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وند   داانی   راز هب انم خدا

مقدمه

زبانفارسییکیازمعدودزبانهایجهاناستکهگنجینهایازواژگان
بس��یارغن��یرادردلخودجایدادهاس��ت.یکیازراههایدس��تیافتنبه
اینگنجینههایباارزش،آش��ناییبادستورزبانفارسیاست.تاکنونتوّسط
صاحبنظرانواندیشمندانزبانوادبیاتفارسی،کتابهاومقاالتزیادی
دراینبارهنوشتهش��دهاست.اینکتابقسمتبسیارکوچکیازدستورزبان
فارس��یاست.معموالًدرهرکاریاّولیناقدامونخستینقدم،تأثیرفراوانیدر
رس��یدنبهاهدافافراددارد.بررس��یواج،تک��واژ،واژه،گروه،وجمله،

نخستینقدمهاییادگیریوآشناییبازبانفارسیاست.

بهس��بباهمیتاینمواردونکاتریزیکهدراینقسمتازدستورزبان
فارس��یوجوددارد؛س��عیکردهاممواردفوقرابازبانیس��ادهومثالهای

متنّوع،برایعالقهمندانبیانکنم.

اهمیتدیگرکتابایناس��تکهبس��یاریازبایده��اونبایدهایواجهاتا
جملهیمستقلدراینمجموعهقابلمطالعهاست.اینکتابهمچنینراهنمای

مناسبیبرایتدریسواجتاجملهمحسوبمیشود.
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ب��رایاینکهرس��مالخطرایجمدارسوقواعدزبانفارس��یجدیدحفظ
ش��ودپارهایازتعاریفکلیاینکتابراازکتابهایزبانفارس��یس��ّوم
دبیرستاندررشتههایادبیاتفارسی،ریاضیوعلومتجربیاقتباسکردهام.

ازدبی��رتوانمندزبانوادبیاتفارس��یم��دارسشهرس��تانچابهار،آقای
عبدالحمی�د قدوس�یانک��هب��رایبازبینیمطال��بکتابقب��لازچاپوقت

گذاشتهاندنیزسپاسگزارم.

امیدوارمکهاینکتابموردقبولعالقهمندانبهدس��تورزبانفارسیقرار
گیرد.

ایرجشهرامیپور
دی1394
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واج 

هرجملهایکهدرزبانفارسیبهکارمیبریماگربهدقّتبررسیشوداز
اجزایکوچکتریبهوجودآمدهاس��تکهعبارتنداز:گروه،واژه،تکواژ

وواج.

واجپایهواس��اسهرزباناس��ت.کلماتوجمالتماکهدرقالبگفتار
ویانوشتارشکلمیگیرندازکنارهمقرارگرفتنواجهابهوجودمیآیند.

واج چیست؟

کوچکترینواحدآواییزباناس��تکهخودمعن��انداردولیوجودش
باعثتمایزمعناییمیشود.

انواع واج در زبان فارسی

تعدادواجهادرزبانهایمختلفدنیامتفاوتاس��ت.اینتعدادرامعموالً
بین۲0تا40واجبرشمردهاند.تعدادواجهادرزبانفارسی۲9تااستوبهدو

دستهیصامتهاومصّوتهاتقسیمشدهاند.
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انواع واج در زبان فارسی1

• صامتها	

• مصّوتها	

مصّوت ها 

خودبهدودستهتقسیممیشوندکهعبارتنداز:

مصّوتهایکوتاه)���َ��ِ��ُ���(

مصّوتهایبلند)ا،ی،و(

نکته:وجودمصّوتهایکوتاهدرکلماتوجمالتضرورینیس��تمگر

زمانیکهنبودشانباعثاشتباهخواندنکلمهیاجملهشود.

مانند:پَر– پُرحذففتحهیاضّمهازکلمهباعثمیش��ودش��خصنتواند
کلمهرادرستبخواند.

ِکشت– ُکشت

وجودمص��ّوتهایبلندضروریاس��ت.بهتعبیریدیگ��ر،چونمصّوت
دّومینواجهجااستبدونآنکلمهیاهجایموردنظرناقصاستوخوانده

نمیشود.

مانن��د:»دار«دراینکلمهمصّوتبلند)ا(دّومینحرفهجاس��تواگر
ح��ذفش��وددوصامتدیگ��ر)در(چونحرکتیبرایتلّفظش��دنندارند

1. در مثال ها گاهی صامت ها را با حرف ) ص ( و مصّوت ها را با حرف ) م ( نشان خواهیم داد.
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خواندهنمیشوند.

»دید«وجودمصّوتبلند)ی(دراینکلمهنیزضروریوالزماستاگر
حذفشودهمچونمثالقبلیصامتهای)دد(خواندهنمیشوند.

نکت�ه:مصّوته��ا)چهکوتاهوچ��هبلند(حرکتصامته��ابرایتلّفظ

هستند.

صامت ها

حروفالفبایفارسیصامتهستندوتعدادشان۲3حرف1است.

ش��ایداینس��والذهنتانرامش��غولکندکهباوجوداینکهتعدادحروف
الفبایفارس��ی3۲حرفاست،چرازبانشناسانتعدادصامتهایفارسیرا۲3

واجمیدانند.؟

قبلازپاس��خبهاینس��والبایددقّتداش��تکهمادرح��الآموزشویا
یادگیریزبانفارسیهستیمنهعربی.

مهمتریننکتهدرپاس��خبهاینسوالایناستکهتلّفظتعدادیازواجها
درزبانفارس��یبههمنزدیکوگاهیکساناس��ت.بههمینعلّتحروفیکه
تلّفظشانبههمنزدیکاستیکواجشمردهمیشوندودرنهایتکّلحروف

۲3واجمیشوند.

1. حرف صورت ملفوظ واج است.
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صامتهایزبانفارسیوواجهاییکهتلّفظنزدیکبههمدارند:

) )=ط ت ، پ ، ب ، ء
، ر ، د ، خ ، چ ، ج
، ژ ، ( ض ، ظ ، ذ ز)=
س)=ث،ص(،ش،غ)=ق(
ف،ک،گ،ل،م،ن،و،

ه�)=ح(،ی

نکته:عالمتسکون)��ْ�(وعالمتتشدیدجزءواجهامحسوبنمیشوند.

نکته:بعضیازحروفدرشکلنوشتارینمایندهیچندواجهستندامّادر

تلّفظهرکدامواججداگانهایمحسوبمیشوند.اینحروفعبارتنداز:

ُ�(،)او( ) و ( :اینحرفدررس��مالخّطفارس��ینمایندهیواجهای)���

و)و(است.مانند:

تو– مو– وصل

) ی ( :اینحرفنمایندهیصامِت)ی(ومصّوتبلنِد)ای(است.مانند:

زیر)مصّوتبلند(ویار)صامت(

) ه ( :اینحرفنیزنمایندهیمصّوتکوتاه)���ِ�(وصامِت)ه(اس��ت

کهبهنامهای»هایغیرملفوظوهایملفوظ«نیزشهرتدارند.مانند:

خانه)=خاِن(چاه
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نحوه ی استعمال واج ها در زبان فارسی  

همانگونهکهدرقسمتهایقبلگفتیمواجهاازدودستهی" صامتها
ومصّوتها" تش��کیلشدهاند.برایساختنیکتکواژ،هجا،واژهو...باید
واجهابهدرس��تیکنارهمق��رارگیرند.برایاینمورددرزبانفارس��ییک
“فیلت��ر”ی��اصافیبنام“قواعدواجی“قراردادهان��د.واجهابایدازاینصافی

عبورکنندتابتوانندمورداستفادهقرارگیرند.مثال:

»ْمْن«:)بهس��کونمون(اینکلمهبرخالفقواعدواجیاستزیراهیچ

کدامازصامتهاحرکتی)مصّوت(برایتلّفظندارندوهردوحرفس��اکن
هستند.

نکته: ابتدابهساکندرفارسیامکانپذیرنیست.

اگربخواهیماینکلمهدرزبانفارس��یاس��تعمالشودبایدیابعدازصامت
َ��(یامصّوتبلند)ا(قراردهیم.دراینصورتکلمه اّولمص��ّوتکوتاه)��

خواندهمیشودوبراساسالگوهایهجاییزبانفارسیاست.

مثالدیگر:»َشژچ«اینکلمهنیزاگرچهیکهجاستومصّوتنیزدارد
امّاچونتلّفظواجهاییکهکنارهمقرارگرفتهاندبههمنزدیکند؛خواندنش

مشکلوبرخالفقواعدواجیمحسوبمیشود.


