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واحدهای زبان

در هر بررسی علمی برای شناخت پدیده ها، باید آن ها را به عناصر کوچکی تقسیم کرد تا کار شناخت آسان گردد. 
این اصل در زبان هم صادق است؛ یعنی زبان به عنوان یک کّل یکپارچه به دلیل گستردگی بیش از حّدش نمی تواند 

به سادگی مورد مطالعه قرار گیرد و ناگزیر باید تقسیم شود.
بزرگ ترین واحد زبان جمله ی مستقل و کوچک ترین آن واج است؛ نه واحدی کوچک تر از واج در زبان داریم 
و نه واحدی بزرگ تر از جمله ی مستقل. در زبان آن چه پس از جمله ی مستقل می آید، باز هم جمله ی مستقل است.

واحدهای زبان از کوچک ترین  تا بزرگ ترین، دارای سلسله مراتب زیر است:
واج ← تکواژ ← واژه ← گروه ← جمله ← جمله ی مستقل

واج

واج کوچک  ترین واحد صوتی زبان است که معنا ندارد اّما تفاوت معنایی ایجاد می کند.
واج ها اجزایی هستند که قابل تجزیه نمی باشند.

اگر در واژه ی »سر« به جای واج /س/ ، واج /پ/ بگذاریم، می شود »پَر« و معنی واژه عوض می شود. پس /پ/ 
ـُ / ، / ـِ / بگذاریم، واژه ی جدید با معنای جدید ساخته می شود.  واج است. هم چنین اگر در واژه ی »ُگل« به جای / 

ـُ / و / ـِ / واج هستند. پس / 
ت2« تقسیم  خّط فارسی 32 حرف دارد ولی واج در زبان فارسی 29 تاست، که به دو دسته ی »صامت1« و »مصَوِّ

می شوند: 23 تا واج صامت و 6 تا واج مصّوت 

انواع واج

مصّوت

صامت

  کوتاه : / -َ /         / -ِ /          / -ُ /

 بلند : / آ /          / ای /         / او /

 / ب /       / پ /        / ت /        / ج /         / چ /          / خ /
/ د /          / ر /         / ز /          / ژ /          / س /        / ش /

/ ف /        / ق /         / ک /        / گ /        / ل /          / م /
/ ن /         / و /          / ه /         / ی /         / ء /

1	-	بی	صدا،	حرفی	که	حرکت	نداشته	باشد.	
2	صدادار	)حرف	صدادار(
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چرا الفبای فارسی 32 حرف دارد ولی 29 تای آن واج به شمار می آید؟
چون بعضی از حروف شکل نوشتاری شان فرق دارد ولی در تلّفظ به یک شکل ادا می شوند و نماینده ی واج دارند.

نماینده ث - س - ص س  نماینده ز - ذ - ض - ظ    ز 
نماینده ح - هـ هـ  نماینده ت - ط     ت 
نماینده غ - ق غ  نماینده ع - ء     ء 

تفاوت واج با حرف
باید بدانیم که »واج« با »حرف« تفاوت دارد. واج ها صداها یا آواهای زبان هستند و حروف الفبا برای نشان دادن 
آن ها در خط به کار می روند و شکل نوشتاری آن ها هستند. مثاًل اگر فقط صدای / ر / را تلّفظ کنیم، واج است و 
اگر آن را به صورت »ر« بنویسیم، حرف نامیده می شود )به همین دلیل است که صدا یا واج / ر/ را میان دو ممیّز 

می گذاریم تا از حرف »ر« جدا شود(.
برخی واج ها در زبان فارسی با چند حرف نوشته می شوند؛ یعنی گاهی یک صدا را با چند حرف نشان می دهیم. 
برای نمونه واژه های »سایه«، »صابون« و »ثریّا« هر سه با صدا یا واج /س/ آغاز شده اند، اّما در خّط فارسی با سه حرف 

»س« )سین(، »ص« )صاد( و »ث« نوشته می شوند.

خواهر
واج: / خ / ا / ه / -َ / ر /

حرف: خ، و، ا، هـ ، ر برادر
واج: / ب / -َ / ر / ا / د / -َ / ر /         )7 واج(

حرف: ب ، ر ، ا ، د ، ر                      )5 حرف(

مصّوت های کوتاه از آن جا که صداهای زبانی هستند واج به شمار می آیند ولی حرف نیستند. مصّوت های بلند، 
هم واج اند هم حرف!

»واو« در خواهر واو معدوله است یعنی نوشته می شود ولی امروزه تلّفظ نمی گردد؛ به همین دلیل واج نیست.
واج اگر چه فاقد معناست، در ساختمان واحد بزرگ تر یعنی »تکواژ« به کار می رود.

هجا

 یا سیالب که گاهی در آموزش به آن »بخش« هم گفته می شود از ترکیب یک صدا تا سه حرف تشکیل می شود 
و یک واحد از گفتار است که در یک دم یا بازدم انجام می گردد؛ به عبارت دیگر مقدار آوایی است که انسان می تواند 

با یک بار باز شدن دهان، آن را ادا کند. 
هجاها از واج پدید می آیند.
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تمام هجاها در زبان فارسی طبق یکی از الگوهای زیر ساخته می شوند:

انواع هجا

ـُ ـَ ، ب ـَ ، م مثال: که، به، ن 1( هجای کوتاه: صامت + مصّوت کوتاه  

مثال: ما، بو، مو، بی، سی صامت + مصّوت بلند  

مثال: خال، دل، گول، بِْه، دم صامت + مصّوت + صامت  2( هجای بلند: 

3( هجای کشیده: صامت + مصّوت + صامت + صامت   مثال: دوست، کارد، آرد، ریخت، گرم، باخت

به عبارت دیگر واج های زبان با هم ترکیب می شوند و ساختارهایی را به وجود می آورند که »هجا یا بخش« نام 
دارد؛ مانند: / ک / + / ا / + / ر / که در این صورت هجای »کار« را تولید می کنند.

اّولین واج در هجا )بخش(، »صامت« است و دومین واج در هجا همیشه »مصّوت« است و سومین و چهارمین واج 
آن ها نیز الزامًا »صامت« خواهد بود.

هر واژه ای که با حرف »اَ« ، »اِ«، »اُ«، »آ« آغاز می شود در واقع با صامت »ء« آغاز می شود.

  ← / ء / ا / س / -ِ / م / ا / ن /
 اُردک ← / ء / -ُ / ر / د / -َ / ک /

 ایمان ← / ء / ی / م / ا / ن /
کلمه ها در زبان فارسی، گاهی یک هجا دارند؛ مانند: گل، دل، چید

گاهی کلمه هایی داریم که چند هجا دارند. 

گفتن ← گفـ / تن ← 2 بخش
هوشیاری ← هوش / یا / ری ← 3 بخش
نوشیدنی ← نو / شیـ/ َد / نی ← 4 بخش

هر حرفی که نوشته می شود، اّما خوانده نمی شود، جزء هجا به حساب نمی آید.

خواهر ← خا / َهر ← 2 بخش
خویش ← خوانده می شود »خیش« ← 1 بخش

هجاهای زبان فارسی، حّداقل دو و حّداکثر چهار واج )= صدا( دارند.
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واجهجاواژه

/	م	/	ا	/ماما

/	س	/	ی	/	ر	/سیرسیر

/	و	/	-َ	/	ر	/	ز	/	-ِ	/	ش	/َور	/	ِزشورزش

مصّوت »آ« در آغاز هجا، در شمارش واجی 2 واج محسوب می شود.
  آب / ء / ا / ب /

  به هنگام خواندن کلمه ها و جمله های کوتاه و یک بخشی، معمواًل مشکلی وجود ندارد، اّما در چند بخشی ها خواندن 
و تشخیِص شکل درست واژه، دشوار است؛ به نمونه ی زیر توّجه کنید:

شاه، بازی داشت.

 
1- ورزش، مسابقه

2 - یک باز، پرنده ی شکاری »بازی« دو معنی و مفهوم دارد 

برای خواندن درست این گونه کلمه ها، باید به معنی و مفهوم جمله و یا جمله های دیگر توّجه کنیم.

چون گاه واژه ها از نظر ظاهری مانند هم هستند ولی ساختمان یکسانی ندارند.

اگر در کلمه ی چند بخشی برروی هر بخش، مکث و تأکید بکنیم، یک معنی به دست می آید، مانند کلمه ی »بازی« که از 
دو بخش، تشکیل شده است؛ اگر برروی بخش اّول ) = با( تکیه و تأکید بکنیم، معنی »ورزش و مسابقه« به دست می آید، اّما 

اگر برروی بخش دوم ) = زی( تکیه و تأکید کنیم »پرنده ای شکاری« دریافت می شود.

بازی: مسابقه، ورزش ← کلمه ی »بازی« یک کلمه ی ساده است و یک قسمتی است.
بازی: یک باز )پرنده ای شکاری( ← به کلمه ی باز، حرف »ی« اضافه شده است )باز + ی( و حرف »ی« در این کلمه، 

معنی و مفهوم »یک« را می دهد. 

تکواژ

تکواژ دومین واحد زبان است و از یک یا چند واج ساخته می شود.
تکواژ گاهی معنا و کاربرد مستقل دارد و به تنهایی معنی می دهد؛ مانند: میز، خوب، َمن در این صورت، آن را 
تکواژ آزاد می نامند. گاهی نیز کاربرد و معنای مستقل ندارد و در ساختمان واژه های دیگر به کار می رود و با تکواژ 

دیگر معنی دار می شود و در واقع معنا ساز است که آن را تکواژ وابسته می نامند؛ مانند: بان، گار، ی، مند، تر، و ...
اگر جمله ی »ما کتاب را دوست داریم« را به نشانه های معنی دار آن تجزیه کنیم آن چه به دست می آید »تکواژ« 

است: 
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  ما کتاب را دوست دار یم.
نشانه ی تکواژ بودن هر یک از این واحدها، آن است که می توانند در ساختمان جمله های دیگر به کار بروند.

تکواژ در ساختمان واحد بزرگ تر زبان یعنی »واژه« به کار می رود. 

واژه

واژه سومین واحد زبان است که از یک یا چند تکواژ ساخته می شود.
  گل، درخت، سبزه، درستکاری، سبزیکاری

واژه می تواند مفهومی مستقل داشته باشد مانند میز یا مفهومی غیرمستقل داشته باشد، مانند از، در، که، نقش نمای 
اضافه، را )نقش نمای مفعولی( و یا در ساختار جمله مفهوم پیدا کند.

  نقش نمای اضافه )-ِ (، حرف پیوند »و« و »ی« اسنادی در »تویی« ) = تو هستی( و ... .

تفاوت واژه و تکواژ
مشّخصه ی واژه، جدایی پذیری، استقالل نحوی و یکپارچگی است؛ یعنی هر واحدی که بتواند با انعطاف پذیری 
در جمله جا به جا شود و یا ممکن باشد در پیش و پس آن عنصر دیگری از قبیل حرف نشانه و یا حرف اضافه و 

نشانه ی جمع آورد و نیز هیچ عنصر دیگری نتواند درون آن جای بگیرد، واژه است.
بنابراین گل، گالب، گالب گیر و گالب پاش هر کدام یک واژه اند چون می توان گفت گل ها، گالب ها، گالب گیرها  

اّما نمی توان گفت گل ها آب یا گالب هاگیر.
به زبان دیگر، واحدی مثل دانشگاهیان یک واژه است اّما خود از تکواژ های دان، -ِ ش ، گاه، ی، ان تشکیل شده است.

واژه در ساختمان واحد بزرگ تر زبان، یعنی »گروه« به کار می رود.

گروه

پس از جمله، »گروه« بزرگ ترین واحد زبان است که از یک یا چند واژه ساخته می شود و در ساختمان جمله به 
کار می رود.

  اجرام، اجرام آسمانی، مطالعه ی اجرام آسمانی
هر گروه از یک هسته تشکیل می شود که می تواند تعدادی وابسته داشته باشد. اّما آمدن وابسته در گروه الزامی نیست.

گروه با توّجه به تعداد واژه ها به دو شکل ظاهر می شود:
1- گروه های تک واژه ای که خود هسته محسوب می شوند.

  من او را در بازار دیدم و زود شناختم.
6												5											4								3															2				1															
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2- گروه های چند واژه ای که یک هسته با یک یا چند وابسته یا وابسته ی وابسته می آیند.

  همه ی انسان ها در انتخاِب سرنوشِت خود آزاد هستند.
4								3			 																																																																				مضاف	ٌ	الیه			

																											1																																																					مضافٌ	الیه	
2																																																																											

انواع گروه

ها گروه اهنواع

فعل� گروه ق�دي گروه اسمچ� گروه

گروه اسمی: در یک جمله، گروه هایی که در نقش های نهادی، مفعولی، مسندی، منادایی، متّمم فعلی قرار گیرند، 
حتمًا گروه اسمی هستند و هسته ی آن ها همیشه »اسم« است.

همان دو ساختمان بزرگ را خریدم.
														هسته	)مفعول(

														گروه	اسمی

 

گروه قیدی: در جمله، هر گروهی که در نقش قیدی )یا متّمم قیدی( قرار گیرد، گروه قیدی نام دارد و هسته اش 
»قید« یا »اسم« است.

او اصالً فیلم نامه را نخواند.
	هسته	)قید(
گروه	قیدی

 

او همان روز، قراردادی را امضا کرد.
											هسته	)اسم(

					گروه	قیدی

 

گروه فعلی: هر گروهی که در جمله در جایگاه نقش فعلی قرار گیرد، گروه فعلی است و هسته ی گروه فعلی »بن 
فعل« است.

او امروز به مسافرت نمی رود.
																																			هسته
																													گروه	فعلی

  

در چند روز آینده، خبرنگاران روزنامه جریان حادثه را از مردم محل خواهند پرسید.
						گروه	قیدی												گروه	اسمی												گروه	اسمی														گروه	اسمی								گروه	فعلی
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جمله

جمله به واحدی از زبان گفته می شود که از یک یا چند گروه ساخته شده باشد و بتوان آن را به دو بخش نهاد و 
گزاره تقسیم کرد.

سه گروه اسمی، قیدی و فعلی جمله را می سازند که از میان آن ها گروه قیدی را می توان حذف کرد؛ زیرا فعل به 
آن نیاز ندارد.

  کودکان امروز هر مّلت سرمایه های فردای آنانند.
																																	نهاد																																		گزاره

جمله در ساختمان واحد بزرگ تر زبان یعنی جمله ی مستقل به کار می رود.

جمله ی مستقل

جمله ی مستقل بزرگ ترین واحد سخن است که از یک یا چند جمله ی ساده درست می شود و خود جزئی از یک 
واحد بزرگ تر زبانی نیست.

جمله ی »اختر شناسی علمی است که« جمله ی مستقل نیست؛ چون جزئی از واحِد بزرگ تِر زیر است:
»اخترشناسی علمی است که به مطالعه ی اجرام آسمانی می پردازد.«  

»به مطالعه ی اجرام آسمانی می پردازد.« هم جمله ی مستقل نیست؛ چون جزئی از همان واحد بزرگ تر است.
جمله ی مستقل دو نوع است:

1( جمله ی مستقّل ساده که دارای یک فعل است.
2( جمله ی مستقّل مرّکب، جمله ای است که دست کم یک وابسته دارد.

جمله چیست؟

جمله به کلمه یا مجموعه ای از کلمه ها گفته می شود که دارای معنی کاملی است و پیامی را از گوینده به شنونده 
یا از نویسنده به خواننده منتقل می کند.

  فردوسی، ُسراینده ی شاهنامه، در توس می زیست.
جمله، کوچک ترین واحد کالم است.

جمله ای که معنای کاملی را نمی رساند جمله ای ناقص است؛ مانند: ما ایران را.
مهم ترین جزء جمله، فعل است که معموالً در پایان جمله قرار می گیرد و به تنهایی می تواند یک جمله محسوب شود.

  امیرحسین امتحان داد و رفت.
																			جمله	ی	اّول											جمله	ی	دوم

 در این مثال جمله ی دوم، تنها از یک کلمه، تشکیل شده که آن هم فعل است.
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اجزای جمله

جمله از دو بخش »نهاد« و »گزاره« تشکیل می شود.
پیش از تعریف دستورِی نهاد و گزاره باید از معنای واژگانِی این دو آگاهی داشت. نهاد به معنای بنیاد و اصل و 
اساس است و از »نهادن« )= گذاشتن( ساخته شده است. از این رو نهاد معنای »نهاده« دارد؛ یعنی آن چه به عنوان 
سنگ بنای جمله در پایین قرار می گیرد و بقیّه ی ساختمان جمله بر آن سوار می شود. نهاد در واقع، »موضوِع« جمله 
است. )واژه ی موضوع هم از »وضع« ]= قرار دادن[ گرفته شده است( گزاره در لغت، هم معنای گزارش و برابر با 

»خبر« است.
منطقی و طبیعی است که هر جمله دربرگیرنده ی دو بخش باشد؛ یعنی »موضوعی« داشته باشد که درباره ی آن 

موضوع »خبری« بدهیم.
بنابراین جمله ها را در همه ی زبان های جهان می توان به دو بخش »نهاد« و »گزاره« تقسیم کرد:

الف( نهاد 
نهاد کلمه  یا گروهی از کلمه ها است که درباره ی آن خبری می دهیم؛ یعنی »صاحب خبر« است که معموالً در 

ابتدای جمله می آید.
   سعدی در نظامّیه ی بغداد درس خوانده است.

																نهاد

روش تشخیص نهاد در جمله

برای پیدا کردن نهاد، به اّوِل فعل، »چه چیزی؟« یا »چه کسی؟« اضافه می کنیم، پاسخی که به این سؤال می دهیم، 
نهاد جمله است. 

چه کسی »خواند«؟ ← مریم )نهاد(    مریم کتاب را خواند. 
															نهاد

  در صورت جمع بودن فعل، با افزودن »چه چیزهایی؟« یا »چه کسانی؟« نهاد را به دست می آوریم.

چه کسانی »رفتند«؟ ← دانش آموزان )نهاد(   امروز دانش آموزان به بازدید از موزه رفتند. 
نهاد ممکن است در آغاز جمله نیاید. در این صورت معموالً تشخیص آن با جمع بستن آسان است. زیرا تنها با 

جمع بستن نهاد، فعل نیز جمع بسته می شود.

درباره ی روش های صحیح مطالعه، امروز دانش آموزی در کالس درس صحبت کرد.
درباره ی روش های صحیح مطالعه، امروز دانش آموزان در کالس درس صحبت کردند.

بعد از پیدا کردن نهاد، بقیّه ی عبارت گزاره است. 
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