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نظا ِم آواىى زبان
قبال ً آموختىم ،زبان شناسان نظام زبان را در سه سطح  مطالعه مى کنند:
1ــ واج شناسى ىا نظام آواىى
2ــ دستور زبان ىا صرف ونحو
3ــ معناشناسى وکاربرد زبان
از اىن گذشته ،دستور زبان را نىز به دو بخش صرف و نحو تقسىم مى کنند .در
اىن درس ما بحث خود را به سطح واج شناسى محدود مى کنىم و در اىن سطح به توضىح
نظام آواىى زبان مى پردازىم.
توجه کنىد .اىن کلمه از حروف «ب»« ،ا» و «ر» تشکىل شده است .هر
به ٔ
کلمه «بار» ّ
ىک از صداهاى اىن کلمه را واج مى گوىند .واج آواىى است که مى تواند در ىک ساخت
آواىى ،جانشىن آواى دىگرى شود و آن ساخت را به ساخت دىگرى تبدىل کند؛ مثال ً واج
    /د /که مى تواند در ساخت آواىى «بار» جانشىن واج     /ر /شود و آن را به ساخت آواىى «باد»
بدل کند .در نوشتار معموال ً هر واجى را با ىک حرف الفبا نشان مى دهند .نظام آواىى زبان
از همىن واج ها تشکىل مى شود.
زبان شناسان هنگام نوشتن واج ها با حروف الفبا آنها را در اىن نشانه  / /قرار مى دهند .
ِ
ِ
شىوه نشانه گذارى
حروف معمولى را هم عموماً درون عالمت «  » مى آورند .ما نىز  از همىن ٔ
زبان فارسى است ولى «ب» ىک ِ
واج ِ
حرف الفباى معمولى
استفاده مى کنىم ، .مثالً/ ،ب /ىک ِ
ِ
نوشتار فارسى است.
در
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واج هاى زبان با هم ترکىب مى شوند و ساخت هاىى را به وجود مى آورند که به آنها
هجا ىا بخش مى گوىىم .چنان که در ِ
مثال باال واج هاى /ب/ ،/ا/،/ر /با هم ترکىب شده اند و
هجاى «بار» را ساخته اند.
الىت
ّ
فع ّ
نماىنده چند واج است؟
هر ىک از حرف هاى «و»« ،ا»« ،ه»« ،ى»
ٔ
درباره آنها گفت وگو کنىد.
ٔ

مصوت و صامت تقسىم مى شوند .در فارسى هىچ هجاىى با
واج هاى زبان به دو ٔ
دسته ّ
مصوت ها همىشه دومىن واج هر هجا هستند .چنان که در ِ
مثال باال
مصوت آغاز نمى شود و ّ
ّ
ِ
واج هجاى «بار» است و صامت هاى /ب/، /ر /در دو طرف آن آمده اند.
مصوت /ا /دومىن ِ
ّ
تعدادِ واج ها در زبان هاى گوناگون ،متفاوت است؛ مثالً ،زبان فارسى  29واج دارد
مصوت و  23صامت تقسىم مى شوند.
که به ّ 6
ِ
آواىى ىک کلمه را تشکىل دهدِ .
ساخت ِ
مثل همان هجاى
هر هجا به تنهاىى مى تواند
« بار» که خود ىک کلمه است .اىن قبىل کلمات را ِ
کلمات تک هجاىى مى نامند.
هجاها  با هم ترکىب مى شوند و ساخت هاى ِ
آواىى پىچىده ترى را تشکىل مى دهند   .
ِ
ِ
هجاىى « اىران شناسى » از
هجاىى «ساِلم» از دو هجاى «سا ِ +لم» ىا کلمه پنج
کلمه دو
مثالًٔ ،
هجاهاى « اى  +ران  +ش  +نا+سى » تشکىل شده است.
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خودآزماىى

 )1تعداد هجا (بخش) و واج هاى کلمات زىر را مشخّص کنىد.
دانش ،آسمان ،نغز ،کاشانه ،مهربان ،ىادگار
 )2واج هاىى را که هر کدام چند شکل مکتوب (= حرف) دارند ،بنوىسىد.
کلمه جدىد بسازىد.
کلمه «نان» ،ده ٔ
 )3از راه جانشىن سازى واج ها در ساخت آواىى ٔ
 )4جمله هاى زىر را وىراىش کنىد و کژتابى هاى آنها را توضىح دهىد.
برادر ابراهىم ــ همان که از در وارد شد ــ دانشجوست.
به دوست همساىه ام سالم کردم.
دو فعل معلوم و مجهول بنوىسىد.
على مثل خواهرش دانشجو نىست.
سعىد با پدر و مادر معلّمش برگشت.
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درس شانزدهم

گروه اسمى ()1
آموختىم که گروه اسمى از ىک اسم به عنوان هسته و ىک ىا چند وابسته
اما وجود وابسته اجبارى نىست.
تشکىل مى شود ّ
آفتاب در پرده نخواهد ماند.
آفتاب روشن در پرده نخواهد ماند.
آفتاب روشن حقىقت در پرده نخواهد ماند.
وابسته هاى باال را پسىن مى نامىم؛ از آن رو که پس از هسته قرار مى گىرندّ .اما
وابسته هاى زىر ،پىشىن نام دارند:
در چنىن دورانى بود که گالىله قد علم کرد.
در کدام دوران گالىله قد علم کرد؟
در همان دوران گالىله قد علم کرد.
هىچ دورانى از آدم هاى بزرگ خالى نىست.
برترىن نىروى آدمى تواناىى شناخت دنىاست.
به هر چهار دانش آموز شرکت کننده در اردو ىک اتاق مى دادند.
سال گذشته با اىن وىژگى هاى اسم آشنا شدىم:
 )1شمار
 )2شناس ،ناشناس ،اسم جنس
 )3عام ،خاص
 )4ساخت
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شمار

دانستىم که اسم ىا مفرد است ىا جمع ىا اسم جمع
مفرد :اسم مفرد در فارسى نشانۀ وىژه اى ندارد؛ جز چند اسم جمع از قبىل:
بقى ٔه اسم ها در فارسى مفردند
لشکر ،سپاه ،قبىله ،اىل ،طاىفه ،کاروان ،قافله ،ملّت ،رمه ،گلهّ .
و بر ىکى داللت مى کنند :کتاب ،درخت ،پرنده.
جمع :براى نشان دادن تعداد بىش از ىکى ،از وابسته هاى پسىن (= نشانه هاى جمع)1
استفاده مى شود .اىن وابسته ها به ترتىبِ کثرتِ کاربرد عبارت اند از:
همه کلمات ح ّتى واژه هاى دخىل را با اىن نشانه جمع مى بندند :سال ها،
 )1ها :تقرىباً ٔ
آدم ها ،لحظه ها ،خطرها ،مغول ها ،ماشىن ها ،تلفن ها ،فوتبالىست ها.
گونه دىگر نىز دارد :گان ،ىان.
نشانه جمع دو ٔ
 )2ان :سخنان،جانوران ،گوسفندان .اىن ٔ
وىژه کلماتى است که به (ه /ـه) ختم مى شوند :ستارگان ،بىچارگان،
گانٔ :
فرشتگان.2
مصوت هاى (ا ،و ) ختم مى شوند :آشناىان،
وىژه کلماتى است که به ّ
ىانٔ :
دانشجوىان.3
 )3ات :اثرات ،اشتباهات ،دهات.
نشانه جمع کاربرد دارند :ضابطىن.
 )4ىن :برخى از واژه هاى عربى ،در فارسى با اىن ٔ
انقالبىون.
مادىّون،
نشانه جمع نىز به ندرت در فارسى به کار مى رودّ :
 )5ون :اىن ٔ
ّ
 )6جات :اىن نشانه بىشتر بر مجموعه داللت مى کند تا جمع :ترشى جات ،سبزى جات.
وىژه کلمات عربى است که برخى از آنها در فارسى
٭جمع ّ
مکسر :اىن جمع نىز ٔ
به کار مى روند :آثار ،ملوک ،نکات ،قصور ،مدارس ،عقال ،منازل ،ابنىه.
بقىه از عربى وارد زبان فارسى شده اند .شمار اندکى از
1ــ از اىن نشانه ها تنها ها و ان فارسى هستند و ّ
واژه هاى فارسى را نىز با اىن نشانه ها جمع بسته اند.
2ــ ه   /ـه در نوشتن حذف مى شود.
3ــ استثنا نىز دارد؛ مثل بانوان ،ابروان ،زانوان.
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کنىد.

فعالىت
ّ
صفحه پىش و صورت هاى مفرد آنها گفت وگو
مکسر
ٔ
درباره جمع هاى ّ
ٔ

اسم جمع مانند مفرد نشانه اى ندارد ّاما بر ىک مجموعه داللت مى کند :ملّتّ ،امت،
جمعىت ،گروه ،دسته ،جوخه.
ّ

شناس (معرفه) ،ناشناس (نکره) ،اسم جنس

اسم به ىکى از سه صورت زىر به کار مى رود:
 )1شناس :اسمى است که براى شنونده ىا گوىنده شناخته باشد .برخى نشانه هاى
اسمِ شناس (معرفه) عبارت اند از:
الف) را پس از اسم جنس :کتاب را خرىدم.
ب) «اىن» و «آن» و «کدام» پىش از اسم جنس :چون خودم در انتخاب ىکى از آن
دو کتاب تردىد داشتم ،از کتابدار که آدم آگاهى بود ،پرسىدم کدام کتاب را ببرم؟ او اىن
کتاب را پىشنهاد کرد.
مضاف الىه آن شناس باشد :پدر جمشىد ،کاله اىن پسر
پ) اسم جنسى که
ٌ
 )2ناشناس :اسمى است که براى گوىنده ىا شنونده به صورت ناشناس به کار مى رود
و پىش از «ى» ىا پىش از «ى» و «را» مى آىد:
تأمل بر زبان مىاور.
هرگز سخنى را بى ّ
کتابى (را) با خود آورده بود.
اسم ناشناس اگر بار دىگر در کالم بىاىد شناس مى شود :کتابى خرىدم .کتاب خوبى
بود.
 )3اسم جنس :اسمى است که بدون هىچ نشانه اى به کار رود و منظور آن تمام افراد
طبقه خودش باشد :اسم جنس معموال ً به صورت مفرد به کار مى رود.
ٔ
کتاب براى تزىىن اتاق نىست ،براى خواندن و بهره مند شدن است.
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عامّ و خاص

همه وابسته هاى پسىن و پىشىن اسم را مى پذىرد :کتابى را که سفارش
اسم عامٔ :
کرده بودىد ،خرىدم .ببىنىد همىن کتاب است؟
وابسته پسىن (نشانه هاى جمع ــ ى نکره) را
اسم خاص :برخالف اسم عام دو
ٔ
نمى پذىرد:
بهروزى آمد .بهروزها آمدند.
گاه اسم مشاهىر را مى توان جمع بست .ح ّتى در اىن صورت هم اىن گونه اسامى،
«خاص» هستند.

ساخت اسم

اسم را از نظر وىژگى ساخت ،ىعنى اجزاءِتشکىل دهنده ،به چهار نوع زىر تقسىم مى کنىم:
الف) اسم ساده :اسمى است که فقط ىک جزء (تکواژ) دارد :قبىله ،بوته ،شنبه،
رستم ،فرهنگ ،شمشاد ،کبرىت ،گوسفند.
ب) اسم مرکّب :اسمى است که از دو ىا چند جزء (تکواژ) مستقل ساخته مى شود:
شاهنامه ،دادسرا ،کارمزد.
برخى اسم هاى مرکّب اىن گونه ساخته مى شوند:
 )1دو (ىا چند) اسم :مهمان سرا ،مادرزن ،الک پشت،کتاب خانه.
 )2صفت  +اسم :سىاه سرفه ،نوروز ،پنج شنبه ،چهارراه.
  )3اسم  +بن ماضى :کارکرد ،دست برد ،رهاورد.
  )4اسم  +بن مضارعِ :گل گىر،مدادتراش ،خط کش ،خاک انداز ،آب کش.
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الىت
ّ
فع ّ
درباره دىگر نمونه هاى اسم هاى مرکّب گفت وگو کنىد.
ٔ

پ) اسم مشتق :اسمى است که ىک جزء آن معناى مستقل ندارد؛ ىعنى وند است:
گفتار ،خوبى ،روزه ،گرما.1
برخى اسم هاى مشتق اىن گونه ساخته مى شوند:
  )1بن مضارع  +پسوند ِــ ش :آموزش ،گردش ،پرورش ،ورزش.
  )2بن ماضى  +پسوند ار :گفتار ،کردار ،دىدار ،رفتار.
  )3اسم  +پسوند ـه /ه :روزه  ،رىشه ،دماغه ،ساقه ،لبه.
  )4بن ماضى  +پسوند َــ ن :رفتن ،دىدن ،شنىدن( .مصدر)
  )5صفت  +پسوند ى :خوبى،بدى ،سفىدى ،سىاهى.
  )6اسم  +پسوند َــ ک :عروسک ،موشک ،خرک ،پفک.
ت) اسم مشتق ــ مرکّب :اسمى است که وىژگىهاى مشتق و مرکّب را با هم داشته باشد:
داد وبىداد ،تکاپو ،دوچرخه ،نى لبک ،سربازگىرى ،سه گوشه ،کُشت وکشتار،
گفت وگو ،پاسدارى ،سى و سه پل.

نام آوا

صداهاى طبىعى و بى معناى پىرامون ما( ،صداى موجودات زنده و غىرزنده) را «نام آوا»
مقوله اسم هستند و در جمله نقش گروه اسمى مى گىرند:
مى نامند .نام آواها از ٔ
«اىن درست است که تن ّفر ىا لذّ ت به ذوق سلىم وابسته است و هر کسى ذاتاً از قارقار
کالغ و هوهوى جغد بىزارى مى جوىد و از جىک جىک گنجشک مسرور مى شود ّاما
هىچ کس نمى تواند شادى گم شده اى را در بىابان از شنىدن واق واق سگى که خبر از آبادى
نزدىک مى دهد انکار کند».
الىت
ّ
فع ّ
نام آواهاى آب ،آتش ،باد ،صداى برگ خشک در زىر پا و رعد را
بىان کنىد.
نشانه نکره (ى) در تغىىر ساخت واژه نقشى ندارند.
1ــ نشانه هاى جمع ،تر ،ترىن  ،و ٔ
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ّاما « ��ز اردن » � به مع ن�ای « �به �ج ا آ�وردن  ،ادا �ردن  ،جا�را �ردن » اس ت
گ
گ
ک
ب� ن� با� ی
�
را� ن ،ن� زما���ز ار � به مع ن� ی ادا� ن� ن� دهٔ ن� زما� و �خ دم ت���ز ار � به مع ن� ِی ا ن��جام ده ن� دهٔ �خ دم ت
�.
اس ت

خودآزماىى

نوشته زىر را پىدا کنىد و وابسته هاى پىشىن و پسىن هر گروه را مشخّص نماىىد.
 )1گروه هاى اسمى
ٔ
از دىوان عظىم رودکى ــ که گفته اند صد دفتر بوده است و ىک شعر مبالغه ِ
آمىز منسوب به رشىدى تعداد ابىات

آن را تا ىک مىلىون و سىصدهزار بىت مى رساند ــ آنچه اکنون باقى است بسىار اندک است و گرچه شک نىست که در

تصور را
روزگار فرّخى و عنصرى هنوز بازمانده ٔاشعار او قابل مالحظه بوده است ،لکن از مىان رفتن اشعار او گاه اىن ّ

به ذهن مى آورد که شاىد اشعار او را به عمد نابود کرده اند.

مثال :دىوان عظىم رودکى :دىوان هسته ،عظىم وابسته ٔ پسىن (صفت) ،رودکى وابسته ٔ پسىن
(مضاف الىه)
ٌ
هسته گروه هاى اسمى را در خودآزماىى ىک پىدا کرده وىژگى هر ىک را تعىىن کنىد.
ٔ )2
مثال :دىوان ،مفرد ،شناس (چون به اسم رودکى اضافه شده است) ،عام ،ساده
 )3گروه هاى اسمى را در مثال هاى زىر پىدا کنىد و نمودار درختى و پىکانى هر ىک را بکشىد.

شاهنامه ٔ فردوسى سند افتخار زبان فارسى است.هىچ ابهامى در کار نىستِ .
ِ
حقىقت ِ
گردش زمىن
کشف

آغاز عصر جدىدى است .گرچه در سپىده دم اىن عصر هنوز گالىله نمى تواند طلب شىرفروش را بدهد .همىن اجبار
معىشت او را ناگزىر مى کند که براى چندرغاز توى کلّه ٔ هر زبان نفهمى فرو کند که دو خطّ موازى در بى نهاىت
به هم مى رسند.

مى توان دل سوزى آن مکّارترىن سوداگران را شنىد که رىاکارانه مى گوىند« :هر ىک ساعتى که از اىن چنىن

بزرگ مردى بدزدند ،از اىتالىا دزدىده اند».
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مثال :نمودار پىکانى		
شاهنامۀ فردوسى 			

نمودار درختى
گروه اسمى

				                     هسته

وابسته

فردوسى
شاهنامه
				
 )4اسم هاى ساده ،مرکّب ،مشتق و مشتق ــ مرکّب را در خودآزماىى  3پىدا کنىد.
مثال :گردش :اسم مشتق (بن مضارع  +پسوند)
 )5براى هر ىک از کلمات تک هجاىى ،دو هجاىى ،سه هجاىى و چند هجاىى ،ىک نمونه بنوىسىد.
متعددى داشته است .با استفاده از کتاب لغت اىن معانى را پىدا
« )6گزاردن» در گذشته معانى ّ
کنىد و بنوىسىد.
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