
 ساخت زبان فارسی

 
  پیشگفتار

  
اي است براي دو واحد درس تخصصی ساخت زبان فارسی که معموالً در نیمسـال   نامه درس ساخت زبان فارسیکتاب 

  .گردد هاي کارشناسی زبان ارائه می سوم یا چهارم دوره
انتظـار  . آیـد  هاي کارشناسی به شمار مـی  شناسی در دوره نیازي براي دروس زبان درس ساخت زبان فارسی پیش

. بسته به رشتۀ مورد نظر به زبانهاي خـارجی تـدریس شـوند    ،هاي کارشناسی زبان شناسی در دوره رود دروس زبان می
شناسی به زبان خارجی به دانشجویانی که دانش قبلـی دربـارة مباحـث مـورد نظـر       غالباً انتقال مباحث تخصصی زبان

عنـوان   دلیل، گذراندن درس ساخت زبان فارسـی بـه   به همین. کند ندارند اساتید و دانشجویان را با مشکل مواجه می
هاي متعدد از زبان فارسـی   دهد تا در قالب نمونه به دانشجویان امکان می ،نیازي براي دروس تخصصیِ پس از آن پیش
  .شناسی آشنا شوند با زبان

دي کـه عمـدتاً بـه    زمانی برجسته شد که با وجود منابع متعدد و ارزشمن ساخت زبان فارسینیاز به تألیف کتابِ 
بـه   شناسانه نسبت به ویژگیهاي دستوري زبان فارسـی  شناسی، با نگرشهایی زبان کسوت رشتۀ زبان همت اساتید پیش

چهـارم  درآمده، تعدد، پیچیدگی و حجم مطالب، استفاده از چنین منابعی را براي دانشجویان نیمسال سوم یـا   نگارش
  .کرد کارشناسی بسیار دشوار می

شناسی ضمن معرفی ویژگیهـاي آوایـی ـ واجـی،      در یازده فصل توصیفی از اصطالحات بنیادي زبان کتاب حاضر
شناسـان   ارة برخی زبـان الي مطالب اطالعاتی درب سعی شده است که در البه. دهد صرفی و نحوي زبان فارسی ارائه می

اجمالی بر تاریخچۀ بحث مورد نظر ارائـه  آراي آنها به دست داده شود؛ همچنین مرتبط با هر مبحث، مروري  نام و صاحب
اي سازمان یافته است که دانشجویان بتوانند به کمک ابزارهاي نظريِ معرفی شـده، بـیش از    مطالب کتاب به گونه. گردد

. تحلیـل قـرار دهنـد    شناسـی، صـرف و نحـو مـورد     هاي مختلف آواشناسـی ـ واج   زبان فارسی را در حوزهچهارصد نمونه از 
هر فصل داراي کتابنامـه و  . اي مرتبط نیز ارائه شده است همچنین در پایان هر فصل کتاب سؤاالت تشریحی و چندگزینه

  .تر است منابعی براي مطالعۀ گسترده
هـاي کارشناسـی مترجمـی زبـان در      گفتنی است که تجربۀ هشت سال تدریس ایـن مطالـب بـه دانشـجویان دوره    

تـوان در جلسـات یـک نیمسـال      دولتی و آزاد نگارنده را متقاعد ساخته است که تمام این یازده فصل را می دانشگاههاي
  .آموزشی پوشش داد

هـاي کارشناسـی زبـان برخـوردار باشـد و درك       با آرزوي اینکه کتاب حاضر از کارایی الزم براي دانشجویان دوره
هـا،   کـنم، زیـرا ایـن واژه    امه را به دانشجویان عزیز تقدیم مین تر کند، این درس مطالب دروس تخصصی بعدي را آسان

  .شوند یابند و دگرگون می گیرند، بقا می جان میو نمودارها فقط به دست آنها  ها هجمل
شناسی، اذهان پربار  کسوت رشتۀ زبان نگارش این کتاب فرصتی را به وجود آورد تا به بهانۀ مرور آثار اساتید پیش

  .دشان را هر لحظه تحسین کنمو قلمهاي توانمن
از . شد انتشار این کتاب بدون حمایتهاي مسئولین محترم و اساتید فرزانه فعال در سازمان سمت هرگز میسر نمی

ام را به جناب آقاي دکتر حسـین مالنظـر، جنـاب     به ویژه نهایت ارادت قلبی. ارمزتمام این بزرگواران خاضعانه سپاسگ
و سرکار خانم نوشین قبدیان و جناب آقـاي هـوتن    چیمه ابوالحسنیسرکار خانم دکتر زهرا آقاي دکتر ارسالن گلفام، 

ارم که به من انگیـزه و فرصـت   ز، مادرم، همسرم و فرزندم عاشقانه سپاسگ دارم؛ و در خاتمه از پدرم پور اعالم می زنگنه
  .دادند تا در آرامش این مختصر را آماده کنم
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