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 چکیده

ســی برر« عنــوان  اي کــه بــاي منابع کتابخانــهیفی و تحلیلی بر پایهي تحقیق توصنامه پژوهشی است به شیوهاین پایان

فارســی در  با توجه به اهمیّت جمله در دســتور زبــان .فصل تنظیم شده است چهاردر » انواع جمله در گلستان سعدي

 ســتاناین پژوهش انواع جمله از دیدگاه دستورنویسان بزرگ ذکر شده اســت؛ ســپس بــه بررســی انــواع جملــه در گل

ایــن  ایم تا به قدرت نویسندگی سعدي پی ببریم که چگونــه ســعدي افکــار بــزرگ خــود را در قالــبسعدي پرداخته

 يبــر پایــه ت.ها را بیشتر بکــار بــرده اســجمالت ساده بیان کرده است. دیگر اینکه سعدي در گلستان کدام نوع جمله

یم بــه توانیم ببینها و واحدهاي بیانی را میار جملهترین ساختدر آثار سعدي متنوع آنچه در این پژوهش به دست آمد،

، کــه در دانــش هاهاي مختلف جملههاي زبان بهره گرفته است. گونهها و توانمنديي ظرفیتبیان دیگر سعدي از همه

- ن بــه چشــم مــیهاي مختلف در آثار وي فراواشود با غرضمعانی اغلب، با عنوان کالم خبري و انشائی از آن یاد می

ي داشــته تواند در آوردن سخن متناسب و مقتضی حال مخاطب نقش مؤثرخورد. این میزان چیرگی سعدي بر زبان می

ي پایــه ملــهبسامد جمله هاي مرکب در گلستان سعدي فراوان است. بیشتر جمله هاي پیرو در گلستان، براي ج باشد.

ري ســعدي وان است و ایــن امــر بــا روحیــه هــدایتگمفعول واقع شده اند. بسامد جمله هاي شرطی نیز در گلستان فرا

  همخوانی دارد.

  .سعدي، گلستان، دستور زبان، جمله :هاکلیدواژه
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  مقدمه -1-1

 به تا مانده است درازي راه هنوز دوره، هر ادبی و زبانی فکري، مشترك مختصات بررسی وجود با

بررسی  از ناگزیر چنین رازهایی، دریافت برايببریم.  پی ادبی ممتاز آثار اعرانگیش رازهاي و رمز

ه ب قبلی آثار با زبان هنجارهاي از خروج يهنتیج در که هاییتفاوت هستیم، آثار این فردي هايتفاوت

هاي حوزه در گلستان در فردي سبک هاياین ویژگیاست.  زده رقم را فردي سبک و آمدهجودو

 نحوي يهحوز خصوصه ب پژوهش این در. است نهفته و نحوي زبانی موسیقایی، جمله ونی ازگوناگ

  .است گرفته قرار بررسی مورد جمالت به ویژه جمالت شرطی از چگونگی استفاده هم آن گلستان،

فهم و درك قواعد دستوري به ویژه ساختمان فعل و جمله در هر متنی موجب آموزش آسان و 

که از متون زیباي فارسی است  گلستان سعدي؛ بررسی ساختمان فعل و جمله در شوددرست آن می

سازد و طرح مباحث دستوري در قالب عالوه بر یادگیري آسان آن بسیاري از دقایق آن را آشکار می

. در میان می شودجمالت و تعیین نقش نحوي کلمات موجب حل شدن بسیاري از مشکالت دستوري 

ارسی، شناخت ساختمان فعل و جمله، در دستور تاریخی از اهمیّت بسیاري مباحث دستور زبان ف

  برخوردار است؛ بنابراین بررسی مباحث مذکور در متون کالسیک فارسی امري ضروري است.

دیدگاه دستور نویسان انواع جمله از دستور زبان فارسی در این پژوهش  با توجه به اهمّیت جمله در

پردازیم تابه قدرت نویسندگی یسعدي م بررسی انواع جمله در گلستانشود سپس به بزرگ ذکر می

دیگر  سعدي پی ببریم که چگونه سعدي افکار بزرگ خود را در قالب این جمالت ساده بیان کرده است.

  کار برده است.ه را بیشتر ب هاه سعدي در گلستان  کدام نوع جملهک این
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  سؤاالت تحقیق -1-2

  ند نوع جمله وجود دارد؟در دستور زبان فارسی چ .1

  کار رفته در گلستان سعدي به چند نوع تقسیم می شود؟ه جمالت ب .2

  ، مثال و شاهدي درگلستان سعدي وجود دارد؟ آیا براي تمام انواع جمله .3

  اي در گلستان سعدي وجود دارد؟خارج از چهار چوب انواع جمله در دستور زبان فارسی آیا جمله .4

  عدي بسامد باالیی دارند؟ها در گلستان سکدام جمله .5

  

  فرضیات تحقیق -1-3

  توان به وجود انواع جمله در آن پی برد.ي گلستان سعدي میبا مطالعه .1

  ت.بسامد انواع جمالت تأویلی و همچنین جمالت شرطی و تعلیلی در گلستان سعدي  باالس .2

هاي دستور کتاب هاي ذکر شده درالتی خارج از چهارچوب انواع جملهدر گلستان سعدي، جم .3

  وجود دارد.

هایی توان شاهد و نمونهالت ذکر شده دستور زبان فارسی می، براي انواع جمدر گلستان سعدي .4

  یافت.

  .در گلستان سعدي جمالتی با ساختار کهن وجود دارد که امروزه کاربرد ندارد .5

   

  اهداف تحقیق -1-4

رك بهتر متون گذشته از جمله آشنایی دانشجویان با انواع جمله در دستور زبان فارسی جهت د .1

  .گلستان

ذکر شده در دستور پردازیم که خارج از چهارچوب جمالت در این پژوهش به وجود جمالتی می .2

  .زبان فارسی است
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ه داراي بسامد باالیی تفسیري و... در گلستان سعدي ک ، تعلیلی وانواع جمالت تأویلی، شرطی .3

  شود.هستند، بررسی می

  .کنیمو مثالی از گلستان ذکر می ه  شاهدبراي تمام انواع جمل .4

  

  ضرورت تحقیق -1-5

الزم بوده است.  این کتاب همیشه بایسته وان بر نثر امروز پژوهش در زمینه با توجه به تأثیر گلست

بررسی کنیم. باشد تا  جهت درك ودریافت بهتر این کتاب در این پژوهش بر آن شدیم تاجمالت آن را

  هر چه بیشتر و بهتر براي جویندگان آن آشکارتر شود.این الگوي نثر فارسی 

 شد آغاز پنجم قرن در که سبکی اند. دانسته ششم و پنجم قرن ي ادامه را عصر این ادبی نظر از

 نوع سه  .است فارسی فنی نثر اعتالي ،هفتم قرن  .نشست ثمر به هفتم قرن در بالید ششم قرن و در

 هاي کتاب .شد تالیف گران قدري هاي کتاب دوره این در .دارد واجر دو این امتزاج و ساده فنی، نثر،

 به زیبا نثر با گلستان ایرانیان، منثور حافظه ي .شود می نوشته فنی نثر به که تاریخ همچون علمی نیمه

 ي شیوه چند هر .نیست حاکم خاص سبکی دوره این در شد گفته که طور همان.است درآمده نگارش

 نگارش به نیز سبک دو این ي میانه هاي نثر .دارد رواج همچنان ساده نثر اما دارد، گرم تر بازاري فنی

 هاي ویژگی از تعدادي . دارند را خود خاص هاي ویژگی دوره این بر حاکم هاي روش.آیند می در

  .آنها بر حاکم روابط و ها واژه ساخت چگونگی یعنی است؛ زبان دستور به مربوط هرذنوشته سبکی

نیز  او خود حیات زمان در انسان یک زبان حتی است، تحول حال در همیشه سانان زبان

فنی  نثر ادامه هفتم قرن فنی نثر چند هر که است آن بر نگارنده اعتقاد .بود خواهد تحوالت دستخوش

 .است زبان کاربرد به مربوط ها ویژگی این از تعدادي .دارد را خود خاص هاي ویژگی اما است، ششم

تغییر  دستخوش ها کاربرد و روابط برخی اما است، نیافته چندانی ریتغی جمله کلی ساخت المث شاید

 و اهمیت تفاصیل این با .سازند ممتاز ها دوره دیگر نثر از را هفتم قرن نثر توانند می که اند بوده
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 این رد که اثري .نماید ذهن نمی از دور ادبی ي دوره یک از خاص هایی ویژگی به پرداختن ضرورت

 نگارش سبک نظر از هم کتاب است. این فارسی ادبیات امهات جزء داریم را آن بررسی قصد پژوهش

 بوده توجه و اقبال مورد ابتدا همان از سعدي، است.گلستان فراوان اهمیت داراي موضوع نظر از هم و

  است و الزم است پژوهشی ارزنده در خصوص آن صورت گیرد.

  

  قي تحقیپیشینه -1-6

هاي دستور مطالبی به اجمال نوشته شده است و همچنین مورد موضوع این  پژوهش در کتاب در

  .ایی مربوط به جمله نوشته شده استهی نیز در مورد  انواع جمله و بحثمقاالت

است. پور رد جمالت تاویلی دارد دستور خیامهاي دستور که بحث مفصلی در مواز جمله کتاب

  :بر شش قسم است و ست که به مفرد تأویل شودي تأویلی جمله ایجمله«

  جمله ي موول به مصدر اصلی -الف

  جمله ي مؤول به مصدر بدلی -ب

  جمله مؤول به صفت اصلی -ج

  جمله ي مؤول به صفت بدلی - د

  ي مؤول قیديجمله - ه

  ).142- 3: 1372پور: (خیام». جمله ي موول بدل از مؤول - و

هاي مرکب مرکب بیان شده است و همچنین جملهد جمالت در دستور ارژنگ بحث مفصلی در مور

م از ترکیب دو هایی است که دست کهاي مرکب جملهجمله«. اي را نیز توضیح داده استچند جمله

شود. هر یک از ساخته می زیرا، اگر ... که، :ي ساده به کمک یکی از پیوندهاي وابستگی مانندجمله

 1387(ارژنگ: » شونداند، فرا کرد نامیده میمرکب به کار رفتهي هایی که در ساختار جملهجمله

:194.(  
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  دام داراي زیر  ـــــر کـــاست که هدر دستور مشکور بیش از شانزده نوع جمله توضیح داده شده 

اي اسمی ي بزرگ جملهجمله"کوچک است. ي بزرگ وایی است. یکی از این جمالت، جملههمجموعه

 "دل نشاید بست"ي فعلی ریتی دل در او نشاید بست. جمله: وجود عاه باشد مثالاست که مسند آن جمل

ي بزرگ مسند واقع اي است که براي جمله، و آن جملهي کوچکت براي وجود عاریتی. جملهمسند اس

 (مشکور:». گنجشگ هزارش یک من است« :يجمله در »هزارش یک من است« شده باشد. مانند:

1368 :250.(  

ها هایی که مسند آنجمله - 1امروز عبارتند از :  فعل در آثار قدیم وي اسمی و بیجمله اقسام«

 - 5زمت  هایی با واو مالجمله - 4هایی با واو استبعاد  جمله - 3دعا و نفرین   - 2لی است. صفت تفضی

والفقار علی ي یکدیگرند مانند: خالف راه صواب است ذد و قرینهمواردي که دو جمله با هم تناسب دارن

         .)21: 1353 :(فرشیدورد». کام در نیام وزبان سعدي در

  کند:ونه بیان میگانواع جمله را اینبندي دیگري ي دیگر با تقسیمدر مقاله

گسترده، مرکب، پیوسته و بسیط .اجزاي جمله هاي بسیط عادي ، مسندالیه +  ،ي فشردهجمله«

  ). 251 - 283، 1355 ورد،:(فرشید."عل+فعل یا گروه فعلی استوابسته ف

همچنین در مورد جمله و جمالت مرتب توضیح می دهد و در مورد جمله  واره ها و انواع آن 

اسمی. جمله واره هاي اسمی نیز  - 2وصفی  -1پیروهاي توضیحی بر دو قسم اند: "کند.مطالبی بیان می

توضیحی وصفی یا پیرو وصفی که تاویل الیهی ، بدلی وتفسیري. پیروهاي خود بر چند قسم اند: مضاف

 "یعنی کاله خریده شده زیبا بود الهی که خریدم زیبا بود، به صفت یا گروه وصفی  شود مانند ک

  )12: 1360، (فرشیدورد

  

  روش اجراي پژوهش -1-8
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تحقیق و اسنادي است. پس از بیان مسأله و مشخص کردن  -اياین پژوهش به صورت کتابخانه

تحلیل و  آوري مطالب وگیرد بعد از این مرحله جمعبرداري از منابع صورت میبه آن، فیشمنابع مربوط 

شود تا از انتخاب می شود و جمالتی  به عنوان مثال و شاهد از کتاب گلستانتوضیح مطالب پرداخته می

د بحث دیدگاه صاحب نظران به موضوع پرداخته شود پس از این مرحله به دیدگاه کلی در موضوع مور

  از طریق مستندات مورد نظر ، گام بعدي این پژوهش است.
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  فصل دوم

  مبانی نظري تحقیق
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  دستور -2-1

شناسی است ومانند زبان وزبان شناسی داراي دستور زبان یکی از سه شعبه ي مهم زبان 

تن وتعلیم هاي متعددي است. نویسندگان دستورهاي کهن آن را فن درست گفتن ودرست نوشتعریف

تولیدي  آن را توصیف بالقوه ي  زبان در تولید  و فهم   –زبان می خوانند پیروان زبان شناسی تبدیلی 

توان گفت دستور بحثی است از زبان شناسی که در باره ي ساخت آوائی دانند. میجمله هاي بیشمار می

توان در فراگرفتن زبان نیز بهره کند. از دستور و زبان شناسی میوصرفی ونحوي ومعنائی زبان بحث می

  ) 30: 1387گرفت. (فرشید ورد ،

طرف افرادي که  گوید:  در باره ي دستور دو نوع مبالغه می شود یکی ازفرشیدورد همچنین می

کسانی که آن را فن درست گفتن ودرست نوشتن  ي فایده می دانند ودیگر به وسیله بیآن را علمی 

  )20نویسی می پندارند( همان: وپایه ي زبان آموزي ودرست 

مجموعه اي از قواعد سازنده که  ي دستور زبان فرضیه اي است صریح و صوري درباره

سخنگویان به طور ناخود آگاه از آن اطالع دارند . مطابق با نظر دستور نویسان سنتی و دستور تجویزي 

ر زبانی درست و بی غلط سخن تواند دآنها دستور زبان یعنی علم قوانینی که مطابق آنها شخص می

  ). 157: 1387بگوید و بنویسد ( مدرسی، 

وحیدیان کامیار نیز معتقد است: آموختن دستور هر زبان آگاهی علمی به آن زبان است این آگاهی 

کردهایی از قبیل استفاده ي مناسب و منطقی از  کردهاي درست زبانی است؛ عمل منشا بسیاري از عمل

ار سازمان دهنده ي فکر وذهن آموزش درست زبان هاي بیگانه و توفیق در برقراري زبان به عنوان ابز
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ارتباط گفتاري ونوشتاري مسلمًا آنکه زبان را بهتر می شناسد بهتر می تواند از آن استفاده کند.(وحیدیان 

  )2: 1388کامیار 

داست که زبان زبان شناسان تعاریف متفاوتی از دستور به دست داده اند چنانچه سوسور معتق

شناسی همزمانی را که توصیف جنبه هاي مختلف زبان در یک مقطع خاص زمانی است می توان دستور 

نامید برخی از زبان شناسان می گویند شبکه اي از قواعد که به طور دقیق قابل توصیف هستند وقتی به 

ان خوانده می شوند پاره اي طور مکرر به کار گرفته شوند و همه جمالت زبان را تولید کنند دستور زب

دیگر دستور را آن قسمت از جنبه صوري زبان می دانند که در آن طبقات بسته عمل می کنند . طبقات 

بسته که شماره عناصر آن محدود و معین است دستگاه هاي دستوري را در بر می گیرند و انتخاب را در 

کته ضروري است که سخنگوي هر زبانی دستور مفهوم زبان شناسی ممکن می سازند. در اینجا ذکر این ن

  )159: 1387( مدرسی،خود را به طور نا آگاه از کودکی می آموزد. 

این دانش نا آگاه به سخنگوي زبان امکان می دهد که عالوه بر تولید و درك جمله هاي زبان نا 

انی دریابد . یا اگر هایی که مربوط به زبان هاي دیگر است نیز به آسآشنایی خود را نسبت به جمله

گفتاري را بشنود که با صورت هاي عادي زبان سازگار نباشد نادرستی آن را به سادگی تشخیص دهد به 

هاي یعنی دانش نا آگاه سخنگو و جنبه همین دلیل موضوع اصلی دستور توصیفی بررسی توانش زبانی

زبانی قرار نی تحت تاثیر عوامل غیرن کنش زبامختلف آن است در اینجا باید این نکته را افزود که چو

می گیرد و اغلب دچار نابسامانی می شود به همین سبب براي دست یافتن به قواعد زیر بنایی زبان باید 

  .     ن را توصیف توانش اهل زبان گویندتوانش زبان را توصیف کرد از این روست که این دستور زبا

توصیف نظام مند دانش زبانی است از این شناختی توانش و ور هم حاصل پژوهش زباندست

دیدگاه گستره معنی واژه دستور زبان بیش از توصیف صرف قواعدي نحو است که واژه ها را براي ایجاد 

آواها و معانی و  ي جمله ها به هم پیوند می دهند. زیرا دستور زبان توصیف دانش سخنگو در باره

  .چنین نحو استهم
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دیدگاه توصیفی مبتنی باشد باید از دستور زبان هاي تجویزي که در  هر دستور زبانی که بر این

تالش براي ایجاد تحول و دگرگون کردن کاربرد هاي واقعی زبان طراحی شده و مورد استناد قرار گرفته 

  )160: 1387( مدرسی،اند متمایز شود. 

 آوایی. عمل  از این منظر دستور زبان سه بخش عمده دارد: بخش معنایی، بخش نحوي و بخش

کرد این سه بخش به این صورت است که قواعد نحوي مجموعه نامحدودي از ساخت هاي نحوي را 

تولید می کنند که از طریق قواعد معنایی به هر یک معنایی داده می شود و از طریق قواعد واجی براي هر 

  یک ساخت آوایی تعیین می شود . 

 ي به طور کلی دستگاه آوایی اجزاي گفتار و نحوه زبان شناسی توصیف گرا در بررسی یک زبان

قرار گرفتن واژه ها را در جمله هاي آن زبان مورد توجه قرار می دهد باید توجه داشت که یکی از اصلی 

سی جنبه ها و مسایل گوناگونی رترین اهداف زبان شناسی بررسی و توصیف زبان است این موضوع بر

ین که زبان از چه بخش هاي عمده اي تشکیل می یابد و عناصر و روابط را نیز در بر می گیرد از جمله ا

چیست و انسان چگونه  نها کدام است و ویژگی هاي زبانمربوط به هر بخش و روابط موجود میان آ

  زبان فرا می گیرد و بسیاري دیگر.

ژه ها با این حال یکی از عمده ترین هدف هاي زبان شناسی بررسی و توصیف چگونگی پیوند وا

براي پدید آوردن جمله هاي بی شمار در هر زبان است . به این بخش از بررسی و توصیف علمی 

دستور زبان و یا به اصطالح دقیق نحو گفته اند از این دید دستور زبان به معنی خاص به بررسی ساخت 

دستور زبان به می پردازد . اما همچنان که اشارت رفت   Constitucntsهاي دستوري یا سازه هاي آن

آوایی و معنایی زبان را در بر می گیرد که روابط بسیار نزدیک  ،مفهوم زبان شناسی آن سه بخش نحوي

  دارند .

چامسکی می گوید هر فرد انسان دستور زبان خاص خود را دارد که ممکن است در طول زمان 

همین دلیل به سه نوع دستور زبان  تحول یابد و یا نسبت به دستور زبان افراد دیگر از جهاتی فرق کند به
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اعتقاد دارد دستور زبان کودك دستور زبانی که زبان شناسان بر اثر تحقیق و تجربه تنظیم می کند و 

قرار باشد دستور زبان بتواند  اگر دستوري که بزرگساالن از زبان در ذهن خود دارند . وي معتقد است که

به خوبی از عهده توصیف واقعیات زبانی بر آید و بتواند روابط بین جمله هاي زبان را توجیه کند این 

کافی نخواهد بود که تنها به بیان نشانه ها و پیوستگی آشکار و عینی بسنده کند باید به روابط نهفته اي 

د توجه کند از این رو براي هر جمله معتقد به دو سطح ژرف که در زیر بناي جمله هاي عینی وجود دار

  ساخت و رو ساخت می شود.

زبانشناسان  ي سخن آخر آن که دستور زبان وسیله اي است که حقایق ذهنی سخنگویان را درباره

زبان خود می دانند وظیفه ي نشان دهد یعنی آنچه را که آنان احساس می کنند به طور ناخود آگاه درباره 

خواهد دستور این است که واقعیت هاي زبان را آن چنان که هست، نه آنچنان که وي می ي نویسنده

هاي زبانی، ها را به این دلیل که ممکن است مخالف سنتاي از واقعیتباشدـ توصیف کند و پاره

  ).160ـ 158: 1387( مدرسی،.شناسی و یا حتی مخالف منطق باشد کتمان نکندزبان

  

  ي دستور نویسی براي زبان فارسیهنپیشی -2-2

پیش از این گذشتگان ما آموزش دستور زبان را براي کسانی الزم می دانستند که بخواهند زبانی را 

به عنوان زبان دوم بیاموزند بنابراین کم تر اتفاق می افتاد که اهل یک زبان به تالیف و آموزش دستور 

ي تدوین لغت نامه هم صادق است مثال اگر فهرست مولفان همان زبان اقدام کنند. این قاعده درباره 

لغت نامه ها و کتاب هاي صرف و نحو عربی را مرور کنیم در می یابیم که اغلب این مولفان غیر عرب 

بوده اند این نظریه درباره ي دستور نویسی براي زبان فارسی هم صدق می کند زیرا دستورهاي اولیه 

زبان نوشته اند از سویی نفوذ زبان عربی در بین گویندگان فارسی زبان آنان را فارسی را افراد غیر فارسی 

 از توجه به زبان فارسی و تدوین دستور این زبان منصرف کرد. 

   از پس و قیس شمس از المعجم اند،کرده مطرح را دستوري مباحث که هاییکتاب ترینقدیم از
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نحوي به  ابوحیان از دیگر و »اللسان حبلۀ فی االنسان حلیۀ«نام  مهنّا به ابن از اي استگمشده کتاب آن

 آراي انجمن و قاطع برهان ، جهانگیري : مثل هایی فرهنگ در و » الفرس لسان فی الخرس منطق « نام

  هند. در است، جامع بسیار ناصري که

 هاي دستور و عربی ونحو صرف ي شیوه به فارسی دستور عادي کتاب نوشتن 13 قرن از 

 نحو و ایروانی، صرف القاسم ابی بن عبدالکریم فارسی: نحو و صرف قواعد: جمله از شد؛ گی آغازفرن

االنصاري. دستور سخن از  الرحیم عبد بن مسعود :الصبیان کرمانی، تنبیه خان کریم محمد حاج :فارسی

 لسان :دد.دیگرگرگزاري صرف و نحو فارسی به دستور به این کتاب باز میمیرزا حبیب اصفهانی که نام

 اکبر علی از آموز زبان ي نامه .ق 1317 سال ، بمبئی چاپ ، طالقانی محمد بن حسن میرزا از العجم

 ، رامپوري خان اغنی نجم از االدب نهج  .کرده هم در را عربی و فارسی قواعد که االطبا ناظم خان

 و حبیب میرزا کار ي دنباله که یبقر العظیم عبد از فارسی زبان دستور . عربی از تقلید به لکهنو چاپ

  قریب). و پنج استاد (بهار،یاسمی،فروزانفر،همایی از فارسی زبان دستور. است آن مکمل

شمیسا درباره این اثر می نویسد:کتاب دستور پنج استاد دستوري است مفید ومخصوصا بعضی از 

ي دستوري است تاریخی فصول آن در مقایسه با فصول دیگر هم امروز هم جلب نظر می کند تاحد

وادبی زیرا نکات سبک شناسانه را هم مطرح کرده است به عبارت دیگر قواعد زبان فارسی قدیم یا زبان 

  )6: 1389( قریب و دیگران،.ادبی هم در آن بیان شده است

 خودش زمان تا دستور بهترین ورد فرشید نظر به که پور خیام الرسول عبد از فارسی زبان دستور

یکی از آثار معتبر دستور کتاب دستور زبان دکتر خیام «گوید: این کتاب مهم می یشان درباره يا .است

پور است که به عنوان یکی از کتاب هاي مرجع درمقطع کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی مورد 

تور زبان توجه واستفاده ي دانشجویان قرار می گیرد این اثر مورد تایید بزرگان قرار گرفته است. دس

که بر اساس معنی وبدون توجه به ساختمان وصورت زبان  فارسی تالیف دکتر عبدالرسول خیام پور با آن

نوشته شده وبا انکه قواعد گونه هاي مختلف زبان در آن با هم مخلوط گردیده وجنبه ي دستوري 
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زبان فارسی نوشته  وتجویزي آن بسیار است به نظر نگارنده بهترین دستوریست که تا زمان خود براي

شده. در این کتاب مطالب تازه و ابداع وابتکار بر خالف بسیاري دیگر از دستور ها فراوان است و جا 

قواعد زبان وادب فارسی جاي گیرد ولی  صف اول دستور نویسان و دارد که مؤلف دانشمند آن در

  )37: 1385(فرشید ورد . »متاسفانه چنانکه باید  حق نویسنده ي وارسته ي آن ادا نشده است

خیام پور در مورد روش خود می گوید:دراین کتاب روش آده لونگ آلمانی به کار برده شده است 

کلی برکنار بماند ومسائل دستوري را شخصا مورد تحقیق ه که می گوید دستور نویس باید از تقلید ب

بر دارد که در دیگر کتب زبان  وتدقیق قرار دهد وبدین جهت این کتاب بعضی نظرها وابتکاراتی را در

  فارسی بی سابقه است.  (مقدمه ي خیامپور )

 از فارسی زبان جامع دستور.همکاران و خانلري دکتر از ها دبیرستان براي فارسی زبان دستور

 .فرخ همایون الرحیم عبد

فارسی  تعداد کتاب هایی که بر اساس آراي زبان شناسی تالیف شده باشد و بتوان نام دستور زبان

  بر آن نهاد محدود است . در زیر به این کتاب ها اشاره می شود :

اول  دستور زبان فارسی اثر پرویز ناتل خانلري این کتاب ابتدا به منظور تعلیم و تدریس در دوره ي -1

دبیرستان فراهم شده بود . سپس بخش هاي دیگري بر آن افزوده شد و به صورت مستقل چندین 

اثر سترگ و به جاي ماندنی دیگر خانلري تاریخ زبان فارسی است که تنها  بار به چاپ رسید .

دستور تاریخی زبان فارسی به حساب می آید .اگر چه نویسنده ي آن در زمان حیات موفق به اتمام 

 کار خود نشد.

چاپ شد . مولف این کتاب یکی از  1348دستور امروز اثر خسرو فرشیدورد این کتاب در سال  -2

دستور «ند کتاب ن و فعال ترین محققان در حوزه ي صرف و نحو زبان فارسی است هر چپرکارتری

ن در مجالت ادبی این تحقیقات متعدد و دقیق نویسنده ي آ بیش از یک بار چاپ نشد است» امروز 

 نماي بسیاري از محققان جوان بوده است .چند دهه راه
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ه ب1348اطنی این اثر نخستین بار در سال توصیف ساختمان دستوري زبان فارسی اثر محمد رضا ب -3

این اولین دستور ساختمان زبان فارسی است که «. مولف در مقدمه ي کتاب می گوید  چاپ رسید

با اسلوب نوین زبان شناسی عرضه می شود . در این پژوهش سعی شده روابط ساختمانی زبان 

 ».ی خودداري شود فارسی توصیف شود و حتی المقدور از توسل به مالك هاي معنای

 1362صفحه در سال  645 الیف احمد شفاهی درمبانی علمی دستور زبان فارسی تکتاب  -4

اثر خود را به دو بخش ،مولف  سخن منتشر شده بود. اما مطالب آن قبال در مجله ي چاپ شد

 صرف و نحو تقسیم کرده و عمده ي نظریات تازه ي خود را در بخش نحو کتاب آورده است .

، اثر علی اشرف صادقی و غالمرضا ارژنگ این کتاب در سه جلد براي آموزش دوره ي  دستور -5

:« تدوین شد . در مقدمه ي این اثر می خوانیم  1357فرهنگ و ادب در سال  ي متوسطه ، رشته

زبان شناس فرانسوي است . نخستین » آندره مارتینه » «نقش گرایی«کتاب حاضر بر پایه ي نظریه ي 

این دستور و دستور هاي گذشته این است که در این جا کلمات و عناصر زبان بر  تفاوت میان

اساس نقش خود تعریف شده اند در صورتی که در کتاب هاي سابق تعریف منحصرا مبتنی بر معنی 

به عنوان یک دستگاه مستقل در محدوده ي خود آن تعریف و  فاوت دوم در این است کهاست . ت

خارج و مقوالت آن آمیخته نشده است در حالی در دستور هاي سابق زبان و  بررسی شده و با عالم

عالم خارج به شکل جدایی ناپذیري در هم آمیخته اند . تفاوت سوم میان این کتاب و دستور هاي 

قدیم در این است که در این کتاب به شیوه ي زبان شناسان ، توجه اصلی به نحو و ساختمان جمله 

حث کتاب ساختمان جمله ساده یعنی کوچک ترین واحد ارتباطی زبان قرار داده بوده و نخستین مب

شده در حالی که در کتب سابق توجه اصلی به صرف و ساختمان کلمه بوده که نسبت به نحو جنبه 

 ي فرعی و ثانوي دارد .

ین دستور زبان فارسی بر پایه ي نظریه ي گشتاري اثر مهدي مشکوه الدینی تاریخ چاپ اول ا   -6

 است. 1366کتاب سال 
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دستور زبان فارسی و دستور زبان عامه هر دو اثر دکتر تقی وحیدیان کامیار . دستور زبان فارسی  با  -7

: کتاب حاضر براي ه استهمکاري غالمرضا عمرانی نوشته شده است .در مقدمه ي این کتاب آمد

ن منبع اصلی درس دستور زبان دانشجویان رشته ي زبان وادبیات فارسی در مقطع کارشناسی به عنوا

فارسی تدوین شده است .  روش این دستور علمی وتوصیفی است نه تجویزي وفقط گونه ي نثر 

  )4-5: 1389فارسی نوشتاري معیارکتاب هاي درسی امروز را بررسی می کند. (کامیار،

ی صرفا زبان از بین کتاب هاي دستور که در این گروه به آن پرداختیم مورد سوم و ششم تحقیقات

شناسانه هستند و مورد اول کم ترین تاثیر را از زبان شناسی پذیرفته است . مورد دوم و چهارم دستور 

زبان فارسی از دیدگاهی زبان شناسانه هستند و سر انجام مورد پنچم تالیفی با دو دیدگاه و تقریبا 

ایران و یا خارج از ایران براي زبان  ناهمگون. و آخرین نکته این که بسیاري از دستورهایی که اخیرا در

  فارسی تالیف می شوند از آراي زبان شناسان بهره ي فراوانی می برند .

  

  جمله و انواع آن -2-3

براي بیان مقصود، کلمه یا کلماتی به کار می بریم که به آن جمله می گوییم. در حقیقت گوینده و 

  می کند.    نویسنده هدف و مقصود خود را در قالب جمله بیان

، نظم، فعل، ارتباط با جمالت ، از حیث ساختمانهاي مختلف مانند: طرز بیانیدگاهجمله از د

ود. براي پرهیز از تکرار و   شن پیام ومفهوم مستقل... بررسی میذکر یا حذف واز لحاظ داشت ،دیگر

  داده ایم.   ي مطلب موارد مشابه را دریک گروه قراراطاله

ن واحد گفتار است کلمه یا گروهی از کلمات سازمان یافته است که مطلب جمله کوچک تری«

واحد واقعی زبان جمله است نه کلمه در دستورهاي ) «68: 1387(ارژنگ؛ ». واحدي را می رساند

و امثال آن به تفضیل صحبت می شود در حالیکه درباره اشتقاق سنتی درباره ي ساخت کلمه و راه هاي 

قیت جمله ي نامحدود زبان را به عهده داردسخنی گفته نمی شود یا به کوتاهی از آن ي نحو زبان که خال
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هرگاه چند کلمه با یکدیگر مرکب شوند و میان آن ها اسناد ) «19: 1377(باطنی؛ ». بحث می شود

باشد آن را جمله (گفتار) گویند و در صورتی که جمله چنان باشد که براي شنونده مفید باشد و اگر 

ي تام نماند. (پنج استاد یا جمله » سخن«ده خاموش شود شنونده در انتظار نماند آن را کالم و گوین

1389 :261   (  

جمله را از حیث طرز بیان و چگونگی رساندن پیام می توان چهاردسته کرد: خبري، پرسشی، «

 يقیم). (احمدعاطفی، امري. از حیث نظم دو گونه است. دستورمند (مستقیم)، نادستورمند (غیرمست

جمله از حیث فعل سه نوع است: جمله ي فعلی، جمله ي اسنادي، ) «197-8: 1385گیوي، انوري؛ 

  ).     200: 1385گیوي، انوري: احمدي (» جمله ي بی فعل

از حیث ) «20: 1385(گیوي، انوري:  "جمله از حیث ساختمان دو گونه است: ساده، مرکب«

  )204(همان: » و گونه است: جمله ي مستقل یا کامل، جمله ي ناقصداشتن پیام و مفهوم مستقل نیز د

جمله هاي  -3مختلط  - 2ساده  -1«جمله در دستورزبان ابوالقاسمی در سه دسته جاي می شود 

  )381: 1374(ابوالقاسمی؛ )مرکب 

  :جمله ربطی توضیحی (جمله هاي موصولی)

ط وابستگی که می آیند و به رب جمله هاي ربطی توضیحی جمله هایی هستند که بعد از حرف

وابسته پسین گروه اسمی نکته یا توضیحی را به گروه اسمی می افزایند و آن را توصیف می منزله ي 

این نکته یا توضیح را می توان با صفت یا بدل یا مضاف الیه بیان کرد به عبارت دیگر فعل این نوع  د،کنن

مضاف الیه یا متمم اسم است مانند برادرت که احمد باشد جمله ها قابل تاویل به صفت یا بدل هسته یا 

گل ها شکفته می شود به هنگام از راه رسیدن بهار گل ها  ،هنگامی که بهار از راه می رسد .برادرت احمد

  شکفته می شوند .

که+جمله اصلی با آن که چنین  ها چنین است گروه اسمی +(ي نکره) +ساختمان این جمله

آن توضیح می دهند قرار می گیرند اما می  ي ر معمول بعد از اسم یا ضمیري که دربارههایی به طوجمله
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. فرزانه کتابی را که پر از مطالب مفید بود به من داد .  از فعل جمله ي اصلی نیز واقع شوند توانند پس

هاي ربطی  بنابر آنچه که گفته شد فعل جمله .فرزانه کتابی را به من داد که پر از مطالب مفید بود

  توضیحی قابل تاویل به صفت با مضاف الیه یا بدل هسته و یا متتم اسم می شوند .

  صفت :

  دختري که کتاب می خواند دانشجو است دختر کتاب خوان دانشجو است 

  مضاف الیه(مصدر):

اگر هسته اسم زمان باشد جمله وابسته (پیرو)به مصدر تاویل می شود و در نقش مضاف الیه     

  ه ظاهر می شود .هست

  گاه آن است که به درود کنی زندان را       ماه کنعانی من ، مسند مصر آن تو شد   

  در تاویل جمله اسمی به مضاف الیه گاه آن به درود کردن زندان است .

  بدل :

وابسته مبدل به بدل می شود . فردوسی که شاهنامه را سرود  ي اگر هسته ، اسم خاص باشد جمله

ی در اعتالي فرهنگ ایران برداشت . فردوسی سراینده شاهنامه گام بزرگی در اعتالي فرهنگ ، گام بزرگ

وابسته پسین گروه اسمی ي ایران برداشت . بنابراین جمله واره موصولی جمله واره اي است که به منزله 

  )404: 1387کند( مدرسی،شود و آن را توصیف میظاهر می

سم ، حرف ، صفت ، ضمیر ،  فعل ، قید ، ادوات ، در آمدن آنها به جمله، گفتار و نوشتار پیوستن ا

صورت جمله و رساندن معنی تمام است . جاي اسم در آغاز جمله و جاي فعل در پایان است و دیگر 

. اما پایان  می شوداجزا در میان جمله می آید گاه جمله با صفت و گاه با قید و عدد و ادات شرط آغاز 

ها همه قدر بودي شب قدر بی قدر بودي. ده درویش بر گلیمی بخسبند و دو  ر شبآن فعل است: اگ

پادشاه در اقلیمی نگنجند .صیاد بی روزي در دجله ماهی نگیرد و ماهی بی اجل بر خشک نمییرد .لقمان 

را گفتند حکمت از که آموختی گفت از نابینایان که تا جاي ندانند پاي ننهند .ملک از خردمندان جمال 
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گیرد و دین از پرهیز گاران کمال پذیرد . بربالین تربت یحیی پیامبر علیه السالم معتکف بودم در جامع 

دمشق. تنی چند در صحبت من بودند ظاهر حال ایشان به صالح آراسته جوانی خردمند از فنون فضایل 

گمان خوردن حظی وافر داشت و طبعی نافر. خالف راي صواب است و نقص عهد اوااللباب دارو به 

رحم آوردن بر بدان ستم است بر نیکان. ظالمی را حکایت کنند که هیزم درویشان را خریدي به حیف و 

به خواب  و فرزندي خوبروي یکی از صالحان... . مهمان پیري بودم دردیار بکر که مال فراوان داشت 

  د و زمام اختیار از دست رفته .یکی بر سر راه خفته بو .دید پادشاهی را دربهشت و پارسایی را در دوزخ

  که یک  نام زشتش کند پایمال    بسا نام نیکوي پنجاه سال   

سان و دقیق جمله از دو جهت تعریف شده است معنایی و ساختی . تعریف معنایی جمله چندان آ

ایت و آراء زبان شناسان در این باره از عدم اتفاق و هماهنگی در تعریف جمله حک نیست . مطالعه زبان

ند و شنونده دارد در تعریف مفهومی جمله می توان گفت کالمی است که پیام کاملی را به مخاطب برسا

ر انتظار سخن دیگري براي دریافت کامل پیام نباشد . جمله در زبان فارسی با واژه یا رشته واژه هایی د

، گفت که من استگی کتاب ، دوست همیش –دست خوش  –خداحافظ  –نمود می یابد ؛ مانند : آفرین 

به مطالعه عالقه فراوانی دارد . اما تعریفی شناختی جمله ساده تر از تعریف معنایی آن است و پیچیدگی 

هاي تعریف معنایی را ندارد . تعریف ساختگی جمله چنین است بزرگترین واحد زبانی است که از سازه 

ساختی به واحد هاي زبانی کوچکتر  یا سازه هایی تشکیل می شود و قابل تجزیه روساختی یا ژرف

هاي است . تجزیه ژرف ساختی در جمله هایی است که تنها یک سازه ظاهري دارند و سازه یا سازه

اي) ژرف زنهار (یک سازهآفرین بر تو باد  اي) ژرف ساختنیسازهدرند مانند : آفرین (یکیگر آن مقد

س بر روزهایی که با مطالعه ساختی   افسو زنهار از رفیق بد افسوس (یک سازه اي ) ژرف ساختی

  .نگذشت

اند. ا بنا بر ضرورت یاد شده حذف کرده، ي رهاي اگر، به، را، که، وحذف، گاه فعل است و حرف

است .نمونه حذف: حکما گفته اند توانگري به قناعت به که  سادگی کالم وهدف از این حذف روانی 
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نان جوین خوردن و نشستن به کمر زرین بستن و به خدمت  توانگري به بضاعت . خردمندان گفته اند

مودت اهل صفا چه در روي و چه در قفا  به از عابدي که در سر دارد . دایستادن . عاصیی که دست بردار

  نه چنان از پست عیب گیرند و در پیشت میرند .

هتی به اسمیه و که در اغلب دستورها جمله از ج نکته اي که در باب جمله باید متذکر شد این

متاثر از زبان عربی است زیرا در زبان عربی معموال جمله با فعل شروع می  شود کهمی فعیله تقسیم بندي

شود و در مواردي که با اسم آغاز می شود ، بدان جمله اسمیه گفته می شود . اما در زبان فارسی هیچ 

  الف) شب تاریک بود . شده باشد. ذفجمله اي نیست که با اسم آغاز نشود مگر آنکه رکنی از آن ح

  ب) به درس دستور باید توجه ویژه اي داشته باشید .

جمله الف با اسم  شب  شروع شده است اگر چه فعل جمله الف از نوع ربطی است و در    

جمله ب نیز اسم یا جانشین آن که جمله با آن شروع شده محذوف است .نتیجه آنکه این تقسیم بندي 

ذات زبان فارسی نیست و بسان بسیاري از قواعد زبانی متاثر از زبان عربی است ( براي آگاهی منطبق با 

  ) 1391، بیشتر ، ر،ك ؛ وفایی

  ارکان جمله :

  علی تقسیم می شود . گروه اسمی را نهاد و تجزیه نخستین به دو گروه اسمی و فهر جمله در 

رکن اصلی جمله در زبان فارسی به شمار می گروه فعلی را گزاره می خوانند . نهاد و گزاره دو 

  آید ؛ مانند 

   نشان استقامت و پایدراري است کوه

  (گزاره)  اسمی ( نهاد )          گروه

   شاعران و دانشمندان فراوانی را در دامن پر مهر خود پروانیده است ایران سربلند

  (گزاره )اسمی ( نهاد)          گروه

  کان یا گروه هاي جمله در ساخت ظاهر نشود ؛ مانند گاهی ممکن است یکی از ار
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  سالم اصل جمله من به شما سالم می کنم/ سالم بر شما باد.

  برپا اصل جمله شما بر پا باشید/شوید .

  زنده باد   اصل جمله   آن زنده باد / شما زنده باشید .

ند نمونه هاي زیر :زبان ساده: جمله اي است که در آن تنها یک فعل به کار می رود. مان ي جمله

شتی عالقه زیادي دارد .دست باالي ز زبان هاست. برادرم به ورزش کشناسی ، دانش آگاهی به رمز و را

  دست بسیار است .مومن با قول و عمل شکر نعمت هاي الهی را می گذارد .

  جمله مرکب :

ابسته تشکیل می شود ؛ جمله اي است که در آن بیش از یک فعل به کار می رود و از هسته و و   

  مانند نمونه هاي زیر:

  دستگیر دوستان باشد که  سوگند خورد

  هسته                       وابسته 

  امتحان شروع شده بود .،  وقتی که به دانشگاه رسیدم

  وابسته                                  هسته 

  کسی پوشیده نیست . ، بر این نکته که دستور زبان دانش اندیشه و تامل است

  وابسته                                                            هسته 

 ي جمله ي مرکب حداقل از یک هسته و یک وابسته ساخته می شود که به هسته ي هر جمله   

رکب چند مرکب پایه و به وابسته آن پیرو یا جمله تبعی گفته می شود . البته ممکن است در جمله هاي م

  هسته یا چند وابسته نیز به کار رود ؛ مانند موارد زیر : 

  الف ) جمله هاي مرکب چند هسته اي 

  . تا به باشگاه برود لباسهایش را برداشتو  علی به خانه آمد

  هسته                     وابسته      وابسته 
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  جمله از حیث بیان مفهوم -2-4

  ی و مفهومی که دارد به اقسام زیر تقسیم می شود جمله از حیث نوع بیان و معن   

  خبري ي جمله  -2-4-1

آن است که از انجام یا عدم انجام کاري یا از وجود و عدم وجود حالتی به اثبات و نفی خبر می    

دهد . جمله هاي خبري آهنگ افتان دارند ؛ مانند باران بارید .  آسمان آفتابی است  برآنم که مردم ایران 

  فرهنگ و ادب خویش عشق می ورزند .  من با شما به سفر نمی آیم . به

  پرسشی ي  جمله  -2-4-2

آن است که در آن پرسشی درباره کسی یا چیزي بیان شود و عکس جمله خبري که داراي آهنگ 

؛ رسش واژه هایی همراه استافتان است ، آهنگ این جمله ها با ارتفاع صوت یا خیزان است و اغلب با پ

  انند :م

  آیا حسن از سفر برگشت ؟  چگونه از رودخانه گذشتید ؟   خوب هستید ؟ 

  امري ي  جمله  -2-4-3

جمله اي است که در آن به انجام یا عدم انجام کاري فرمان داده شود . معموال فعل هاي جمله     

زان است ؛ مانند : امري با پیشوندهاي صرفی ب ن و م همراه است . آهنگ جمله هاي امري نیز نسبتا خی

  آهسته برو  آروم باشید  زود بررد  توقف نکن  خود را به هواي نفس مسپارید 

  بگو اي برادر به لطف و خوشی        مکان گفتارهستاکنونت که 

  )15: 1368(یوسفی،

  جمله عاطفی  -2-4-3

وع بیان جمله اي است که در آن عواطف ، احساس ، خشم ، تعجب ، تمنا و اموري از این ن    

شود . جمله هاي عاطفی غالبا به نشانه هایی چون چه عحب کاش چه قدر و ... و عالمت تعجب ! در 
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پایان همراه است . آهنگ این جمله ها با تکیه و تاکید برنشانه ها و امتداد صوت همراه است ؛ مانند : 

  )18: 1391( وفایی،!چه انصافی ! کاش زود رفته بودم ! چه قدر مهربان هستید ! عجب روزگاري 

  شبه جمله  -2-4-4

شبه جمله به آن مقوله زبانی گفته می شود که کارکرد جمله یعنی نهاد و گزاره به صورت      

ناقص یا کامل بی بهره است . از آن جهت که ممکن است نهاد یا گزاره آن محذوف باشد ، ناقص 

  خوانده شده است ؛ مانند 

  الف ) خاموش 

  ب) افسوس 

  ف  ج) ا

  صورت اصلی آنها چنین است : 

  الف ) تو خاموش باش 

  ب) من افسوس می خورم یا افسوس بر این باد 

  ج) اف باد 

  که در الف و ب نهاد و در ج گزاره محذوف است .

  در شبه جمله هاي صوتی نهاد و گزاره به صورت کامل محذوف است 

  وه      مایه شگفتی است 

  هیس   ساکت باش 

  اي ترساندن پخ آوایی بر

  په   آوایی براي شگفتی 

  آ  آوایی براي تنبیه یا تحذیر 
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