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درس اّول

قواعد ترکىب

نىز  اىن  از  به وسىلٔه زبان صورت مى گىرد پىش  به ذهن دىگر،  از ذهنى  پىام  انتقال   
آموختىم که کوچک ترىن واحد زبان »واج« است و بزرگ ترىن، »جمله«. نخستىن مرحلٔه 
سخن نىز آن است که واج ها با هم ترکىب شوند و از ترکىب آنها تکواژ و واژه ساخته شود. 
آىا مى توان هر واجى را در کنار واج دىگر قرار داد و از آن، تکواژ  ساخت؟ مسلّماً خىر؛ 
زىرا در هر زبان قواعد دقىقى براى هم نشىنى واج ها وجود دارد؛ مثالً مى دانىم که در فارسِى 
معىار، چنىن اجتماعى از واج ها به دلىل مغاىرت با قوانىن واجى ممکن نىست. پْژش، شْچد
وى  به  را  زبـان  واجى  قواعـد  زبـان خودش،  با  زبـانى  فارسى  هر  ذاتـى  آشناىى 
مى آمـوزد. ىـکى از اىن قـواعد، ساخـتـمان »هجـا« در زبـان است؛ ىـعنـى هر فـارسى زبـانى 
مى دانـد که الگـوهاى هـجاىـى در فـارسِى معىـار، از سه صورت زىـر، بىـرون نـىست.

ت: َو، ما 1( صامت + مصو ّ
ت + صامت: در، کاش، نىز، آب1 2( صامت + مصو ّ

ت + صامت + صامت: َدرد، گُفت، کاْرد. 3( صامت + مصو ّ
با وجود اىن، مى بىنىم که در زبان فارسى واژه هاىى مثل: پَْفْب و پَْچْش و نظاىر آن که 
دقىقاً بر الگوهاى ىاد شده هم منطبق است، ساخته نمى شود. علّت اىن امر را زبان شناسان 

چنىن توضىح مى دهند:

1ــ هىچ هجاىى در نـظام آواىـى زبـان فارسى با مصوّت آغاز نمى شود پس َا، آ و ... در کلمـاتى مثـل َابر، آب، 
ُاردک، ِاسم، اىن و او با هـمزه آغاز مى شود که در شمـارش واجى، 2 واج محسوب مى گـردد؛ مثـال: آب = 3 واج
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بى فاصله  نمى توانند  معموالً  دارند،  هم  به  نزدىک  ىا  مشترک  واجگاه1  واج هاىى که 
درکنار هم قرار گىرند؛ به عنوان مثال، واجگاه جفت واج هاى /ب/، /پ/ و /چ/، /ش/ و 
/ت/،/د/ به هم نزدىک است و به اىن دلىل، کنار هم قرار گرفتن آنها در ىک »هجا« ممکن 

نىست. اىن قاعده را قاعدٔه واجى مى گوىند.
تکواژها و واژه هاىى که با تطبىق قواعد واجى ساخته مى شوند، در ساختن گروه به کار 
مى روند. در اىن مرحله نىز، براساس قواعد هم نشىنى، واژه ها در کنار هم قرار مى گىرند و 
مثالً از اجتماع چند واژه، گروه اسمى اى چون »آن دو مرد درستکار دانشمند اىرانى« ساخته 
مى شود که اگر بتوان در نحؤه هم نشىنى اجزاى آن تغىىراتى هم داد، اىن تغىىرات محدود 
است؛ مثالً نمى توان در نثِر معىاِر خبرِى امروز چنىن گروه اسمى اى ساخت: »دوآن اىرانى 
درستکار دانشمند َمرد«. زبان شناسان در توضىح اىن مطلب مى گوىند: هىچ زبانى از کلّّىٔه 
امکانات هم نشىنى واژه ها و تکواژهاىش استفاده نمى کند و ترکىب هاى بالقّوه اى که امروز 
کاربرد ندارند، جزو ذخىره هاى زبان هستند و ممکن است روزى اهل زبان بخواهند ىا بتوانند 
از آنها استفاده کنند؛ همان طورکه در گذشتٔه زبان فارسى، ساختن گروه هاى اسمى زىر، 
غىرممکن مى نمود اّما امروزه، دست کم در حوزٔه زبان هنرى فارسى، به وفور از اىنگونه 

گروه هاى اسمى ساخته مى شود:
»عمىِق زمىن«، »بلنِدکوه«، »بلند کاج پىر خشک همساىه«، »عبوِس ظلمِت خىِس شِب 
ــ + اسم  ـِ مغموم«، که الگوى هم نشىنى آنها چنىن است: صفت بىانى پسىن + نقش نماى 
)+ … ( اّما در گذشته ىا همىن امروز در حوزٔه نثِر خبرى، همان گروه هاى اسمى، براساس 

ـ + صفت ) +  …  ( . ـِ الگوى زىر ساخته مى شوند: اسم + نقش نماى 
اىن قاعده شامل گروه هاى قىدى و گروه هاى فعلى نىز مى شود.

1ــ واجگاه، به دستگاه تولىد صداها )واج ها( گفته مى شود و شامل لب ها، دندان ها، لثه، کام، ناى و … است. 
براى مثال واج /د/ زبانى ــ دندانى است. زىرا از برخورد نوک زبان با دندان هاى پىشىن اىجاد مى گردد. در آواشناسى 

سنتى به واجگاه »مخرج حروف« مى گوىند. 
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فّعالّىت 1
براساس الگوى زىر، ىک گروه اسمى بسازىد و دربارهٔ امکان جابه جاىى 

اجزاى آن گفت وگو کنىد:
ـ + اسم ـِ ــ + صفت + نقش نماى   صفت + صفت + اسم + نقش نماى ـِ

٭ ٭ ٭
گروه ها نىز پس از آنکه برحسب »قواعد هم نشىنى« تولىد مى شوند، براساس »قواعد 
نحوى« در کنار هم قرار مى گىرند تا جمله بسازند؛ مثالً جملٔه »حسن صورت خود را در 

آىىنه دىد« کامالً درست است ولى جمله هاى 
الف( »حسن صورت حسن را در آىىنه دىد.« 

ىا 
ب( »خود صورت خود را در آىىنه دىد.«

کامالً غلط است. در حالى که واژه هاى »حسن« و »خود« بر اساس الگوهاى هجاىى زبان 
ساخته شده اند و هر دو جمله نىز از دىدگاه معناىى روشن هستند و با وجود اىنکه مى دانىم 
به ساختن  باز هم هىچ کس مجاز  نىز ممکن است،  خود  و  حسن  خود و جانشىنى  حسن = 

جمله هاىى مثل جملٔه الف و ب نىست.
در اىن مرحله از گفتار، »قواعد نحوى« همچون صافى دقىقى جمله ها را بررسى 

مى کند و اگر با معىارهاى آن منطبق باشد، اجازٔه تولىد مى دهد.

٭ ٭ ٭

به جملٔه زىر دّقت کنىد:
»چوپانان، آسمان آبى را رسىد«.

گروه هاى سازندٔه اىن جمله، دقىقاً مطابق با الگوهاى زبان فارسى ساخته شده اند، اّما 
چرا هىچ فارسى زبانى چنىن جمله اى را به کار نمى برد؟
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زىرا اىن جمله دو اىراد آشکار دارد:
الف( نهاد جدا و پىوستٔه آن با هم منطبق نىستند.

اىن نقص را اصالح کنىد.
ب( چون گروه اسمى »آسمان آبى« نقش مفعولى دارد، فعل حتماً باىد »گذرا به مفعول« 

باشد، در حالى که »رسىد« گذرا به مفعول نىست.
با استفاده از آنچه تاکنون آموخته اىد، اىن اىراد را هم اصالح کنىد.

جمله به اىن صورت اصالح مى شود: »چوپانان، آسمان آبى را رسانىدند.«
آىا جملٔه اخىر، اجازهٔ ورود به فارسى نوشتارى معىار را پىدا مى کند؟

چرا؟
چون در اىن مرحله نىز صافى دىگرى وجود دارد که جمله را از نظر معناىى بررسى 
مى کند و در صورتى اجازٔه تولىد مى دهد که از دىدگاه معناىى نىز درست باشد و مثالً به اىن 
صورت درآىد: »چوپانان، گوسفندان را رسانىدند.« که به اىن نوع قواعد » قواعد معناىى « 

مى گوىند.

فّعالّىت 2
با استفاده از روش جانشىن سازى، هر ىک از گروه هاى جمله را دوبار 

تغىىر دهىد تا به جمله هاىى کاربردى تبدىل شوند.
کتاب، درس را نجات ىافت.

جملٔه » چوپانان گوسفندان را رسانىدند «، از هر جهت کامالً پذىرفته است و هىچ نوع 
اشتباه صرفى و نحوى در آن وجود ندارد.

حال بىاىىم اىن جمله ها را به کار ببرىم. فرض کنىم که هم اکنون ىکى از هم کالسان 
از ما بپرسد: »درس امروز را خوانده اى؟« و ما در پاسخ بگوىىم: »چوپانان گوسفندان را 

رسانىدند«.
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آىا چنىن کاربردى درست است؟
چرا نمى توانىم چنىن جمله هاىى را در اىن موقعّىت ىا موقعّىت هاى مشابه به کار ببرىم؟
زبانى مى دانىم که به کار بردن اىن جمله هاى دستورمند، در چنىن  زىرا براساس شّم ِ

موقعّىتى همان اندازه نادرست است که بگوىىم: »سى سوساسى«.
ــ حّتى اگر از  اىن مرحله از زبان هم قواعدى وجود دارد که جمله ها را  پس در 
صافى هاى دىگر گذشته و ُمهر تأىىد خورده باشند ــ بار دىگر بررسى مى کند و اگر آنها را 
مطابق با موقعّىت بداند، به آنها اجازٔه تولىد مى دهد. اىن قواعد هم در ذهن همگى اهل زبان 

وجود دارد و به آنها »قواعد کاربردى« مى گوىند.

خودآزماىى
1( براى هرىک از قواعد نحوى و معناىى، ىک مثال بنوىسىد.

2( براى هرىک از الگوهاى هجاىى، دو نمونه بنوىسىد.
3( چرا واحدهاى زبانى زىر کاربرد ندارد؟

پرورش، وزارت و آموزش. چرا تو، تو را سرزنش مى کردى؟
4( الگوهاى هجاىى واحدهاى زبانى زىر را بنوىسىد.

مثال: آداب       آ: صامت + مصّوت بلند 
       داب: صامت + مصّوت بلند + صامت  
ــ مؤّذن       ــ گل 
ــ بنفشه       ــ رعد 
ــ ماه     ــ خوىشتن 

ــ خورشىد     ــ دانشمند 
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درس دوم

جمله

سال پىش خواندىم که جملٔه مستقل بزرگ ترىن واحد زبانى است که از واحدهاى 
کوچک تر ساخته شده است و خود جزئى از ىک واحد بزرگ تر نىست؛ مثالً:

جملهٔ  »اخترشناسى علمى است که« جملٔه مستقل نىست؛ چون جزئى از واحِد بزرگ تِر 
زىر است:

»اخترشناسى علمى است که به مطالعٔه اجرام آسمانى مى پردازد.«
» به مطالعٔه اجرام آسمانى مى پردازد.« هم جملٔه مستقل نىست؛ چون جزئى از همان 

واحد بزرگ تر است.
جملٔه مستقّل دو نوع است:

1( جملٔه مستقّل ساده که داراى ىک فعل است:
اخترشناسان در شاخه هاى تخّصصى، کارهاى متفاوتى مى کنند.
2( جملٔه مستقّل مرکّب، جمله اى که دست کم ىک وابسته دارد:

بعضى از اخترشناسان متخّصصانى هستند که کار آنها مشاهدٔه اجرام آسمانى به کمک 
دوربىن نجومى است.

فّعالّىت 1 
نمونه اى از جمله هاى مستقل ىک  فعلى و چند فعلى را بىان کنىد.
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جمله چىست؟
خواندىم که جملٔه ساده سخنى است که بتوان آن را به دو بخش نهاد و گزاره تقسىم 

کرد؛ پس از جملٔه مستقل بزرگ ترىن واحد زبان، جمله است.

از: واج،  بزرگ عبارت اند  به  از کوچک  ترتىب  به  زبان  واحدهاى 
تکواژ، واژه، گروه، جمله، جملٔه مستقل

جمله از چه واحدهاىى ساخته مى شود؟
جمله از ىک ىا چند گروه ساخته مى شود.

سه گروه فعلى، اسمى و قىدى جمله را مى سازند که از مىان آنها گروه قىدى را مى توان 
حذف کرد؛ زىرا فعل به آن نىاز ندارد.

گروه چىست؟
ىا چند واژه ساخته  از ىک  پس از جمله، »گروه« بزرگ ترىن واحد زبان است که 
مى شود و در ساختمان جمله به کار مى رود؛ مثل: اجرام، اجرام آسمانى، مطالعٔه اجرام 

آسمانى، جهان، ماهّىت جهان، تبىىن ماهّىت جهان.
دىدىم که هر گروه از ىک هسته تشکىل مى شود که مى تواند تعدادى وابسته داشته باشد 
اّما آمدن وابسته در گروه الزامى نىست. هستٔه گروه اسمى، اسم و هستٔه گروه فعلى، بن 
فعل و هستٔه گروه قىدى، قىد ىا اسم است؛ مثالً جملٔه »کار بعضى از متخّصصان مشاهده 
اّما چون نقص معناىى دارد، به اجزا و  است« اگرچه ظاهرًا از نظر دستورى کامل است 
وابسته هاىى نىازمند است. همىن جمله را با افزودن عناصر دىگر مى توان اىن گونه کامل تر 
کرد: »کار بعضى از متخّصصان، مشاهدٔه اجرام آسمانى به کمک دوربىن نجومى است.«
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فّعالّىت 2
 هستٔه گروه هاى زىر را مشخص  کنىد:

شاخه هاى  گوناگون،  ابزارهاى  آسمانى،  اجرام  دماى  پرسش ها،  اىن 
تخّصصى، تارىخچٔه جهان

واژه چىست؟
و  مى شود  ساخته  تکواژ  چند  ىا  ىک  از  که  است  زبان  واحدهاى  از  ىکى  واژه 
در ساختمان واحد بزرگ تر ىعنى گروه به کار مى رود. واژه مى تواند  مفهومى  مستقل داشته  
باشد  مثل  مىز  ىا مفهومى غىر مستقل داشته باشد: مثل از، در، که، نقش  نماى اضافه، را  )نقش 
ـ(، حرف  نماى مفعولى( و ىا در ساختار جمله مفهوم پىدا مى کنند؛ مانند نقش نماى اضافه )ـِ

پىوند »و« و »ى« اسنادى در »توىى« )= تو هستى( و... .

تکواژ چىست؟
تکواژ ىکى از واحدهاى زبان است که از ىک ىا چند واج ساخته مى شود1. تکواژ 
گاهى معنا و کاربرد مستقل دارد؛ مثل: مىز، خوب، َمن. در اىن  صورت، آن را تکواژ 
آزاد مى نامند. گاهى نىز کاربرد و معناى مستقل ندارد و در ساختمان واژه هاى دىگر به کار 

مى رود که آن را تکواژ وابسته مى نامند؛ مثل: بان، گار،ى، مند، تر، و...٭

1ــ تکواژ صفر ∅ نمود آواىى ندارد اما در شمارش تعداد تکواژها ىک تکواژ شمرده مى شود. مانند: است 
∅ ⇐ دو تکواژ دارد همچنىن نقش نماى اضافه، هم ىک واج و هم ىک تکواژ است.

ـ « زىر صامت »ى« متعلق به خود واژه است. ـِ ٭ توجه: »براىِ« ىک تکواژ است؛ زىرا واج » 
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واج چىست؟
اىجاد  معناىى  تفاوت  اّما  ندارد  معنا  که  است  زبان  واحد صوتى  کوچک ترىن  واج 
مى کند؛ مثالً اگر در واژٔه »سر« به جاى واج /س/، واج /پ/ بگذارىم، مى شود پَر و معناى 

واژه عوض مى شود. پس /پ/ واج است.
ـُـ/، / ـِــ/ بگذارىم، واژٔه جدىدى با معناى جدىد  همچنىن اگر در واژٔه »گُل« به جاى /ـ 
ـ/ واج اند. واج اگرچه فاقد معناست، در ساختمان واحد  ـِ ـُـ/ و /  ساخته مى شود. پس / ـ

بزرگ تر ىعنى تکواژ به کار مى رود.

اجزاى جمله چگونه در پى هم مى آىند؟
گروه هاى سازندٔه جمله به دو شىوه در پى هم قرار مى گىرند:

شىؤه عادى، شىؤه بالغى.
آموزشى و  ادارى  علمى،  خبرى،  نوشته هاى  در  شىوه  اىن  کاربرد  عادى:  شىوۀ 

به روش زىر معمول است:
نهاد همٔه جمله ها در ابتداى جمله مى آىد.
فعل همٔه جمله ها در انتهاى جمله مى آىد.

ترتىب ساىر جمله ها نىز چنىن است:
نهاد + مفعول + فعل
نهاد + مسند + فعل
نهاد + متّمم + فعل

نهاد + مفعول + متّمم + فعل
نهاد + مفعول + مسند + فعل

وابسته هاى پىشىن اسم، پىش از اسم مى آىند.
وابسته هاى پسىن اسم، پس از اسم مى آىند.

گروه هاى قىدى برحسب موقعّىت ىا ضرورت ىا تأکىد و برجسته نماىى پىش ىا پس از 
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نهاد مى آىند:ما فردا، حتماً او را مى بىنىم. شاىد من او را فردا ببىنم.

فّعالّىت 3 
با نظر هم کالسى هاى خود، براى موارد ذکر شده، جمله هاى مناسبى 

مثال بىاورىد.

شىوۀ بالغى: اىن شىوه، بىش از اىنکه دستورى باشد، به طرز نوشتن نوىسنده و 
سبک وى بستگى دارد. در اىن شىوه، اجزاى کالم برحسب تشخىص نوىسنده و براى 
تأثىر بىشتر سخن، جابه جا مى شوند. بدىهى است که اىن جابه جاىى، با مجّوزهاى دستورى 

انجام مى پذىرد و تشخىص نقش آنها به دو طرىق صورت مى گىرد:
1( به کمک نقش نما: اجزاى جمله مى توانند با نقش نماى خود جابه جا شوند:

با دوست از هر درى سخن گفتم.

از هر درى با دوست سخن گفتم.
2( از طرىق معنا: به دو جملٔه زىر، توّجه کنىد:

الف( شکفته ترىن گِل هستى، نگاه متبّسم مادر به فرزند است.
ب( نگاه متبّسم مادر به فرزند، شکفته ترىن گِل هستى است.

از نظر معنا بىن اىن دو جمله هىچ تفاوتى وجود ندارد اّما فضاى عاطفى هر ىک از 
آنها، در موقعّىت مناسب، باعث برگزىدن ىکى از آن دو مى شود.
ىادآورى:در مواردى تغىىر جا سبب تغىىر معنى مى شود:

فعل از  پىش  بى واسطه  عادى،  نثر  در  که  را(  )بدون  مجّرد  مفعول  جاى  تغىىر   )1
مى آىد:اىن راننده ماشىن دارد ← اىن ماشىن راننده دارد.

2( تغىىر جاى مسند که در نثر عادى، بى واسطه پىش از فعل مى آىد:
رئىس اداره، معاون شده است ← معاون، رئىس اداره شده است.
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خودآزماىى
1( در متن زىر، ابتدا جمله ها را براساس درست ترىن شىوهٔ ممکن بازنوىسى کنىد. آن گاه، جمله هاى 

مستقل ساده و مرکّب را مشّخص کنىد.
سروده بود غزلى بى معنا و بى قافىه شاعرى. نزد جامى برد آن را. پس از خواندن آن گفت: همان طورى که دىدىد، 

در اىن غزل استفاده نشده است از حرف الف. گفت جامى از ساىر حروف هم بهتر بود استفاده نمى کردىد!
2( نوع تکواژهاى کلمات زىر را مشخص کنىد.
ــ قشنگ تر   ــ اخترشناسان 
ــ گل خانه   ــ تارىخچه 

ــ دانش پژوه   ــ آفرىدگار 
3( با هر ىک از کلمات هم آواى زىر، گروه اسمى مناسب بسازىد.

 انتصاب، تعلّم، حىات، جذر، خوىش، صواب، برائت
 انتساب، تألّم، حىاط، جزر، خىش، ثواب، براعت

4 ( دربارٔه تصوىر زىر، انشاىى بنوىسىد.

نقاشی آبرنگ اثر: رحىم نوه سى


