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 مقدمه-۱-۱

تصویری در جهت  ی ساده و توان از آنها به عنوان یک رسانه می اری هستند ودنمودارها وسیله های دی

 آموزشی به مباحث کنند و سریع تر می و کار آمدتر نمودارها کار آموزش را .اده کردفآموزش است تسهیل امر

  .دهند ی تصویری می جنبه

برای نشان  نیزو کتاب های زبان فارسی برای توصیف گروه های اسمی  رد از این نمودار» نمودار درختی: 

مقوله  و درختی نظام مند بودن جمله ها مودارن .است ههای اصلی جمله های ساده استفاده شد دادن سازه

 .دهد منسجم ارائه میاطالعات دستوری را به صورت  دهد و نشان می صویریت های دستوری را به طور عینی و

محل انشعاب طبیعی آن ها و نیز محل گره  وه های اسمی ورگ مودارها نوع سازه های دستوری جمله ها وین نا

  .(۱29-4 :۱939 ،)عمرانی «دهند  اتصال آن ها را نشان می و

جمله هر . توان ایجادکرد نیاز میمتنوعی را براساس  و شکل های متعدد حاالت متفاوت این نمودار از»

درختی  توان روابط درونی اجزای آن را با نمودار می، گوناگون داشته باشد یا انشعاب های مقدار پیچیده باشد

 .گویند نمودار درختی می، نند استبه یک درخت وارونه ما نآن جهت که انشعابات آ را از این شکل .نشان داد

پیچیدگی  ،پی درپی راس درخت قرار گیرد وبا انشعاب های آن است که جمله در کوشش بر درختی دارونم در

به هر  .ساده ترین آن ها هستند، برای اهداف آموزشی ها به ویژهبهترین نمودار .ین گردداجزای آن توجیه وتب

 .است تر به همان میزان مطلوب ،باشد تر آن ساده رسم نمودار و وقدرت تجسم انعطاف میزان قابلیت

هرقدر مطالب . پیکانی هستند بیشتر درختی و، ندشو تجسم مطالب دستوری برگزیده می نمودارهایی که برای

  .(۱۱8-3 ،)همان «آن انبوه تر خواهد بود برگ و شاخ ،باشد نمودار درختی گسترده
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این  .معانی ابیات است کلیدی در دریافت نقش های نحوی جمالت و درختی از مباحث ارزنده و نمودار

به  راجمله یا گروه ی ساختمان تشکیل دهنده اجزای روابط و نقش یلی روشن ازلتح شرح و تواند می نمودار

  .اهمیت است کمال از این حیث حائز نمایش بگذارد و

 فراوان تاثیر یانذهن دانشجو جمله ها در تثبیت نقش های نحوی کلمات و تقویت و دردرختی  نمودار

دقیق  له مراتبی آن را به طورسطوح سلس و اکه روابط درونی اجز این نمودار باید به گونه ای رسم شود .دردا

  .نشان دهد

معانی ابیات  تحلیل دقیق ساختمان گروه اسمی جمله ها و ی مناسبی برای شناخت و ختی وسیلهرنمودار د

  .می کند بیان اشکارآرا  نقش هر جزء و ای و نهادی لت گزاره است که روابط اجزای حا

 های اسمی تواند گروه بلکه می آید اسمی ساده بر میتحلیل گروه های  ی نمودار درختی نه تنها ازعهده 

  .های گوناگون را نیز تحلیل کند پیچیده با انشعاب غامض و

 چون جمله سخنی است که دارای دو بخش نهاد وگزاره و گیرد جمله قرار می ،درختی در راس نمودار 

گزاره با ترسیم  ت مربوط به نهاد وقامتعلّ و گیرد گزاره قرار می در طرف دیگر در یک طرف آن نهاد و ،است

  .آموزش داده می شود انشجویانمودار درختی برای ددقیق ن

 

 لهبیان مسأ -۱-2

 ،مشکور) «آموزد می را به ما درست نوشتن و علمی است که درست گفتن» دستور زبان فارسی: 

۱968:۱2).  

های ساده ای که  جمله .ه باشدیک فعل به کار رفت در آن بیش از جمله ای است که» مرکب: ی جمله 

ی  :جملهدو گونه اند وابستگی یکی بر دیگری بر از حیث استقالل معنی و، دهند ی مرکب را تشکیل می جمله

  .پیروی  جمله ،پایه

نویسنده  اصلی گوینده و آید و غالباً منظور جمله مرکب می است که در ای ی ساده جمله ی پایه: جمله-۱

  .نیست به مصدر یا صفت تاویل قابل را در بردارد و
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پیرو آن  وابسته و آید و ی پایه می ی مرکب همراه جمله جمله ی ساده ای است که در جمله ی پیرو: جمله-2

 .افزاید ی پایه می آن را به مفهوم جمله جز نتیجه و زمان و علت و یعنی مفهومی را از قبیل شرط و .است

 .کند معنی آن را کامل می، ی پایه که جمله ناقصی است ی جمله و خود معنی کاملی ندارد، ی پیرو جمله

  .(212-9: ۱974،)گیوی وانوری «یا صفت است قابل تاویل به مصدرپیرو  ی جمله

 فراکرد را، برای تکمیل معنی به عبارت دیگر نیاز دارند م نیست وتما عبارت هایی که معنی آنها» 

از یک  قسمتی معنی کاملی ندارند و اما ،ون یک فعل گرد آمده اندکلماتی که پیرام یعنی مجموع؛ خوانیم می

 شامل دو یا چند این گونه جمله ها را که ،رسانند را می که پیام کاملی شوند ی بزرگ تر شمرده می جمله

  .(۱97: ۱979 ،خانلری )ناتل «خوانیم ی مرکب می جمله ،فراکرد هستند

به  ی مرکب جمله هنگام تاویل .ی پیرو هستند جمله جانشین پایه ی گاهی درجمله آن و های این کلمه»

وعهده دار  صورت مصدری پیرو به جای آن می نشیند و شود ی پایه حدف می از جمله، آن این و، ساده ی جمله

 ؛نیست، جمله ای که بعد از آن آمده همان جانشین آن مثل همین و ولی گاهی این و. شود یک نقش اصلی می

، )ارژنگ «گیرد می آن قرار از بعد، صورت تاویل یافته پیرو و کند چیزی واقعی اشاره می یا کار یابلکه به شخص 

۱974 :۱55).  

مورد  در ،ن فارسی استر ردیف کم نظیرترین دستورهای زباکه ددر دستور زبان فارسی استاد خیام پور 

کنیم؟  مفرد تأویل می را به وال چرا جملها » دهند: استاد به دو سوال مفروض پاسخ می، تاویل جمله های مرکب

» ی کوتاه به جای جمله چرا از اول مفرد نمی آوریم و، را به مفرد برگردانیم وقتی که قرار است جمله ثانیاً:

 را بکار می بریم؟«رفت که شما نخواهید می دانستم» جمله ی مرکب طوالنی«را می دانستم نرفتن شما

وقتی این بیت  به اجمال بیان کنم: ربط تاویلی جود حرفانتقال خود را به ول باید کیفیت درجواب سوال او

 (:79معروف شیخ سعدی را )

 به درآید ی شکرش کز عهده     زبان که برآید از دست و

در  یعلفا هراًولی ظا ؛باید فاعل آن را پیدا کنمدیدم ابتدا  ،رسیدم «برآید »چون به فعل  ،کردم ترکیب می

مشکالت  الحلّکه  با توجه به معنی .چ یک از کلمات مذکور نمی توانست فاعل این فعل باشدهی نبود و کار

آن است که در  اما جواب سوال دوم. اعل در حقیقت همان مصراع دوم استدریافتم که ف، است عمل ترکیب
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توان  نی نمیی طوال آن را جز با آوردن جمله زمان نرفتن معین نیست و ،ویل استی کوتاه که حاصل تا ملهج

اگر منظور  است و زمان آیندهدر دهد که مقصود نرفتن  ل مذکور نشان میی مووّ چنان که جمله ،تعیین کرد

 گوییم  می»  زمان حال باشد راگ و «می دانستم که شما نرفته اید» گوییم مثال می ،در زمان گذشته باشد نرفتن

  .(۱۱4-5 :۱986 ،)خیام پور «دانستم که شما نمی روید می

  یا اصلی است ،صفت ها و هاتاویل به صفت وهر کدام از این مصدر و تاویل به مصدر :تاویل بر دو قسم است

که آن مشروط بر ،شدبا همان همین و ،آن ،بدل از این ،ویلاز مصدر بدلی آن است که تا نظورم .یا بدلی

 همسان و از درک دو موضوع ریزناگ ،در تاویل جمله های مرکب به مصدر یا صفت .دنیبدون موصوف بیا

 به شرط، غایت تا ،تا زمان، به علت، برای :ا حروفی از قبیلیتاویلی که می کنیم حرف  اگر در .ناهمسان هستیم

با . نکنیم تاویل ما همسان خواهد بود ان واگر حرف یا حروفی اضافهستاویل ما ناهم ،اضافه کنیم و در صورت

م و متمّ شرطی متمّم غایی و متمّم ،زمانی متمّم ،علّی متمّم ،یر صریحدر نقش های مفعول غ ،این توضیح

 ..صفت و ،مسند ،مسندا لیه ،مفعول صریح ،نقش های نحوی دیگر از جمله فاعل رهمسان و دتاویل ما نا تقابلی،

برای آشنایی  ،یا صفت است راینک که دانستیم جمله مرکب قابل تاویل به مصد .تاویل ما همسان است

 ،له های مرکبهمراه با توضیح این نوع جم ،چهار فراکردی سه و ،ب دوکبا هریک از جمله های مر انندگانخو

آسان  نیز برای تعجیل در یادگیری و های مرکب آشنا شوند خوانندگان با این نوع جملهتا  آوریم مثال هایی می

  .کنیم می تعیین و ترسیم درختی روی نمودار ها را بر آن ،نقش های نحوی کلمات

وابسته  به عنوان یک پیرو و یک پایه به عنوان هسته از مله ای است کهج :ی مرکب دو فراکردی جمله 

مصراع دوم  در و نیمی دیگر درمصراع اول ،آن دو نیمی از یا پیرو درمصراع اول یا دوم خواه پایه یا، شود می تشکیل

  .شود استفاده می دار درختیاین منظور از نمو برای .باشد

  (.۳، ب۱5۱: ۱977 ،حافظ) که عنان دل شیدا به لب شیرین داد    طمع ببریدم همان روز ز فرهاد من

 پیرو :عنان دل شیدا به لب شیرین داد   ز فرهاد طمع ببریدم : من همان روزپایه

  .فرهاد طمع ببریدم ادن )مضاف الیهی ( زد : من همان روز عنان دل شیدا به لب شیرینتأویل

  .گزاره ای ،همسان ،مضاف الیهی ،تأویل به مصدر اصلی ،بط تأویلیحرف ر :که
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 رفع پیرو همراهی پایه با در این و دارد نیاز برای کامل شدن معنایش به مضاف الیه ازیر؛ دارد نقص عرضی پایه

 .شود می

 

 ی مرکب دو فراکردی یک جمله

گوینده را  ست که یکی از فراکردها که منظور اصلیای ا های بیش از دو فرا کردی به گونه ترکیب پیوستگی 

پایه  شوند یا از فراکردهای دیگر یا زنجیروار به پایه مرتبط می شود و به عنوان فراکرد پایه محسوب می، دربردارد

فراکردی بر  دو پس جمله های مرکب بیش از .باشند انشعابی می تلفیقی از زنجیره ای و یا کنند می انشعاب پیدا

 :دسته اند دو

آن  وابسته بعد از دو پیرو یا و شود عنوان هسته تشکیل می بهیک پایه  این پیوستگی از زنجیره ای:-۱

رو پیرو پایه ازپیرو پایه پی پیرو دوم به عنوان کند و نوان پیرو پایه از پایه تبعیت میاما پیرو اول به ع .آیند می

  :کنید مالحظه می به صورتی که . شود تشکیل می

  

  .(۱۱ب، ۱62، )همان امان دارد در خدایت چشم بداندیشان که از    داری آن یداگر امّ، ایمن کن مرزخوف هج
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   .از چشم بد اندیشان خدایت درامان دارد پیرو پایه: پیرو   پایه : امید آن داری پیرو  م ایمن کنرهج زخوف پایه :

( از چشم بداندیشان )بدل توضیحی آنرامان داشتن خدایت د، تقابلی ( آن متمّمشتن امید )در صورت دا تاویل:

  .زخوف هجرم ایمن کن

  .گزاره ای ،ناهمسا ن ،تقابلی متمّم ،تاویل به مصدر اصلی ،تأویلی : حرف ربطاگر

  .گزاره ای ،همسان ،توضیحی آن ) مضاف الیه ( بدل ،بدلی به مصدر تأویل ،تا ویلی حرف ر بط :که

 

 ای فراکردی از نوع پیوستگی زنجیرهه مرکب س ی یک جمله

؛ شود به عنوان وابسته تشکیل می دو پیرو ین پیوستگی نیز از یک پایه به عنوان هسته وا :نشعابیا -2

دیگر  پیرو پایه و قبل از ۱پیرو یکی از پیروها به عنوان کنند و انشعاب پیدا می پایهاز  به صورتی که هر دو پیرو

 :می بینید به صورتی که. گیرد پایه قرار میبعد از  2به عنوان پیرو 

 

 

  .(7ب، ۱81 ،)همانکرد  مجاز روی که عمل برشرمنده ره      فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید

 :عمل برمجاز کرد 2پیرو      :پیشگاه حقیقت شود پدید۱پیرو    پایه: فردا شرمنده رهروی

  .است مجاز کننده )وصفی ( شرمنده رهرو عمل بر تأویل:فردای پدید شدن پیشگاه حقیقت )مضاف الیه (

  .گزاره ای ،همسان ،مضاف الیه ،تأویل به مصدر اصلی ،تأویلی حرف ربط :که اول 
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  .گزاره ای ،همسان ،وصفی ،تأویل به صفت اصلی ،تأویلی : حرف ربطکه دوم

 

 ا نشعابی ی مرکب سه فراکردی از نوع پیوستگی یک جمله

یعنی یک پایه ، کرد دارداین پیوستگی بیش از سه فرا :(مختلط) زسه فراکردیجمله ی مرکب بیش ا 

 انشعابی می زنجیره ای و یها که ترکیبی از پیوستگیاست  این پیوستگی به گونه ای .پیرو دو بیش از دارد و

  .باشد

  .(4ب، ۱92 ،انرویت)هم که بردارد زمانی برقع از صبا را گو   توگرخواهی که جاویدان جهان یکسر بیارایی

برداشتن برقع زمانی از  آراستن جهان جاویدان )مفعول صریح( تقابلی( متمّمورت خواستن )صدر  :توتأویل 

  .را )مفعول صریح ( به صبا بگو رویت

  .گزاره ای ،ناهمسان ،تقا بلی متمّم ،تأویل به مصدر اصلی، گر:حرف ربط تأویلی 

  .گزاره ای ،همسان ،مفعول صریح ،صدر اصلیبه م تا ویل ،تاویلیربط  که اول :حرف 

  .گزاره ای ،همسان ،مفعول صر یح ،به مصدر اصلی تأویل ،که دوم :حرف ربط تأویلی 

  .نقص ذاتی د ارد ) مفعول صریح (2نسبت به پیرو  پایه
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 مختلط مرکب چهار فراکردی از نوع پیوستگی      ی یک جمله

 سو االت پژ وهش  -۱-۳

 ؟کند کمکی به دستور زبان فارسی میمی چه ترسی دستور-۱

 ؟جمالت چیست تاثیر نمودار درختی در نقش های نحوی کلمات و -2 

 ؟حافظ بیشتر است در دیوان بسامد کدام پیوستگی -9

 ؟کند ده از جمالت مرکب استفاده میسا چرا حافظ به جای جمالت-4 

 

 فرضیات پژوهش  -۱-4

 معانی جمله ها  دی در دریافت نقش های نحوی کلمات وترسیمی از مباحث مفید وکلی دستور

 :هستیم بحث در موارد زیر و گزیر از پاسخنامه نا در این پایان .ابیات مربوط است و 

 .ابیات مربوطو کمک این بحث در دریافت معانی جمالت  -
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  .یادگیری ترسیم نمودار درختی -

  جمله ویا بیت. ر داخلدریافت تأویل های مختلف وتشخیص نقش های نحوی کلمات د -

  .ضی جمالت مرتبطدریافت وبرطرف کردن نقص های ذاتی وعر -

 

 ضرورت پژوهش اهداف و -۱-5

که محترم با جمله های مرکب تأویلی  که برای سهولت کار دانشجویان سعی برآن است، دراین پژوهش

فراهم کنیم که ضمن آشنایی بستری را ، ول خیام پوراستسآن درحقیقت دانشمند فقید استاد عبدالر عواض

 در تحلیل خاصی  جاد کنیم تا با دقت وای ها آن اشتیاق را در یزمینه ها ،دانشجویان با نمودار درختی

عین حال نقص ذاتی یا  در راکردی با مشکل مواجه نشوند وفسه و چهار ، های مرکب دوه تشخیص جمل

بنابراین اهداف زیر را دنبال  .دهندصدر تشخیص یا می تأویل به صفت  به وسیله عرضی جمله های مرکب را

 :کنیم می

  .لمات با استفاده از نمودار درختیتشخیص آسان نقش های نحوی ک-۱ 

  .سه و چهار فراکردی ،انشجویان با جمله های مرکب دوآشنایی د -2

  .یدرخت انشجویان با استفا ده از نمودارهای نحوی و معانی ابیات در ذهن د نقش تقویت  -9

  .صحیح به صورت ها قصبرطرف کردن آن ن سعی در جمالت مرکب و یعرض تشخیص نقص ذاتی و -4

  .است وکلیدی دستور زبان فارسی بحث در جمله های مرکب که از بحث های ارزنده-5

 

 پیشینه پژوهش-۱-6

اجمال  توری بهدرکتاب های دس فقط ؛ای نگاشته نگردیده است هیچ کتاب یا مقاله، مورد موضوع مذکور در

 :ر درختی بحث شده استنمودا پیرو و های پایه و فراکرد در مورد جمله های مرکب و

برای نشان نیز  های اسمی و روهگ برای توصیف ای زبان فارسیه درکتاب دارواز این نم» نمودار درختی:

  .شده است مله های ساده استفادهدادن سازه های اصلی ج
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 دهد و تصویری نشان می به طور عینی و های دستوری را ها ومقوله دن جملهدرختی نظام مند بو نمودار

شا خه ، ها سازه هرکدام از دهند که ها نشان می این نمودار .دهد منسجم ارائه میاطالعات دستوری را به صورت 

محل  گروه های اسمی و ها و نوع سازه های دستوری جمله ،ها این نمودار. ( هستندرخت )بافتای از یک د

  .(۱29-4: ۱989، ) عمرانی «د هند ن میها را نشا اتصال آن گره و نیز محل و ها طبیعی آن انشعاب

  .ی پیرو آن دیگری جمله ی پایه است و معموال ً جمله ،ردکه منظور اصلی گوینده را در برداآن جمله » 

  .ها ست زیرا که و جز آن ،اگر ،همین که ،تا :جمله پیرو معموال همراه یکی از حروف ربط از قبیل

  .جمله ای کامل و مستقل است ،پایه ی ملهی ناقص است در صورتی که ج جمله پیرو معموال جمله

  .( 214: ۱974 ،)گیوی وانوری «به مصدر یا صفت بیانی است همیشه قابل تأویل جمله پیرو 

را گرفته  پایه ی اصلی یا رکان جملهای که جای یکی از ا ی پایه و به جمله صطالحاً جملهی اصلی ا به جمله»

  .(81 :۱964، )شریعت «گویند  پیرو می ی جملهاصطالحاً  ،است

کردها معانی این فرا .میده می شودفراکرد نا ،اما معنی آن کامل نباشد ،هرعبارتی که دارای فعل باشد» 

، ینده بیان معنی آن استهست که غرض گو اصلی ی مرکب یک فراکرد در هر جمله .کنند یکدیگر را تمام می

 ،آید برای تکمیل معنی فراکرد پایه می دیگری که یک یا چند فراکرد .اصلی را فراکرد پایه خوانیم این فراکرد

  .(۱98: ۱979 ،اتل خانلرین)  «فراکرد پیرو خوانده می شود 

ی پایه  ازجمله زیر نقش کلمه ای ی پایه است یا وابسته و نقشی نسبت به جمله هر پیروی عهده دار» 

  .(۱69: ۱974 ،) ارژ نگ«باشد  می

خیام  دکتر دانشمند فقید استابان ددستور ز ،فراکرد شده است حروف ربط و که از بهترین اشاره ای

  .است خیام پور زبان استاد بنیاد پژوهش ما مطابق دستور ،براین اساس .پوراست

 ،به مصدر بدلی تأویل ،تأویل به مصدر اصلی»دارد چهار قسم تأویل ، حرف ربط تاویلی، طبق نظر استاد 

  .(۱۱5:  ۱968 ،)خیام پور«تأویل به صفت بدلی  ،تأویل به صفت اصلی

یا شبه  به طور مستقیم برای فعل و یعنی جمله به مصدری تأویل گردد که اصالتاً» لیاصتأویل به مصدر  

 (.۱۱6)همان، اقع شودو قمتعلّ ،ی د یگرهست فعلی که در جمله
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از  بلکه ،ی دیگری نباشد ق جملهگردد که اصالتاً متعلّ یعنی جمله به مصدری تأویل :تأویل به مصدر بدلی 

  .(۱۱3 ،) همان «شود  بدل واقع ،آن جمله است قکه متعلّاین و غیر ،مبهمی مانند آن ی مهکل

در ما قبل خود حالت  که نسبت به کلمه مبهمی یعنی جمله به صفتی تأویل شود» :تأویل به صفت اصلی 

  .(۱21 ،) همان «بدلی نداشته باشد 

ی مبهمی در ماقبل خود مانند  یعنی جمله به مصدری تاویل گردد که از کلمه: »تاویل به صفت بدلی

 (.۱22)همان، «آن،این و غیر آنها بدل باشد

اعران صاحب سبک ش درخوری از دواوین های مثال برای هریک از این چهار نوع تأویل خیام پور ستادا 

  .کنیم می ها احتراز ما از ایراد آن نمی گنجد و مختصر ما  پژوهش آورده اند که در

 روش شناسی پژوهش -۱-7

 ،مرز تحقیق بیان حد و له وأاز روشن کردن بیان مس پس .به صورت کتابخانه ای اسنادی است وهشاین پژ

مرحله  این از عبور ازپس . شود می پرداخته لب الزممطا فیش برداری از شناسایی منابع مربوط و به تشخیص و

 این پژوهش گام بعدی اجرای ،استنادات الزم از طریق، یک دیدگاه کلی در موضوع مورد بحثرسیدن به  و

  .است 
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Abstract 

In the paper, the ink and divided among the definition of the base and follow the terms and 

definitions are similar and dissimilar sentences combined, Three and four we have 

recognized payment clause such as clause and the combined compound to compound 

sentences of more than two-clause (chain, branched, complex) have split For each 

compound, such as we have an example of Hafez. The definition of conjunctions and 

divide it by words or pseudo-words Conjunctions like ink and link building and link the 

other definition of the conjunctions and conjunctive association between Conjunctions 

dependence we have discussed and well-known Conjunction "that" as a major driver of 

such a separate compound have described. The solutions to such basic knowledge about 

the status of sentence pursuant've made pursuant to the conjunction of the base and have 

spoken And on the poetry and thought and memory and comparing the coordinates of two 

Iraqi style and Khorasani style based on linguistic, literary and intellectual've discussed. 

Finally, after drawing simple sentences, to learn the tree, such as the combined open as you 

learn and the more complex of the two clause deals Examples of Hafez with such varied 

roles for ease of interpretation and students have made full House and the inherent flaw 

detection and cross it easier for our research. 
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