258رویه  –)همان                                                                                   

 دامن به دست او روز قیامت اوفتد   

 عمر به نقد می رود در سر گفتگوی او                                          

 ( 268رویه  –) همان                                                                           

 سعدی تو نیارامی و کوته نکنی دست   

 سودا که تو داری    تا جان نرود در سر                                      

 ( 318رویه  –) همان                                                                            

 بوسه دهم بنده وار بر قدمت ، ورسرم    

 سر این می رود بی و پایی مگیر   در                                         

 ( 166رویه   –) همان                                                                             
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 را   

 
 بر می خوریم:    ی بیشتر به فراز هایی از این گونهدر نوشته های کنون     

» داستانی را که او برای من حکایت کرد بسیار غم انگیز بود« یا » مردی را که             

 من بود.«  پیشین   راه دیدم دوست    در

                          اتفاق افتاد .  830احمد لر نمود در سال که  راۀ قصد جان او واقع           

 ( 414رویه    –) از سعدی تا جامی                                                                        

  

فرازها           گونه  این  «آوردن    در  را  ی نشان   »  آشکار  ه  ی  مف اپوییده  عالمت  صریح[ ]    عول 

نارسای    فراز (، اگر چه در  رخداد    -مرد  -نادرست است زیرا واژه ی پیش از آن ) داستان

  که   فراز    ]اصلی[  پایه ی  پویه ی  با    درپیونداست،    آمده  ] جملۀ ناقص مقدم مفعول[ پوییده    پیشین به 

و اگر به    می شود؛  شمرده  ]مسند الیه[نهادیا    ]فاعل[پوینده     آمده است،]جملۀ مکمل[گرفراز پایان   در

ی پوییده  ]اعتبار[ پشتوانه  نشان  یکم  با    ]مفعول[ فراز  آن  پیوند  بیاوریم  آن  دنبال  ی   در    پویه 

 بنیادین از میان می رود. 

نیز همیشه در این زمینه نشان پوییده    دااسرو و     دادر نوشته های استادان کهن سرو         

 قابوسنامه:    برداشته می شود. نمونه از

 » هر بنده که از بهر خلوت و معاشرت خری باید که معتدل بود.«         

 ( 63رویه   –چاپ لیوی  –)قابوس نامه                                                                   

 »این چنین کارهای مخاطره آن کس کند که چشم خرد او دوخته باشد«.          

 ( 95  –) همان                                                                                                 

  دوم و   پویه  گونه فرازها تنها هنگامی بجاست که واژه برای   در این   «را»    آوردن            

 باشد. مانند:  ]مفعول[ نیز پوییده ]اصلی[بنیادی 

اسیر            دیدم  راه  در  که  را  مردی  یا»  به     کردم«  بازگفت  برای من  که  را  »داستانی 

 . « دیگران باز گفتم 
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این            یی   ]حتی[بیشا  ریختدر  واژه  با  که    اگر  بستگی  ی در  پوییده    فراز   بنیادی  پویه 

پوینده  در  ،است نخستین  الیه[نهاد  یا  پویه  پوییده ی آشکار  ]مسند  باز نشان  مفعول  اباشد،  ]عالمت 

 آورده شود. نمونه:   با آن باید  صریح[

 که بسیار غم انگیز بود برای او بازگو کردم« .   را» داستانی       

 یا 

 که خویش من بود در راه دیدم« .   را» مردی       
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 از گردن  ـ در گردن  ـ به گردن   

 

دوست               از  ادبیانِ یکی  ماهنامه ی  یک  در  سنج  ف   سخن  ای رازبر  مانند  خرده  ی  ن 

است:   بود « گرفته  آویخته  در گردنش  نخست:»  »طوقی  است که  این  چم  در  . خرده  به   »

گردن یا  به  را درون گردن نمی آویزند. باید گفت    [طوق  ]چنبرو اندرون چیزی است و    درون

 گردن چنانکه منوچهری می گوید:   از

 ن آویخته«  » چون ز شاخ درخت خویشت                               

 است.   چنگ زدنتنها به چم  در چیزی آویختندوم اینکه زبانزد          

 ست:شایسته ی گفتن ا [نکته] گزیدهاین باره چند  در        

پنداشته     باال  وارون آنچه نویسنده ی فرازهای ]حرفهای اضافه[  فزونواژه ها  نخست آنکه:          

گیری آنها  نیستند، ونکه چگونگی بکار   رسا  روشن واست هریک به تنهایی دارای چم یگانه  

ویژه یی می بخشد. از این رو از هر یک از این    به آنها چم   فتاد  هردر فرازهای گوناگون در

 ها جداگانه نباید سخن گفت، وگرنه همین گونه لغزش ها پیش می آید.  کواژت 

فتادها   چم ها و    چیزیآویختن در  و    آویختن به چیزیو    آویختن از چیزیدوم آنکه:          

 کاربردهای گوناگون دارند و هیچیک را به جای دیگری نمی توان به کار برد. و 

آنکه:       و   ]طوق[گردنبند،  ]حلقه[هچنبر  سوم  آویزند  گردندررا    ]قالده[گلوبند وکمند         . می 

 نمونه: 

 زشت باشد بی وفایی کردنت        چون بود طوق وفا در گردن          

 ) منطق الطیر(                                                                                           

 می برد هر جا که خاطر خواه اوست       حلقه یی در گردنم افگنده دوست        

 )مثنوی(                                                                                 

 کجا تواند رفتن کمند در گردن        به تازیانه گرفتم که بیدلی بزنی        

 ( 257رویه    -چاپ فروغی -)غزلیات سعدی                                            

 تا چه خواهد کرد با من دورگیتی زین دو کار          

 م یا خون من در گردنش  دست او در گردن                                             

 ( 177 –)همان                                                                                   
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 هست   –است   
 

 

 ر نبیگی چنین نوشته است: دوست فرزانه یی در کار خرده گیری ب          

. زیرا  لغزش دارد  استبه جای    هست    بکار رفتن  ه هست« به شوندد» آیا هنوز زن در فراز

باشد، هست  اگر کسی زن  رد، می زید، و از همین روی  که»هستی« دا  است  بدین مانک ده 

 گفته نمی شود:    هیچگاه

 زنده است؟«  هنوز  مرده هست؟!« پس بایست گفته شود: »آیا هنوز هست؟« یا »یارو   »     

بان پارسی  ز  هایریافت آیین  اند آمده که درآنجا بر این برداشت خرده گیر ارجمند از           

هایی نبیگ  همان  شا  به  برای  دب که  نوشگردان  «  ت ستان  »بسنده  خودشان  ی  گفته  به  شده  ه 

اند.   باره  []اماپـَن  کرده  آنکه در  نگرشی را    با دلیریبتوان    آیین های دستورزبان  ی   برای 

 ست.  از اری نی نگری بیشت پیش کشید و درمیان گذاشت ،  به پژوهش و ژرف

  ز دیدگاه واژه شناسی و چم بنیادی ا  «هست و است»باید دانست که میان دو واژه ی          

نیست. به سخن دیگ اینآنها هیچ دگرسانی  به یک چم    یک واژه  دو گویش، دو ریخت  ر  و 

دو   این  کاربرد  در  که  ناهمگونی  ولی  ازهستند.  بیشتر  »     واژه هست  ها   دیدگاه  و    آرش 

 است تا از دیدگاه »واژه« و »دستور«.  و بیان[]معانی گفتار« 

هست. بدین    ]تاکید[  پافشاری    است  برابردر   هست  واژه ی    این است که در  ]نکته[نغزک           

با واژه ی  ـ   با بی گمانی  بودنِ   نخستگونه که  یا زابی را برای کاری،      می گوییم،  کاری، 

یبکاردر پن   واژه  گمانی  دوم  گیری  بی  یا  ی  ر د  پافشاری  بگونه  ونکه  نیست،  میان 

پیوستگیداده می شود  پیوندی  دی[ا]عساده یا  یی  ،  با فروزیده  ـ  گفته می    ]موصوفی[فروزه یی 

 شود. 

گفته می شود    ]جمله اسنادی[بربستگیچم فراز    ]انکار[ زنشوا  این چم را از فرازی که در          

سای ر]انکار[ زنش وشن است ؟« وار   ]هوا[پناد  نمونه اگر بگوییم » آیا  می توان دریافت. برای  

روشن    پنادتاریک است «. ولی هرگاه گفته شود: » آیا    ]هوا[آن ، این فراز است: » نه، پناد

 روشن نیست«.  ]هوا[ پناد  درست آن است که » نه،  پاسخ  وازنش  هست؟«
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  خست ن   فتادکه در    با این ناهمگونی   ،و بستگی را می رساند استهم مانند    هست پس،        

پافشاری   دوم چون پیوندساده و بهنجاراست  ]مورد[و درفتاد    در بستگی است  ] تاکید[پافشاری

درفتاد نخست    درپیوند   ]مسند[گزاره    به باشد. الدبراین  باید    بربستگی  می    ]انکار[   وازنشرا 

 را.   ]مسند[ کرد و در فتاد دوم گزاره 

رو از      براب این  در  ی    هست رکه  واژه  و   نیستهمیشه  آید  بیشترهمان   استبرابردر   می 

 به کار می رود.   باژگون  ]مسند[ گزاره  یا]وصف[ واژه بازگفت می شود، و بازنمود

 نخست از سعدی :   نمونه یاینک چند نمونه برای     

 ش هست بی کامران آن دل که محبو           

 ش نیست ینیکبخت آن سر که سامان                                                

 که در صورت زیبای تو هست؟   آن چه عیب است          

 وان چه سحر است که در غمزه ی فتان تو نیست؟                                             

 سرو ها دیدم و در باغ تأمل کردم            

 رایی هستقامتی نیست که چون تو به دال                                              

 نیست    ای که مانند تو بلبل به سخندانی           

           نتوان گفت که طوطی به شکر خایی هست                                             

 باز از سعدی:   ، نمونه های زمینه ی دوم         

 نظر به روی تو هر بامداد نورزوی است              

                    یلدایی است شب فراق تو هر شب که هست                                    

 از حافظ:          

    و لیکن  حالل استدر مذهب ما باده              

                      حرام استبی روی تو ای سرو گل اندام                          

   بستگی،   ی بازنمودا، ونکه بیشتر بریستاشتن« ن پس، واژه ی هست تنها به چم » هستی د

 به کار می رود.  بی گمانی    یا  و  [ی]تاکید فشاری پا

 نمونه از سعدی : 

 بدر برد روزگار مخالف     گلم ز دست           

 امید هست که خارم زپای هم بدر آید                            

 از حافظ: 

 امید هست که منشور عشقبازی من          

 از آن کمانچه ی ابرو رسد به طغرایی                          
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تا آماج          باید ژرفنگری کرد  اند  در زمینه یی هم که دوست فرزانه ی ما خرده گرفته 

فراز» آیا هنوز زنده هست؟« این است که » آیا    ]مفهوم[ دریافته    نویسنده را بتوان دریافت.  

آیا نشان زندگی در او هست؟« و پاسخ این پرسش آن  هنوز در او توانی برجاست؟« یا »  

 هیچ نشانی از زندگی در او نمانده است.   به چم اینکه، نه، دیگر زنده نیست؟« » است که: 

 ولی اگر می پرسید:  

 زنده است؟« پاسخ آن بود که : » نه، مرده است«.  » آیا هنوز    
 

 به همین گونه آمده است. نمونه:  ، درستروش   در نگارش شیوای کهن نیز این          
 

 یهودا... بر سر آن چاه رفت، نگاه کرد تا یوسف زنده هست؟          

 ( 771ریه   -3پوشنه    -) ترجمۀ تفسیر تبری                                                     
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   فزونواژه زدایش  
  ]حذف حرف اضافه[    

                

واژه  ند  پیو   -از آن است  ــ که زبانهای ایرانی هم برگرفتهاروپایی  هند و   بنیادیزبان  در         

  نبوده و پیوند نام را با دیگر پاره  امروزه   مانند پارسی  ]حروف ربط و اضافه[  واژه هافزون   ها و 

ساختواژی ی  ویژه  ی  شیوه  به  فراز  سپس  مآن    ]صرفی[  های  اند.  گفته  دی  که  پی  تر  ر 

کنار    ]صرف اسم[  «» ساختواژی نام  دگرگونی ، در بسیاری از زبانهای گروه هند و اروپایی

شد  واژه  و   ،گذاشته  فراز،  های  پاره  پیوند  بازنمود  را برای  آنها  که  آمد  پدید  یی  ویژه    های 

اضافه[واژهفزون  [یعنی ]به چم  روابط[ ]وندهاپی پیوند  ]حرف  جز  و]موصل[  ستارپیو و  ]حرف ربط[واژهو 

 اینها می خوانیم. 

تنها برای  ناوابسته ییدارای چم آزاد و    ]روابط[پیوندها        پیوند میان پاره های    نیستند و 

در آغاز چم ویژه و آزاد داشته اند و در پی کاربرد    به کار می روند. ولی این واژگان  فراز

 خود را از دست داده اند.    دومی است که کم کم چم بنیادی فتاددر 

  در زبانشناسی برای این دو گونه واژه بکار می رود و   یکه گاه  ]اصطالحاتی[واژاکی          

 است. «رـُ پ  »و  «تهی»های   آنها از چینی برگرفته شده است واژه ]مفهوم[دریافته 

 سانواژه  ناوابسته دارد. مانند نام، زاب،  آزاد وخود چم آن است که به خودی   پُر واژه ی        

ا  پویه   و     ناوابسته   به واژه یی گفته می شود که دارای چم آزاد و  تهیینها. واژه ی  و جز 

این واژه     اندک اندک بوده و سپس    پر  در زبانهای هند و اروپایی همه در آغاز  ها  نیست. 

 از چم گشته اند .   تهی

التینی به چم    Casaکه به جم »نزد « است از واژه ی    Chezدر زبان فرانسه واژه ی         

 ه« آمده است.»خان 

نام  و    ]قید[ سانواژه    پارسی نیز در زبانهای باستانی بیشتر  ]حروف اضافۀ[  فزونواژه ها ی         

 . بکار رفته است   کواژهتکم تنها در چم   بوده و کم   زمان و یا جا 

در          زبان  دگرگشت  با    یبخشولی  پیوند  در  نمی  »فزونکه  پایان  اینجا  در  است  واژه« 

از دید زبانشناسان، توان خود را برای     ناتوان می شوند و   اندک اندک   اتکواژه  . این گیرد 

است و    مردمانمایه و دستاویز پیوند      رساندن آماجِ گوینده از دست می دهند ، و چون زبان

 همگانی است، همین که در بخشی  نیاز  دریافته  چم و روشنی و ژرفنگری آن در رساندن  
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برای  بخشهای سخن  آم  از  آی رساندن  پدید  گوینده سستی  کن اج  می  دگرگون  را  آن  با  ن د  یا  د 

 افزودن بخشی دیگر بر توان آن می افزایند .  

و رخ داده است. در برخی  پارسی دری این دوگونه دگرگونی هر د   واژه های  فزوندر         

  ماج بسنده ندانسته وزبانشناسان برای رساندن آ  پن   کاربرد داشته    را کهواژه یی  فزونا  هفتاد

 . کرده اند را جانشین آن  دیگری  کواژه های ت 

زمان و    ]قیود[    واژه یی که با سانواژه هایفزون  در ادبسار پارسی سده ی چهارم تا هشتم       

 : بود « به »جا بکار می رفت تکواژ 

    اندر آمد ز در آن شوخ پسر          هنگام سحر  به دوش ناگاه             

    ) فرخی(                                                                                       

 به سالی ز دستت جگر خون کنم             

 یک ساعت از دل برون چون کنم   به                                               

 )سعدی(                                                                                        

 «در  »کواژت را ُسست شناخته و به جای آن   «به»    کواژت  ]مورد[فتاداز آن پس در این             

تابستان هوا گرم شده است «    بهبخوانیم که »امسال    و اکنون اگردر روزنامه   شد بکار برده  

 بیگانه می نماید.    [ذهن]ویردر 

 نیز از همین گفتار است.   «  با  و   به» برد  کار  رد[]موافتادهای دگرگشت برخی از        

سانواژه    افزودن واژه ی دیگری که بیشتر چم سست با  واژه ی  فزون  استواری   ]اما[ پـَن       

در گفتن انگیزه و شوند   «از» کواژ ت یکی از این فتادها بکارگیری    .دارد انجام می پذیرد ]قید[

 است:

           وی شده استغم تیمار تو چون م  ازتن او          

                 رخ چون الله ی او زرد به رنگ دینار                                   

 )فرخی(                                                                                             

ه و از این رو در چرخه های پسین  توان شدبرای بازنمود این چم نا «از  » کواژت ولی             

 واژه ی دیگری به آن افزوده اند :   یگاه

 تنم از واسطه ی دوری دلبر بگداخت            

 جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت                                   

 )حافظ(                                                                                              

این شیوه          ی به چم  یافته است ،  بسیارروایی  ی کاربرد    در نوشتار چرخه های پسین 

واژه ی دیگری برای توانمندی آنها می آورند. از این    واژه هافزونبه دنبال هر یک از    ]یعنی[

   «.  برای به وسیله، در طبق، در ظرف، به اتفاق، به انضمام، به واسطه، از »  دست است:
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ش         می  آغاز  دگرگونی  از  دیگری  ی  گامه  برای  اینجا  که  یی  واژه    توانبخشی ود. 

بود  دارای چم و    آمده  فزونواژه فتاده درناوابسته  بنیادی  ]مورد[ آن  چم  از دست می    ویژه  را 

پیوند  تنها همانند  نام( جا  واژهفزون )  میان  دهد و   واژه فزون  چگونگی  این  می گیرد. در  یو 

 می شود. زدوده   به نگر می رسد و  یاباان 

ی شود زیرا  پشتیبانی م  شیوه ی گفتار پارسی امروز  درگرایش به زدایش فزونواژه    این         

خودداری      فزونواژه  جا که در چم سخن دگرگونی پدید نیاورد از گفتن  در گفتگوی ساده تا آن

 می کنیم، چنانکه می گوییم:  

 » در خانه نیست«  =  » آقا خونه نیست«        

 » به شمیران رفتم«   =     » رفتم شمرون«       

اژه ، و  و فزون   زدایش فرازهایی با    ]معاصر[همزمانان  ی  بدینگونه است که در نوشته ها        

یا سانواژه نام  این گونه گزاره ها بر می    به جای آن رو برو   ]قید[  کاربرد  به  ـ  می شویم و 

 خوریم: 

  « یکی از دوستان اقدام کردم   »من وسیله ی       

 » طبق دستور رفتار کنید«         

 » ظرف یک هفته اطالع دهید«         

گیری  آن دلبستگی داریم باید از به کاردر نوشته یی که به درستی و شیوایی  پیداست          

ی دیگری  از افزودن واژه    ]حتی[ بیشا  ، و  واژهفزون   زدودن     ]یعنی[   ی چمه  ب  این گونه فرازها،  

     .خود داری کنیمتکواژه    به
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 ... یک یک ...  
 
  

 » یک مرد از مرگ نمی ترسد«           

 » پورسینا یک فرزانه بود«           

 » اگر یک جوان کوشش کند البته کامیاب خواهد شد«          
 

بر داشته شده در این گزاره ها که از روزنامه ها و هفت             نامه های همین روزها  ه 

می    می رساند. خواننده  [ذهن]  ویر  خواست نویسنده به  چمی باژگون  «یک»     واژه یاست،  

بودن ، یا آشکار    یکی  ، به سامه ی است  به کسی  دستور یا    پندارد که آماج گوینده فرمانــ  

از    ننمود بیش  است که  باژگوننیست. چم    یکیاینکه  آن  ها  پوینده    نهاداگر    این گزاره  یا 

 زیکی باشد سخن در باره ی او درست نخواهد بود :  بیش ا]فاعل[

 یک مرد نمی ترسد، ولی دو مرد باشند می ترسند!               

 کوشش دو جوان برآیند دیگری دارد!!    پن  شوند کامیابی است ،  کوشش یک جوان           

بادا از روی نادرستی او را دو فرزانه بشمار  باید شمرد ، م   فرزانهپورسینا را یک             

 آورید!! 

انان روزگار نه یکی از زبانهای بیگانه را  که برخی از ترزب   این لغزش از آنجا برآمده       

در برخی از زبانهای اروپایی مانند      . درست آموخته اند و نه زبان مادری خود را می دانند

بکار می     un یا     aوات    ]معرفۀ جنس[  «گـُون  هگلیسی،گاهی برای گفتن » شناسفرانسه و ان 

ــ گفته می    است. برای نمونه در فرانسه    ]نکره[ناشناس    «یای  »یا بجای   رودکه به چم یک 

 شود:  

Un homme doit agir de cette maniere 

 این است:  ،که چم واژه به واژه ی آن

    .باید چنین رفتار کند«  ) آدمی(  » یک مرد
 

ی  پن           واژه  نیست،  درست  پارسی  در  فراز  جای    un این  به  فرانسه  ی  گزاره  در 

 Tout   یا   Quiconque  « ه  ب   نشان می دهد. گونه« را  به کار رفته است و به هر روی

 « است باید چنین کند. گونه ی آدمی   »کسی که از   چم
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*  *   * 

 در پارسی چنین است :   آیین دستور زبانولی         

است واز آن چم  ]معرفه[شناخته    ناآشکار،  و    اخته ناشن از گونه ی    ـ واژه ی تکین و تک 1       

 بدست می آید. برای نمونه:   ]جنس[ گـُن
  

 سنگ زیرین آسیا باشد            مردباید که در کشاکش دهر           

 )سعدی(                                                                                        

 مرد باید که هراسان نشود         نشود  مشکلی نیست که آسان        
 

 : می باشد   ]جمع[ رمن به  واژه   ،]جنس[گـُن ]معرفۀ[ یبازنمود شناخته برای   یگاه   -2        

 مردان نزنند الف مردی          

 شاهان کم التفات به هال گدا کنند.       

 بر سر واژه در می آید. نمونه:   »هر« ]حرف ابهام[ وشیدهپکواژ  ت   ـ3      

 هر مس که به کیمیا رسد زر گردد   

 گفت هر سنگین دل و هر هیچکس       

 چون منی را آهنین سازد قفس                                   

 الطیر(  )منق                                                                         

 پس از واژه می آورند     را نیز ]یای نکره[ «»یا ی ناشناخته  یو گاه

 شکر از مصر و سعدی از شیراز     هر متاعی زمعدنی خیزد              

 )سعدی(                                                      

 ) رودکی(                           هر گل پژمرده می گردد ز دهر ....       

  

  ]استفهام انکاری[   ناییپرسش    گونه ی  باشد، یا گزاره به    ]منفی[ناییپویه  یا    در جایی که واژه    -4

 به کار برود، پیش از واژه ی نهاد »هیچ« در می آید. نمونه:  
 

 هیچ گنجشگ نگردد چو عقاب               هیچ روباه نگردد چو هژبر 

 ) ادیب صابر(                                                                            

 نیز افزوده می شود.   ]یای نکره[  « یای ناشناخته پس از واژه » و گاهی 
 

 گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد ناپدید    

 هیچ راهی نیست کاو را نیست پایان غم مخور                                        

 ) حافظ(                                                                                
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به    د که آماج گوینده یا نویسنده  می آی   ]موردی[فتادی  نها درواژه ی »یک« ت  ]اما[ پـَن            

 یکتا بودن آن است. روشنی گفتن 

 زد. : سدا از دو دست بر می خی  به چم  سدا ندارد.  دست یک        

   بیش از یک دم نیست به چم:    ت تا هست . سباشد زنی یک دم          

 دل در پی این و آن نه نیکوست ترا        

   یک دوست ترا  داری بس استیک دل                                    
 

*  *    * 

 دل به شاگردی عشقش دادم        یک زیان کردم و استاد شدم         

که چم بیشتر    واژه یا گفتاری، یا  ین زمینه شمار یک را با شماری بزرگتر در ا  بیشتر         

 نند. نمونه: ک می   ربراب  ]اسم جمع[«   نمَ نام رَ  »با   یاو دارد، 

 ( که یک شبنم دو توفان بر نتابد   )عطار      اگر با من نمی سازی بسوزم          

 ابر(  ) ادیب ص  د باز سیاهیک باز سپید به ز ص           

 د فرزند  یک بنده ی مطواع به از سیص          

 کاین مرگ پدر خواهد و آن عز خداوند                                                  

                                               ----------- 

 سنایی( )    از هزار توانگر آید بیش      یک درم صدقه از کف درویش           

                                                                           ! یک خواب و ز پی اینهمه بیداری ها            

 یک بز گر گله را گرگین کند.            

*  *  *    

    پس به جای گزاره هایی که در آغاز این گفتار آوردیم درست آن است که بنویسیم:        

 مرد از مرگ نمی ترسد) نه یک مرد(             

 ( پورسینا فرزانه بود) نه یک فرزانه           

اگر           جوانان  یا  بکوشد...  که  جوانی  هر  یا   ... شد  خواهد  کامیاب  بکوشد  اگر  جوان 

     .بکوشند...) نه یک جوان(
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    بازنمودی   فراز   
   ]عبارت وصفی[      

 

 

ا         بخ هریک  فراز،  ز  بنیادین  پو   پوینده   شهای  پویهو  و  فعل[  ییده  و  مفعول  و  تواند    ]فاعل  می 

باشد.  ]متمم[ رساگر آن را    رساگر   این    داشته  بیشتر  یا  که  می خوانند،    ]وصف[  بازنمودستایه 

 .  بازمی نمایدچگونگی انجام کار را   یا  عل ومفعول[،]فا چگونگی پوینده و پوییده 

]فاعل پوییدهو    پوینده   بازنمود   یک واژه باشد، دراین چگونگی ند تنهامی توا]وصف[بازنمود        

 خوانده می شود.  ]قید[پویه سانواژه  بازنمود  و  است الیه[]مضاف گیر، فروزه یا بر  و مفعول[

  پویه یی چند واژه  با    ]مجموعه[به چم، کوده ی   است.  فراز   یک   ]وصف[بازنمود  ی ولی گاه     

 آورده می شود، نمونه:    )پوییده نام(صفت مفعولی[  ]گیپویید   زاب  ریخت که به 

 بر سرباالیی نشسته می گریست« ، کنعانآن پیر ترا دیده ام به زمین  خود» من        

 » از تفسیر تربت جام، سده ششم«                                                                                  

است و چگونگی کار گریستن را    ]وصف[بازنمود  »برسر باالیی نشسته«   زفرا  در اینجا         

ین شدنی است که آن  ن . همچسر باالیی نشسته بود که بردرزمانی  بدین مانک که . می نمایاند

 . ( و من گونه ی نخست را برتری می دهم  . )بدانیم ]فاعل[) پیر(بازنمود پوینده  را

  

 نمونه ی دیگر:      

 ر گرفته می راند.«و ماهار اُشت کندهر اواو را بر سر پاالن اُشت یاهآن س»        

 »همان نبیگ«                                                                                                 

. می توان  است    بازنمود    »ماهار اشتر گرفته«و    » بر سر پاالن اشتر اوکنده«فراز  دو       

  ین ن بدینگونه و با چ  به چم اینکه،  دانست،   راندن  ]وصف فعل[«  بازنمود پویه   را »    فراز   ن دو ای 

که بر سر  »  اورا    به چم،  ) او را( شمرد ،  مفعول[ وصف    ]پوییده  بازنمودمی راند. یا    چگونگی

 . مهار شترش را گرفته بود« می راند پاالن اشتر افکنده بود و  

پارسی نمونه های بسیار    ]نظم و نثر[اسرواد    و   د، در سرواکیب[ ]تر  آمیزهی    برای این شیوه      

 می توان جست ، مانند این بند حافظ:

 شراب خورده و خوی کرده می روی به چمن            

 که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت                                                  
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  یا برای   ]فاعل[نده  ، یا برای پویاست  «  بازنمود خوی کرده   شراب خورده و»دو گزاره ی       

  .»می روی«ی  پویه

 نمونه ی دیگر از حافظ:       

 زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست            

 پیرهن چاک و غزلخوان و صراحی در دست                                           

 بش افسوس کناننرگسش عربده جوی و ل          

 نیم شب دوش ببالین من آمد . بنشست                                           
 

چند و چونی های گوناگون    ــکه تا واژه »آمد« یک فراز است  ــ    سرودهدر این    سراینده     

فروزه ی   برخی  و  فروزه ی ساده است)مست(  برخی  و  آمیخته  آورده که  پیرهن چاک(   (

)غزلخوان و خندان لب و عربده جوی و افسوس کنان( و    ]صفت فاعلی[پویندگی    برخی فروزه

 زلف آشفته و خوی کرده(.  )]صفت مفعولی[گی برخی فروزه ی پویید

  بازنمودیفرازهای  با یکدیگر گونه ی این دسته از  ]اوصاف[از هم سنجی این چونی ها       

  ست به خوبی می توان دریافت. را که پویه آن به گونه ی پوییده نام ]اسم مفعول[ ا
 

است. به جای    و نوشتار  گفتاربیشتر برای کوتاه کردن    بازنمودی«  »  فراز  بکارگیری          

،  دن به هم پیوند یاب ] واو عطف[برگشت  «واو »و نوشته شود و با  آماج در چندین فراز گفته  آنکه 

ــ  می      آنها فراز یگانه یی  ه یزو از آمی   می کنند  فراز دیگر ]وصف[ستایه  یک یا چند فراز را  

 سازند.
 

ـ می    تکواژ پیوند  ناچار، میان آنها  باشد  ]وصفی[واژه ی بازنمودی  چندین  دارایفراز  اگر      

 بایاست.   تکواژ پیوند   ساده نیز  ]وصف[بازنمود  آید. چنانکه برای چندین

 برای نمونه می گوییم:     

 راه رسید«.  » هوشنگ چابک و شاد و خندان از          

 همچنین می توان نوشت:     

 از راه رسید«   » هوشنگ دست و رو شسته و لباس پوشیده         

. چنانکه  استپویه نادرست    و  بازنمودیفرازهای  ، میان  پیوند   «واو »  آوردن    بااین همه       

نوشت:   و  گفت  توان  رسید«نمی  راه  از  و  شاد  و  چابک  هوشنگ  که    »  نیست  درست   ،

 .  » هوشنگ دست و رو شسته و آمد«یسیم: بنو 

، این روزها چنین لغزشی بسیار دیده  به ساختمان فراز ]توجه[کمبود پرنگریپی ولی در        

نادرست   ریخت   با این   ]وصفی[بازنمودی پویه یا   فرازمی شود، تا آنجا که در بکارگیری 

مه یی یکسره گنگ و  سازمانی و روزناچنان زیاده روی می شود که بیشتر نوشته های  

     .ستشده ا پیچیده
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 که   ]معطوف[ ه گشت را نباید با فرازهای بر  ]وصفی[  بازنمودی فراز یا  پویه آنکه  دیگر         

 دانست. یکسان  زدوده می شوددیگر  پویه با   ]قرینه [ل هما آنها به [ فعل معین ]«  پویهیاریگر» 
 

می خوانند    ]معین فعل[پویه    یاریگر    یی که  با پاره  ساخت های پویه پارسی برخی ازدر          

 می شود. مانند:    ]صرف[یساختواژ

 آمده ام، رفته بودم، برده است، کرده ایم...         

  باشد در پی یکدیگر ساخت ها  ها یکی از این  ا چند فراز که  پویه همه ی آن هرگاه دو ی      

شوند، پرهیز   آورده  توان    برای  می   ، بازگفت  آنهاپایا  بخشاز  از  برخی  همال  را    نی  به 

 برای نمونه در فراز زیر:   زدود.   ]قرینه[

» من بارها به مازندران رفته ام و در کنار دریا نشسته ام و از زیبایی زیستبوم بهره            

 برده ام«

 می توان گفت:         

ـ  وم بهره برده  ب ست»من بارها به مازندران رفته، و در کنار دریا نشسته و از زیبایی زی         

 ام « .

اندریافت    چون همانند نزدیک دارد  ه وبرداشته شدفرازدر اینجا پاره ی »ام« از پایانه ی دو  

 سخن دشوار نمی نماید و آسیبی به فراز نمی رسد. 

  در میان نیست، ونکه چند فراز     ]وصفی[ بازنمودی  دیگر فراز  چگونگی این  در  ]اما[پن           

   شوند.  وابسته  به هم  واژهپیوند باید با  پی در پی است که
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 رفته است  –رفته   
    
 

  «ینتک ناپیدای »ساخت  می پندارند که در پارسی   استادان زبان و ادبساربرخی از            

  است«» ]معین[یاریگر پویه    همواره باید با  ]ماضی نقلی[  پی دار«  گذشته ی» از ]صیغۀ غایب مفرد[ 

  زدوده شود پویه  پایان  از بخش  این هرگاه می گمانند  که به کار رود.  شوند این پندار اینست 

 ننده چم سخن را در نیابد.  درهم شود و خوا مفعولی[صفت صیغۀ  ]پوییده  زاب تواند با ساخت  می

 : فرهیخته درخرده گیری برنبیگی نوشته بود دوستانازیکی         

وارون روش و دور  ]فعل معین[،  یاریگرپویه      بی   ]ماضی نقلی[پی دار«    ی»گذشته  آوردن    »      

 . «از شیوایی است

کمابیش همیشه از    »است«نخست باید بیاد داشت که، در زبان پارسی امروز، پاره ی          

و     به دریافت چم سخن آسیب رسان  داشته می شود، و اگر این کار بر ]صیغه[ ساخت این  پایان

زیرا اگر آماج از سخن گفتن که  ؛  می آمد درگفتار  بی گمانمان گوینده می شد،  اندریافت آر

نیاید  گفتار  ]مفهوم[دریافته   رسانیدن هیچ خردمندی زمان و نیروی خود را در    ، است بدست 

 آن هزینه نمی کند. 

 پی دار« گذشته ی  تکین ناپیدا ی  ساختیشتر» پارسی ب   شیوای سروده هایدیگرآنکه در     

نقلی[]صیغه    اندازه یی  ه  گواه این سخن ب   و   آمده  » است«با برداشتن پاره ی     ی مفرد غایب ماضی 

   در آنها با    ساختکه این    ا اندکی درنگ می تواند چند سرواد راب    فراوان است که هر کس 

بیاوردبه کار رفته را ب   » است«   ]حذف[زدایش   یاد  با اینهمه برای نمونه چند گواه می  ه  ـ  . 

 آوریم: 

 سنایی می گوید:        

 هرچه در سی سال کرده خاتم مشکینت یاد           

 توخته  آن نگین لعل نوشین در زمانی                                                

 »کرده است« و »توخته است«   به چم:        

 خاقانی می گوید:         

   ما را فکندهمژگان پر زکینت در غم            

 لبهای شکرینت خوشگوار کرده                                                    

 و نمونه های فراوان دیگری در سروده های خاقانی می توان یافت:  

 صبح خیزان بین به صدر کعبه مهمان آمده             

 ام جان آمده  جان عالم دیده در ع                                                  
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  *** 

 در کام صبح از ناف شب مشک است عمدا ریخته          

     ریخته گردون هزاران نرگسه از سقف مینا                                               
 

 آمده عیدست و پیش از صبحدم مژده به خمار         

 آمده از جام جم یک نیمه دیدار  بر چرخ دوش                                      

 
 

سروده است و به بایستگی چامه چنین آمده،  شود که این نمونه ها همه از    گفته   چنانچه            

نباید    چم  و آسیب رسان    آیین سخنوری  با  آن است که بایستگی سروده هرگز ناسازگارپاسخ  

 سست و بی ارزش است.  و اگر چنین باشد چامه  باشد

سخن    ما[]اپن          این  ]نثر[ دااسرو در  بکارگیری  برای  فراوان  های  نمونه    با    ساخت   هم 

 یافت.     آن می توان زدودن پاره ی  پایان

از آن میان شاید یکی دو نمونه از گلستان سعدی برای نشان دادن راستینگی این سخن        

 بسنده باشد. 

 ی دریغش همه جا کشیده...«  » باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت ب     

» فراش بادصبا را گفته تا فرش زمردی بگسترد ، ودایه ی ابر بهاری را فرمود تا بنات        

نبات را در مهد زمین بپرورد ، درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته  

 . وم ربیع کاله شکوفه برسر نهاده «و اطفال شاخ را به قدوم موس
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 دوخته شده بود   -بود دوخته   
 
 

 : کاربرد دارند دو»است« و »بود« در زبان پارسی  واژه های          

برسانند. چنانکه در گزاره    ]مسند الیه[نهاد  را به    ]مسند[گزاره    ]اسناد[  «» باز بستن نخست آنکه  

 های زیر:  

 دیوار سپید است              

 د  شب سیاه بو              
 

 ] جزء صرفی صیغه های مفرد غایب [   «ناپیدا  تکینساخت های    ساختواژی  پاره ی»  آنکه  دیگر       

  باشند، در این چگونگی ماضی بعید[  یا گذشته ی دور ]   ]ماضی نقلی[پی دار  از زمانهای گذشته ی

 می خوانند:   ]معین فعل[ « » یاریگر پویه آنها را 

 زمان گذشته است              

 بود   رفته    ایرج              
 

شناخت و جدا کرد،  گر باز  ی را نمی توان از یکد     ]مورد[فتاداین دو  کاربرد    پیداست که        

]ماضی   پی دارگذشته ی    ساخت های   ین که پاره ی نخست   فت مفعولی[]صزیرا فروزه ی پوییدگی  

 است،  جامد[صفت های  ]  جدِ  درست همانند زاب های ،است ]ماضی بعید[و گذشته ی دور نقلی[

ا، با واژه های نشسته،  هروشن و دراز و مانند آن  سپید، سیاه، تلخ،  زاب های    به چم اینکه،

مفعولی[پوییدگی  زابآمیخته که    ،آشفته،   گفته از دیدگاه فروزه    اند  پویهاز    و برگرفته  ]صفت 

 . بودن همسانند

          « همانند  فرازهایی  در  ن پس  میست شایرج  است«  »    ه  پوینده  توان  را   ]فاعل[ ایرج« 

هم   را روی  است«  نشسته   « و  یدانست  »  ،  آن شمرد   پویه  توان  می  نیز  را   ایرج   و   »  

را    ]مسندالیه[نهاد نشسته  را    ]مسند[گزاره  و   » اسناد[  بربستگیپاره ی  و »است  پیوند    ]ادات  یا 

 می آورد. دید نپ در چم  د یکسان است و هیچ دگرگونی ین نست و در هر دو چگونگی برآدا
 

 ]متعدی[گذرا  است    از آن برگرفته شده  ]صفت مفعولی[پوییدگی    زاب  که    پویه یی ولی هرگاه         

ـ  چم آن دگرگون می    ، کنیمواکاوی  ریخت    پایه آنکه فراز را به کدام یک از این دوباشد بر 

بدانیم    رابطه[]را پیوند  »است«و  ]مسند[  گزاره  را    گشاده  اگر   »در گشاده است«  شود. در فراز 

  بدست می آید.  » در باز است«چم 

دار  گذشته   ساخت  ، همرا روی    »گشاده است«و هرگاه           نقلی[  پی  ماضی    پویه از     ]صیغه 

 بشماریم چم » در را باز کرده است« از آن دریافت می شود.  »گشادن«
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]صفت  گیپوییدزاب    اهدیده می شود که برای پرهیز از این لغزش هرگ  درنوشتارنوین           

بکار گیرند واژه ی »شده« را بدنبال می آورند،    ]مسند[گزاره    چونان    را در این فتادها  مفعولی[

 . »گذاشته شده بود «یا » کاسه روی میز گذاشته شده است«  برای نمونه می نویسند: 
    

  ندک است ، یا اگر هست بسیار ا    ولی چنین کاربردی در ادبسار شیوای پارسی نیست؛          

ای گزاره همواره یکسان  ی سخنسرایان ونویسندگان کهن برون نمادر سروده ه  به چم اینکه 

     .و درونمایه ی سخن دریافته می شود که آماج گوینده چه بوده استنشانه ها  است و از

 برای نمونه از نبیگ سمک عیار :         

 ی تخت نهاده است .  آواز آمد که ای آزاد مرد ، کلید در پایه    ــ      

 و » جای دارد«. »نهاده شده است« به چم 

 از سروده ی سعدی:          

 است و آدمی برباد   نهادهجهان بر آب           

 غالم همت آنم که دل برو ننهاد                                                   

   .»گذاشته شده است «به چم  
 

 خواجوی کرمانی : از سروده ی           

    ای که گفتی سر ببریده سخن کی گوید          

 بنگر این کلک سخن گو که سرش ببریده است .                                    

 .»بریده شده است« به چم 

 باز همان سخسرا :           

   نوشته است  خطی کز تیره شب بر خور                 

       نوشته است چه خط است که بس در خور                                 

   .: »نوشته شده است«به چم   

 حافظ می گوید:            

 رضا به داده بده و زجبین گره بگشای                  

       اختیار نگشاده استکه بر من و تو در                                         

      . ده نشده است «»گشاو  »باز نیست« به چم 

 باز در جای دیگری گوید:

  رسم عاشق کشی و شیوه ی شهرآشوبی                  

     دوخته بودجامه یی بود که بر قامت او                                       

  .» دوخته شده بود« به چم 

   .زاره ها پرهیز شوددر این گونه گ »شده«شیواتر آن است که از افزودن واژه ی  بی گمان 
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 او ، او، او   
  

پیش از    ]ضمیر شخصی[نام خویشیک یجا  ،برخی از زبانها   ی  پویه  ]صرف[درساختواژی          

دگرگون نمی شود ،    پویه  پایانی  پاره ی  ]موارد[درمی آید و در بیشترفتادها    ]صیغه[ساخت    هر

د ساخت  رگشتگیا  شناخت  برای  که  نیست  چنان  انگلیسی بسند  آن  در  نمونه  برای  باشد.     ه 

پایان آن    «s»  به چم اینکه  دگرگون می شود،  ]مفرد غایب[ ناپیدا  تکینتنها در  کنون ریخت   به 

جاینام    تنها از روی    الدبراین  یگانه دارند.    ریخت   های دیگر همه    افزدوه می گردد. ساخت  

 می گیرد مانند:   یجا ساخت  که در آغاز هر  هاییـ 

I  وyou    و  we    وthey    کس شناخته می شود   . 

نام پیشین  ی همان جا  ساخت ها  درزبان فرانسه نیز سنجه ی شناخت کس در بسیاری از         

در    Chantait   و  ینی تک  گوینده و شنونده  ساخت   در دو  Chantais   واژه های   است .

 Jeهای    جاینامهمه یکسان گفته می شوند و    ناپیدا  در رمن    Chantaient  و    ناپیدا  ینتک 

  . که پیش از پویه  جای می گیرد شناساننده ی کس است  ils و    ilو   tuو  

پایان  ]ضمیرمتصل[جاینام پیوسته در زبان پارسی            افزوده می شود ، از این رو    پویه  به 

گفتم،  :  ساخت های  کس نیز هست، به این چم که  نمایانگر  ساخت  هر  ]ترکیبی[آمیزه یی  ریخت 

را نیز در بر دارد و نیاز به    ]ضمیرشخصی[نام خویشیکی جا    فت، گفتیم، گفتید، گفتند، گفتی، گ

خوانده   ]ضمیر منفصل[گسستهجاینام  دیگری که )    جاینام خویشیکآن نیست که باز در آغاز آنها  

... مگر هنگامی    تم، او گفت،من گفمی شود( بیافزایند، برای نمونه بگویند و بنویسند که :  

 یژه یی از این بازگفت و پافشاری در میان باشد. که آماج و 

سار پارسی است که هر بند آنها با  اران سروده و چامه از بزرگان ادب گواه این سخن هز       

 واژه های گفتم، گفت ، یا گفتا آغاز می شود مانند:

 گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سر آید           

 گفتم که ماه من شو ، گفتا اگر برآید                                           

  در این زمینه هیچ نمونه یی نداریم که گوینده یی زبردست و توانا گفته باشد . من گفتم             

گفت  او  اینکه  ... مگرچنان   چنین...  چم  به  باشد،  نیاز  پافشاری  که  جا  از    بنیادیآماج    آن 

یا گفتار ویژه ی او در  ]فاعل[  پوینده  ساندن  گفتن این سخن تنها یک گزارش نباشد ، ونکه شنا

  انجام آن کار باشد. سعدی می گوید: 

 که روی از دوست برتابم    نمی یابممن اندر خود            

 ای خواجه دست از من که طاقت رفت و پایابم   بدار                                    
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 بیابد ولی من نمی یابم.   روزه ییدیگری شاید در خود چنین ف به این چم که،    

 

کمیاب تر  بسیار    ]ضمیرمنفصل[گسسته  جاینامآوردن    ]صیغۀ مفرد غایب[  ناپیدا  ینتک   ساختدر          

ناپیدا    ینتک  ساخت  پافشاری کمتر. بسا که در نوشتار نویسندگان بزرگ چندین    است و نشان

 قابوسنامه : شود . نمونه از  « آورده گسسته    »جایناممی آید بی آنکه 

 می رفت محلت  بود... مهلب نام. گویند روزی از » چنان شنیدم که در خراسان عیاری         

 . « اندر راه پای وی بر پوست خربزه افتاد ، و بیافتاد، کارد بکشید و خربزه را پاره کرد 

بایسته است و آن    در  گسسته   نام ین جاردآو پن               ه پویند  است که    درفتادی  جای دیگر 

  دگرگون شدن  خواننده به   [ذهنتوجه    ]ویر  پرنگری  گوناگون باشد و   پیند فراز پی در چ   []فاعل

 بایسته باشد، نمونه از همان نبیگ:    ]مسند الیه[نهاد  یا   پوینده

» چنان شنیدم که ابن مقله نصربن منصور التمیمی را عمل بصره فرموده بود . سال            

 «  ...مردی منعم بود.. او کردند، و دیگر باز خواندند و حساب 

  و بیهوده است   فزون    گسسته در آغاز فرازنام  یاز اینگونه نمونه ها که بگذریم آوردن جا       

 نیست.    و اگر زشت نباشد زیبا

ترزبانان           دانند   ]مترجمین[ولی  نمی  را  خود  مادری  زبان  که  که    ،پسین  هنگامی 

] ضمیر  پیشرو برپویه    جاینامبا آوردن    می کنند  ی برگردانهایی را از زبانهای اروپایجستار

  ، می باشد   پارسی   پویه های  در پایانه ی    همانند شناسه    ست و هزبان ها  نکه در آمقدم بر فعل[  

  می آورند و در پی این نا آگاهی نوشته ی حود را پر از بیهودگی   ]ضمیر منفصل[  گسسته   نام  ی جا

 :  می کنند، برای نمونه می نویسند

بلند شد، او خسته بود ، او بیاد می آورد که تمام شب را نخفته    سندلیاز روی    » ژاک         

 ت . او آرامشی جستجو می کرد...«  اس

بیجای         بازگفت  که  داند  می  زبانی  پارسی  فرازها  «او»  جاینام  هر  این  اندازه  را    چه 

 زشت کرده است.  

آنکه کم ک      فارسی  م شگفت  که    ]رواج[روایی   این زشتی در  بدانجا می رود  تا  و  یابد  می 

نیست  زمانی که  فراز]حتی[  بیشا   بیگانه  و    ،برگردان از زبان  نویسنده ی کم دانش  باز هم 

می   نوشتار  شاید با آماج اینکه به شیوه ی نوینی بنویسد، این افزوده ی نا پسند را در  ــ نادان 

  آورد و برای نمونه می نویسد: ــ 

 . « کتاب شفا را تالیف کرده استاو  علی سینا بزرگترین فیلسوف ایرانی بود، » ابو    
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 بخش ششم

در باره ی شیوایی زبان   

 پارسی 
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  بازیگری  ــ  کارکرد  
 [ نقش ـ نقش بازی کردن]   

 

 
 

   ، واژگان و زبانزدها و دبان ها و ادبسار اروپایی آشنا شدن از هنگامی که ایرانیان با ز         

ــ  نمی  رهیافت    این از    روشن است که   .ه استشتهای نوینی به زبان پارسی افزوده شدبردا

کرد،  توان   برو    پیشگیری  بیگانگان  از  که  نوینی  های  آرش  ناخواه  شود   گرفتهخواه      می 

  ]استعاره[   یی گو  همانند بازگویی و   پیوند با  انه را نیز به همراه می آورد. درواژگان بیگ  یگاه

 .   باشیمپسند   هیچ راهبندی نیست که در این کارخوشنیز کار بر همین پایه است ، ولی 
 

میان             ها این    از  گویی  »  ]استعاره[   همانند  ایم  کرده  پیروی  اروپاییان  از  بازی  که  رل 

   : به چم اینکه مهندی بازی می کند، «رل »در این کار یارو   است . می نویسیم: کردن« 

 همه سویه دارد.  در این کار دستی دراز یا هنایشی 

 

در زندگی آنها جای ویژه یی دارد   »نمایش«یان که سده هاست  ی برای اروپا  بازنمود این         

بسیار روشن و آشکار است، ولی نزد ما چیزی جز پیروی نیست. بدتر آنکه میهن پرستی  

ایم. هنگامی که می    ]نقش[  « که واژه ی بیگانه است  رلماهم گل کرده و به جای » گذاشته 

کند  » نقش مهمیگوییم:   دیده می  «بازی می  است، ولی  پوشی  یی شایان چشم  اندازه  تا   ،

نمونه می نویسند:   آماجشان دست    »نقش ترکیه در جنگ..«شود که در روزنامه ها برای 

نه در    »نقش«داشتن ترکیه در جنگ... است ! ولی   و  نه در عربی  پارسی و  هیچ  نه در 

یا دست داشتن نیست. می گویید چه آکی دارد که آن را به این    ]تأثیر[زبان دیگر به چم هنایش 

کفش را هم به جای کاله و سر را به جای   چم نوین به کار گیریم؟ می گویم هیچ آکی ندارد!  

    پا به کار ببرید و آن گاه بگویید که در ادبسار و زبان پارسی نو آوری کرده اید!...
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 سامه ها ــ   پیمان ها  
 ]شرایط[    

 چگونگی ها 
                       ] اوضاع[  
  

 

 
 

 

نویسندگان در               یکی از لغزش هایی که در پی بی پروایی و ساده انگاری برخی از 

 است.   « اوضاع بجای  شرایط» بکار بردن   ،این روزها جا افتاده

 می نویسند:  

ی  و رویدادها  چگونگی ها« و آماجشان در    اجباری در شرایط امروز ایران» تعلیمات       

 امروزی است.  

به    «اوضاعو    وضع» د و هرگز در زبان ما به چم  ن چم روشنی دار  «شرط و شریطه»     

 کار نرفته و نمی روند.  

   در فرانسه و انگلیسی، هم به چم   Conditionخاستگاه این لغزش آنجاست که واژه ی         

چگونگی  شرط[] چم  به  هم  آشنایی    ]وضع[و  ها  زبان  این  از  یکی  با  که  نویسندگانی  و  است، 

که در پارسی هم باید واژه ی    گمان کرده اند دارند )و اندوهمندانه زبان خود را نمی دانند!(  

 . یگانه یی برای هر دو چم باشد

 

چم  یار هست که هر یک  ه در زبان ما نیز واژگان بس انکدرست نیست، چن این  گمان         

 چم آن ها در زبان های دیگر واژه ی ویژه یی باید یافت.   های گوناگون دارند و برای هر
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           دراز نویسی  
 

 

  

زبانها              ی  همه  نامور در  کمترین  ی  با  آن  در  که  است  یی  گزاره  شیوا  سخن  جهان 

    .شندته باگف گویا   واژگان چم آماج را روشن و 

 

شیوا ترین زبان جهان بوده است زیرا که در آن می توان آماج    می گویند زبان التین         

 .  بازنمود  را به کوتاه ترین گزاره ها 

ان  نویسندگان چند سده ی پسین ما نمی دانم چرا وارون این روش را پیش گرفته و گم        

   .تتر کنند شیواتر اسبرده اند هر چه گزاره را دراز

 

و نوشتارهای روزنامه ها بسیار دیده    سازمان هانمونه این شیوایی شگفت در نامه های          

   .می شود

 از آن میان:        
 

 کردن                به جای                       به مورد اجرا گذاشتن     

 کردن                    »                    اقدام مقتضی به عمل آوردن      

 دنبال کردن                    »                       مورد تعقیب قرار دادن     

 دریافتن                    »                           اطالع حاصل نمودن     

 خریدن                     »                                 خریداری کردن     

   آمدن                     »                            حضور بهم رساندن     
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 ناهمسو    
  [علیهبر]   

  

  

 

 
 

    و ساده ترین شیوه ی   ] طبیعی ترین[ بیشتر همین که خامه به دست می گیریم نیادی ترین         

نادرست می    [یب]ترکی   نیز هست، از یاد می بریم و آمیزه یی   نوشتن  را که درست ترین شیوه

 سازیم که یا برگرفته شده از زبانهای بیگانه است و یا در هیچ زبانی بکار نمی رود .  ـ 

 برای نمونه می نویسیم:          

 

 ) بر علیه... مبارزه کنید(..       

 برعلیه چیست؟  نخست:         

    = براو علیه      

 !...   بر علیه = بر بر او       
 

زشت را کم دانشان روزگار ما در آورده اند، وگرنه در سراسر ادبسار   ه یآمیزاین           

و مانند آن    به خالف، و  به ضدبه این بد ریختی نمی توان یافت. به جای آن    آمیزه یی پارسی  

 . گفته اند و امروز هم می توان گفت 

آن، ونکه      «دبه ض»و نه    می ستیزندچیزی یا کسی    «برعلیه  »نهارسی  درپ دوم اینکه          

 و پیکار می کنند و می رزمند و می ستیزند. با چیزی یا کسی می جنگند 

 چو جنگ آوری با کسی در ستیز             

    که از وی گزیرت بود ، یا گریز                                          

 )سعدی(                                                                                    

 گواه این سخن در ادبسار پارسی فراوان است .  

 

ولی آسان تر از همه کار این است که خودتان در خیابان گریبان باربری را بگیرید و         

 «.اگر مزدش را ندهید بر علیه شما دعوا می کند یا با شما؟» از او بپرسید که 
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 خانه ی بی چیز   
 فقیر[ ]خانۀ      

 

 
  

 درزبان پارسی امروز دو گروه نام:          

  الیه[ مضاف  ]نام  برگیر  نام +                      

 نام + فروزه                      

پاره ها یکسانند،           اینکه  از دیدگاه چگونگی بستگی  آنچه دو    به چم  نمونه  در هر دو 

 « اکهن مانند »یای ناشناس  یی است که در گویشنشانه  کواژ ت می پیوندد بخش را به یکدیگر  

  ]حتی[ بیشا    و هنوز هم این گونه گویش در برخی از کشورهای پارسی زبان و    می شده    گفته

  زیرک  کوتاه  کداراو  مانند  امروز   گویشایران برجاست. ولی درهای  بخش از گویش برخی در

 می خوانند.  ]کسرۀ اضافه[ فزونی گزیردر زبانزد آن را   ه می شود و گفت  کسره[]مصوت کوتاه 
 

 خانه    ـــ      دیوار           

 سفید  ـــ     دیوار          
 

ژرفنیز  یادآوری  این             پ شایان  در  که  است  زبانهای  نگری  از  بسیاری  مانند  ارسی 

ی ویژه    به فروزیده    هرگاه فروزه یی   ن نام شود، به این چم، کهی روزه می تواند جانشدیگرف

به داشتن  شناسان  زبان   [ذهن]ویر   به انگیزه یی در  باشد ، یا یکی از فروزیده هااخته شده  شن   یی

فروزه   باشد،بیشتریک  شده  همالی  شناخته  یی[یا  یا    ]قرینه  آوری  گویشی  یاد  برای  آرشی 

، در این چگونگی از بردن نام بی نیاز می شویم و فروزه را  در میان باشد  ]موصوف[فروزیده

     .می کنیم جانشین فروزیده

آدمی ، چه زن و چه    ]وصف[بازنمودواژه ی »جوان« فروزه است. این واژه را برای          

جانداران ، چه نر و چه ماده می توان به کار برد . ولی هنگامی که    همه یبرای    مرد، و 

 می گوییم:  

 جوانی را دیدم       

جوان و نه یکی    دجوان« است نه زنارسی زبان در می یابد که آماج »مرشنونده ی پ           

 . رددیگر از جانداران ، وهرگاه فروزیده دیگری در نگر باشد باید آن را بر زبان آو 

ان است و  را نیز باید بیاد داشته باشیم که برخی از فروزه ها ویژه ی جاندار  مهند   این           

 خی هر دو .  برخی ویژه ی بیجان و بر
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نادان،             توانمند،  دانا،  تنگدست،   ، آشغ  دبنگ، هشیار،  های    همه   خردمند،  فروزه 

آنها به  بستگی  می توان به برخی از جانداران دیگر نیز پیوند داد، ولی   مردم اند و به انگار

نا شدنی است.ـ  فروزیده   نبیگ      ی بیجان  درخت خردمند، سنگ نادان، خانه ی تنگدست، 

نامه   دلیر،  ـ  آشغ،  ف  بسان  ی  و  اینفروزه  در  که  توان گفت، زیرا  نمی    چگونگی   روزیده 

شنونده   اند  مردم  ویژه  ها  فروزه  این  +    را  ]ترکیب[ آمیزه  این  چون  نام   «   رساگر برابر 

به سخن دیگر »افزای دارندگی«  ]متمم اسم[ نام« ملکی[  یا  تنها  ]اضافۀ  این  برداشت می کند و 

 : یابد  در می  چم را از آن  

 مستمند    خانه ی مردخانه ی مستمند =         

 .  ه استنه خانه یی که فروزه ی مستمند به آن پیوند داده شد
 

ـ  دو    و » نام + فروزه« دگرسان است   در زبانهایی که پیوستگی گویشی »نام + نام«      

نمی  اندردر    ]ترکیب[آمیزه  دلی میان دو   پیش  نمونهدریافت چم  برای  در زبان فرانسه     آید، 

 نه ، دو کاربرد گوناگون هست:  برای این دو نمو

                         La maison  du pauvre 

                         Une maison pauvre 

 انگلیسی نیز  و در  

                         The Poor’s home 

                         A poor  home  

  

ـ    تا هرگاه فروزه یی ویژه   است  ر پارسی پدید آمدهرو گونه یی ساختمان فروزه د از این       

جاندار یا»نابساوای  بیجان  فروزیده ی  به  معنی[«  نام را  از   و   دهیممی  پیوند    ]اسم  میان  برای 

 . افزوده می شود انه« به پایان فروزه یی که ویژه ی آدمی استـ-پاره ی »  دودلی، برداشتن 

 است. آدمیخرد فروزه ی 

 ند... دیدم = مرد خرم  خردمندی را          

 با آوردن فروزیده چنانجه بایسته باشد: یا 

 زن خردمندی می گفت...               
 

دریافته    فراز  ..آنچه از این  ]فکر عاقلی بود[«اگر بگوییم که » اندیشه ی خردمندی بود  پن       

  آن   از     ند«نه اینکه فروزه » خردم   «  خردمندی بودآدم  شود این است : »اندیشه از آن      می 

ند را به  مواژه ی خرد    بازنماییم،  ن فروزهی « را با ا   اندیشه»اندیشه « باشد. اگر بخواهیم »  

   نه« در می آوریم:ا گونه ی » خردمند

   .داشتی«  خردمندانه اندیشیده یی  »          
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باآور       نانارسی زبامستمند« و » رفتارخردمند« هم برای پ» خانه ی    فراز  بدینگونه          

 است،    آن مرد مستمند است« و » رفتار آدم خردمند«انه یی که از» خ آرش ها ی 

 آنکه    را نمی رساند، مگر   رفتارهرگز فروزه ی خانه و   واژگان مستمند و تنگدستو  

 »رفتار خردمندانه « گفته شود.     »خانه ی مستمندانه «و 

 
 

                                               *   *   *    

 

این           به  آنکه  بی   ، اند  آموخته  مادر خود  و  پدر  از  فارسی را  که زبان  همه ی کسانی 

فر  [  ]نکته  نَغَزک این  کاربرد  در  و بنگرند، چگونگی  را درست  واژه  و هر  دانند  را می  زه 

این روزگ در  ولی   . برند  کار می  به  پسیاجای خود  که  ر  ادبسار    دانبرگر  ن  و  ها  نوشته 

زبانب  پندارند  نادانی می  از  ترزبانانی که  بسیارند   ، است  یافته  بسیار     پارسی    یگانه روایی 

پایه با ا  ید از دیدگاه  آیین دستوری برابربا یکی از زبانهای  باشد ، از این رو بی  ورو  پایی 

مانند » خانه ی مسکین« و »اندیشه ی فقیر« را    فرازهایی  خود    برگردان هایدر      ی نگرپر

 برند.     ی بکار م

نو گرایی  برخی از نویسندگان هم به گمان آنکه این گونه کاربرد آیین روز و نشانه ی       

 باز گفت می کنند و شگفت آنکه این نادانی ها در چامه پردازی  است ان را پیروی و

    »موج نو« هم دیده می شود.
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 گزاره های یأجوج و مأجوج    

 
  

این  یک           از   . کردیم  گفتگو  مأجوج«  و  یأجوج  »زبان  از  نامه ی سخن  هفته  در  بار 

برتر می یابیم . دور    زنامه  نمونه هایو رو   سازمانی   نوشته های  درهر روز      زبان خجسته

 » زبان یأجوج ومأجوج« جای زبان پارسی را بگیرد.    نیست که کم کم
 

و »بخشنامه«  اند  بنیاد گذاشته    نبیگخانه یی  یک جا   یی به من رسید. چند روز پیش نامه          

دارن ــ   سرکار  نبیگ  با  که  کسانی  ی  همه  به  نبیگخانهیی  این  به  تا  اند  فرستاده  یاری    د 

 برسانند.  

است که هر    درونمایه این نامه برای من تازگی نداشت . در کشور ما باور همگان برآن      

ـ  این راه هزینه می کند، باید نوشته  که در  ی می نویسد افزون بر زمانیکس نبیگ یا نوشتار

رزیده و یک گنجه ی جای  ی خود را چاپ کند و به رایگان برای کسانی بفرستد که مهر و 

 اند و می خواهند برای زاوری به مردم آن را از نبیگ های رایگان پر کنند.   نبیگ خریده

یف آباد و حسن آباد و علی آباد  ندین نامه از احمد آباد و شر یی چ   ست که هفتهاز این رو       

ه  خانه برپا کردنمایه که ای بزرگوار ، مایک نبیگ سا و جابلقا به من می رسد بااین درولو جاب 

گی نوشته یی از جیب خود مایه بگذار و چند  ی نبیگ ندارد، اکنون به گناه اینکه نبپن    ، یماـ  

 ن برای ما بفرست.  ارایگ گ ها ی خود را ی نسخه از نب 

نامه هاپن            نبیگ  ...یدرونمایه  نمونه  خانه  بنیادگذارارجمند  ی    یأجوج و مأجوج است، 

آن را از روی نمونه ی چاپی    چند رج از نامه یی است که تازه رسیده است. درست  زبان او 

 در اینجا می آورم:  

تماعی تا در این امر اج  -» ... لذا به همت عالی آن جناب نیازمند و استمداد جسته           

و نام نیک    –و زندانیان را مفتخر    –و دفتر کتابخانه را به خط خود مزین    -   بزرگ شرکت

 خود را به یادگار بگذارند«.

 برای فهم این واژه گرفتاری دارم:    « که منم آن جناب  »          

 ؟ کی نیازمند؟ نیازمند هست یا نیست ؟  دکه نیازمن    -1»  

استمداد جسته؟ کی      -2 توان جست؟ مگر  ت استمداد جس که  استمداد را چگونه می  ه؟ 

مدد چم  به  استمداد«  ی»  واژه  نیست؟ خود  کار     جستن  جسته؟  را  جستن  مدد  پس 

 غریبی کرده . 

 «. که شرکت؟ که مزین؟ که مفتخر ؟   -3
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پنداشتم که در سرزمین        نامه را خواندم  این  و مأجوج»هنگامی که    ]کاغذ[ نفج   «یأجوج 

ی  ند تا کمتر جا بگیرد و  نفج کمترمی نویس  «تلگرافی  »را  فرازهااب است و از این رو  کمی 

 . پید استهزینه شود. ولی دیدم که نیم آن برگه س
 

این گونه سر و گوش و دُم        تا  بُرند و  فرازها  درماندم که چه نیازی پیش آمده     را می 

 واژه های گنگ را دنبال هم می اندازند.  

 ن گشوده نشده است . مین گرفتاری برای هنوز هم ا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 268 

َ بی ف      ر روَ ـ
 ]بی تفاوت[        

 

این روزها در روزنامه و هفته نامه ها و ماهنامه ها، جستاری در گرفته است در               

 شده اند.    ]بی تفاوت[ « »بی فرور  باره ی آنکه چرا مردم 

ک         که  اگر  فسی  باشد  فارسی  اش  مادری  و    ]عنوان[رنامزبان  بخواند  را  جستارها  این 

 به یادش می آید که در زمان ما:  بگذرد این اندیشه 

هره و سرشت با هم چنان همانند شده اند که با یکدیگر از هیچ روی  ی مردم ایران در چ  همه

ه  ک    در می یابد  ازه  برخی از آنها خواننده ت   ی    هی نیستند. پس از خواندن درونما  نا همسان

 آماج چیز دیگری است. ولی، آن »چیز« چیست؟ 

با زبانهای  شتابزده که نه زبان مادری خود را م  ترزبان  نمی دانم کدام        ی دانسته و نه 

را در یکی از این    indifferantیا انگلیسی آشنا بوده است، نخستین بار واژه ی    فرانسوی

«  فرور » بیبه    از روی گویش    تنها  ،  دریافته باشد  ت آن راچم درسبی آنکه  زبانها دیده و  

 .  برگردانده است
 

 واژه ی     –که این واژه از آن به انگلیسی رفته است  ـ راست است که در زبان فرانسه     

Different  آن     ]منفی[»نایی«    ریختبه چم » ناهمسانی« ، و   هست indifferent .می شود  

به کار می رود. به چم اینکه اگر در    ]مجازی[»پنداری«  ن تنها به چم  این واژه در آن زبا  پن

 فراز    ، نا همسان نباشد   چیزی با چیز دیگربخواهند این چم را زبانی کنند که    زبان فرانسه 

 Sans different   را به کار می برند و واژه یindifferent     .هیچ چنین آرشی ندارد 

انگلیسی     زبان  است در  واژه های  همچنین  به    differentو      Without differentکه 

 به کار می رود.   چم » همسانی« و »نا همسانی«

که    بایسته باشد. این واژه    ]تفاوت[«نمود چم » فروربرای خوانندگان باز    مان نمی کنم گ       

 را نشان می دهد .   هاست ناهمسانی میان دو پدید «باب تفاعل ربی ازع»در زبان 

 واژه را در همین زمینه بکار برده اند.   نفارسی هم همیشه ایدر 

ف    [تفاوت]    فرور        اندازه ی چیزی در برابر    کم شدن ارج یا ارزش یا  به چم  ارسی  در 

 : آمده است چیز دیگر

 تفاوت از زمین تا آسمان است          میان ماه من تا ماه گردون           

  

ماه آسمان تا این   «» کمبودکهمی شود     سنجی میان دو »ماه« دانسته  هم  با  به چم اینکه         

   .است فزون  اندازه
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 یا در این چامه ی سعدی :

 تفاوتی نکند قدر پادشاهی را             

    گر التفات کند کمترین گدایی را                                        

ر نورزیدن«  » و مه«  گوناگون »مهر ورزیدن  ونگی چگو دارج پادشاه در  بدین مانک که        

 بسیار نمی شود. به گدا کم و  

 و همچنین در این چامه حافظ :        

 بیین تفاوت ره ز کجا تا بکجاست      صالح کار کجا و من خراب کجا         
 

باره ی هم سنجی  یا » نا همسانی« در     آماج چامه پرداز این است که »کم و بیشی«       

 ال خراب گوینده« بسیار است .  »صالح کار« با » ح 
 

این   «رروَ ـَ بی فر از واژه ی »  در آنچه نویسندگان امرو  پن           اند، هیچیک از  دریافته 

فردید  ها  بی   . نیست  ]منظور[   آرش   « کارهای کشوری  باره ی  در  مردم  گویند  «  رروَ ـَ ف  می 

  ]تفاوتی[ فروری    دم با کارهای کشوری» میان مر  به این چم است که  ؟    به چم چیست  هسند  

گونه می شود که »مردم«  چ، ودشان کارهای کشوری هستند« شگفتامردم خ»  پس   .نیست «

 بشوند »کارهای کشور«؟ آیا خواست نویسنده همین است؟  
 

که نه! آماج این نیست . می    در می یابند  تازه  زبانان پس از خواندن آن نوشتار  پارسی          

 .   ] اعتنا ندارند[  بها نمی دهند ه مردم به رخدادها و چگونی کشوربگویند کخواهند ـ 

پیش می آید. خوب ، آدم دانا، تو که جستاری می نویسی هرگز از    دیگریشگفتی  اینجا        

مادرت نشنیده یی که هزار بار گفته است : » من به فالن زن اعتنا نکردم ..« یا »فالنی به  

ند اعتنا  ها  چیز  »دراین  یا  و     ارد«.  فراز  و سدها  نکردم«  هم  اعتنای سگ  او  به  گرمابه 

 گزاره مانند اینها؟  

این گونه واژه های تهی از چم این است که در نگر نویسندگان امروز  گسترش   شوند          

و گفته شده   بردی که به گمان ایشان از یک زبان بیگانه برگردانژه و هر شیوه ی کارهر وا

می شود و همه کورکورانه  « پسند روز ی نوگرایی و دانش است و بی درنگ »باشد نشانه 

برای خودنمایی، از آن پیشباز می کنند.    دانستهو ن   

از زبان پارسی را بر سینه می زنند.  [دفاع]پدافند تر آنکه همین کسان سنگ    گیزشگفت ان      

 

ر پایه   . ولی چم درست آن، بدارد بسیار  روایی  [بی تفاوتی] بی فروری«   که » راستی      

:  ، این است که زبان پارسی  دستور    

  « هستند.فـَرَورکه و چه « از بیخ و بن » بی  ها با »نمی دانم فرازنویسندگان این گونه 
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   پیوند با پیشنهاد دو واژه: نمود درفرا  

نابساوا نام« »» بساوا نام« و     
 

 

نام     
]اسم ذات[  بساوانام    

]اسم معنی[ نابساوا نام         

 

 

ید.و بساوتوان دید   آنچه ) از بساوایی = المسه(  برای  ] اسم ذات[ بساوا نام            

.آنچه نتوان دید و بساوید برای  ]اسم معنی[  نام نابساوا             
  

 

 * گاهی چیزی که نام برده می شود بخودی خود هستی دارد مانند: دیوار، میز و جزآن.  

گوسپند نام یک جانوراست که بخودی خود هستی دارد، می توان آنرا دید و بساوید *   
. ]لمس کرد[  

  

 * گاهی هستی یک چیز بستگی  به چیز دیگر دارد مانند:   

 تشنگی، گرسنگی، خستگی، سوزش، خارش، درد که به خودی خود هستی ندارند وتنها

 در پیوند با آدمی و یا جانوران هستی می یابند. 

  

است که در آدمی و برخی جانوران هست. ولی  ]صفت[ * » هوش«  زاب یا فروزه   

.  بسهیم یا     ]لمس کنیم[ » هوش« به تنهایی هستی ندارد. آن را نمی توانیم  بساواییم  

هم چنین: بینش، دانش، فرزانگی، خردمندی، به تنهایی هستی ندارند و نمی توان آنها را  

تنها در پیوند با آدمی هستی می یابند.     و » سهید« ،   [کرد ]لمسبساوید  

 

با اینرو یک ناهمگونی میان: » تشنگی، گرسنگی، خستگی، سوزش، خارش، درد « که به  

یی هستی  تنهایی هستی ندارند، با » بینش، فرزانگی، خردمندی «  که این ها هم  به تنها

 ندارند، هست ، و آن اینست:     

تشنگی، خستگی، درد را می    ]ولی[توانیم بسهیم،  پـَنبینش، فرزانگی، خردمندی را نمی  

 سهیم. 

الدبراین، این واژه ها که نادیدنی و نابسودنی هستند، که برخی را می سهیم و برخی دیگر  

می نامیم.    ]اسم معنی[ را نمی توان سهید، » نابساوا نام «   
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]اسم معنی[چم نام« برای و» ] اسم ذات [ در برخی نبیگ های دستور زبان »زادنام«  برای  

آورده شده است.  ] اسم معنی[ آورده شده است. در نبیگی  » آهنجیده نام « برای    

 چم این واژه ها  در فرهنگ ها اینگونه است :   

 

ـ ذات: پیشوندی است به چم صاحب، دارنده ــ حقیقت هر چیز ــ فطرت، جبلت ـ 1   

جسم ـ گوهر ـ فطرت.      

ی برای چیزها بکار می رود.» اسم ذات« در تاز  

ـ  زاد:  چم این واژه )از زاییدن( فرزند ـ سن و سال ـ عمر ــ توشه ـ مخفف زاده شده ـ  2  

 زاییده شده.  

 * با نگرش به چم این واژه، گزینش » زادنام «  بجای » اسم ذات« نادرست است.  

 

مطلب،باطن،  آرش،   ـ  معنی:  )چم این واژه( مقصود از سخن، مراد کالم، مضمون، 3

 چم.  

در پارسی:  چم و آرش برای بازنمودن و شناساندن آرمان و گفتار به دیگری است.    

 * با نگرش به چم » معنی« که در باال آورده شده و آرش واژه ی » چم«؛

نادرست است و نمی تواند جایگزین » اسم معنی« باشد.   ]اسم معنی [ » چم نام « بجای   

 

در فرهنگ ها به این چم است: برکشیده، بیرون آورده ـ معنی ـ مجرد ـ  ــ آهنجیده  4 

 انتزاعی.  

* » آهنجیده نام« در پارسی  بجای» اسم معنی « آورده شده است. نیکوست ولی کمی  

 سنگین است 

 و اگر این واژه را برای » اسم معنی « بیاوریم، پس بجای » اسم ذات« چه باید گفت؟  

  

بر آیند:     

نگرش به چم این واژه، » زادنام« نمی تواند جایگزین » اسم ذات« باشد. *  با     

*  هم چنین که » چم نام« نمی تواند جایگزین » اسم معنی« باشد.     

* چم در پارسی برای بازنمودن و شناساندن  آرش واژه ها ست و »  چم نام«  هیچ  

نه که نادیدنی و  پیوندی با » سپیدی، سرخی، خستگی، تشنگی  چیزهایی از اینگو

. نابسودنی هستند ندارد  

 

پیشنهاد:    

 » بساوانام«   برای چیزهای بسودنی و دیدنی بجای » زادنام «. 

 » نابساوانام«  برای چیزهایی که دیدنی و بسودنی نیستند. بجای » چم نام«. 
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   واژه های کم آشنا و نا آشنا ـ 

ویژه ی دستور زبان خانلری به پارسی  واژگانـ   

............................................................................... ..  
 

  
 

 آدینه: جمعه 

 آرسته: رسا، کامل 

ش: چم، معنی   آر 

 آزمون: تمرین، امتحان 

 آشکار: معلوم 

 آشکارا: صریح

 آگاشتن: ثبت کردن 

 آگاشته: ثبت شده

 آموزگاه: کالس

 آموزه: درس 

شده  آمیخته: مرکب، ترکیب  

 آمیزه: ترکیب، همکرد  

 آمیزه و برگرفته : ترکیب و اشتقاق 

 ........................................... 

 ا ُستانش:اثبات

 اُستانش و نایش: اثبات و نفی 

 افزا:  مضا ف 

 افزای دارندگی:  مضاف ملکی

، دریافت اندریافت: درک  

، پرمانه اندریافت: مفهوم  

 اندیدن: دودلی، تردید 

نگارش: ریاضی ا  

 انگاشت: فرض 

 ایستا: ثابت 

 ایستایی: مکث 

 ............................... 

 بازاندوخت: ضبط 

 بازبسته: وابسته، بسته،مربوط 

 بازدارنده: بازدار، نهی کننده

 بازداری: نهی 

 بازگفت:  تکرار 

 بازنمود: تعریف، شرح 

توضیح بازنمود: وصف،   

 بازنمودن: بیان کردن، شرح دادن

شناساندن، گزارش کردننمودن: باز  

 بازنمودها: تعریف ها، گزارش ها

 بافت: نسج 

حتمی بایست، بایسته:    

 بدرستی: در حقیقت 

 بدین مانک: یعنی 

 بربستگی: ا سنادی

وابستن،  نسبت دادن بربستن:  

ج ، جامد  بربسته: د 

 برخی شدن: قربان شدن

 برکامه: برغم 

 برگرفته: مشتق 

 برگشت: معطوف 

الیه برگیر: مضاف   

 برگیری: اشتقاق 

 بسامد: تناوب 

 بساوانام : اسم ذات  

 بساویدن: لمس کردن 

 بن: بنمایه، ماده 

 بن کنون : مادۀ مضارع  

 بن گذشته ـ  مادۀ ماضی 

 بنمایه : ماده  

 بنیادی: سرشتی، مهادین، اصلی

 بوپ: فرش 

 به چم: یعنی 

 به چمی: یعنی 

 بها دادن: اهمیت دادن

 بی آوا: همخوان، صامت 

رَور: بی تفاوت بی فـَ   

 بی: بدون 

 بیشا: حتی 

 بیوسا: منتظر 

 ...................................... 

 پاره: جزء 

 پاره های فراز: پارگان فراز، اجزاء جمله   

 پافشاری: تاکید 

 پایگان فروزه :  درجات صفت 

 پایندان : ضامن

 پذرفتار: پایندان،  ضامن 

 پرسش پافشاری : پرسش تا کیدی   

توجه   پرنگری:  
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 پروهانگر: استداللی 

 پــَن: اما

 پناد: هوا 

 پوشیدگی: ابهام

 پوشیدگی، پیچیدگی  

 پویندگی:  فاعلی

 پوینده: فاعل 

 پویه : فعل 

 پویه ، شناساپویه: فعل معلوم

 پویه، ناشناسا پویه: فعل مجهول 

 پویه سامه یی : فعل شرطی 

 پویه یاریگر: فعل معین 

 پوییدگی: مفعولی 

 پوییده : مفعول 

 پیشرفتار:  پیشبود، مقدم 

 پیوستار: موصول 

 پیوستگی ناوابسته :  پیوستگی مستقل  

 پیوند دهنده: رساننده ، موصل

 پیوند واژه : حرف ربط  

 پیوند یافتن: موصول شدن 

 ................................... 

 تبنگو: جعبه 

 ترازی: ستانی،  افقی 

 ترزبانش: ترجمه؟ 

 تزده: سند، قباله

کواژه ، حرف تکواژ: ت  

 تکواژه ها :  حروف  

 تکین ـ َرَمن : مفرد ـ جمع  

 تکین : مفرد  

 تیل: نقطه 

 ................................... 

 جانشین )جایگزین(:  بدل  

 جاور: هال، چگونگی 

 جایگاه فروزه درفراز : مقام صفت در جمله   

 جایگاه: مقام، وضع

 جایگزین:  جانشین، بدل 

 جاینام : ضمیر  

 جاینام پرسشی:  ضمیر  

 جاینام گسسته: ضمیر منفصل

 جاینام خویشیک: ضمیر شخصی

جاینام گنگ :   ضمیر مبهم       

 جاینام نمارش  : ضمیر اشاره 

 جاینام هنباز : ضمیر مشترک  

 جدا از....: استثناء

 جداسر: ناوابسته ـ  مستقل 

 جداشده از...: مگر، بجز،  مستثنی 

ترکیب جمله   جدایش  و آمیزه : تجزیه و   

 جدایش: تجزیه 

 جستار:  مطلب 

 ............................... 

 چکیده: خالصه

 چگونگی : چونی، حالت 

 چگونگی ها: شرایط  

 چم: معنی، مفهوم 

 چونی ها: چگونگی ها، اوصاف

 .............................. 

 خشکنای: حنجره

 خویشیک: شخصی 

 ............................ 

ج: بسته،  جامد  د   

 دریافت: درک 

 دریافتن: مفهوم شدن، درک کردن 

 دریافته ها: آرش ها، مفاهیم

 دریافته: مفهوم 

 دستَوری: وزارت 

 دگر سانی : دگرگونی، تغییر 

 دگرسان: عوض شدن

 دگرگشت: تغییر، تحول 

 داللت کردن: رهبربودن،هدایت کردن

 داللت: رهنمود، رهنمون  

 دودلی: تردید 

 دهناد: ترتیب 

هنادی: ترتیبی د  

 ....................................... 

 رایشگر: ریاضیدان

 راین: شوند، دلیل 

 رسا: بلیغ 

 رساگر نام : پایانه نام، متمم نام 

 رساگر: متمم 

 رساگر: مکمل  

 رساگرپویه:   پایانه پویه، متمم فعل   

 رساگردان: مکمل 

 رساگرداندن: رساکردن، تکمیل   

صفت  رساگرفروزه :  متمم  

 رستیگان: مسافرت 

 َرَمن : جمع 

 رواگ: رواج، روا 

 روش: چگونگی، نحو 

 روشناک: آشکارا، صریح 

 رویداد ها : چگونگی ها،  اوضاع 
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 رویدادها: اوضاع

 رهنوردی: مسافرت 

 ریخت: صورت، شکل 

 ............................................ 

 زادآوری: زاد و ولد

 زاستاری: طبیعی 

ذف  زدایش : ح  

 زدایش فزونواژه : حذف حرف اضافه  

 ساخت: صیغه 

 ساختمان فراز : ساختمان جمله  

 ساختمان فرازهای آمیخته :  جمله های مرکب  

 ساختواژی: صرفی 

 سازه: ساختار، واحد نحوی زبان

 سازه:عامل 

 سامه : شرط 

 سامه یی: شرطی 

 سانواژه : قید  

 سپاهان: اصفهان

 سپندار: شمع 

صدر  ستاک : بن واژه،  م  

 ستونی: عمودی 

 سراچه: اطاق 

 سربها: فدا 

 سربهاکردن: فداکردن 

گـ رتش: استثناء   س 

 سنجه: معیار، مقیاس

 سیمین: نقره یی 

 .................................. 

 شاخه یی: فرعی 

 شاروندی: شارسانی، تمدن 

 شامل: دربردارنده 

 شگفتی: تعجب 

 شمار: تعداد 

 شمارشی: عددی 

ترتیبی شماره دهنادی: عدد   

 شماره: عدد 

 شناخته: معرفه )در دستور(

 شناسا: معلوم

 شناساپویه:  فعل معلوم  

 شوند: آوند، دلیل 

 شیوایی: فصاحت 

 ....................................... 

 فتاد: مورد 

 فتادها: موارد 

 فراز : جمله 

 فراز آمیخته :  جمله ی مرکب 

 فراز بازنمودنی :عبارت وصفی  

جمله ی  پرسشیفرازپرسشی:    

 فراز سامه یی : جمله شرطی   

 فراز شگفتایی:  جملۀ تعجبی

 فرازفرمانی )دستوری(: امری 

 فراز  ناوابسته:  جمله ی مستقل  

 فراکرد: جمله واره 

 فرانمود:  بازنمود،  توضیح

 فرانمودن: بازنمودن،  توضیح دادن

 فرانمودن: نشان دادن، آشکار ساختن

 فرایافت: درک کرده شده 

 فرایافت: دریافت شده، مفهوم

 فردید: منظور 

 فرسار همتایی: قانون تجانس

 فرسار:آسا،کواس، وات، قانونی 

 فرساری: قانونی 

 فرگشت: تحول 

 فرمانی : امری   

 فرنام: عنوان 

 فرنود: شوند، دلیل 

 فرور: تفاوت 

 فـَرَور: نا همتایی، تفاوت 

:  صفت  فروزه   

  بازنمودی : صفت  وصفی فروزه ی

پرسشی : صفت پرسشی   ی فروزه  

پویندگی:  صفت فاعلیفروزه ی   

پوییدگی: صفت مفعولیفروزه ی   

دهنادی: صفت ترتیبی  فروزه ی  

                  فروزه ی شمارشی: صفت عددی   

 فروزیده: موصوف 

 فزونواژه :  حرف اضافه  

 ............................................ 

 کاچال: وسیله، ابزار خانه 

 کارمایه:  نیرو 

 کامروا: موفق 

 کاهیده: مرخم 

 کـُرپان: قربان 

 کرویز: گویا، منطق 

 کرویزی: منطقی 

 کرویزیان: منطقیون 

 کس:   شخص  

 کنا: کنشگر، فاعل

 کنون: حال

 کوده: مجموعه 
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 کهنگاه: کهنروز، تاریخ، زمان کهن

 ....................................................... 

ه گامه: مرحل  

 گاهداد: تاریخ برای زمان، روز و ماه و سال 

 گذرا : متعدی 

 گذشته ساده: ماضی  

 گذشته ی پی دار: ماضی نقلی

 گذشته ی دور: ماضی بعید 

 گذشته ی شایدی: ماضی التزامی 

 گذشته ی همارگی: ماضی استمراری

 گرپان: قربان

 گردانش: صرف 

 گزارشی : اخباری 

 گزاره: مسند  

رت وصفی گزاره بازنمودی: عبا  

 گزیده:  نغزک، نکته 

 گزینه: انتخاب 

 گشتارش: مسافرت 

 گفتشناسی: نحوی 

 گفته شده : ملفوظ 

 گمانه: حدس 

 گـُن: گون، جنس

 گنگ: سربسته، ناآشکار، ناپیدا، مبهم 

 گنی: )ک ُ( جنسی 

 گونگی: جنسیت 

 گونه ی اندیدی: دودلی ،  وجه تردیدی

 گونه ی بازنمودی: وجه وصفی

وجه استمراریگونه ی پیوستگی:   

 گونه ی سامه یی: وجه شرطی  

 گونه ی شایدی : وجه التزامی 

 گونه ی فرمانی: وجه امری

 گونه ی گزارشی : وجه اخباری

 گونه ی وابسته یی: وجه التزامی 

 گونه ی واژه:  نوع کلمه  

 گویایی: منطق 

 گیور: داستان گو، نقال 

 .......................................... 

مادهماتک:    

 منش: شخصیت 

 مهادین: اصلی

 مهین جستار: رئوس مطالب

 میهنی: ملی 

 ........................................... 

 نابساوا: لمس نشدنی 

 نابساوانام :اسم معنی 

 ناپیوسته: منفصل 

 ناخویشتنی: غبر شخصی 

 نا رسا: نیمه کاره، ناقص  

 ناشناخته: نکره )دردستور(

ول ناشناسا پویه : فعل مجه   

 ناشناسا: مجهول 

 ناگذرا: الزم 

 نام، ویژه نام: اسم خاص

 نام، همه نام: اسم عام

 ناوابسته: مستقل 

 ناهمسو:  برعلیه  

 ناهمسو: ناهمگون، ناهمراه، ناسازگار

 نایش: نفی 

 نایی: منفی 

 نبیگ: کتاب 

 نبیگخانه: کتابخانه 

 نخست کس: اول شخص 

 نشاختن: معین کردن 

 نشانه ها : نمونه ها 

: نکته نغزک   

 نفج: کاغذ

 نماد: نمودار، سمبل، نشانه 

 نمارش: اشاره 

 نمودن:  نمایاندن، آشکار کردن

 نمودن: نشان دادن

 نورده: قباله، سجل 

 نوشتار: متن 

 نهاد : مسند الیه 

 نهادینه کردن: نوآوری

 نهفته: مبهم 

 نیادی: سرشتی، طبیعی 

 ................................................ 

ه های پاره های گزاره:  اجزاء جمله وابست  

 وابسته یی :  التزامی  

 وابسته: بسته، نسبت 

 وابسته: رساگر در دستور 

 واتگروه: الفبا 

 واجگاه : مخرج )در زبان( 

 واخواهی: اعتراض 

 وازنش: انکار، نیگری 

 واژاک: زبانزد، اصطالح 

 واژه های برگرفته:  کلمات مشتق  

 واکاوی: تحلیل کردن 

وت واکدار: مص  

 ولی : با این همه، پن 
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 ویر: ذهن 

 ویژه نام : اسم خاص 

 ویمندی ، ستایه یی، بازنمودی

 ویمندی: توصیفی 

 ................................................ 

)نایی = منفی(  هایی: مثبت  

 ه دارش: تعریف  

 هـ دارش ها :  تعریفات  

 هدایت کردن: داللت کردن 

 هرنیز: تعین

ین کردن هرنیزکردن: تع  

 هم نهش: آمیزه،  ترکیب 

 هماد: کل 

 همادی: کلی

 همار: اندازه ــ  حساب

 همار: شماره  

 هماره: پیوسته، همواره 

 هماره: همار، اندازه، شمار، حساب 

 همال: قرینه 

 همال آرشی: قرینه معنایی 

 همال گفتاری: قرینه لفظی 

 همانندی: پیوستگی، هم نسبتی 

 هماوری: مسابقه 

ا، بی آوا، صامت ــ  همخوان : بی سد  

 همخوانی: مطابقت 

 همروزگاران: همزمانان، زمانیان، معاصرین 

همساز: هماهنگ، هم نوا ــ همسازی:  

 هماهنگی، همانندی 

 همگنی: همگونی، تجانس 

 همه نام : اسم عام 

 هنباز: مشترک  

 هوده: حق 

 ........................................ 

 یاریگر: معین  

 یگان: واحد   

 یگانستن: مطابقت کردن 

 ....................................... 
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خاستگاه ها    
...................... .............................................  

 
 

ی انجمن« .ی« از  تارنمای » پارس ازدانگاره؛ بخش » واژه های پارسـ    

.1394چند واژه ی پارسی سره از برهان؛ امیر حسین اکبری شالچی، ـ   

. 1366دستور زبان فارسی پنج استاد؛ چاپ چهارم  ـ    

. 1350دستور نامه؛  دکتر محمد جواد مشکور، دیماه ـ   

ی. سی آبادیس؛ از نرم افزار رایانه ادیکشنری فارسی به فارـ   

پارسی؛ دکتر بهروز تابش زبان شناسی و کارنامه ی زبانـ   

های پارسی سره؛ دکتر امیر شالچی. سرچشمه ـ   

.1377، 1373سه پوشینه، ابوالقاسم پرتو،نرم افزار رایانه ای فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه؛ ـ   

الدین کزاری. سیمین  دکتر میرجاللبرپایه ی واژگان نژاده و ناب برساخته و در پیش نهاده و به کار گرفته ی فرهنگ پارسی؛ ـ 

.  1392حاللی.   

.1354فرهنگ پایه های پارسی و بیگانه زبانزد در فارسی کنونی به پارسی سره؛ تهمورس جاللی، ـ   

.1337فرهنگ حسابی ـ فرهنگ واژگان انگلیسی به فارسی؛ پژوهش و نگارش دکتر محمود حسابی  ـ   

.1367فرهنگ فارسی عمید؛ حسن عمید. ـ   

.1381معین؛ دکتر محمد معین، دو پوشینه ) دو جلد(، فرهنگ فارسی ـ   

در فرهنگستان ایران پذیرفته شده است.  1319فرهنگستان ایران، واژه های نو که تا پایان ـ   

فهرست فعل های فارسی با معنای آنها، فعل ها ی ساده؛ دکتر محمد بشیر حسن.ـ   

ونی. فهرست لغات و اصطالحات کتاب التفهیم؛ ابوریحان بیرـ   

1386گلستان به پارسی؛ پارسی گردان: دکتر بهروز تابش،  ـ   

. 1395گویایی ارستو؛ پارسی گردان: بزرگمهر لقمان، ـ   

. 1390خدا، نرم افزار رایانه یی لغت نامه ی دهخدا؛ علی اکبر دهـ   

.1389واژه نامه پارسی سره؛ گروه علمی تک، ـ   

واژه نامه زبان پاک؛ احمد کسروی.  ـ   
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پارسی گردان  در باره  

 
  

 

نش آموخته زبان و زبانشناسی نیست.پارسی گردان دا        

 

از روی دلباختگی  رپاسداری و پاالیش زبان پارسی  ، دبرگردان دستورخانلری به پارسی     

شیف از  برآمده  نستوه،  کوششی  با  و  پارسی  زبان  به  دلبستگی  فردوسی،  دو  به  آن  به  تگی 

 فراهم آمده است.
  

کردستان، درم، فرنشین آموزش و پرورش استان زادگاه ما همدان است، برای کار پ            

سال در سنندج زیستیم.  12  

پس ازدیپلم دبیرستان و یک سال » پرورش آموزگار« ]تربیت معلم[ درسنندج، درآموزش    

ت آموزگاه ( در دبیرستان ازسال نخست تا  و پرورش گمارده شدم، و ) به شوند شاگرد نخس 

 سوم، زبان فارسی و انگلیسی می آموزاندم. سپس در تهران، رشته ی آرایه گری درونی  

] دکوراسیون داخلی[ در دانشگاه آزاد را به شوند خویشکاری مادری، پس از یک سال و  

 نیم، ناچار رها کردم. 

ختن بپردازم و این بار  یک بار دیگر به آموسرنوشت اینگونه نوشته شده بود،  که دربلژ     

بنشینمدر» چهل و  نیمکت  بسیار  کششبا  جوانی  ازنو  .هشت سالگی « روی     به    و خواست 

«  Ecole Supérieure de ST-LUC   لوک    ـ  آفرینندگی» آموزشگاه واالی َسن آوری و و ن 

ه « را به  برگزیدم وسه سال رشته ی» نگارگری و پیرنگسازی پارچه و جامرا دربروکسل  

 پایان رسانیدم. 

 

همواره کنجکاو و پویان به خنیاگری باخترزمین و خنیاگرانی که شاهکارهای جاویدان       

آموختن   به  چهارسال  بروکسل،  در  خنیاگری  آکادمی(   نوزده  از)  یکی  در  اند،  ساخته 

سیون =  »سولفژ « ] زبان  خنیاگری باختر[ و چندین سال پیانو، آواز و چند سال » ِدکلـَمَ 

پرداختم   » و خوشخوانی  سرایانکچ  هرسال،  سروده  های  گوی  امه  برای    پارسی  را  میهنم 

 .  بر می گزیدم  شناساندن فرهنگ و زبان آهنگین پارسی
 

 

فرزاد بتهایی                                                                                                                

 

  نشانی :
 

farzad.bathaei@gmail.com 
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  *  دیگر نبیگ های گردآورنده  در نشانی های زیر.
   

 

  

 

     
   

http://www.farzanegi.org/person/Farzad%20Bathaei   
  

افشین پوریا ) پورباقی(   فرزانگی ـ ارنمای  نبیگ های گرد آورنده در ت   

  

 

 ** نبیگ های  

دستور پارسی فرزاد ـ دستور زبان خانلری به پارسی ـ واژه نامه، پارسی به پارسی         

ویراست شده است.  1401و گلزار زبان پارسی؛ در بهمن ماه   
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