
  
  

  »سمت«سخن 
  

ها بوده است و اين امـر، مـستلزم               هاي مهم انقالب فرهنگي، ايجاد دگرگوني اساسي در دروس علوم انساني دانشگاه                 يكي از هدف  
با در نظر گرفتن ديدگاه اسالمي در مباني و مـسائل ايـن   بازنگري منابع درسي موجود و تدوين منابع مبنايي و علمي معتبر و مستند           

  .علوم است
كرد كه سازماني مخصوص اين كار            هايي برداشته بود، اما اهميت موضوع اقتضا مي             ستاد انقالب فرهنگي در اين زمينه گام      

» هـا    كتب علوم انـساني دانـشگاه  سازمان مطالعه و تدوين    « تأسيس   7/12/63تأسيس شود و شوراي عالي انقالب فرهنگي در تاريخ          
  .شود، تصويب كرد   ناميده مي» سمت«را، كه به اختصار 

بنابراين، هدف سازمان اين است كه با استمداد از عنايت خداوند و همت و همكاري دانشمندان و استادان متعهد و دلسوز، 
ي به تأليف و ترجمـة منـابع درسـي اصـلي، فرعـي و جنبـي       هاي مختلف علوم انسان   به مطالعات و تحقيقات الزم بپردازد و در رشته        

  .اقدام كند
نظران پوشيده نيست و به همين جهت مرحلة كمال مطلوب آن بايد به تدريج            دشواري چنين كاري بر دانشمندان و صاحب      

اري و راهنمـايي دريـغ      يـ  از ايـن هم    انتظار دارد كه اين بزرگواران    . دست آيد       هاي پياپي ارباب نظر به            و پس از انتقادها و يادآوري     
نورزند و با پيشنهادهاي اصالحي خود، اين سازمان را در اصالح كتاب حاضر و تدوين ديگر آثـار مـورد نيـاز جامعـة دانـشگاهي                          

  .جمهوري اسالمي ايران ياري دهند
ابي مرجـع بـراي كـساني كـه         زبانة فارسي براي سطح پيشرفته است كه به منزلة كت           آموز تك   نخستين فرهنگ زبان  كتاب حاضر   

 اميـد اسـت عـالوه بـر جامعـة دانـشگاهي، سـاير        .آموزند طراحي و تـدوين شـده اسـت     فارسي را به عنوان زبان دوم يا زبان خارجي مي         
  .مند شوند پژوهان نيز از آن بهره مندان و دانش عالقه

  



 پنج

  
  

 فهرست مطالب
  

  صفحه  عنوان
  

  تفه  پاسگزاريس
  هشت  سخن آغازين

  سيزده  اعد كلي آنقوبرخي از زبان فارسي و 
  هشتو بيست  ها و نام حروف الفباي فارسي فهرست نشانه
  ونه بيست  ي به كار رفته در متن فرهنگها فهرست نشانه
   سي  )نگاري واج (هاي آوانگاري فهرست نشانه

  يكو سي   گروهيتصويرهاي رنگيِفهرست 
  

  1  ) ي ـآ (آموز فارسي فرهنگ زبان
  803  هاي پايه ه فهرست واژ:1پيوست 
  815  هاي متداول فارسي امروز ة فعلهاي حال و گذشت هاي مصدري و ستاك صورتفهرست : 2پيوست 
  821  هاي متداول فارسي برخي از شماره: 3پيوست 
  823  رايج پسرانهاي  فهرست نام: 4 پيوست
  829  هاي رايج دختران فهرست نام: 5پيوست 
  836  هاي تاريخي فهرست نام: 6پيوست 
  839  ها و شهرهاي ايران استانام فهرست ن: 7 پيوست
  841  ي جهانفهرست نام كشورها: 8پيوست 

  846  تصاوير رنگي
  



 شش

  
  
  
  
  
  

  براي همسر و فرزندانم
  هايشان خاطر همة شكيبايي و همراهي به

  نگاري، پروفسور راينهارد هارتمن بديل فرهنگ و پيشكش به استاد بي
  هاي گرانبهايش ها و مشاوره براي آموزه

 

  

  



 هفت

  
  

  سپاسگزاري
  

هاي مرجع   پس از فرايندي طوالني آماده شد؛ و از آنجاكه كتابپيشرفتة فارسي آموز زبان فرهنگسپاس ايزد دانا را كه سرانجام نخستين ويراست 
شايد در . در پيش استگمان تا رسيدن به نمونة مطلوب، هنوز راهي دراز و دشوار  معموالً نياز به ويرايش، اصالح و روزآيندسازي چندباره دارند، بي

  .شمارآيد آن هنگام، اين كار گامي كوچك در راستاي اعتالي زبان ارجمند فارسي به
از اعضاي محترم . ام مند شده انديشي افراد بسياري بهره اين فرهنگ نتيجة اجراي يك طرح پژوهشي است و در تدوين آن از همراهي و هم

  .، تا همكاران اجرايي طرح، كه در پيشگفتار نامشان آمده و از يكايك آنان سپاسگزارم»سمت«شناسي سازمان  ريزي زبان شوراي برنامه
  .ام هستم كه همواره انگيزة تداوم كار را فراهم ساختند دار مهر و همدلي همكاران، دوستان و اعضاي خانواده وام
و از  است كه بس ستودني است ي در اجراي اين طرح داشتها كننده  نقش تعيين»سمت«دلسوز و همكاران ترديد پشتيباني و ياري مسئوالن  بي

هاي پيدا  ياد دكتر احمد احمدي، كه اين طرح، بدون حمايت  زنده،»سمت«رياست فقيد : دانم آن ميان، يادكردي ويژه از نام چند تن را بر خود فرض مي
، كه در مراحل مختلف تصويبِ پيشنهادة آغازين و »سمت«شناسي  زبانرسيد؛ دكتر مهدي احمدي، مدير گروه  گمان به سرانجام نمي و پنهان ايشان بي

ويژه  ـ فنيِ آن سازمان، به سزا و نقشي مؤثر داشته است؛ تمامي همكاران معاونت نظارت علمي در مديريت فرايند ارزيابي و ويرايش كتاب، سهمي به
؛ هاي ايشان بوده است كتاب مديون كوششنهايي سازي   و افسانه عليزاده كه آمادهيرزاييها مريم جابر، مرجان رئيس م زاده، خانم اهللا ياد ميچكا كتاب زنده

  .اند  امور اجرايي اين طرح را با جديت پي گرفته،، خانم مرضيه عيوضي، كه طي اينهمه سال»سمت« باالخره، كارشناس پژوهشكدة تحقيق و توسعة و
نظران را از جان و دل پذيرا و سپاسگزارشان  رفم و هرگونه پيشنهاد و رهنمود صاحبهاي كار از پيش معت ها و كاستي بر كمبودها، لغزش

  . خواهم بود
    

  مصطفي عاصي
  



 هشت

  
  
  

  
   آغازينسخن

  
 1384طول انجاميد و مراحل اجرايـي آن از سـال            ماهي به  فرهنگ چند اين    طرح تدوين  سازي   و نهايي  تعديل و بازنگري،    نگارش، بررسي فرايند طراحي،   

  .آغاز شد
و ) مخاطبـان (جـه بـه كـاربران       بـا تو  آن  ) 2ساختار  يا كالن ( ساختار كالن  و   1ها  سرواژهها مربوط به حجم فرهنگ، تعداد         يكي از نخستين تصميم   

هـاي مـورد نيـاز        تـرين سـرواژه     و مهـم   صـفحه    نهـصد  با نزديـك بـه       جلدي  ي يك  فرهنگ جا به   از اين .  بود ها و راهبردهاي انتشاراتي سازمان سمت       اولويت
ارائـه  هاي پيشين و پـسين        در بخش كه  ا  و راهنم  كلي   ، از اطالعات مكمل   گوناگونية  مجموع  همراه با   البته ؛ در سطح پيشرفته رسيديم    يفارس آموزان  زبان
  .گردد مي

 يهـا  يآگـاه ، تنها )آيد ميآن زير در  كه ياطالعاتة مجموع شامل سرواژه و     ،مدخلهر   عني ساختار ي(فرهنگ  ) 3يا خردساختار ( ردساختار خُ  در
آوانگـاريِ   واژه،   ديگـرِ  نوشـتاري يـا گفتـاريِ      هاي  صورت  نياز، صورت  تصوير در   واژه،  كاربرد بسامدة  نشان: جمله  از شد،  درنظرگرفتهآموز     براي زبان  سودمند

ـ  بـرش دسـتوري هـر     ة  و مقول  شمارهشده با    يِ تفكيك ايمعنهاي    برشآن،  ) اي  محاوره(گفتاري  ة  گوندر موارد لزوم،    تلفظ رسمي و     ة  يـا حـوز    زبـاني ة  ، گون
هـاي   ديگر در صورت نياز، اشاره بـه نكتـه  ة  ، ارجاع به سرواژ    و برخي منابع ديگر    بانيزة   مثال برگرفته از پيكر    ، شاهد  ساده زبان  به سرواژه، تعريف  تخصصيِ

و ارجاع بـه   سرواژه هاي يا متضادها ، مترادفي رايجها4، همايند مرتبط با سرواژههاي اصطالحيِ هاي اشتقاقي، تركيبي يا عبارت  صورتترين    مهمكاربردي،  
   . يا رنگيگروهيتصويرهاي 

  .شوند يم ، ارائهباشد يادشده در جايي كه نياز يها يآگاهيك از  هرآشكار است كه 
ايجـاد دادگـان   نويـسي و   طراحـي، برنامـه   فرهنـگ، بنياد  پيكرهساختار و خردساختار    كالن طراحي: توان چنين برشمرد     طرح را مي   مراحل اجراي 

دو ة يـ برپاريف اتعة ، ارائاي  هاي پيكره   گيري از داده     با بهره   تفكيك معاني  ، در درون دادگان    و بسامد آنها   ها  سرواژهكامل  تدوين فهرست   اختصاصي فرهنگ،   
  فرايند، گزينش تصوير و  هاي دستوري   فهرست مقوله تعيين   الگوهاي ساده و يكسان تعريف،       پژوهش جداگانه براي تعيين فهرست واژگان محدود تعريف و        

درون هـا و اصـطالحات مـرتبط از     ، تركيـب هـا  ها، گزينش مثال ها و ارجاع  نشانهة  گزينش مجموع آوانگاري،  ة  سادة   شيو ها با   تلفظ سرواژه ة  صويرگري، ارائ ت
   .پيكره

  
  طرح همكاران 

 ياريـ  و داشـته همكـاري   از يـك مـاه تـا چنـد سـال             اين طرح جراي  ا همكاران و دوستان محترم و ارجمندم در مراحل متوالي         هاي گذشته    طي سال  در
  :شوند رده ميب در زير نام  كه اند رسانده

  

                                                                                                                                                                                                            
1.  headword 
2.  macrostructure  
3.  microstructure 
4.  collocation  



  نه

   زمان           همكاران             نوع و مراحل همكاري
     1388  تا1384       خانم پريچهر قضاوي    )نويس پيش (نويسي تعريف
    1385  تا1384    خانم ماندانا فرخ    )نويس پيش (نويسي تعريف

     1385  تا1384    خانم نگار پزشك    )نويس پيش (نويسي تعريف
     1384  آقاي دكتر فرشيد سمايي    ريفاعتيكسان طرح قالب 

     1388  تا1384    خانم پريچهر قضاوي        گزيني مثال

     1385  آقاي دكترعالءالدين طباطبايي      طرح پژوهشي دستور

    1385   تا1384  آقاي دكتر مسعود قيومي    گيري  و فهرستآمايي داده

    1388  تا1387  آقاي مهندس روزبه پازوكي    نويسي آمايي و برنامه داده

   1385  داور آقاي سيدوحيد موسوي        آوانگاري

   1386  خانم مهندس غزاله طائب        تصويرگري

    1388  تا1384    خانم پريچهر قضاوي      1 مرحله ويرايش

 1385  خانم دكتر ساغر شريفي      2 مرحله ويرايش

   1392    خانم سعيده قندي      3 مرحله ويرايش

   1392    نورد شبخانم سارا        3 مرحله ويرايش

  1393  آقاي سيد سجاد صامت       مقدمهدرونداد
    1393  آقاي دكتر احمد صفارمقدم       مقدمهبازخواني
 1393  خانم دكتر آزيتا افراشي       مقدمهبازخواني

   1395   يمي رحيعل نيحس آقاي دكتر    ) 1بخش  (4 مرحله ويرايش

   1396     ي افتخارروزبه يآقا    )4و3و2بخش  (4 مرحله ويرايش

   1396    خانم فاطمه كوشكي     4 مرحله درونداد ويرايش

   1396    خانم غزاله ارجمندي     4 مرحله درونداد ويرايش
  

   .است رفتهيپذ انجام مرحلهمتن نهايي در چندين سازي  آمادهتعريف و ة ارائها،  ويرايش دادهشود  يادآور مي
  

  آموز  زبان نگاري امروز و فرهنگ فرهنگ
اسـت و پيـدايش انـواع         شناسي نوين، رشـد و دگرگـوني يافتـه          همگام با دستاوردهاي زبان    است كه     كاربردي شناسيِ  هاي زبان   ي از شاخه  نگاري يك   فرهنگ
 هـاي علمـي، آموزشـي و پژوهـشيِ           فعاليـت  زنـدگي و   نگاهي به    . در اين عرصه است     رويكردي نوين   نشانگر آموز،  هاي زبان   هاي تخصصي و فرهنگ     فرهنگ
 .سـازد   مي تدوين چنين فرهنگي را نمايان    ة  گيري انديش   ثر در شكل  ؤآموز انگليسي، عوامل م      فرهنگ زبان   نخستين  پيشگام تدوين  1،يب  هورن يدنيس آلبرت
فرهنـگ  منتـشر كـرد كـه بعـدها پايـة نخـستين               را 2نحوي انگليـسي   فرهنگ اصطالحي و  آموز با عنوان      ، نخستين فرهنگ زبان   1942، در سال    بي  هورن
 1974 ويراسـت دوم، و در  1963قراردادي بـا ناشـر، در خانـه بـه تـدوين دو فرهنـگ ديگـر پرداخـت و در            ة  يبرپا 1950 سال در.  گرديد 3پيشرفتهآموز    زبان

ي، نگـار  وي اسـتاد فرهنـگ  . ها و افتخارات متعددي نيـز نـصيب او گرديـد         اش، نشان   جانبه  هاي علميِ همه    خاطر فعاليت   به.  را منتشر نمود   ALDويراست سوم   
 كـه بـه تربيـت معلمـان زبـان      كـرد  سيتأسرا  ‘ بي  بنياد هورن  ’1961 سال در. شناسي بود   استاد زبان انگليسي، نويسنده، دستورنويس و پژوهشگر زبان و زبان         

 درگذشـت   ،كردنـد  منتـشر اي بـرايش      نامـه   درست پس از آنكه همكـاران و دوسـتانش ارج          ،1978 سال در .داشت اهتمام اعطاي بورس به آنان      خارجي و 
)Cowie, 1998: 251-268 .(آمـوز   گيري نخـستين فرهنـگ تخصـصي زبـان     دهندة چگونگي شكل بي، نشان هاي علمي و آموزشي هورن زندگي و فعاليت

    .افتي تكامل وي توسط دستيارانش، از جمله آنتوني پاول كاوي، تداوم و از پساست كه 
 و امكانات بـسيار  شناسي زبانگيري از دستاوردهاي نوينِ  كيه بر پيشينة سنتي و تجربي و با بهرهنگاري امروز با ت   گونه كه اشاره شد، فرهنگ     همان

  يكـي از .اسـت  افتـه ي دسـت شناسـي   اي علمـي و كـاربردي از زبـان         عنـوان شـاخه      گذشـته و بـه     از فراتر و گوناگونِ فنّاوري اطالعات به جايگاهي        گسترده
  هـاي گونـاگون     ي تـدوين فرهنـگ    راسـتا  درنگـاري     هاي فرهنـگ    گيري فعاليت   ها و جهت    بندي فرهنگ    رده هاي عمده در اين حوزه، طرح مبحث        پيشرفت

                                                                                                                                                                                                            
1.  Albert Sydney Hornby 
2.  The Idiomatic and Syntactic English Dictionary 
3.  Advanced Learner's Dictionary (ALD)  



  ده

  

هـاي متفـاوت دارنـد، يـك فرهنـگ خـاص              هاي گوناگون هـستند و هـدف        به اينكه كاربران فرهنگ از گروه       باتوجه.  است 2 و اختصاصي  1عمومي، تخصصي 
 تدوين يك فرهنگ    مورد درگيري     كه براي تصميم   كرد عنوان چندين سال پيش، اين نگارنده در طرحي          رو،  تواند پاسخگوي نياز همة آنها باشد؛ ازاين        نمي

 اين نيازهـا،    اساس بر تا بتوانيم    ميكن ييشناسافرهنگ و سپس نيازهاي آنان را       ) مخاطبان( كه نخست، كاربران     است ستهيشاو آنگاه طراحي و اجراي آن       
  ).1373عاصي،  (ميكن نييتعرا ساختار صوري و محتوايي فرهنگ 

 بـه   يمرجعـ  كتابة  دربار ،ها  فرهنگة  بالقو كاربرانِة  هم بهنگاري، الزم است       محافل تخصصي فرهنگ   از جدا  كه است  شده مشخصاكنون   گر،يد يسو از
 و چه بهتر كـه ايـن   شود داده كافي نگ، آموزش نيز روش استفاده از فره    و هاي خاصشان    نياز گزينش فرهنگ مناسبِ  هاي آن،     نام فرهنگ، كاربردها و سودمندي    

  .معرفي شود، نيز بايد رود يشمارم بهها   انواع فرهنگترين مهميكي از كه ، »آموز زبان«فرهنگ  ب،يترت نيا به .شود آغازدبستان آموزش از دوران 
  

  آموز هاي يك فرهنگ زبان ويژگي
 يكـي از  عنـوان  بهآموز اكنون   به سخن ديگر، فرهنگ زبان.دانست زبان بيگانه يادگيريمك به كآموز را   يك فرهنگ زبان  توان نخستين ويژگي يا هدف      مي
هش و كـار عملـي انجـام        نگاراني كه در اين زمينه پـژو        شناسان و فرهنگ    زبان .است در آموزش زبان بيگانه شناخته شده     آموزشي    ترين ابزارهاي كمك   مهم
  نمـوده و عمـالً در      مطـرح  هـاي پرشـماري     هـا و مقالـه      انـد كـه در كتـاب        ها براي چنين فرهنگي رسيده      ي و ويژگ  اي از عوامل    تدريج به مجموعه   اند به   داده

  : ازاند عبارتها   از اين ويژگييبرخ .اند كار گرفته  بهنوينآموزِ  هاي زبان فرهنگ
   آموزشيهر سطحِهاي مناسب براي   سرواژه و تعدادفهرستمشخص كردن . 1
  اي محاورهة رسمي در كنار گون ةتلفظ گونة ارائ. 2
  آنهاتفكيك معني و كاربرد ة  بر پايها  سرواژهتعيين هويت دستوري. 3
  ها  بسامد نسبيِ سرواژهنشان دادن .4
  يايمعنبرش زباني براي هر ة  گونكردنِ مشخص. 5
   و ثابتسادهگيري الگوهاي تعريف  كار  به. 6
  )شده ان ساده و كنترلزب(تعريف پايه براي واژگان استفاده از  .7
   معني هرتر شدن شاهد و مثال براي روشنة ارائ. 8
  واقعياي  نمونه عنوان بهزباني ة از پيكرگزينش شاهد . 9

  تعريفشفافيت بيشتر كارگيري تصوير براي  به. 10
  افزودن نكات كاربردي. 11
  ندهايهماة ارائ. 12
  واژههاي اشتقاقي و تركيبي وابسته به سر ارائة صورت. 13
  هاي اصطالحي ارائة عبارت. 14
  هاي گوناگون ارجاعي گيري از روش بهره. 15
  تر مطلب  ها و نمادهاي ديداري براي فهمِ آسان گيري از نشانه بهره. 16
  هاي گوناگون دستوري و واژگاني در مقدمة فرهنگ ارائة آگاهي. 17
  ها بط اطالعي در قالب پيوستهاي مرت هاي عمومي در مورد زبان و مجموعه افزودن آگاهي. 18

  
  هاي اين فرهنگ ويژگي

  :ها را چنين برشمرد توان آن هاي اين فرهنگ، نكات برشمرده در باال و برخي از عوامل ديگر است كه مي ترين ويژگي مهم
. هاي مشخصي را بازشـناخت  ، تفاوتها توان ميان اين فرهنگ و ديگر فرهنگ  است و بنابراين، در بسياري از موارد مي     بنياد  پيكرهاين فرهنگ   . 1

  .در بخش بعدي خواهد آمد) هاي زبان فارسي پايگاه داده(توصيفي از پيكرة مورد استفاده 
  .است گيري شده  بهرهاي هاي رايانه روشاز ) ها و ارائة آنها ها، پردازش داده گردآوري داده( در همة مراحل تدوين اين فرهنگ .2

                                                                                                                                                                                                            
1.  specialized 
2.  special-purpose 



  يازده

 بـسامد  )الـف : اسـت   چند معيار انجـام پذيرفتـه     ة  آموزش زبان فارسي برپاي   ة   پيشرفت  مناسب براي سطحِ   هاي  اژهروگزينش س  ،در اين فرهنگ  . 3
 )پ و ،هاي آموزش فارسي متـداول      با بررسي كتاب   آموزي   فارسي شده در سطوح مبتدي و ميانيِ      هاي فراگرفته   واژهة  مجموع )ب  در پيكره،  ها  واژهكاربردي  

   .هاي واژگاني  و خوشهها ه واژهاي ساختاري اولويت
  هـاي  با نشانه دست آمده و  پيكره بهفهرست بسامدياز  كهاست  ها  بسامد كاربردي نسبيِ سرواژهدادن  فرهنگ نشانويژگي مهم ديگر اين .4

  ).عه كنيدها مراج هاي بسامد نسبي سرواژه براي آگاهي بيشتر به جدول نشانه( اند شدهها مشخص  دركنار سرواژه   و ،، ، 
 دو گونـة فرعـيِ رسـمي و         حاًيترجآموز بايد زبان معيار و         زبان فرهنگ نظر اغلب كارشناسان بر اين است كه گونة زبانيِ هدف در يك              ازآنجاكه. 5

  وشـش شـده  ، در اين فرهنگ نيـز ك )Moulin, 1979: 81; Carter, 1989: 38; Fillmore, 1989: 58; Bogaards, 1996: 280(اي آن باشد  محاوره
 .گونه نيز ارائه گردد  متفاوت، صورت نوشتاري و تلفّظ آن) ايِ محاوره( است در كنار صورت نوشتاري و آواييِ گونة رسمي، در صورت وجود گونة گفتاري

هـاي   داده است هويت دستوري سرواژه با تفكيك معني و توجه به كاربردهاي متـداول آن ارائـه گـردد و در ايـن مـورد                       همچنين كوشش شده  . 6
 .است كننده داشته برگرفته از پيكره، نقش تعيين

اي، امروز، ادبي و مانند آن و بـا اسـتناد             هاي زباني رسمي، محاوره      آنها در گونه    كاربردي  بافتشدة هر سرواژه با در نظر گرفتن           معاني تفكيك  .7
 .است به پيكرة زبان فارسي امروز مشخص شده

 ، از ايـن رو ؛آموز است  سادگي و يكدستي تعاريف در يك فرهنگ زبان        ، آن توافق دارند   درنگاران   شناسان و فرهنگ   نيكي از اصولي كه اغلب زبا     . 8
 . است كارگرفته شده بهطراحي و براي اين فرهنگ  الگوهاي تعريف  ازيمحدودة مجموع

.  اسـتفاده شـود    )ندا  آموزي فراگرفته شده   ماتي و متوسط زبان   در مراحل مقد  كه  (آشنا  ي  ها   از واژه  ،باال شايسته است كه در تعاريف     ة  در پي نكت  . 9
ي آمـاري و بـسامدي و معيارهـاي    ها كه با روش ها اين واژه فهرست  .است  بهره گرفته شده   ) واژه 2600حدود   (واژگان محدود تعريف  براي اين منظور از     

 .است در پيوست آمدهرايج در آموزش زبان فراهم شده، 
 ةاميد است در آيند    .است   و ارائه شده   استخراجي زبان فارسي    ها  از پايگاه داده  غالباً   نيز   هاي واقعي   مثال شاهد و ن معني،   تر كرد   براي روشن . 10

 .پذير گردد امكانو بررسي متن كامل  اصلي منبع به كاربرة  مراجع، از اين فرهنگبرخطة نسخنزديك، با فراهم آمدن 
 از  اسـت    كوشش شده  .تواند به درك فوري معني و گوياتر كردن تعريف كمك شاياني بنمايد             ر مناسب مي  زبانه، تصوي  آموز تك  در فرهنگ زبان  . 11

سـروكار داريـم و بـراي       فرهنگـيِ ايـران     ة  ي ويـژ  هـا    بـا مفـاهيم و پديـده       كـه  مـواردي  ويـژه در   بـه  .بهره گرفتـه شـود     ها  در كنار سرواژه   تصاوير بيشترين
نيـز  مرتبط با يكـديگر   اي از تصاوير رنگي و  دليل محدوديت امكانات چاپ، مجموعه     به . بيشتري دارد   تصوير كارايي  ،يدآ  شمار مي   ناآشنا به  ،زبانان غيرفارسي

 . است  به آنها ارجاع داده شده،مرتبطة  فراهم آمده و سرواژگذاري  يكجا و با شمارهدر
 چـاپ  سـوي ديگـر،  از . سـازد  تر مـي   را آساننآ، كار با ات فرهنگصفحة  هم چندرنگويژه چاپ  به ،هرچه بيشتر از امكانات ديداري    ة  استفاد. 12
 . شده استهايي از هر مدخل از رنگ آبي استفاده بخشه كردن ن دليل محدوديت امكانات ميسر نشد اما براي برجستبه هما فرهنگة چندرنگ هم
  .اند اي از پيكره آورده شده با نمونهغالباً مربوط و ة در زير سرواژ ♦ و ◊ هاي با نشانهها نيز  هاي اشتقاقي و تركيبي سرواژه صورت. 13
   . كه طبيعتاً معني مجازي دارنداست شدهضبط  »عبارت اصطالحي«با برچسب  ،هاي اصطالحي هر سرواژه نيز در زير آن عبارت .14
ـ    ها   به سرواژه  جاعراهاي گوناگون      از روش  ،فضا جويي در    ضمن صرفه  ،اطالعات بيشتر ة  ارائبراي  . 15 نكـات  اشـاره بـه      و   تـصوير ة  ي ديگـر، ارائ
   .است گيري شده  بهرهكاربردي

  .اند شده  كارگرفته بهنيز  تر مطالب كمك كنند تر و سريع توانند به دريافت آسان ها و نمادهاي ديداري كه مي نشانه. 16
 و  است  گنجانده شده د  نساز تر  را آسان تفاده از فرهنگ    د اس نتوان   كه مي   و كاربردي   واژگاني ، دستوري يها يآگاهبرخي   ،همين بخش ة   دنبال در. 17

  .است  به آنها ارجاع داده شدهي مناسبتدر هردر متن فرهنگ 
طور ويـژه    بهآموزش رايج حدس بزند، ناگزير بايد       ة  بر پاي را   ها   آن تواند آموز نمي  هاي ظريف زباني كه زبان       و تفاوت  هاي كاربردي   نكتهبرخي  . 18

 كه در موارد الزم در متن فرهنگ به آنهـا ارجـاع   است گذاري جداگانه در همين مقدمه آمده  اي از اين نكات كاربردي با شماره        مجموعه. دنآموزش داده شو  
 . است داده شده

اي رايـج  داد، هماينـده  اجـازه مـي  تا جايي كه فضاي ايـن فرهنـگ   . داردمند نيست و نياز به يادگيري    در زبان قاعده   هاي همايند   كاربرد واژه . 19
 . اند ها نيز معرفي شده واژه

ي گونـاگون در بخـش      اهـ   پيوسـت  صـورت   بـه اجتماعي، تاريخي و جغرافيايي ايران نيز          ،هاي فرهنگي   ويژگية  كننده دربار   برخي از نكات آگاه   . 20
   .اند پاياني قرار گرفته

آمـوزان فارسـي در سـطح     زبـان  منظـور است كه در اينجـا  فرهنگ ) مخاطبان( مشخص كردن كاربران   ،هاي ديگر اين فرهنگ     يكي از ويژگي  . 21
  هاي آنـان و  ي فراتر از آموختههاي گروه از كاربران، واژهاطالعات واژگاني اين  تكميلجهت   درشده كوشش ،رو  ازاين .آنان است پاسخ به نيازهاي      و پيشرفته



  دوازده

هاي   صورت(مرتبط    واژگاني ديگر واحدهاي  و   اصلية  اژ و ميانة  همچنين رابط . رار گيرد  ق  آنان  در اختيار  آشناي  ها  واژه امروزيِمعاني تازه و كاربردهاي     نيز  
  .است هشد   دادهنشان) عبارات اصطالحيمشتق، تركيبات و 

 ادبـي، تخصـصي و    هـاي كهـنِ     گونه  به ،رو   است؛ ازاين  ) آن اي   رسمي و محاوره   هاي  گونه(  معاصر  فارسي معيار  زبان هدف در اين فرهنگ، زبان     . 22
  .است نشدهپرداخته عاميانهة گونهاي محلي و  فني، گويش
   .اند شدهنهاده نيز كنار كاربرد كمهاي مهجور و  واژه. 23
  

   اين فرهنگ  درشده كارگرفته بهة هاي زبان فارسي و پيكر پايگاه داده
بـا پيـدايش    امـا در دوران جديـد اسـت كـه     داشـتند،  تأكيـد  هايـشان  زباني در بيشتر بررسـي    ة  شناسان بر اهميت پيكر     در گذشته، بسياري از زبان     باآنكه
 هاي نظـري و كـاربردي ماننـد        اي رواج يافته و شرط اساسي بسياري از پژوهش         صورت گسترده  بههاي واقعي زباني     تكيه بر داده  اي عظيم،     هاي رايانه   پيكره
كاربرد پيكـره   موارد  ترين     يكي از مهم   نگاري   فرهنگ شايد .است  شدهي  نگار   و فرهنگ   دستورنويسي ،شناسي گويشپردازي و توصيف ساختمان زبان،        نظريه

ـ             ،ها   فهرست سرواژه  ساختن فراهم از   ، تدوين يك فرهنگ   باشد كه در اغلب مراحل      ،تعريـف ة   تا تفكيك معني آنها، تعيين بـسامد نـسبي كاربردشـان، ارائ
 مراحـل ة بنيـاد اسـت، در همـ    اساساً پيكرهفرهنگ حاضر كه در تهية    . دارد كليدينقش   هاي ظريف كاربردي،     و نشان دادن تفاوت    شاهد و مثال براي آنها    

 .است استفاده شدههاي زبان فارسي   از پايگاه دادهيادشده
ري گي  فارسي امروز براي بهره   ة  برگزيده و نمايند  اي  ه  پيكرهاي از     مجموعه فراهم كردن هدف   با،  )دادگان زبان فارسي  ( هاي زبان فارسي    پايگاه داده 

   .هاي پژوهشي مرتبط با زبان فارسي ايجاد شد طرحشگران پژوهة هم
گـذاري     از آنهـا برچـسب     برخيو  ) اي متن   مانند اطالعات شناسنامه  (گذاري    ، نشانه دهي  گوناگوني سامان هاي     متن ،هاي زبان فارسي    پايگاه داده در  

، تقطيـع و تحليـل مـتن اسـت كـه             پـردازش  افزارهاي اختـصاصيِ    ان مجهز به نرم   اين دادگ  .اند  شده) شناختي  ههاي دستوري، آوايي و ريش      مانند برچسب (
 ييآشـنا  يبـرا ( است  بيني شده    و بازيابي متون نيز پيش      همچنين امكان انواع جستجو    .كندفراهم  هاي واژگاني، بسامدي و آماري را         تواند انواع فهرست    مي

  .)1384عاصي، : اين پايگاه، نكبا بيشتر 
 ونيـ ليم 50هاي زبان فارسي با       نخست از پايگاه داده   جلدي،    يكة  شد نييتع شيازپ با درنظر گرفتن حجم      هاي فرهنگ   ت سرواژه  ايجاد فهرس  براي

 آن از) واژههـزار  150 نزديـك بـه   (30 هايي با بسامد بـيش از  واژه تنها كه فراهم آمد  صورت واژههزار450 ي بسامدي با بيش از   فهرستفارسي امروز،   ة  واژ
 برخـي   نيوجهاي تصريفي مشابه،      حذف صورت  وجود دارند و  هاي گوناگوني كه با عنوان واژگان پايه          فهرستة  مقايسهاي مكرر و      با بررسي آنگاه  . جدا شد 

  .دگرديهزار 31 ها نزديك به هاي واژگاني، شمار سرواژه ِ خوشه هاي مكمل هاي نامرتبط و افزودن معدودي واژه واژه
پيوسـتار بـسامدها   بـا بررسـي   . آموزان بسيار سودمند باشـد      تواند براي زبان    ها مي   ن دادن بسامد كاربرد نسبيِ سرواژه     گونه كه اشاره شد نشا      همان

تقـسيم شـدند و بـراي مـشخص كـردن بـسامد          ) 100كمتر از   (بسامد   و كم ) 100تا بسامد   (پربسامد  ة  ها به دو دست     ، سرواژه )30تا  هزار  500و  ميليون2از(
  .شدند درنظرگرفتهي يها انه نش،نسبيِ پربسامدها

 از  غالبـاً هـا     ها اسـت؛ ايـن نمونـه        عنوان شاهد مثال براي سرواژه      هاي واقعيِ كاربرد زبان به      گيري گستردة آن از نمونه      امتياز ويژة اين فرهنگ بهره    
هاي متنوع ديگر با زبان واقعي آشنا         معاصر و نيز متن   هاي بيش از دويست نويسندة        آموز را از راه نوشته      اند و زبان    هاي زبان فارسي گزينش شده      پايگاه داده 

  .هاي زبان فارسي دردسترس است ها و پديدآورندگان آنها در وبگاه پايگاه داده فهرست همة متن. سازند مي



  سيزده

  
  

  قواعد كلي آنبرخي از  و زبان فارسي
  

 از  .اسـت    تحول يافتـه    فارسي باستان، فارسي ميانه و فارسي نو       تاريخية  ورزباني هندواروپايي است كه خود در سه د       ة  هاي خانواد   زبان فارسي يكي از زبان    
آغـاز  ( مـيالدي    867تا سال  و پس از آن      ،دوران فارسي باستان  ) هخامنشي زمان پايان شاهنشاهي   ( پيش از ميالد   331هزار سال پيش از ميالد تا سال        يك

 و دوران فارسـي نـو آغـاز    يابد ميري رسميت  از اين سال است كه زبان فارسي د       . رود  ر مي شما   به  فارسي زبانة  ميانة  دور) روايي يعقوب ليث صفاري     فرمان
  .)1373ابوالقاسمي، (گردد  مي
  

  هاي فارسي نو گونه
رشـد و  ة  كـه دور هـاي نخـست هجـري      مربوط به سده   )فارسي دري  (متقدمفارسي  ة  شناسند از جمله دور     تري بازمي  هاي كوچك   فارسي نو را نيز در دوره     

 كـه زبـان هـدف       ي اخير ها  ه مربوط به ده   فارسي امروز هاي اخير هجري و       به سده  متعلقخر  أ، فارسي مت  )1354خانلري،  (كوين فارسي نو شمرده شده      ت
ـ فرهنـگ، گو  كـاربران   توجـه بـه نيازهـاي        با  اجتماعي، و كاربردي متعدد است كه      ،ي جغرافيايي ها  فارسي امروز نيز خود داراي گونه      .اين فرهنگ است   ة ن

  .است ها نيز توجه شده گفتاريِ واژهة  به گونآن كنار در و است شده فيتوص است رانيا رسمي كشور  كه زبان، معياررسمي فارسي
  

   امروزفارسيساختمان واژه در ة دربار ينكات
تواند   مي  اند، چراكه اين آگاهي     ختصاص داده ها بخشي را به توصيف ساختارهاي دستوري زبان ا         دهد كه بيشتر آن     مي  آموز نشان   هاي زبان   نگاهي به فرهنگ  

 تكـرار مطالـب مـشابه در     است تا با پرهيـز از 2و واژگاني 1واژي ساختكلي ي ها برخي از قاعدهة جا نيز هدف ارائ    اين در.  كمك كند  كاربرد بهتر فرهنگ  به  
ازنظـر   ونـاميم   مـي  3 فرهنگ خواهـد بـود كـه آن را واحـد واژگـاني     بيشترين توجه به واحد اصلي ،رو ازاين . نيز كمك گرددآنهاه فهم بهتر  هنگ ب فرمتن  

 نـد ك   نمـود پيـدامي    عنـوان سـرواژه      بـه  8ست كه در يك مدخل     ا 7 و حتي عبارت اصطالحي    6  تركيب 5، مشتق 4،ة ساده  واژ هر صورتي از  ة  دربرگيرندساخت،  
)Hartmann and James, 1998(.  
  

  9تكواژ
   .يابد  نمود ميواحدي انتزاعي است و در ساختمان واژهبان تكواژ است كه دار يا نقشمند ز ترين واحد معني كوچك

  .آزاد و وابسته: تكواژ دو نوع است
  

   تكواژ آزاد
  . تكواژ آزاد هستندبسيطساده يا  هاي واژهة هم. تر قرارگيرد هاي بزرگ  ساخت10ة  و يا پايكاررود بهعنوان يك واژه  بهتنهايي  تكواژي است كه بتواند به

  
  تكواژ وابسته 

  هاي پيچيـده  ساخت واژهة تواند پاي  و نمي  رود  كار مي   بهپيوند با عناصر ديگر       و همواره در   برد كار بهتنهايي   توان آن را به     تكواژي است كه نمي    وابسته تكواژ

                                                                                                                                                                                                            
1.  morphological 
2.  lexical 
3.  lexical unit/lexeme 
4.  simple word 
5.  derivation 
6.  compound 
7.  idiomatic expression 
8.  entry 
9.  morpheme 
10.  base 



  چهارده

  : وجود داردوند نوع دودر زبان فارسي  .گويند  مي1تكواژ وابسته را وند. قرارگيرد
  .روم مي و بجا ،نادرستهاي  در واژه -مي ،-بـ ، -نا، مانند گيرد اي است كه در آغاز واژه قرار مي تكواژ وابسته پيشوند. پيشوند
  .ها آدم و آهنگر ،هنرمند: هاي  واژه در ها - ،گر- ،مند -آيد، مانند   مي واژهپاياناي است كه در  تكواژ وابستهپسوند . پسوند

  
  2پيوندية ساز
 رود  نمـي  كـار  بـه تنهـايي     بـه كند امـا معمـوالً        هاي تازه شركت مي     سازي با محتواي واژگاني كه در ساخت واژه         يك عامل واژه  است از   عبارت  ي  ونديپة  ساز

(Hartmann and James, 1998). شـمار  بـه واژگـاني  تكواژي و از اين رو،  قرارگيرد، 3هاي پيچيده ساخت واژهة تواند پاي  مي، خودندبرخالف وي ونديپة ساز 
   .شاهرگ و رودسر ،سازه ،ناساز ،رايپذ ،ريدلپذ در -شاه ،سر - ، -ساز ،ساز - ،-پذير ،ريپذ –مانند  آيد، يم
  

  انواع واژه
 كتـاب، : ماننـد ، شود ميتشكيل ) دار زبان ترين واحد معني كوچك( فقط از يك تكواژ سادهة واژ. )اشتقاقي يا تركيبي ( است يا پيچيده)بسيط(ساده واژه يا   

  .روز زن، مرد، هنر،
  .ينگار روزنامه ،ييزناشو ،مردانه ،هنرمند ،كتابخانهپيچيده آن است كه شامل بيش از يك تكواژ باشد، مانند ة واژ

  
  انواع واحدهاي واژگاني

 5هـا يـا انـواع كـالمِ     مقولـه با  باشدتواند كلي  بندي مي دستهاين  . كنند  بندي مي   هايي دسته 4 نوع يا نقش دستوري آنها در مقوله      ة  واحدهاي واژگاني را برپاي   
انـد كـه      شـده   كارگرفتـه    بـه  رهاي زي    مقوله  و بيشتر صوري   رويكردي كاربردي  در اين فرهنگ با   . و زيرمقوله با شمار زيادي مقوله     باشد  جزئي   و يا    ،شمار  كم

  .هايي هستند برخي از آنها خود داراي زيرمقوله
  ).اند ميان دوكمان قرارگرفته ها زيرمقوله (:هاي انواع واحدهاي واژگاني برچسب

، پـسوند (؛ ونـد    9آوا  نـام ؛  8صـوت ؛  ضمير؛  )اصلي، ترتيبي (عدد  ؛  )ربط، اضافه  (حرف؛  قيد؛  فعل؛  صفت؛  )7اختصار ،6سرنام،  خاص، جمع، مصدر  (اسم  
  .جمله شبه؛ ) عربي فعلي،اصطالحي،(عبارت ؛ نداة نشان؛ پيوندية ساز؛ )پيشوند

  
   تصريفيكليبرخي قواعد 

  اسم تصريف
  : جمع بستاسم را هاي زير  با افزودن پسوندتوان  ميشود و  داده مي تصريف نشان  بااسم شمار ،در زبان فارسي

ـ توان با ها را مي اسمة هم: ها   پسوند ـ  ـ1  آن ايجـاد   تلفـظ شـود هـيچ تغييـري در    مـي  اي با اين پسوند جمـع بـسته   ها جمع بست و وقتي واژه  
 .ها، رؤياها ها، بازي ليوان: شود نمي

، را  و برخي از اسامي غيـر جانـداران   جاندارانبيشترها، از جمله   اسمهايي از تنها گروهها همگاني نيست و   ـاين پسوند برخالف  : ن ا  پسوند ـ  ـ2
 .، گناهاندرختانمرغان، زنان، مردان، جوانان، : توان با آن جمع بست مي

متـوالي قابـل    ة  آوايي زبان فارسي كـه دو واكـ       ة  يك قاعد ة  كه اسم نيز با واكه پايان يابد، برپاي          صورتي شود در   ازآنجاكه اين پسوند با واكه آغاز مي      
  : داردپاياني اسم ة  به واكنوع اين همخوان بستگي. شود مي  يك همخوان ميانجي افزودهدو آنتلفظ نيستند، درميان 

  :گردد مي ه جانشين گ صورت نوشتاريِو شود  مي  افزوده]g[همخوان شوند   ميختم)  ه:صورت نوشتاري (]e[ة واكهايي كه به  واژهبراي  ـ الف

                                                                                                                                                                                                            
1.  affix 
2.  combining form 
3.  complex word  
4.  category 
5.  part of speech (POS) 
6.  acronym 
7.  abbreviation 
8.  interjection 
9.  onomatopoeia 



  پانزده

  تشنه   تشنگان
 زنده  زندگان

  رهستا  رگانستا
  

  :شود مي افزوده)  ي:صورت نوشتاري (]y[ همخوان شوند يختم م)  ا:صورت نوشتاري( ]ā[ة واكهايي كه به  واژهبراي  - ب
 گرا سنت  گرايان سنت

 آشنا  آشنايان
 پارسا  پارسايان

  
  شوند ختم مي)  و:صورت نوشتاري( [u]ة  واكهايي كه به واژهبراي  - پ
  :شود مي افزوده)  ي:صورت نوشتاري (]y[همخوان ) 1 - پ

 دانشجو  دانشجويان
 سخنگو  سخنگويان
  راستگو   راستگويان

  :شود از آن افزوده مي پس» و« به صورت نوشتاري [v] و همخوان گردد  مي[o]تبديل به  [u]واكة ) 2 - پ
  ابرو  ابروان
 بانو  بانوان

  
  :شود مي افزوده) ورت نوشتاريصبدون تغيير  (]v[شوند همخوان  ختم مي)  و:صورت نوشتاري( [o]ة هايي كه به واك  براي واژه- ت

 خسرو  خسروان
  

  :شود مي افزوده) بدون تغيير صورت نوشتاري (]y[شوند همخوان  ختم مي) ي: صورت نوشتاري( ]i[هايي كه به واكة   براي واژه- ث
 آدمي  انآدمي

  ايراني  ايرانيان
  .تصميمات، تغييرات، كلمات: رود كار مي بههاي عربي  واژه اين پسوند غالباً با وام : اتپسوند ـ  ـ3

  .پيشنهادات، آزمايشات: شوند هاي اصيل فارسي نيز ممكن است به همين روش جمع بسته اما شماري از واژه
شود كه در فارسي      يتوصيه م . معلمين، ساكنين، مجروحين  : كنند   كه بر انسان داللت مي     رود  كارمي بههايي   اين پسوند براي اسم   :  ين   - پسوند   ـ4

 .معلمان، ساكنان، مجروحان:  ان استفاده شود ين از ـ- جاي  بهمعيار 
    .انقالبيون، ملّيون: شوند   ي ختم مي- كه به رود  كار مي بههايي   ين است و با اسم- مانند : ون  - پسوند  ـ5
هايي كـه بـا      شمار اسم .  است ‘انواع مختلف ترشي  ’به معني    جات ، ترشي براي مثال . رساند  را مي  ‘انواع’اين پسوند غالباً مفهوم     :  جات   - پسوند   ـ6

 .جات، كارخانجات جات، سبزيجات، روزنامه دسته: اند از اين جمله. شوند اندك است مي اين پسوند جمع بسته
    
جمع مركس  
  :شود مي ناميدهر مكسگيرد كه جمع  مان واژه صورت ميبا تغيير ساخت) هاي عربي واژه اغلب وام (ها  اسمگروهي از هاي باال، جمعِ  بر روشافزون

 كتاب كتب
 قاعده قواعد
 قاضي قضات
 ظرف ظروف
 مورد موارد

 حادثه حوادث
 درهـا     گونه جمـع     اين ،رو   فارسي فعال نيست، از اين      و اين روش جمع بستن در      است  شده  وام گرفته  ها از عربي    فرد و جمع اين واژه    هر دو صورت م   

  .اند شده آورده فرهنگ متن



  شانزده

  يادآوري
اي   شود كـه اگـر از درسـتي صـورت جمـع واژه              توصيه مي  آموزان  جمع بست، به فارسي   ها را    اسمة  توان هم  مي  ها -   پسوند با توجه به اينكه با     ـ1

  . استفاده كنند ها- اطمينان ندارند از پسوند 
عالمـان، نيكـودالن،    : كنند شوند و از همان قواعد جمع بستن اسم پيروي مي           مي كار روند مانند اسم جمع بسته      جاي اسم به   ها هم اگر به    صفت ـ2

  .ترها بزرگ
 .كتابي خريدم: به آن بدهد» يك«يا » ننامعي«شود تا معني  به اسم افزوده مي) ياي نكره( پسوند ـ ي - 3
  

  ضمير
  .، پرسشي، مبهم، تعجبي و شمارشي شخصي، مشترك، اشاره، احترام:چندين نوع است در فارسي شود و اي است كه جانشين اسم مي ضمير واژه
  

  ضمير شخصي
هـر يـك    . سه صيغه براي مفرد و سه صيغه براي جمع        :  اند )صيغه(صورت  كنند و شامل شش       تند كه به افراد اشاره مي     ضميرهاي شخصي ضميرهايي هس   

ضـميرهاي شخـصي جـدا و ضـميرهاي         : شـوند   سته تقسيم مـي   دبنابراين ضميرهاي شخصي به دو      .  پيوسته جدا و : ن شش صيغه نيز دو صورت دارد      از اي 
  .شخصي پيوسته

  
  ضميرهاي شخصي جدا

  :روند كار مي صورت زير به به مستقلي هستند كه هاي ن ضميرها واژهاي
  ما: اول شخص جمع          من: اول شخص مفرد
  شما: دوم شخص جمع          تو: دوم شخص مفرد
  ايشان، آنها، آنان، اينان: سوم شخص جمع        او، آن، وي: سوم شخص مفرد

اليـه واقـع     اي اسم را در جمله بر عهده گيرند، مثالً فاعل يا مفعول يا مضاف يا مضاف               ه توانند همان نقش   نشينند و مي   جاي اسم مي   اين ضماير به  
  .شوند

  
  ضميرهاي شخصي پيوسته
ايـن ضـماير    . رسـانند  پيوندند و معني ضماير جداي متنـاظر بـا خـود را مـي              اي هستند كه به اسم و فعل و حرف اضافه مي           اين ضميرها تكواژهاي وابسته   

  :ند ازا عبارت
   مان-           مَ -   
   تان-           َ ت-   
   شان-           َ ش-   

 :كنند پيوندند بر مالكيت داللت مي ضميرهاي شخصي پيوسته وقتي به اسم مي
  

 َ م- + كتاب   ) كتابِ من=(كتابم 
 َ ت- + كتاب   ) كتابِ تو=(كتابت 
 َ ش- + كتاب   ) كتابِ او=(كتابش 

  مان - + كتاب    ) كتابِ ما=(كتابمان 
  تان- + كتاب   ) كتابِ شما=(كتابتان 

  شان- + كتاب   ) كتابِ آنها=(كتابشان 
  
  يادآوري
 :پيوندند مي) چه اسم باشد چه صفت(گروه اسمي ة ر به آخرين واژاين ضماي ـ1



  هفده

  ) كتاب جالبِ من=( كتاب جالبم   ←  َ م- + كتابِ جالب 
  : پيوندند نيز ميصفت باشد ضماير پيوسته طبيعتاً به آن  اگر صفتي جانشين اسم شده ـ2

  .تر است  قشنگسفيدش، كن نگاهها را   لباس بستهاين
  :آيند  ميشمار به آن فعل مفعولپيوندند،  وقتي ضميرهاي شخصي پيوسته به فعل مي ـ3

 َ م- + برد   ) من را برد=(بردم 
 َ ت- + برد   ) تو را برد=(بردت 
 َ ش- + برد   ) او را برد=(بردش 

  مانِ- + برد   ) ما را برد=(ردمان ب
  تانِ- + برد   ) شما را برد=(بردتان 

  شانِ- + برد   ) آنها را برد=(بردشان 
  :روندمي كاربهعني ضميرهاي جدا پيوندند و به همان م  به حروف اضافه نيز مي،ضميرهاي شخصي پيوسته

  روي؟ پرسيدم كجا مي) از او(ازش
  .كند فرق نمي) براي او(چه اين، چه آن، برايش 

  
  ضمير مشترك

 و بـه    بـرد  كار به ضميرهاي شخصي ة   و نيز همراه هم    ،جايِ  بهتوان   هر يك از اين سه واژه را مي       . خويشتن و   خويش و   خوداند از     مشترك عبارت  هايضمير
  . به زبان ادبي تعلق دارند خويشتن وخويشتر است و  متداولخود باال، ة از ميان سه واژ. گويند ن دليل به آنها ضمير مشترك ميهمي

  :آيد ميو گاه با اسم  جدا ضمير مشترك معموالً همراه با ضمير شخصيِ
  .دانستم من خود مي
  .دانستي تو خود مي

  .دانست علي، خود، مي
  :هاي ديگري نيز بر عهده گيرد تواند نقش  نقش تأكيد دارد؛ ولي اين ضمير مي،)هاي باال مانند جمله(اعل جمله برگردد ضمير مشترك اگر به ف

  .رفتن كرده بودمة من خود را آماد: مفعول
كتابِ خود: اليه مضاف  

  غافل از خود: متمم صفت
  :آورند  معموالً، ضمير مشترك را با ضميرهاي شخصي پيوسته مي،در گفتار

  .خودم، خودت، خودش، خودمان، خودتان، خودشان
  .دانستم من خودم مي

  .دانستي خودت مي تو
  .دانستيم ما خودمان مي

  
  ضمير احترام

عـالي، سـركار و       جنـاب و  ) جاي اول شـخص مفـرد      به(هايي مانند بنده      ضماير شخصي جدا، از واژه     جايبهآميز ممكن است     در بيان بسيار رسمي و احترام     
آميـز   آيد نيز احترام در اين صورت فعلي كه با اين ضماير مي. استفاده كنند) جاي سوم شخص مفرد به( و معظم له) جاي دوم شخص مفرد   به(لي  عا حضرت

  :است
  ... گفتممن =...بنده عرض كردم

  روي؟  تو كي مي=بريد؟  عالي كي تشريف مي حضرت
مظَّعاو گفت كه=  صبح آغاز شود10ه فرمودند كه مراسم ساعت لَ م ...  

  .است ترين آنها آمده شمار اين ضماير نسبتاً زياد است و در اين فرهنگ متداول



 هجده

  اشاره ضمير
بـراي   (آنو ) براي اشاره به نزديك (ايناند از   عبارتاصلية ضميرهاي اشار. شود ضمير اشاره نام دارند    ضميرهايي كه مرجع آنها با اشاره مشخص مي       

همـين، همـان، چنـين،      : انـد  مركب نيز وجود دارد كه يكي از همين دو واژه جزء اصلي آنهاست، از اين جملـه                ة  دين ضمير اشار  اما چن ). اشاره به دور  
  ... چنان

  
  پرسشي ضمير
  :هاي زير  در جملهچه و كدام بيايد ضمير پرسشي است، مانند  يا گروه اسميجاي اسم بهپرسشي كه ة هر كلم

  پسندي؟ كدام را بيشتر مي
  كني؟ چه مي

  
  مبهم ضمير

  :هاي زير  در جملهبسياري و هيچ و همهمبهم نام دارند، مانند، ضمير كنند،   يا مقدار نامشخصي داللت ميضميرهايي كه بر كس يا چيز
  .همه آمدند
  .هيچ نگفت

  .بسياري جلسه را ترك كردند
  

  ضمير تعجبي
  : زيرةدر جمل قدرچ چه،دهد مانند  كه تعجب و شگفتي را نشانضمير تعجبي ضميري است 

  !كند ببين چه مي
  .زني چقدر حرف مي

  
  ضمير شمارشي

  : زيرة در جملدوميو  اوليآيند مانند  شمار مي تنهايي بدون اسم بيايند، ضمير شمارشي به كه بهيا ترتيبي هاي شمارشي  صفت
  .چپ راست، دومي گفت بپيچ به اولي گفت بپيچ به

  
  صفت

  :دهد ا به اسم يا ضمير نسبت مياي است كه يك ويژگي ر صفت واژه
  . استمهرباناو 

 خوش اخالقمرد  
  آجريديوار 

 قـرار   )ِ  – ( اضـافه ة  آيـد و بـين آنهـا كـسر         موصوف قبل از صفت مـي     . شود دهد موصوف ناميده مي    به آن نسبت مي   را  اي   اسمي كه صفت ويژگي   
  :گيرد مي

  .كتابِ جالب، ساعت دقيق، مادرِ مهربان
  : درآورد)برترين ( و عالي)برتر (صورت تفضيلي بهتوان   مي ترين-  و تر- ي صفت را با پسوندها

 شيرين  ترين تر، شيرين شيرين
 زيبا  .زيباتر، زيباترين

  :ار گيردتواند قبل يا بعد از صفت قر آيد و مي  مياز با حرف اضافه )برتر (متمم صفت تفضيلي
  .تر است  اين لباس از آن لباس قشنگ= استاز آن لباستر  اين لباس قشنگ

  



  نوزده

  تغيير مقوله از صفت به اسم
  :كار روند جاي اسم به بهتوانند در جمله  هايي كه يكي از دو ويژگي زير را داشته باشند مي صفت

  :گيريم هاي زير را در نظر مي ل جملهبراي مثا. هايي كه با توجه به بافت كالم موصوفشان مشخص باشد صفت ـ1
  .دو نوع مسواك داريم، معمولي و صادراتي: فروشنده - 
  .دهم ها را ترجيح مي من صادراتي:  خريدار- 

 ماننـد يـك     صادراتي موصوف مشخص است صفت      ، است و چون با توجه به بافت كالم        ‘هاي صادراتي  مسواك’ ها  صادراتيدوم منظور از    ة  در جمل 
  .است  جمله قرار گرفتهمفعول و شدههبستاسم جمع 
يكـي معنـي صـفت و ديگـري     : ، در حقيقت دو معني دارندحسود و ثروتمند و عاقلكنند، مانند    هاي انسان اشاره مي    هايي كه به ويژگي    صفت ـ2

 :هاي زير  در جملهثروتمندفردي كه آن صفت را دارد، مانند 
  .او مرد ثروتمندي استـ 
 .ليات بيشتري بپردازندثروتمندان بايد ماـ 

 و فاعل جمله    شدهبسته فردي است كه آن صفت را دارد و به همين دليل جمع              ثروتمنددوم  ة   است، اما در جمل    مرد صفت   ثروتمنداول  ة  در جمل 
  .است قرار گرفته
  

  متمم صفت
  :شود و ممكن است قبل يا بعد از صفت بيايد شكيل ميمتمم صفت معموالً از يك حرف اضافه و يك گروه اسمي ت. توانند متمم بگيرند ها مي برخي صفت

  .است  خسته شدهاز اين كاراو ديگر 
  .، به خانه برگشتاز كارناصر، خسته 

  .تواند با متمم صفت بيايد اي مي شود كه چه حرف اضافه مي هايي نشان داده  با مثالها بسياري از صفت زيردر اين فرهنگ در 
  

  صفت اشاره
از . اين مـرد، آن ميـز     : شوند  كار روند و به آن اشاره كنند صفت اشاره ناميده مي           هرگاه قبل از اسم به    ) براي اشاره به دور    (آنو  ) به نزديك براي اشاره    (اين

  ...همين، همان، چنين، چنان و: ، از جملهاست شده  شماري صفت اشاره مركب نيز ساختههاي ديگر تركيب همين دو صفت اشاره با واژه
  

  يصفت پرسش
  :هاي زير  در جملهچند و كدام و چهشود، مانند  آن پرسش كند صفت پرسشي ناميده مية پرسشي كه قبل از يك اسم بيايد و دربارة كلم

   رازي در دل داري؟چه
  پسندي؟  رنگ را بيشتر ميكدام
   نفر در جلسه شركت كردند؟چند

  
  صفت تعجبي

  :هاي زير  در جملهعجب و چهاز چگونگي يا مقدار آن اسم بيان كند صفت تعجبي نام دارد، مانند اي كه قبل از يك اسم بيايد و تعجب گوينده را  واژه
  !است ها كه نگفته  دروغچه

  !اي  لباس قشنگي خريدهعجب
  

  صفت مبهم
 و همـه  و هـر شود، ماننـد   ه مي يا شماره و يا مقدار آن را به نحوي غيردقيق مشخص كند صفت مبهم ناميد              چگونگي يا نوعاي كه قبل از اسم بيايد و          واژه
  :هاي زير  در جملههيچ

  .گفت  كس چيزي ميهر
  .دانستند نفس مي مردم او را فردي نيكة هم

  .زند  آدمي چنين حرفي نميهيچ



 بيست

  قيد
  :كند ها كه يك فعل يا صفت يا جمله و يا يك قيد ديگر را توصيف مي قيد عبارت است از يك واژه يا گروهي از واژه

 .حرف بزند آهستهرادرم عادت دارد ب: قيد فعل
  

 . استبزرگ بسياراين خانه : قيد صفت
  

 .سكوت را رعايت كنيد لطفاً: قيد جمله
  

 . وارد اتاق شدندآهسته خيلي: قيد قيد
  

  .  كنندبازيتوانند  ها نقش قيد را نيز مي  صفتبيشترِدر فارسي 
  

  اضافه حرف
  :هاي زير  در جملهبراي و از و باكند، مانند   نوعي رابطه برقرار مي، يا دو گروهاي است كه ميان دو واژه حرف اضافه واژه

  . او صحبت كردمبامن 
  آيي؟  كجا مياز

  .اي خريدم  همسرم هديهبراي
  . مركب و ساده: شوند حروف اضافه به دو نوع تقسيم مي

معنـي و  . ي، چـون، را ، سـوا براي، از، بي، تا، در، مگر، بـي، الـي، جـز، االّ   به، با، : اند از ساده محدود است و برخي از آنها عبارتة  شمار حروف اضاف  
  .است تفصيل در مدخل مربوط آمده به پركاربردة  حروف اضافكاربرد

  
  يادآوري
  :هاي زير  در جملهمگر و چونكار روند، مانند  است در نقش حرف ربط و قيد نيز بهبرخي از حروف اضافه ممكن  - 1

  )حرف ربط. ( ديشب تا صبح كار كردمچونام،  خيلي خسته
  )قيد(  نگفتي برادرت بيايد؟مگر

گيرند كه با آن يك گـروه حـرف            قرار مي  اي  اسمي گروه يا اسم از قبل اضافه حروفة  همبينيم،    هاي آغاز اين بحث مي      همان طور كه در مثال     - 2
  :آيد  بعد از اسم يا گروه اسمي ميرااما . سازند اي مي اضافه

  .شناسم  نميرارد من اين م
  اي؟  ديدهراپسرم 
  . بعداً بيشتر توضيح خواهيم دادراة حرف اضافة دربار

  :روند كار مي اضافه بهة ، هميشه با كسرسواي و برايبرخي حروف اضافه، مانند  - 3
  .من برايِ او احترام زيادي قائل هستم

  
  مركبة حروف اضاف

  :شوند اين حروف اضافه از نظر ساختمان به دو گروه زير تقسيم مي. ند و تعداد آنها نسبتاً زياد استشو مركب از دو يا سه واژه تشكيل مية حروف اضاف
  ...بر، نظر به، شبيه به، عالوه بر، بالغ بر، بيش از، بنا بعد از، پيش از،: سادهة حرف اضاف+ قيد / اسم - 1
 ... د، بر حسبِ، بر خالف، در مورد، به توسط،از بهرِ، از نظرِ، با وجو: اضافهة كسر+ اسم + ساده ة حرف اضاف - 2
  
  يادآوري

  :ساده حذف شودة شوند، ممكن است حرف اضاف ساده آغاز مية مركبي كه با حرف اضافة در حروف اضاف



  ويك بيست

 بر رويِ     رويِ
به     توسط توسط 
 بر طبقِ     طبقِ

  
  اضافهة كسر
سـازد    شود، تكواژي است دستوري كه بين دو واژه نوعي ارتباط برقرار مي             نمي  است و در خط معموالً نشان داده       ]e[ة   آواييِ آن واك   اضافه كه صورت  ة  كسر

  :رود يكار م هاي زير به راي پيوند دادن مقولهاين تكواژ ب. دهد و گروه مربوط را گسترش مي
  جلد كتاب، جوهرِ خودنويس، كتابِ تاريخ: اسم+ اسم 
  درختانِ سبز، كتابِ جالب، داستانِ حماسي: صفت+ اسم 

  آبيِ روشن، قرمزِ تيره: صفت+ صفت 
  .كند اش را محدود مي آن است كه معنية اول هسته است و واژه دوم وابستة در هر سه مورد باال، واژ

  :رود كار مي قصد تأكيد به به، كه در اين صورت ن دو صفت يا دو قيد مكرر نيز قرار گيردتواند بي اضافه مية اما كسر
  !فوريِ فوري بيا

  .است حالش خوبِ خوب شده
  
  يادآوري
 حـرف اضـافه اسـت و نقـش دسـتوري و             سـاختمان اضافه جزئـي از     ة  در اين مورد كسر   . ندا  اضافه همراه ة  برخي حروف اضافه هميشه با كسر      - 1
  ها برايِ سپاسگزاري از او، در بينِ صندلي: اصي نداردمعنايي خ
اول هسته اسـت و  ة در چنين وضعيتي باز هم واژ. گويند  ميتتابع اضافاتاضافه به هم پيوند يابند كه به آن ة ممكن است چندين واژه با كسر   - 2

 .  دبيرستانفارسيِ سالِ اولِ دستورِ زبانِكتابِ : كنند هاي بعدي معني آن را محدود مي  واژه
ايـن  . گيـرد   اضافه قرار مـي   ة   بين واژه و كسر    ]y[اضافه، صداي   ة   ختم شود قبل از اضافه شدن كسر       )مصوت(  واكه اي در تلفظ به يك      اگر واژه  - 3

]y[ شود  زير نشان داده ميهاي صورت به در خط: 
   .داديدويِ امپايِ ديوار، بويِ خاك، : ِيصورت  ، به]ā[ ]u[ ،]o[ هاي  واكهبعد از - 
  .اما نمود نوشتاري ندارد ]bāzi-ye[شده  افزوده]y[ة واك، بازيِ فوتبالمثالً در شود،  نمي داده نشان در خط ]i[ة واكبعد از  - 
 :شود  مي  نوشتهيصورت  اضافه بهة  قبل از كسر]y[ة ، واكشوند  ختم ميهيا  هـ  نوشتاريِ صورتباو  ]e[ة واكهايي كه به  واژهبعد از  - 

 xāne-ye mā  xāne  ما ي هخان
 ye divār labe   labe- ديوار ي هلب
  ye lebās gire  gire- لباس ي هريگ

  .اضافه ةكسر ما، خانة: شود ميداده نشان آن باالي در و ء صورت به يگاه ه اي هـ از پس ي اين
  . زماني كه امكان اشتباه وجود داشته باشدآورند مگر در نوشتار نمياضافه را كسرة معموالً 

  
  "را"ة حرف اضاف

  :كاربردهاي اين تكواژ به اختصار به قرار زير است. پسين فارسي استة  تنها حرف اضافرا
  :است شده ين است كه مفعول براي گوينده و شنونده شناختهمعني ا به صورت نيدرا. مفعول مستقيم استة  موارد نشانبيشتردر را . 1

 .ناصر را ديدم
  .كتاب را خريدم
  :آيد  با آن نميرااصطالح نكره يا نامعين باشد  اما اگر مفعول به

  .ديروز كتابي خريدم



  ودو بيست

  !عجب فيلم جالبي ديديم
  .خورد  ميچايپرويز دارد 

  :بردكار  بهديگر ة  و هم با يك حرف اضافراتوان هم با  ميرا مفعول مستقيم برخي افعال . 2
  . او به ما كمك كرد=او ما را كمك كرد 

  . از او بايد حمايت كنيم=او را بايد حمايت كنيم 
  : استداشتنمعني    بهبودن همراه با فعل رادر سبك ادبي و كهن . 3

  . او سه فرزند داشت=او را سه فرزند بود 
  .ياني دارد هر غمي پا=هر غمي را پاياني است 
  . من با تو حرفي ندارم=مرا با تو حرفي نيست 

  
  فعل

  .كند هاي گذشته يا حال يا آينده داللت مي اي است كه بر انجام دادن كاري يا روي دادن امري يا داشتن حالتي در يكي از زمان فعل واژه
  . را شرح خواهيم داد آنساختمانآورند كه  ميسرواژه  درفعل را مصدرِ هاي فارسي معموالً  در فرهنگ

  .و شناسه) بن( 1ستاك: شود  فعل از دو جزء تشكيل مي صورت تصريفيِهر
 است كه براي نشان دادن شخص و شـمار          اي  وندهاي تصريفي پس مركب از    ،شناسه.  فعل است  يِتصريفهاي    صورتة  همة  پاي  جزء ثابت و   ستاك

  :گيريم  است در نظر ميخواندنفعل ة مان حال سادهاي زير را كه تصريف ز براي نمونه مثال. روند كار مي به
  

    جمع        مفرد
  اول شخص
  دوم شخص
  سوم شخص

  خوانيم مي        خوانم مي
  خوانيد مي        خواني مي
  خوانند مي        خواند مي

  
 بـر شـخص و شـمار        َ ند -  و    يد -  ، يم-  ، َ د -  ،  ي -  ، َ م - عناصر متغير، يعني    وجود دارد و    ) ستاك حال  (خوانهاي باال جزء ثابت       صورتة  در هم 

  . نيز عنصري تصريفي است - مي پيشوند .كند دهد كه اين فعل بر اول شخصِ مفرد داللت مي  نشان ميخوانم مي در َ م- براي مثال  .كنند داللت مي
  

  ستاك حال و ستاك گذشته
  .ستاك حال و ستاك گذشته: هر فعل دو ستاك دارد

شـود و افعـال از نظـر           از ستاك حال مشتق مي     گذشته ستاك. شدمعرفي   ، در تعريف ستاك،    در باال  يكسان است فعل  ة  ريشبا  كه   حال ستاك
  .قاعده باقاعده و بي: شوند اين اشتقاق به دو گروه تقسيم مية نحو

فعـال بـا توجـه بـه         ايـن ا   .شـود   مـي   هسـاخت ،  شدن پسوند گذشته به ستاك حال      با افزوده تنها  آنها  ة  ستاك گذشت افعال باقاعده افعالي هستند كه      
  :شوند شود به چهار دسته تقسيم مي مي پسوندي كه به آنها افزوده

 رس :  يد- +  ستاك حال - 1   رسيد،  لرز  لرزيد
 خور  :  د- + تاك حال  س- 2   خورد،  آور   آورد

 باف :  ت- +  ستاك حال - 3    بافت،  شكاف  شكافت
  افت :  اد- +  ستاك حال - 4    افتاد،  فرست   فرستاد

  
  :شود مي آن ساخته افزوده شدن پسوند گذشته به  تغيير آوايي ستاك حال و باآنهاة  ستاك گذشتتند كهقاعده افعالي هس افعال بي

                                                                                                                                                                                                            
1. stem 



  وسه بيست

  ت- + گو   گفت
  د - + آزما   آزمود
  ت- + رو   رفت

  .)2پيوست  (است  آمدهفارسية سادافعال ة هاي حال و گذشت ستاك فهرست اين فرهنگ  بخش پايانيدر
  

  تصريف ستاك گذشته
. نمود صـوري نـدارد  جز در سوم شخص مفرد كه شناسه  آيند، به هايي هستند كه با ستاك حال مي     آيند همان شناسه    هايي كه با ستاك گذشته مي       شناسه

   :صورت زير است  بهخواندنفعل ة سادة تصريف زمان گذشت
  

    جمع        مفرد
  اول شخص
  دوم شخص
  سوم شخص

  خوانديم        خواندم 
  خوانديد        خواندي 
  خواندند         خواند 

  
  .كار برد ها بر طبق قواعد محدودي به  و زمان)اخباري، التزامي و امري (ها 1وجهة توان فعل را در هم افعال مية با دانستن ستاك حال و گذشت

  
  مصدر
  :شود مي  ساخته به ستاك گذشتهَ ن- ند  با افزودن پسو،مصدر

  گفت  گفتن
 خورد  خوردن
 رفت  رفتن

  
  انواع فعل از نظر ساختمان

  .هاي فعلي  عبارت و افعال مركب، افعال پيشوندي،سادهافعال : شوند افعال از نظر ساختمان به چهار گروه تقسيم مي
  

  سادهفعل 
شـمار  . فتادن، خوردن، بـافتن، رسـيدن، شـدن       ا: جز ستاك گذشته و پسوند مصدري داراي هيچ جزء ديگري نباشد            فعلي است كه مصدر آن به      سادهفعل  

  . است250 به نزديكد چندان زياد نيست و نرو كار مي به كه در فارسي امروز اي سادهافعال 
  
  شونديفعل پي

  .دريافتن، برگشتن، بازداشتن: باشد، مانند شده  و يك پيشوند ساختهسادهكه از يك فعل پيشوندي فعلي است فعل 
  

   و فعل همكردفعل مركب
 اسـت،  ساده فعل يك دومة  واژ و است؛ قيد يا صفت گاهي و اسم معموالً اولة  واژ: باشد  شده تشكيل مستقلة  واژ دو از كم  دست كه است فعلي مركب فعل
 عمـدتاً   همكـرد  معنـي را در بـر دارد و          بزرگي از  بخش   همراه .نامند  مي همكرد را دومة  واژ و همراه را اولة  واژ. گرفتن پس ،زدن حدس ،كردن اجرا مانند

 كـردن  شـانه  و   دنكـر  رنـگ  و   كـردن  اتـو هاي مركب     براي مثال، در فعل   . دهد  هويت فعلي مي  يا عبارت فعلي    عنصري است دستوري كه به مجموع دو واژه         
 كـه در فارسـي امـروز در         اي  سـاده هـاي    فعـل  ترين  مهم. دهد   عبارت هويت فعلي مي    كل بههمكرد از نظر معني تهي است و نقش اصلي آن اين است كه              

  :ر كداماينك چند مثال براي ه. كردن، زدن، دادن، گرفتن، داشتن، كشيدن، خوردن: اند از  عبارتبرد بيشتري دارندساختن فعل مركب كار
                                                                                                                                                                                                            
1.  mood 



 وچهار بيست

  .كردن كردن، كوششكردن، جارو كردن، تهديد حراج: كردن
  .زدن زدن، كلك زدن، حدس  شانهزدن، گول: زدن
  .دادن دادن، اهميت انجامدادن،  دادن، شرح پس: دادن

  .گرفتن، دردگرفتن يادگرفتن، تحويل: گرفتن
  .داشتن ، انتظارداشتن، احتياجداشتن داشتن، قبول دوست: داشتن
  .كشيدن كشيدن، طول كشيدن، رنج كشيدن، اتو بآ :كشيدن
  .خوردن دن، پيچخور خوردن، فريب خوردن، سرما غصه: خوردن
  .بردن بردن، فرمان مبردن، نا سود بردن، لذت: بردن

  
  هاي فعلي عبارت
  :هاي زيرند هاي فعلي داراي ويژگي عبارت

  . وندي يا مركب است يا پيشسادهآنها در كاربرد معمولي، يك فعل ة جزء پاياني هم ـ1
 . وجود داردها ايناي يا گروه اسمي يا هر دوي   يك گروه حرف اضافه،در بخش غيرفعلي ـ2
را در نظـر  از بـين رفـتن    فعلـي     براي مثـال، عبـارت    .  آن محدوديت زيادي دارد    ءاجزاكه گسترش    ، چنان است   منجمد شده  آنهاساختار نحوي   ـ  3

 فعلـي   كند و ديگر آن عبـارت  ، معني متفاوتي پيدا مياز بينِ ما رفتنشود، يعني  بيفزاييم عبارتي كه حاصل مي) الً مامث( يك ضمير بيناگر به  . گيريم  مي
 .قبل نيست

  :گيرند  در يكي از دو گروه زير جاي ميانشانهاي فعلي، با توجه به ساختم  عبارتبيشتر
  
  اي  اضافهف فعلي حر عبارت

  .برداشتن، ازسرگرفتن بردن، ازميان نظررسيدن، ازبين نهادن، به مياندر: شود، مانند اضافه شروع ميرف  فعلي با يك ح اين نوع عبارت
  
   فعلي اضافي عبارت

  :شود  اضافه مي)چيزي يا كسي (شود و اين اسم معموالً به يك اسم يا ضمير ديگر  فعلي معموالً با يك اسم شروع مي اين نوع عبارت
  .راداشتن كسي هوايِ راخوردن،كسيحقِ رابستن، كسيدهنِ كوركردن، راكسي اشتهايِ رانداشتن،چيزي دلِ

  .است هاي فعلي معموالً معنايي استعاري دارند و كاربرد آنها در مدخل مربوط آمده عبارت
  

  كردن/شدن/بودن+ صفت 
هاي مركـب اشـاره نـشده و در           ها به همة اين قبيل فعل        صفت ، در مدخل   آورد كردن و   شدن و   بودنهاي    توان با فعل    ها را مي    صفتة  تقريباً هم از آنجا كه    

 از   فعلـي  در اين حالت معنيِ عبارت    متعدي بودن مصدر آنها مشخص شده است، چون         /مواردي هم كه اشاره شده، معنايي برايشان ذكر نشده و صرفاً الزم           
  .درك است ش قابلئاجزا

خوشحال بودن، عصباني بـودن،  : كند آيد نيز همين معني را حفظ مي ي كه با صفت مي  رساند و هنگام     حالت ايستايي و ثبوت وضعيت را مي       بودن
  .راضي بودن

خوشـحال شـدن،    : كنـد   شود باز هم همين معنـي را حفـظ مـي             بر تغيير از حالتي به حالت ديگر داللت دارد و وقتي با صفت همنشين مي               شدن
  .عصباني شدن، راضي شدن

اي كـه چنـين       جملـه . خوشحال كردن، عصباني كردن، راضي كردن     : كند  د و پديد آوردن آن صفت داللت مي       آيد بر ايجا     وقتي با صفت مي    كردن
  :كار برود به مفعول مستقيم احتياج دارد عبارتي در آن به
  .هاي تو او را خوشحال كرد حرف

  .اين خبر ما را عصباني كرد
  .قبول شدن در آزمون او را راضي كرد

  



  وپنج بيست

  پيوند يا حرف ربط
 و سـاده : انـد  پيوندها از نظر ساختمان دو نـوع . روند كار مي  بهها    لهها و جم    ها و گروه     ميان واژه  پيوندهايي هستند كه براي ايجاد        ها يا حروف ربط واژه    پيوند
  .مركب

  ... و، كه، نيز، حتي، نه، اما، زيرا، چون، اگر،: ، ماننداست  فقط از يك واژه تشكيل شدهسادهپيوند 
اينكه، با اينكه، بنابراين، با اين همه، با وجود ايـن، در            : شمار پيوندهاي مركب نسبتاً زياد است     . است  بيش از يك واژه تشكيل شده     پيوند مركب از    

  ...عين حال، بلكه،
  

  صوت
رود،  كـار مـي    و عـاطفي بـه  براي بيان حاالت روحـي اً عمومشود و  نمي هاي معمولي زبان ساخته  است كه مفهوم يك جمله را دارد اما با واژه   اي  گفتهصوت  
  .گيرند قرار نمي) مانند اسم، صفت، ضمير، قيد، فعل(دستوري  هاي ه مقولزيرعنوانشوند و  اصوات در روابط نحوي وارد نمي. نچ و اهه  ،امانند 

  
  جمله شبه
  : است كه پيام كاملي را برساند اما فاقد فعل باشداي گفتهجمله  شبه

  !به شرافتم قسم ، !ممنون ، !خير بهسفر  ، !ساكت، ! آفرين
  

   كاربرديهاي تهنك
 يـا در   و) بافـت زبـاني   ( جملـه يـا مـتن        هـا و اصـطالحات در        از واژه  هـايي   گـروه  يهاي كاربرد   ها و تفاوت    شباهتة  كلي دربار  فشرده و    يها  يآگاهدر زير،   
 هـا  ابـرو، بـه همـين شـماره    ة  در انتهاي مدخل مرتبط، درون دو نـشان       در متن فرهنگ و    .اند  شدهبا شماره فهرست    ) بافت غيرزباني ( هاي گوناگون   موقعيت

  :است شده ارجاع داده
  }1{ كاربردينكتة

  : مانندروند  ميكار بهصورت منفي  با  غالباًهاي فعلي و اصطالحي  شمار زيادي از عبارت
م بـه تلـه نـدادن، كـسي بـه           زدن، خم به ابرو نياوردن، د     چنگي به دل ن   آخ نگفتن، آه در بساط نداشتن، پرنده پر نزدن،          آب از آب تكان نخوردن،      

  .برد نداردكار عنوان اصطالح  به نبودن، يك مو از سر كسي كم نشدن، كه صورت مثبت آنها كسي
  }2{ كاربردينكتة

هـاي    صـورت  ديگـر  و   رونـد   كـارمي   اي بـه    يا الگوهاي نحوي ويژه    محدودتصريفي   هاي  صورتبا  فقط  هاي اصطالحي     بسياري از همايندها و عبارت    
نبـودن،  /نيامد داشتن، از آب درآمدن، بـاالي چـشم كـسي ابـرو بـودن            /آشي براي كسي پختن، آمد     :هاي نحوي آنها كاربرد ندارد، مانند       تصريفي يا ساخت  

  . دننكر/، خبري نشد، خود را لوس كردن)بابا(، برو )فرض كنيم(، آمديم ...، حقِ كسي بودن، خدا كند...چيزي نمانده بود كه
  }3{ كاربردينكتة

  :، مانند و حتي زننده هستندو تحقير دارند كه در كاربرد معمولي خوشايند نيستندها مفهوم دشنام يا توهين  ها و اصطالح ها، عبارت برخي واژه
دراز،  فـت كـردن، لنـگ   زنيكـه، عوضـي، كاكاسـياه، كپيـدن، كو        /جهـنم، زرزركـردن، زنكـه       توچه، خـراب، بـه      پدر، بيغ، پپه، ترشيده، به      آشغال، بي 

  .رّي، يبسوامونده، ه/واماندهمرتيكه، /مردكه/مردك
  . آيد شمار مي اي هشدار نيز به گونه‘ 3 كاربردي نكتة’اشاره به 

  }4{ كاربردينكتة
. كنـد   اژة مفرد تغيير مي   در جمعِ مكسر، ساختار آوايي و يا نوشتاري و        . هستنداند داراي جمعِ مكسر       گيري شده    وام عربي ي كه از  هاي  اسم برخي از 

  : مانند،اند شدهمشخص   }4{يكاربرد نكتةبا نشانة فرهنگ اين  در هاي مكسر جمعرو  ، ازاينناآشناستزبانان  عربي براي فارسيمكسر قواعد جمع 
  . آفات- آفت، اسلحه - اطبا، سالح - امور، طبيب - نقايص، امر - نُسخ، نقيصه- نتايج، نسخه- مباني، نتيجه- اجنّه، مبنا- اجرام، جنّ- جِرم
  .اسلحه، تبعه، اوالد، عمله: رود مانند كار مي عنوان اسم مفرد در فارسي به شده به گيري گاه صورت جمع مكسرِ وام - 1نكته
 جمـع   اند و صورت نوشتاري واژة مفرد در آنها تغييري نكرده است            جمع بسته شده  » ات- «، و   »ون- «،  »ين- «هايي كه با       آن دسته از واژه    - 2نكته

 چون شكل   اند  فرض شده جمع مكسر   در اين فرهنگ    » آفات«يا  » آيات«ي مثل   هاي   واژه اما. شوند  نمي} 4{شوند و شامل نكتة كاربردي        سالم محسوب مي  
  . )آورند به شمار مي»  سالمثجمع مؤن«هرچند كه در دستور زبان عربي، اين موارد را  ( تغيير كرده استها مفرد در آن



 وشش بيست

   }5{ي كاربردنكتة
  :هستند از اين قرارند) ات- ين، - ون، - ها، –يعني بدون (هاي متداول جمع  بدون نشانه  كهاي شده بسته ا جمعي هاي جمع انواع اسم

  : مانند،دارند) جمع باقاعده(شان   با صورت جمعِ فارسيمتفاوتيمعموالً معني كه هاي مكسري   جمع- 1
  .)جمع دوباره (ه، شئونات اوالد، اشع،ادويه، اسلحهخابات، دخانيات، صادرات، واردات، رياضيات،  انتآثار، احساسات، امكانات،ت، آالآداب، 

  . دودمان،جدوآباد خشكبار، بنشن،: دهند اما معناي جمع ميظاهراً مفرد هستند ي كه يها اسم - 2
   .سبزيجات چرنديات،: اند  صورت مفردشان فارسي است اما با نشانة جمع عربي جمع بسته شدههايي كه واژه - 3
   .، لبنياتها بروبچه: كاربرد ندارددر فارسي صورت مفردشان ي كه هاي مكسر  يا جمعهاي جمع اسم - 4
  .بستگان :رود كارمي هاي جمعي كه صورت مفردشان در معنايي ديگر به اسم - 5
+ اسـم مفـرد   «كنـد و داراي سـاخت         ختي، تغيير مي   آواشنا  قواعد موجب صورت مفردشان، پس از دريافت نشانة جمع، به          هاي جمعي كه    اسم - 6

  .خبرگان: ندهست »نشانة جمع+ صامت ميانجي
   }6{ كاربردينكتة

رونـد،    كـارمي   بهجدا  ها كمتر     تركيباين  غيرفعلي  هاي     كاربرد دارند و بخش    اصطالحية  عنوان يك واژ    هاي تركيبي افعال بيشتر به      برخي از صورت  
  :مانند. آيند ار ميبه سخن ديگر سازة پيوندي به شم
  .، موكول شدنزدن مك، مدنظر داشتن، لو دادن لفت دادن، لَم دادن،دق دادن، بركنار كردن، بل گرفتن، 

   }7{ كاربردينكتة
رو بسياري  زاين ا.آموزان بايد از اهل زبان فرابگيرند همراهي دو يا چند واژه با بسامد تكرار بيش از معمول يا تصادفي است و زبان              ميلِ به   باهمايي،  

  :آيد روند در زير مي كارمي هاي معدودي به ها كه تنها با واژه ها يا صفت برخي از اسمة نمون. اند شده از آنها در اين فرهنگ آورده
ة قيافـ ،  ركيكة  كلم/ لفظ،  باغ درندشت / زمين/ خانه ،دبشچايِ  ،  خيم  خوشة  غدبرو،    تودلآدم   ،تُخسة  بچ ،دم  تازهچاي  اكبيري،  آدم  ،  وقتاسرع  

  .ندهورلَآدم ژوليده، شمايل قديسان، عنفوان جواني، موي ، زردنبو
  }8{ كاربردينكتة

كـار     مـشابه بـه    ةروند ولي با دسـت      كار مي   ها به   دسته از واژه  يك   با   دارند و تنها  ) معموالً جنسيتي (كاربرد  محدوديت  ها و اصطالحات      واژهبرخي از   
  :روند، مانند نمي

  ).تنها براي مردان(، قلچماق )تنها براي زنان(، عفريته )تنها براي زنان(، پتياره )تنها براي پسرها(، آقا شدن )تنها براي دخترها(بخت كسي باز شدن 
  }9{ كاربردينكتة 

  :ندروند، مان كارمي بهيا تحسين  تعجب ،هايي براي پرسش، اعتراض جز معناي صوري خود، در موقعيت ه ب،ها ها و عبارت برخي از واژه
  .واهللا، به، عجب بساطيه، ماشاءاهللا، واالّ، واهللا، هي، يااهللا ، آها، اهه، اوه، اَه، اي)آخر(آخه 

  }10{ كاربردينكتة 
هـاي برخـي از افـراد          يا مربـوط بـه اعتقـادات يـا آيـين           هاي ويژه كاربرد دارند،     هاي داراي مفهوم فرهنگي و ديني كه در موقعيت          ها و عبارت    واژه

  : مانند.شوند مي
، وضـو،   )خـواني (، افطار، افطاري، تاسوعا، عاشورا، حسينيه، زكات، سـفره، نمـاز، قنـوت، نمازخانـه، مـسجد، نوحـه                    )گرفتن(اربعين، ارتحال، احيا    

  .سين، يلدا بدر، نوروز، هفت سيزده سوري، چهارشنبه
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  . ، تهران، بنياد فرهنگ ايرانتاريخ زبان فارسي) 1354(ناتل خانلري، پرويز 
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  وهشت بيست

  

  

  يفارس يالفبا حروف نام و ها هنشانفهرست 
 نام نشانه شماره نام نشانه شماره

 شين ش 18 آ آ 1
 صاد ص 19 الف ا 2
 ضاد ض 20 همزه ء 3
 طا ط 21 بِ ب 4
 ظا ظ 22 پِ پ 5
 عين ع 23 ت ت 6
 غين غ 24 ث ث 7
 ف ف 25 جيم ج 8
 قاف ق 26 چِ چ 9
 كاف ك 27 حِ ح 10
 گاف گ 28 خِ خ 11
 الم ل 29 دال د 12
 ميم م 30 ذال ذ 13
 نون ن 31 رِ ر 14
 واو و 32 زِ ز 15
 ه ه 33 ژِ ژ 16
 يِ ي 34 سين س 17

  

  

 



  نه و بيست

  

  

  فرهنگ متن در كاررفته به يها  نشانه فهرست

 نگاريواج هاي نشانه ةدربرگيرند: كج خط دو /    /
 يا: كج خط يك /

 )  مايل كمان (يا برچسب واحد واژگاني ري مقولة دستوةدربرگيرند (   )
  تعريف در اختياري جزء -2. بيشتر معنايي توضيح -1 ةدربرگيرند (   )

 چپ يا راست از پيوند ةنشان ـ
 كاربردي ةنكت ةشمار ةدربرگيرند {    }

  .كاربردي ا يزباني ةگون -2. تخصصي ةحوز يا رشته -1 ةدربرگيرند [ ]
 .حوين ـ صرفي توضيحات -3

 عبارت يا واژه يك دقيق يا كامل صورت دربرگيرندة "    "  ا  ي»      «
 نگاشت هم هاي سرواژه ةتمايزدهند: سرواژه از پس پررنگ ةشمار  ...3 ، 2 ، 1
 سرواژه ك يهاي معني ةجداكنند: تعريف از پيش تيره خط و شماره   ...- 3 ، -2 ، ـ1

 حذف ةنشان  ...
 گفتاري تلفظ ةگون ةنمايند :گ
 ي متفاوتها مثال ؛ جداكنندةي متفاوتها تعريف ةجداكنند ؛
 جمله هاي بخش ةجداكنند ،
 مثال يا تعريف پايان .

            
 

 سرواژه كاربرد نسبي بسامد ةنشان
 پيكره از برگرفته مثال ةدربرگيرند “  ”
 فعلي عبارت اي تركيب ◊
  اصطالحي عبارت يا تركيب مشتق،  ♦
  رنگي ا يگروهي تصوير به ارجاع 
 ديگر ةسرواژ به ارجاع 

 كاربردي ةنكت به ارجاع 

<…>پيوسته ضمير 
 



   يس

 )ينگار واج (يآوانگار يها نشانه فهرست

شماره
 آوانگار نشانه

در فرهنگ 
  آموز  زبان

آوايي در  نشانه
الفباي آوانگار 

(IPA)المللي  بين

ا نشانه ي الفبا حرف
 آوانگاري فارسي مثال فارسيدر خط 

1 a æ    َ َر   ااَدب ،س /sar/, /΄a.dab/ 
2 e e ِ   ر  ـه   اسم ،سسه ،ا /ser/, /΄esm /, /se/ 
3 o o ُ   ُم  و   اكنو ،اُتاق ،س /som/, /΄o.tāq/, /nok/ 
4 ā ɒ  زكات( ةزكو ،حتّي ،نام ،آب   و   ي   ا  آ(  /΄āb/, /nām/, /hat.tā/, /za.kāt/ 

5 u u توت و  /tut/ 
6  i i سيب  ي /sib/ 
7 b b برف  ب /barf/ 
8 p p پول پ /pul/ 
9 t t̪ طاعتتوپ،  ط  ت  /tup/, /tā.΄at/ 
10 s s صليب ،سيب ،ثلث ص  س  ث /sols/, /sib/, /sa.lib/ 
11 ǰ ʤ جام ج /ǰām/ 
12 č ʧ چاي چ /čāy/ 
13 h h هم ،حرف    ه     ح    /harf/, /ham/ 
14 x χ خَم خ   /xam/ 
15 d d̪ دود د /dud/ 
16 z z ضرب ،ظرف ،زرد ،ذال  ض   ظ  ز  ذ  /zāl/, /zard/, /zarf/, /zarb/ 
17 r r روز ر /ruz/ 
18 ž ʓ ژاله ژ /žā.le/ 
19 š ʃ شب ش /šab/ 
20 ΄ ʔ جزء علي،  ء   ع /΄ali/, /ǰoz΄/ 
21 f f فرع  ف /far΄/ 
22 q G قريب ،غريب ق   غ /qa.rib/, / qa.rib/ 
23 k c/k1 كم ك /kam/ 

24 g /Ɉ ɡ2 ردگ گ /gerd/ 

25  l l الل ل /lāl  /  
26 m m من م /man   /  
27 n n نام ن /nām/ 
28 v v ول و /vel/ 
29 y ј يخ ي /yax/ 
 /qa.rib/   هجا مرز  . 30
  /to:r/  واكه كشيدگي  : 31

  

                                                                                                                                                                                                     
هـاي    است و در ديگر محيط[ɡ] و [k]، به ترتيب،    IPA، طبق بازنمايي    /ɒ/ و   /u/  ،/o/هاي    ، پيش از واكه    در فارسي  »گ«و  » ك«ارزش آواييِ   .  2 و   1

  .]Ɉ[ و [c]: آوايي، به ترتيب



 

  يكو يس

  يگروهي رنگي رهايتصوفهرست 

 ريتصو شرح  شماره
 ها گل 1
 ها وهيم 2
 ها يسبز و ها وهيم 3
 جاتيسبز 4
 نيس هفت ـ درخت 5
 ها ظرف 6
 يهندسي ها حجم و ها شكل 7
 ي ريتصو وي صوت ليوسا ـ انهيرا 8
  افزار نوشت   ـها رنگ 9
 يبند استخوان ـ انسان بدن 10
 انسان بدني ها بخش 11
 پرندگان 12
  ـ پستاندارانخزندگان 13
 پستانداران 14
 حشرات ـ انيآبز 15
 پل ـ اطيح 16
 )حرم(مسجد ـ ضريح ـ صحن  17
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