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 چکیده 
تواند رسالت اثرگذارش را نشان دهد که حامل اندیشه، تفکر و احساس زبان آن زمان میزبان یکی از ابزارهای مهم و تأثیرگذار است.  

های مهم باشد. آنچه گفتیم محدود به تعاریف و مباحث نظری نیست بلکه در کاربردهای زبانی نیز خود را نشان داده است. یکی از بخش
ازهای مختلف اعم از بیان اندیشه، عقاید و احساسات خود از واژگان  زبان، واژگان است. کاربران زبان به دالیل گوناگون و برحسب نی

بایست به کاربردهای واژگان در بستر و بافت کالمی  تر  گفتار و متن کاربران و خالقان آثار می کنند. به منظور فهم و درک دقیقاستفاده می
 به منظور کاربران و خالقان آثار را در پی دارد.  گفتار و متن آنها توجه کرد. این امر درک آگاهانه و فهم درست و نزدیک

پردازد. بدین منظور این پژوهش به مطالعه و بررسی واژگان به کار رفته در متن »چتر، گربه و دیوار باریک« نوشتۀ رضا قاسمی می
های جمع فارسی،  ، نشانههای صفت و موصوف، قید، عدد و معدود، رنگواژگان مندرج در این متن به لحاظ ساختمان واژگانی، نقش

 آوا، واژگان عربی و فرنگی، اسامی خاص استخراج و بررسی شدند. واژگان جمع عربی، ضمایر، نام
کاربردهای واژگانی  های کاربردشناسی واژگانی متن »چتر، گربه و دیوار باریک«، پربسامدترینترین خصیصه به منظور رسیدن به مهم 

 شود. شناسی لحاظ شده است برشمرده میهای سبکیچنان که در مطالعات و بررسآن 
 کلیدواژگان: 

 شناسی چتر گربه و دیوار باریک، داستان، کاربردشناسی واژگان، ادبیات داستانی، سبک
 بیان مسئله

و فهم این آثار   توان با مطالعۀ این اجزا به درکبررسی است و میهای خود قابلترین بخشمتون و آثار خالقۀ ادبی و هنری در جزئی
کند، مطالعۀ واژگانی و کاربردشناسی واژگانی هایی که ما را به مطالعۀ دقیق و فهم درست آثار رهنمون میتر شد. یکی از بخشنزدیک

 اند. اند و واژگان را چگونه در اثر خویش به کار گرفتهآثار است. اینکه خالقان آثار به شکلی از زبان بهره برده
وسویی روانه  اند و کاربردهای واژگانی به چه سمتبه چه شکلی مورداستفاده قرار گرفته »چتر، گربه و دیوار باریک«،   متنواژگان در  

های جمع فارسی،  های صفت و موصوف، قید، عدد و معدود، رنگ، نشانه، نقششده است؟ واژگان در این متن، به لحاظ ساختمان واژه،  
 ، واژگان عربی و فرنگی، اسامی خاص، اسم کشور چه جایگاهی دارند؟  آواواژگان جمع عربی، ضمایر، نام

 روند. کوشش شده است در این پژوهش به پاسخ این مسائل دست یابیم. های ما در این پژوهش به شمار میترین مسئلهموارد مذکور مهم
 اهمیت و ضرورت مسئله 

تواند افکار خالقان این آثار است. مطالعۀ واژگان و کاربردشناسی واژگانی آثار ایشان میدهندۀ عقاید و  متون داستانی و غیرداستانی بازتاب
 تر آثار ایشان رهنمون کند.ما را به شناخت سبک نوشتاری و درک دقیق 

 اهداف پژوهش 
 است. متن »چتر، گربه و دیوار باریک« نوشتۀ رضا قاسمی هدف اصلی این پژوهش کاربردشناسی واژگانی 

 هش نوع پژو
متن »چتر، گربه ها از  و گردآوری داده   کوشد پس از مطالعهگنجد. نگارنده میهای توصیفی، تحلیلی میی پژوهشاین پژوهش در حوزه

 بندی، تبیین و تحلیل نماید. شناسان آنها را طبقهو نیز تحقیقات پژوهندگان، نویسندگان و زبانو دیوار باریک« 
 پیشینه ی پژوهش

های زبانی آثار ادبی نوشته شده است اما بررسی کاربردشناسی واژگانی با و پژوهش های متعددی در ارتباط با ویژگی  تا کنون مقاالت
 تا کنون انجام نشده است. نگارنده در این پژوهش در پی بررسی این موضوع خواهد بود.متن »چتر، گربه و دیوار باریک« تمرکز بر 

 روش پژوهش 
شناسی،دستوری، ادبی و مقاالت و پژوهش های بر اساس روش کتابخانه ای فراهم شده است و در این میان کتاب های زبان  این پژوهش

 به عنوان اصلی ترین منبع اساس مطالعه قرار گرفته است. متن »چتر، گربه و دیوار باریک« متعددی مطالعه شد. 
 ـ مقدمه  1

دانند که انسان تنها موجودی است که زبان یکی از اسباب این شگفتی را در این می  بشر است.  استعدادهایترین  العادهخارق  زبان یکی از
ترین ابزار  ترین و برجستهتواند اندیشه، عاطفه و احساس خود را منتقل کند. بر همین اساس زبان را مهم دارد و با استفاده از زبان می 
دانند. بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر امع و فرهنگ و دانش و تمدن و هنر میگیری جوترین عامل شکل ارتباطی میان مردم و اصلی 

 زبان وجود نداشت، بشر با حیوانات تفاوت و تمایزی نداشت.
»از دیرباز رویکردهای گوناگونی به زبان وجود داشته و به دنبال آن راهکارها و ایزارهای مختلفی برای یافتن معنا از آن ارائه شده  

های متعدد ساخته شده است و این  (. باطنی زبان را یک مفهوم کلی دانسته که از اجتماع گونه179:  1392میرحاجی و نظری،  است« )
 (. 8: 1383بندی کرد)باطنی، توان طبقههای گوناگون میها را از نظرگاهگونه
گیرند.  ای را دربرمیشکل آوایی و تعابیر معنایی ویژهشمار دانست که هر کدام از این جمالت  ای از جمالت بیتوان زبان را مجموعه »می

توان نظامی متشکل از قواعد تعریف کرد. این قواعد شکل آوایی و معنایی را در هر جمله مشخص  بر این اساس، دستور زبان را می
 (. 7: 1364کنند« )ر.ک مشکوه الدینی، می

دانند که »بررسی و مطالعۀ آن به سبب عدم قطعیت و نظرات و  وار میبسیاری از صاحب نظران مقولۀ دستور زبان را از مباحث دش 
 (.28و  27: 1380های زیادی همراه است« )احمدی گیوی، های گوناگون با پیچیدگیمؤلفه

  های شناخت آثار ادبی است. »زبان عنصر مهم و اصلی شاعر است و کارکرد ادبی ترین راهبررسی جمالت و ساختار آنها یکی از مهم
 (. 51:  1373های شناخت و درک آثار است« )صفوی، ترین راهزبان و کیفیت آن در متون نظم و نثر از مهم

 ـ کاربردشناسی واژگانی 2
های فکری و شکل کند. فعالیتهای بیانی و زبانی تأکید میدهد و بر صورتهای خود زبان را مورد بحث قرار میویتگنشتاین در بررسی

 (. 144:  1384های نوشتاری متمرکز است )اوربان، بیشتر بر فعالیتبیانی وی 
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ها و رویکردهای گوناگونی به زبان وجود داشته است و به دنبال آن ابزارها و راهکارهای مختلفی برای بررسی و معنایابی  از دیرباز نگاه
 سو با همین نگرش دانست.مقوله دانست و رویکرد آن را نیز همتوان از همین آن ارائه شده است. کاربردشماسی واژگانی را نیز می

 هر کالمی شامل دو بخش محوری است:  
 های واژگانی، آوایی، صرفی و نحوی است.الف( بافت زبانی که شامل مولفه

 (.  181:  1392پردازد )میرحاجی و نظری ب( بافت موقعیت یا همان بافت غیرزبانی که به ساخت، انتقال و دریافت کالم می
ای که بدون توجه به آن،  گونهدانند. بهنظران و کارشناسان اولین قدم در شناخت یک متن را، شناخت واژگان آن متن میبسیاری از صاحب

های ساختاری و معنایی مراحل بعدی شناخت دچار تقص خواهد شد. شناخت واژگان و کارکرد آنها در بافت کالم سبب راهگشایی الیه
 گردد. کالم می

بایست بر پایۀ کاربردشناسی زبان و ارتباط شود که »یادگیری زبان و به تبع آن شناخت واژگان هر زبان می امروزه بر این نکته تأکید می
 (. 78: 1393آن با دیگر کاربران زبان صورت گیرد« )ر.ک نقویان و دیگران، 

تری کاربردهای واژگانی، انتقال اطالعات  ردهای زبانی و به شکلی جزئی این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که »هدف اصلی کارب 
شود که در روش اول صراحت و شفافیت زبانی و واژگان اهمیت دارد و  های گوناگون است. این مهم به دور شیوۀ اصلی انجام میو داده 

 (. 210: 1393نیا،   ییابد« )ر.ک مقدسدر روش دوم؛ قدر و منزلت مخاطب و موقعیت کاربردها اهمیت می
ترین هنر آدمی است است و این هنر همان ادبیات است. به بیان دیگر ادبیات هر  عالوه بر موارد ذکر شده »زبان سبب پدید آمدن برجسته

ز متولد  شک شعر و ادبیات نیرود و نشأت گرفته از زبان است. و اگر ما زبان نداشتیم بیقوم از اختیارات زبانی هر قومی به شمار می 
 (.2:  1379شد« )فرشیدورد، نمی

 ـ معرفی  رضا قاسمی  3
(. »رضا قاسمی فعالیت ادبی 160:  1399زادۀ اصفهان و ساکن پاریس است« )طاهری و دستمالچی،    1328»رضا قاسمی متولد سال  

های گوناگون و موفقی نوشت و آنها را به صحنه برد.  نمایشنامهخود را با نگارش و انتشار نمایشنامۀ »کسوف« آغاز کرد. او در ادامه  
قاسمی پس از مهاجرت دو نمایشنامه نوشت و پس از آن برای همیشه با تئاتر و صحنه خداحافظی کرد. پس از وداع با تئاتر، قاسمی به  

ن رمان جوایز متعددی از جمله بهترین رمان ها است. اینگارش رمان روی آورد. نخستین رمان رضا قاسمی، همنوایی شبانۀ ارکستر چوب
شدۀ مهرگان ادب. رمان »چاه بابل« و  از نگاه منتقدان و نویسندگان مطبوعات، بهترین رمان بنیاد گلشیری و تندیس ویژۀ رمان تحسین

نیا و ابراهیمی ایور، مینهای قاسمی است که در خارج از کشور نوشته شده است« )ر.ک، راخوانند« از دیگر رمانها می»وردی که بره
1397 :40 .) 

 ـ نگاهی به »چتر، گربه و دیوار باریک« نوشتۀ رضا قاسمی 4
 نویسی را در خود دارد. هایی  از خاطره »چتر، گربه و دیوار باریک« متنی از رضا قاسمی است که نشانه

های هنری و است تا همچون چراغی فرا روی آفرینش ها و خاطرات یک ملت  نویسی راهی برای زنده نگاه داشتن یادها، تجربه»خاطره
 (. 74: 1386های آینده قرار گیرد« )ایروانی، ادبی نسل

پردازد. این متن نخستین بار در سال  دهد و با زبانی داستانی به آن می قاسمی در این نوشته، چگونگی نویسنده شدن خود را شرح می 
 در مجلۀ آرش چاپ شد.  1376

اش به نوشتن و مندیگوید و کالس انشا. او در ادامه از عالقه تر، گربه و دیوار باریک« از آغاز نوجوانی خود می رضا قاسمی در »چ
 گوید. افتادن در وادی نوشتن می 

 صفحه  مشتق_مرکب اسم  صفحه  مشتق اسم  صفحه  مرکب اسم  صفحه  ساده اسم 

 1 خوشحالی  1 مچی 1 خوشحال  1 ساعت 

 2 یکی یکی 1 گوشه  1 رونویس  1 اتاق

 2 درهم شکسته  1 نویسنده 1 شش کالس  1 گاو

 3 پریدهرنگ 1 کارگر 1 زورخانه  1 دفتر

 3 خورده ترس  1 درسی  1 پیگیر  1 گمان

 3 زدهیخ 1 دیگری 1 سرانجام  1 کار

 3 منجمدشده 2 ممنوعه 2 سحرآمیز  1 پا

 3 سرسبزی  2 حلبی 2 قلمرو  2 روز 

 3 ایروزنامه  2 انگلیسی 2 باراول  2 کتاب



   

         

 ی رضا قاسم ۀ نوشت «یکبار یواردر متن »چتر، گربه و د یواژگان یکاربردشناس   

  

  

 4 دستیبغل 2 درمانده 2 یکی یکی 2 زمان

 4 سالیسه  2 زیبا  2 آنیک 2 هیچ 

 4 چمن به چمن  2 هوش بی 3 وقت تمام 2 شیر

 4 پریدهرنگ 2 شکسته  3 گاه هیچ 2 پسر

 4 شب نیمه 3 هفته 3 راهرو  2 آرام

 4 ساله هفده 3 چتری  3 چهارچوب  3 زنگ

 5 همشهری  3 لرزان 3 میخکوب  3 وقت 

 5 سر و ته  3 سنگی 3 هیچ بی 3 در

 5 چندروزه  3 ابلهانه 3 سو یک 3 رنگ

 5 کنندهگیج 3 اصلی  3 سرسبز  3 هوا

 5 دورافتاده  3 پهنا  3 سرنوشت  3 خاموش 

 5 شده چاپ  3 کارمند 3 درهم 4 گره

 5 آخرالزمانی 3 نابینا  3 روزنامه  4 وهم

 6 کشاکش  3 روشنا  3 پری گل 4 بزرگ 

 6 گردنیپس 4 اختیاربی 3 ریش ته 4 قد 

 6 آهنگسازی 4 نیمه 4 انشانویس 4 خدا 

   4 شادی  4 گسترسایه  4 حال 

   4 مهربان  4 خوانروضه  5 خم

   4 ورزیده  4 تختخواب  5 رویا

   4 ایشیشه  4 رنگسیاه 5 زنده

   4 هستی 4 دمیک 5 سال 

   4 تاریکی  4 تاشو 5 بازی

   4 گرما 4 ماهشهر 5 کوچه 

   4 سپیدی 5 مهتاب 5 رمز

   4 جنگی 5 آورترس  5 شوم 

   4 لبه 5 دوردست  6 قلم 

   4 نمایش 5 چایخانه  6 ترس 
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 ـ کاربردشناسی واژگانی در متن »چتر، گربه و دیوار باریک«   5
های  چنان که در مطالعات و بررسیپربسامدترین کاربردهای واژگانی آن »چتر، گربه و دیوار باریک«  برای کاربردشناسی واژگان  

شود. اگرچه این متن کوتاه است اما به سبب غنای واژگانی نویسنده، ( برشمرده می153:  1384شناسی لحاظ شده است)شمیسا،  سبک
اند. به گفتۀ سیروس شمیسا؛ ارزش سبکی داشتهایم که  سرشار از واژگان و موارد قابل بررسی است، در این پژوهش به مواردی پرداخته 

هایی که در این پژوهش ( مواردی و نمونه99بایست متکرر باشند)همان،  ها چه به لحاظ لفظی و چه ادبی و چه فکری میاین خصیصه 
 « با تکرار باال وجود داشتند.»چتر، گربه و دیوار باریک« ایم در  به آنها پرداخته

 ساختمان واژگان  1ـ   5
توان به دو نوع تقسیم کرد: ساده و غیرساده. واژگان غیر ساده به سه دستۀ مشتق، مرکب و مشتق ـ مرکب واژگان را از نظر ساخت می 

متن   در  باریک«است.  دیوار  و  گربه  مرکب حضور   »چتر،  ـ  مشتق  واژگان  دارند.   باالتری  بسامد  و مرکب  مشتق  ساده،  واژگان 
 تری در داستان دارند. رنگکم

 و موصوف
ها ترین صفتگیرند. استخراج مهم روند که ذیل واژگان مورد بررسی قرار می های واژگانی به شمار می ها از مقوله هاو موصوفصفت

هایی ساده و در گیری از صفتکند. رضا قاسمی با بهرهدر متن »چتر، گربه و دیوار باریک« نگاه نویسنده به این مقوله را مشخص می
 انداز و پیچیدگی روایی پیش برود.قانه و متناسب با درک و دریافت مخاطب سبب شده تا این متن بدون دستعین حال خال

 (. 1: 1376مرا دیده بود )قاسمی،  حالت غیرعادی
 (. 1: 1376داشتیم)قاسمی، ای درس تازهآن روز 

 (. 1: 1376بود )قاسمی،  ایچیز تازهنوشتن انشا 
 (. 2: 1376ام )قاسمی، را که قلمرو ممنوعۀ او بود، باز کرده سحرآمیزکشوی من روزی آن 

 (. 2: 1376که آنجا بود )قاسمی،  اشیای مرموزیمیان 
 (. 2:  1376است )قاسمی،  حیوان مفیدیگاو 
 (. 2:  1376خانواده )قاسمی،  پسر بزرگمن 

 (. 2: 1376شناختم )قاسمی، اتفاقی بود که آن را نمی صدای جادویی
 (. 2: 1376از دستم ربود )قاسمی،  مهیب طوفانی

 (. 2: 1376چنان با خود برد )قاسمی، را هم آن  اششکستهالشۀ درهم 
 (. 2: 1376که تصویرش در ذهنم شکست )قاسمی، روز شوم تا آن 
 (.3:  1376آید )قاسمی، نمی بوی خوشیگاه از پچپچه هیچ

 (. 3: 1376می، است )قاس ذات ناامنیکند که چیزی را در هوا منتشر می
 (. 3: 1376)قاسمی،  خورده و پریشانصف ترسزد به این چیزی مرا گره می

 (.3:  1376)قاسمی،  ایسوال ابلهانهرفتیم؟ چه می
 (. 3: 1376شد  )قاسمی، روزنامۀ کیهان زیر نگاه خیرۀ پدر له می تیتر درشت

 (.4:  1376ام آمده بود )قاسمی، ، این خدای زندگیمعلم مهرباناین 
 بود.  پریدگان لرزانصف رنگ ترین فرد این که کوجک ایانشانویس نابغهتا چتر حمایتش را بگستراند روی سر 

 (.4:  1376در این کلمات بود )قاسمی،  فالکت غریبیچه 
 (. 5:  1376میان ستارگان چیزی ویران شده بود )قاسمی،  فضای تاریکدر 

 (.5:  1376رسید )قاسمی، به مشام می کنندهعطری گیجکردی همین که بازش می
 (. 6:  1376پدر )قاسمی،  رویاهای متناقضهستی من چیزی نبوده است مگر عرصۀ 

 قید  3ـ   5

   4 نخستین  5 کتابخانه 6 پدر

   4 شهرستان 5 کتابفروش 6 شب 

   5 کاغذی 5 کتابخوان 6 گربه

   5 روزگار  5 آخرزمان 6 دیوار

   5 رها 5 رختخواب  6 باریک

   5 شورش  5 سرپا 6 میز

   5 ناکام  6 آهنگساز 6 برهنه

   5 برفک  6 آور دلهره 6 نگاه
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گیرند. قیدهایی که نویسنده در این متن استفاده کرده در  روند که ذیل واژگان قرار می قیدها نیز همچون صفت از مواردی به شمار می 
 گنجد. ن و مختص میگروه قیدهای زمان، مکا

 (. 1: 1376وضع مرا درک کرده )قاسمی،  خوباحساس کردم پدر 
 (.1:  1376دفتر را برداشتم و رفتم کنار او )قاسمی،  با خوشحالی
 (. 1: 1376نامش هم به گوشم نخورده بود )قاسمی،  حتیتا آن هنگام 

 (. 1: 1376کردیم )قاسمی، رونویس می عینا  چیزی را باید 
 (.2:  1376کردیم )قاسمی، در همۀ موارد زندگی می در واقعکاری بود که این 

 (. 2:  1376)قاسمی،  بنویس یکییکی ای که دارد، هر فایده
 (. 2: 1376ها را با خط خودت بنویس توی دفترت )قاسمی، همین حاال

 (. 2:  1376جلو آمد )قاسمی،  آراممعلم 
 (. 3: 1376از جایزه خبری نشد )قاسمی،  دیگر
 (.3:  1376)قاسمی،  آیداز پچپچه بوی خوشی نمی گاههیچ

 (. 3:  1376داند کجا )قاسمی، می البدرود هرکسی می
 (. 4: 1376دستی )قاسمی، برگشتم به سمت بغل اختیاربی

 (. 5:  1376بابت آن ساعت مچی ممنون )قاسمی،  به هر حال
 (.6:  1376دیگری تمرد کردم )قاسمی، های بر علیه این سرنوشت تحمیلی به شکل از آن پس

 (.6:  1376کنم )قاسمی، در لحظۀ نوشتن همین سطرهایت که میان آن دو چیز مجزا یعنی کتاب و ساعت ارتباطی کشف می تنها
 عدد و معدود 4ـ   5

ها در این متن اعداد و پدیده  حضور اعداد در آن است. ذکر جرئیمتن »چتر، گربه و دیوار باریک«  یکی از کاربردهای واژگانی در  
 هدف اصلی رضا قاسمی نبوده است. عدد »یک« باالترین بسامد را داراست.  

 (. 1: 1376»وست اند واچ« شروع شد )قاسمی، یک ساعت مچی همه چیز با 
 (. 1: 1376توی گل گیر کرده بودم )قاسمی،  یکی دو بارخودم 

 (. 1: 1376)قاسمی،  بیست سی بار، گاهی دو بار، نه ارب یککردیم. نه چیزی را باید عینا رونویس می
 (. 1: 1376بیشتر نخوانده بود )قاسمی،  شش کالسکارگر شرکت نفت بود و 

 (.2:  1376شناختم )قاسمی، بود از من خواسته شده بود فکر بکنم، آن هم دربارۀ موضوعی که هیچ نمی  اول بار
 (. 2: 1376ه دنیا آمده بودند )قاسمی، را که بعد از من ب ایهشت بچه دیده بودم همۀ 

 (.2:  1376رسید )قاسمی، هم نمی یک خطدانستم به همۀ آن چیزی که من دربارۀ گاو می
 (. 2:  1376)قاسمی،  بود یک چترها برابر قیمت وست اند واچ ده یک ساعتآخر قیمت 
 (. 3: 6137االشیا فراش مدرسه در اتاق را باز کرد )قاسمی، وسط درس علم  یک روز
 (. 3: 1376های کارگران بود )قاسمی، خانه  یک سو
 (. 4: 1376بزرگتر بود )قاسمی،  سه سالیاز من 

 (. 4: 1376تهی بود از هر شفاعتی )قاسمی،  ایدو چشم شیشههاش مثل چشم
 (. 4: 1376آزاد شدند )قاسمی،  یک سیلیبا همان 

 (. 4: 1376بودم )قاسمی،  هفده سالهمن 
 (. 5: 1376)قاسمی،  یک نسخهمیزش کتابی چاپ شده داشت، کتابی در تیراژ پدر در کشوی 
 (. 5: 1376کردم )قاسمی، های ترحیمش نگاه میهایش و روزنامۀ کیهان را تا آگهیتلویزیون را تا برفک سه ساِل تمام

 (.6 :1376ها بعد باز هم روی دیواری باریک مقابل هم درآمدند )قاسمی، تا سال  دو گربهاما آن 
 رنگ  5ـ   5

کند. قاسمی در متن »چتر، گربه  ها نقشی محوری ایفا می یکی از کاربردهای واژگانی توصیف حالت یک پدیده است و در این میان رنگ 
 های »سیاه« و »سفید« بسامد باالتری دارند. و دیوار باریک« از چهار رنگ غیرتکراری نام برده و در این میان رنگ

 (. 3: 1376زدۀ صورتی سنگی سکوت کرده بود )قاسمی، الت یخروی عض دودیعینکی 
 (. 4: 1376رنگی کنار میز )قاسمی،  سیاهمعلم انشا آرام و باوقار نشسته بود روی صندلی  

 (. 4: 1376نبود )قاسمی،  طالییخندیده بود اما برق 
 (. 4:  1376ها )قاسمی، کفن سپیدیغرقه در خون میان 

 (. 5: 1376ها )قاسمی، مالفه سپیدینگاه کردم به 
 جمع   6ـ   5

قابلیت از  واژگان، جمع یکی  غالب  می های  را  واژگان  از  بسیاری  آنهاست.  نشانه پذیری  افزودن  با  البته  توان  داد.  های جمع، گسترش 
ن بخش پربسامدترین کنند. در ایشوند و آنها را در ذیل مدخل اصلی ضبط میها ذکر نمیها و مدخلهای جمع غالبا در فرهنگصورت

 خوانیم.واژگان جمع فارسی و عربی در متن »چتر، گربه و دیوار باریک« را می
 جمع فارسی 1ـ   6ـ   5

 های »ها« و »ان« است.تن و سندباد« به ترتیب نشانههای جمع فارسی در داستان »تن ترین نشانهمهم
 (. 2: 1376)قاسمی،  این کتاب را بخواند حق ندارد تا زمانی که در قید حیات هستم فرزندانمهیچ یک از 

 (. 2: 1376نفت بود )قاسمی،  هایلولهاش همه
 (. 2: 1376درماندگی کدام یک از حیوانات روستایشان را دیده بود )قاسمی،  هامچشمدانم پدر در نمی
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 (.5:  1376که دیگران نوشته بودند )قاسمی،  پرت و پالهاییهیچ ربطی نداشت به 
 (. 2: 1376خیره شدم )قاسمی،  ابروانشره در سکوت به گ
 (. 2: 1376ام بود )قاسمی، متانت و شخصیتش الگوی رفتار و زندگی هاسال خدایی که برای 

 (. 3: 1376باالتر به صف لرزان ما پیوست )قاسمی،  هایکالسچند آشنای دیگر باز هم از 
 (. 3: 1376کارگران بود )قاسمی،  هایخانهیک سو 

 (. 3:  1376)قاسمی،  کارمندانبه سوی منطقۀ سرسبز  پیچید
 (. 3:  1376کرده بود )قاسمی،  هادستزانو را ستون 

 (.3:  1376قتل منصور دستگیر شدند )قاسمی،  عامالن
 (. 4:  1376لرزان بود )قاسمی،  پریدگانرنگ این صف 

 (. 4: 1376از هم گشوده شد )قاسمی،  هاشلبیک دم 
 (.4:  1376خوابیدند )قاسمی، میدر حیاط  هازن

 (. 4:  1376کشاند به وسط این بیابان )قاسمی، را می هاتخترسید اگر گرما به نهایت می
 (. 4:  1376)قاسمی،  هامالفه ای از پا که بیرون زده بود از سپیدی مه و تکه

 (. 4 :1376را ببینی)قاسمی،  هاسرها و پاها و دستگرفت تا باز همان آتش جنگی در می
 (. 5: 1376کردم )قاسمی، ترحیمش را نگاه می هایآگهی
 (.5: 1376اش را آغاز خواهد کرد )قاسمی، موسیقی هایمشق

 (. 6:  1376درونم بود )قاسمی،  هایگربه آن دست نامرئی دست کدام یک از 
 جمع عربی   2ـ   6ـ   5

توان یکی از دالیل این دیوار باریک« جمع مکسر کاربرد داشته است. میهای متعدد جمع عربی، در متن »چتر، گربه و  از میان نشانه
کاربرد و رویکرد را در مأنوس بودن و طبیعی بودن این واژگان در میان سخنوران زبان فارسی دانست. از نشانۀ جمع »ات« نیز در 

 مواردی استفاده شده است. 
 (. 1:  1376)قاسمی، عقایدش ای دایر کرده بود، پایگاهی برای تبلیغ زورخانه

 (. 1: 1376پیگیرش به این مقام یا آن سرانجام پای پست را به ده زادگاهش باز کرده بود)قاسمی،  مکاتباتاو بود که با 
 (. 2:  1376مرموزی که آنجا بود)قاسمی،  اشیاءمیان 

 (. 2: 1376کردیم )قاسمی، زندگی می موارددر همۀ 
 (. 2:  1376سمی، صنعتی)قا آالتماشین و کشتی و اسباب و 

 (. 3: 1376زدۀ صورتی سنگی سکوت کرده بود )قاسمی، یخ عضالتعینکی دودی روی 
 (. 4: 1376چیزی )قاسمی،  اطرافخیمه زده بود در 

 (. 5: 1376مهتاب را از جنس خود کند )قاسمی،  ذراترفت همۀ می
 (. 5: 1376عامی مهیب شباهت داشت )قاسمی، قتل بقایایبه انبوه خفتگانی که به 

 (. 5:  1376ام )قاسمی، مختلف شورش کرده اشکال بر علیه این سرنوشت به 
 ضمایر 7ـ   5

توان در دستۀ واژگان مرود بررسی قرار گیرند. ضمایر در غالب  شوند و از این رو میهای اسمی واقعی میضمایر غالبا هستۀ گروه
شوند. در این بخش پربسامدترین ضمایر جدا، پیوسته،  معنوی سبب حذف اسم می های لفظی و  گردند و به قرینهموارد جانشین اسم می

 اند. شخصی و اشاره ذکر شده 
 ضمیر جدا  1ـ   7ـ   5
 (.1:  1376کند )قاسمی، دانستم خر چطور توی گل گیر مینمی من

 (.1:  1376)قاسمی،  اوبا خوشحالی دفتر را برداشتم و رفتم کنار 
 (. 1: 1376برای اولین بار در ده زادگاهش زورخانه دایر کرده بود )قاسمی، بود که  اواما هم 
 (.2: 1376اما نوشتن معنای اطاعت را داشت )قاسمی،  منبرای 

 (. 2:  1376نگاه نگاه کردم )قاسمی،  اوبا حیرت به 
 (.2:  1376شد )قاسمی، اهمیت داده می مناول بار بود که به فکر  

 (.2:  1376م )قاسمی، به عمرم گاو ندیده بود من
 (. 2: 1376پسر بزرگ خانواده بودم )قاسمی،  من

 (.3:  1376کرد )قاسمی، امر و نهی می مامرد عبوسی آمد که به  
 (. 4: 1376ناظم دبستان )قاسمی،  اوهفده ساله بودم، محصل دبیرستان و  من

 (. 4: 1376را در ساواک ببینم )قاسمی،  شماانتظار نداشتم 
 (. 5:  1376ای که فرود آمده بود )قاسمی، از ضربه  ویران من
 (. 5: 1376نویسم بدون هیچ رویایی )قاسمی، می من
 ضمیر پیوسته 2ـ   7ـ   5

 (.1:  1376هم به گوشم نخورده بود )قاسمی،  نامشحتی 
 (. 1:  1376زورخانه دایر کرده بود )قاسمی،  زادگاهشبرای اولین بار در ده 

 (. 2: 1376دارد )قاسمی، حق ن فرزندانمهیچ یک از 
 (.2:  1376گاو ندیده بودم )قاسمی،  عمرممن به 
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 (.2:  1376را دیده بود )قاسمی،  روستایشانکدام یک از حیوانات 
 (.2:  1376شکست )قاسمی،  ذهنمدر  تصویرش

 (. 3:  1376)قاسمی،  حضورم چتری باشد برای لکنت 
 (. 3:  1376رفت )قاسمی،  مانخانهبرای همیشه از 

 (. 4:  1376دادند )قاسمی، را در تاریکی زیرگنبدها سر می اهایشانانش
 (. 5: 1376گذشت )قاسمی، در طنینی آخرالزمانی می اشزندگیهمۀ 

 (. 5: 1376ام )قاسمی، شده سرنوشتمتسلیم 
 ضمیر شخصی  3ـ   7ـ   5

 (. 1: 1376یکی دو بار توی گل گیر کرده بودم )قاسمی،  خودم
 (.2:  1376بنویس )قاسمی،  خودتاز روی فکر 

 (.2: 1376بنویس توی دفترت )قاسمی،  خودتها را با خط همین
 (. 2: 1376ام )قاسمی، من نوشته خودشد که آن انشا را واقعا داشت باورم می

 (. 2: 1376بردش )قاسمی، برد که گویی که هنوز در جایی از این جهان دارد می خودچنان با 
 (.6:  1376کنند )قاسمی، را برهنه می خودشانها آن واقعیت چتری بود که زیر

 ضمیر اشاره  4ـ   7ـ   5
 (. 1: 1376ای داشتیم )قاسمی، درس تازه روز آن
 (. 1: 1376که چیزی نیست )قاسمی،  این

 (. 1: 1376)قاسمی،  آنمقام یا  اینپیگیری مکاتباتش به 
 (. 2:  1376را بخواند )قاسمی،  کتاباین حق ندارد تا زمانی که در قید حیات هستم 

 (. 2: 1376بنویسم )قاسمی،   آنباید چیزی باشد که از روی 
 (. 2:  1376ها را با خط خودت بنویس )قاسمی، همین

 (.2:  1376ام )قاسمی، را خود من نوشته آن انشاشد که باورم می
 (. 2: 1376ای )قاسمی، هم جایزۀ انشای بسیار زیبایی که نوشته این
 (. 3: 1376نبود )قاسمی،  این نگاهایتی در حم

 (.3:  1376به صف بودند )قاسمی،  آنجاچند نفر دیگر که 
 (. 5:  1376را پدرت خریده بود )قاسمی،  آن ساعت

 (. 5: 1376رویای نویسنده شدن )قاسمی،  همینمثل 
 (. 6: 7613ها بعد باز هم روی دیواری باریک مقابل هم درآمدند )قاسمی، دو گربه تا سال  آن

 (. 6: 1376)قاسمی،  همینبرای من نوشتن یعنی 
 نام آوا   8ـ   5

توانند مفهوم یک پدیده یا کنش واقع شوند و عالوه بر آن حس را نیز به خوبی به مخاطب منتقل کنند. در  آواها با تکرار یک آوا می نام
 آوا وجود دارد. نام متن »چتر، گربه و دیوار باریک« سه 

 (. 1: 1376سمی، شناختم )قاقلم بر کاغذ در آن سکوت اتاق، صدای جادویی اتفاقی بود که نمی خشخش صدای 
 (. 3: 1376چیزی با معلم گفت )قاسمی،  پچپچبه 

 (. 3: 1376گرفت )قاسمی،  دم می  هقهقوقفه به گریست و بیتا صبح می
 واژگان بیگانه  9ـ   5

ی از واژگان  توان واژگان عربی را از آن جدا کرد و زبانی عاری و خالاند که نمیاز آنجا که زبان فارسی و عربی آنچنان به هم آمیخته
عربی را متصور شد، در این بخش به عنوان نمونه به چند واژۀ عربی اشاره کردیم. در متن »چتر، گربه و دیوار باریک« به دو واژۀ  

 انگلیسی، یک واژۀ فرانسوی و یک واژۀ روسی نیز اشاره کردیم.  
 واژگان عربی  1ـ 9ـ  5

 (. 3: 1376)قاسمی، فراش مدرسه در اتاق را باز کرد  االشیاءعلموسط درس 
 (. 3:  1376« )قاسمی، استغفرهللا ربی و اتوب الیهگرفت: »هق دم می به هق

 
 واژگان انگلیسی  2ـ 9ـ  5

 (. 1: 1376شروع شد )قاسمی،   »وست اند واچ«همه چیز با یک ساعت 
 (.  2: 1376،  )قاسمی «Milk Kilm»رویش به انگلیسی نوشته شده بود 

 واژۀ فرانسوی 3ـ 9ـ  5
 (. 5: 1376یک نسخه )قاسمی،  تیراژکتابی در 

 واژۀ روسی  4ـ 9ـ  5
 (. 5:  1376)قاسمی،  گالینگورعنوانش را هم با حروف چاپی کنده بودند روی جلد 

 اسامی خاص    10ـ   5
 خاص اختصاص یافته است.  بخشی از کاربرد واژگانی در متن »چتر، گربه و دیوار باریک« به اسامی

 اسم اشخاص   1ـ  10ـ   5
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توجه در متن »چتر، گربه و دیوار باریک« این است که اسامی اشخاص بسیار کمرنگ است و جز اشاره به اسامی اشحاص  نکتۀ قابل
 معروف، اسم هیچ شخص دیگری نیامده است. 

 (. 3: 1376)قاسمی، دستگیر شدند  منصورعامالن قتل  
 (. 3: 1376)قاسمی،  هللا الموسوی الخمینیروحهللا العظمی یان جهان حضرت آیتمرجع تقلید شیع 

کردند های مسجد را خاموش میای نمایشی چراغ )ع( به شیوه  حضرت علیهای ضربت خوردن  خوانان نوجوانانی که در شبروضه 
 (. 4: 1376)قاسمی، 

 (. 4:  1376من ساواکی نیستم )قاسمی،  زهراام به جده
 اسم مکان   2ـ  10ـ   5

 (. 4: 1376کرد )قاسمی، صدا می  بندر ماهشهراین در شهرستان کوچکی مثل 
 (. 5:  1376اش کرده بودند )قاسمی، داده بود صحافی  اصفهان بعد هم برده بود البد به 

 اسم سازمان   3ـ  10ـ   5
 (.3:  1376، با خود بردیم )قاسمی ساواک ترس را، چمن به چمن، از محوطۀ سرسبز جلو عمارت 

 اسم اثر هنری   4ـ  10ـ   5
 (.  3:  1376خواند )قاسمی، « را میپری جونگلتصنیف »

 (. 6: 1376گردنی بود )قاسمی، حاصل این پس  های بدون تاریخ ...« نامهنمایشنامۀ »
 اسم نشریات  5ـ  10ـ   5

 (. 4: 1376چاپ شده بود )قاسمی،  خوشهآن روزها نخستین کار من در مجلۀ 
 (. 5: 1376کردم )قاسمی، های ترحیمش نگاه میرا تا آگهی کیهانروزنامۀ 

 اسم برند تجاری   6ـ  10ـ   5
 (. 1: 1376هیچ ارتباطی به هم )قاسمی، « و آن کتاب خاطرات برای من دو واقعیت مجزا بودند؛ بیوست اند واچ آن ساعت »

 گیرینتیجه
های صفت و موصوف، قید، عدد  های ساختار واژگانی، نقشرا در بخشوار باریک«  »چتر، گربه و دیدر این بررسی واژگان کتاب متن  

آوا، واژگان عربی و فرنگی، اسامی خاص، اسم کشور استخراج های جمع فارسی، واژگان جمع عربی، ضمایر، نامو معدود، رنگ، نشانه
 کردیم.

ها و مضمون و معنای  ه به مقولۀ واژگان است و اینکه برای انتقال داده ای از گرایش و نوع نگاه نویسندبسامد و کاربرد این واژگان نشانه
 موردنظر خود از چه راهکارهای مرتبط واژگانی بهره برده است.

توان به دو نوع تقسیم کرد: ساده و غیرساده. واژگان غیر ساده به سه دستۀ مشتق، مرکب و مشتق ـ مرکب واژگان را از نظر ساخت می 
تر، گربه و دیوار باریک« نوشتۀ رضا قاسمی واژگان ساده، مرکب و مشتق بسامد باالتری دارند.  واژگان مشتق ـ  است. در متن »چ
 تری در داستان دارند. رنگمرکب حضور کم

گیری از های درونی راوی اول شخص )که خود نویسنده است( را با واژگانی روشن و گویا به تصویر کشیده است. بهرهقاسمی اندیشه
انداز و پیچیدگی روایی پیش  هایی ساده و در عین حال خالقانه و متناسب با درک و دریافت مخاطب سبب شده تا این متن بدون دستفتص

 های مشتق در متن »چتر، گربه و دیوار باریک« نسبت به دیگر انواع صفت باالتر است. برود. بسامد صفت
نده از قیدهای زمان، مکان و مختص استفاده کرده است. قاسمی در بخش قیدها بسیاری از ایم. نویسدر بخش قید، با قیدهایی متنوع مواجه

 ها به خوبی و روشنی توصیف نشده است. حاالت و موقعیت
ها در این متن هدف اصلی رضا قاسمی نبوده است. عدد »یک«  در بررسی اعداد به این نتیجه رسیدیم که ذکر جرئی اعداد و پدیده

 د را داراست.  باالترین بسام
کند. قاسمی در متن »چتر، گربه  ها نقشی محوری ایفا می یکی از کاربردهای واژگانی توصیف حالت یک پدیده است و در این میان رنگ 

 های »سیاه« و »سفید« بسامد باالتری دارند. و دیوار باریک« از چهار رنگ غیرتکراری نام برده و در این میان رنگ
های جمع، گسترش داد. در میان  توان با افزودن نشانهپذیری آنهاست. بسیاری از واژگان را میهای غالب واژگان، جمع قابلیتیکی از  

 های جمع فارسی نشانۀ »ها« بیشترین بسامد را در متن »چتر، گربه و دیوار باریک« داشته است.نشانه
توان یکی از دالیل این ه و دیوار باریک« جمع مکسر کاربرد داشته است. میهای متعدد جمع عربی، در متن »چتر، گرباز میان نشانه

کاربرد و رویکرد را در مأنوس بودن و طبیعی بودن این واژگان در میان سخنوران زبان فارسی دانست. از نشانۀ جمع »ات« نیز در 
 مواردی استفاده شده است. 

اند. در بخش ضمیر جدا ضمیر »من« بسامد  ته، شخصی و اشاره ذکر شده در بخش بررسی ضمایر، پربسامدترین ضمایر جدا، پیوس
باالتری دارد و یکی از دالیل این بسامد باال، راوی اول شخص متن »چتر، گربه و دیوار باریک« است. در این متن ضمایر پیوسته 

 نقشی پررنگ ایفا کرده و نسبت به سایر ضمایر بسامد باالتری دارند. 
 آوا وجود دارد. مورد نامبه و دیوار باریک« سه متن »چتر، گردر 

توان واژگان عربی را از آن جدا کرد و زبانی عاری و خالی از واژگان  اند که نمیاز آنجا که زبان فارسی و عربی آنچنان به هم آمیخته
گربه و دیوار باریک« به دو واژۀ  عربی را متصور شد، در این بخش به عنوان نمونه به چند واژۀ عربی اشاره کردیم. در متن »چتر،  

 انگلیسی، یک واژۀ فرانسوی و یک واژۀ روسی نیز اشاره کردیم.  
توجه در متن »چتر،  بخشی از کاربرد واژگانی در متن »چتر، گربه و دیوار باریک« به اسامی خاص اختصاص یافته است. نکتۀ قابل

نگ است و جز اشاره به اسامی اشحاص معروف، اسم هیچ شخص دیگری گربه و دیوار باریک« این است که اسامی اشخاص بسیار کمر 
 نیامده است. عالوه بر این به نام یک مکان، سازمان، مجله، داستان، اثر هنری و  برند تجاری نیز اشاره شده است.  
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