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بر اساس دستورهاي شناسی معاصر  هاي زبان ساخت دستوري جمله در نظریه بازبینی
  در زبان فارسییافته  نگارش

  

  saaf1391@gmail.com *فر افتخاري صادق

  ی همگانیاسنکارشناس ارشد زبانش

  :چکیده
شناسی بزرگترین واحد تجزیه و تحلیل  هاي زبان گفتار است که در نظریه مله یک پارهج

هاي   بررسی ساختمان جمله بر اساس نظریه، مروريهدف این پژوهش. شود درنظرگرفته می
خواهد از  گر می پژوهش. باشد فارسی می  شده در زبان هاي دستور نوشته شناسی در کتاب زبان

 این مطالعه. به ساخت دستوري جمله بنگرد و آنها را با همدیگر مقایسه کندها  منظر این نظریه
اي انجام شده است و با مبنا قرار دادن  تحلیلی و کتابخانه  به روش توصیفیصرفا مروري است و

ها  شناسی و دستورسنتی داده کتابهاي دستورزبان فارسی بر پایۀ نظریات صورتگرا، نقشگرا، رده
دستور نتایج مرور و بررسی نشان داد که . گیري کرده است تدالل و نتیجهآوري، اس را جمع

کند و عالوه بر توصیف دست به تحلیل هم  گشتاري جمله را به عنوان یک کل بررسی می 
اما در رده شناسی و نقشگرایی بیشتر کنش . زند ولی به نقش ارتباطی جمله کاري ندارد می

کند و جمله یک کل   تحلیل را با فعل جمله آغاز میدستور وابستگی. ها مدنظر است جمله
مورد دیگر اینکه دستور وابستگی به نقش ارتباطی جمله چندان . است که هستۀ آن فعل است

دستور سنتی جمله را به عنوان یک کلّ، اما نه در گفتار بلکه بیشتر در متون . دهد اهمیتی نمی
کند و از شمارش اجزایش فراتر  حلیل نمیها را ت دستور سنتی جمله. کند ادبی بررسی می

هاي در این  شود و نقاط اشتراکش با بقیۀ زبان شناسی یک زبان توصیف می در رده. رود نمی
 .شود حیطه سنجیده می

26/4/1400: تاریخ پذیرش مقاله                                    16/4/1400: تاریخ دریافت مقاله   
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 مقدمه.1

 همان نظریه از دید شناسی هر کدام زبانی است که نظریات مختلف زبانین واحد بزرگتر1جمله
 شده توسط گوینده در نظر گفتار بیان در کل جمله را یک پاره. پردازند به بررسی آن می

پژوهشگر . باشد مینایی کامل بوده و قایم به ذات د که خود در ذات خویش حاوي معگیرن می
هاي  گرایانه دستور زبان که طی یک بررسی موشکافانه و واپسارد د قصد در این مطالعه مروري

 قرار داده و به  و مرورمورد بررسیرا اند  ه در مورد زبان فارسی نگاشته شدهمختلفی را ک
دازد و با تحلیل،  زبانشناسی بپربان فارسی از منظر نظریاتبررسی ساخت دستوري جمله در ز

ابتدا ساخت دستوري جمله . یري جامعی دست پیدا کندشان به یک نتیجه گ تبیین و مقایسه
، نظریه )1391الدینی،  مشکات (3زایشی نظریۀ گشتاري یعنی به ترتیب 2از دید نظریات صورتگرا

 5هاي خودگردان در دستور وابستگی و نظریۀ گروه) 1390الدینی،  مشکات(4 و پارامترهااصول
آنگاه . گیرد  قرار میباشند مورد بازبینی ر میروز عصر حاض به  که نظریات)1391زاده،  طبیب(

 )1348باطنی، (8 هالیدي7یعنی نظریه مقوله و میزان مطرح 6ی از نظریات نقشگراياز منظر یک
ماهوتیان، (9شناسی گیرد، سپس بر اساس مبحث مهم رده ساخت جمله مورد بررسی قرار می

 )1358ارژنگ و صادقی،  (تیشود و در نهایت نگرش دستور سن به جمله نگریسته می)1378
در بخش پایانی این مقاله نیز . خواهد شد کشیده و به بحث گذاشته در مورد جمله را پیش

گر  ابتدا پژوهش در اینجا .گیرد هاي انجام شده صورت می گیري بر اساس توصیف و مرور نتیجه
صطالحات مورد نظریات گوناگون زبانشناسی توضیحی مختصر ارائه داده تا ابهام ادر 

صورتگرایان .  و دستور سنتی براي مخاطب برطرف شودشناسی ، ردهصورتگرایی، نقشگرایی
هاي  دارند و جمله را در تحلیلکارسرو زبان 10همانطور که از نام آن هم مشخص است با صورت

گیرند و صورت زبان را چه جمله  شان به عنوان باالترین واحد تحلیل زبان در نظر می صوري
                                                             
1Sntence 
2formalism 
3Generative grammar  theory 
4Principles & parameters theory 
5dependency  grammar 
6functionalism 
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8Halliday, M. A. K. 
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چه واحدي کوچکتر از جمله سواي بافت یا محیط گیرند و صورت زبان را چه جمله باشد و  می
صورتگرایان اعتقاد دارند که زبان ماهیت صوري دارد و وجود زبان . کنند پیرامون بررسی می

باشد و مفاهیم دیگر مانند بافت و نقش ارتباطی را فرع بر  نحوي می وابسته به صورتهاي زبانی
دبیرمقدم، (باشند انشناسان صورتگرا می و پیروانش از زب1چامسکی. گیرند صورت در نظر می

. شود اما اصطالح بعدي یعنی نقشگرایی به زبانشناسی نقشگرا اطالق می. )16: 1393
دانند و صورت را فرع در نظر  نقشگرایان بر خالف صورتگرایان نقش ارتباطی زبان را اصل می

هاي مختلف   صورتشود نقش ارتباطی زبان است که باعث میاز نظر نقشگرایان . گیرند می
اي براي  يجمله مثل صورت خبري، پرسشی و امري ساخته شود و اگر نه هیچ وجود صور

له زبانشناسان  از جممایکل هالیدي. اردآمدن ارتباط در ذهن وجود ندجمله قبل از به وجود
هاي مشترك و   یکسري ویژگیشناسی در رده). 20: 1348طنی،با(باشد  معروف نقشگرا می

 و بر اساس آن الگو که بیشتر در قالب بررسیبر اساس یک الگو هاي جهان   زبانین بهمگانی
اما در دستور سنتی . )8: 1378ماهوتیان،  (شود  مینامه تدوین شده است دنبال یک پرسش

هیچ کدام از این مفاهیم مطرح نیست و فقط به توصیف جمله آن هم در شکل سنتی آن 
کنند تا  شتر در متون کهن و ادبیات نقش جمله را بررسی می یعنی اینکه بی.شود پرداخته می

این . دهد ات بین افراد یک جامعه رخ میدر ارتباطات روزمره و گفتاري واقعی که در ارتباط
م زیر مورد بحث، هاي ذکرشده بر مبناي مفاهی مقاله ساخت دستوري جمله را براساس نظریه

ورت زبان، جمله، انواع جمله، جمالت مرکب و نقش ارتباطی، ص: دهد  قرارمیمرور و بررسی
شناسی است و آیا  هاي زبان اینکه این مفاهیم نقاط ضعف و قوت کدام یک از نظریه و .همپایگی

  با هم تفاوت یا تشابهی دارند؟

  روش پژوهش.2

که ماهیت جمله را در  این است  مروريطور که در باال بیان شد هدف این پژوهش همان
.  و سنتی روشن نموده و آنها را با هم مقایسه کندشناسی ، ردهگرا، نقشگرادستورهاي صورت

 .دآی  دست م هر چه بیشتر ماهیت جمله بهفهبلکه از درون این بحث کوتاه راه روشنی جهت 
 ابتدا پژوهشگر .باشد اي و توصیفی تحلیلی می بنابراین شیوه انجام این پژوهش کتابخانه

                                                             
1Chomsky, N. 
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پردازد  ها می گذارد و به تبیین و استدالل داده ردنظر را به بحث میهاي خام همۀ منابع مو داده
در بخش .  را بیان خواهد نمودمطالعه مروري  اینگیري نتایج و در نهایت در قسمت نتیجه

  :گیرند مورد استفاده قرار میتاب هاي زیر به عنوان منبع بازبینی نظریات صورتگرا ک

   ).1391،  مشکات الدینی(گشتاري ایه نظریۀ  دستور زبان فارسی بر پ- 1

  ).1390مشکات الدینی، ( دستور زبان فارسی واژگان و پیوندهاي ساختی  - 2

ور وابستگی  دستور زبان فارسی بر اساس نظریه گروه هاي خودگردان در دست- 3
  ).1391زاده،  طبیب(

  :ندگیر شناسی به ترتیب منابع زیر مورد بررسی قرار می در مبحث نقشگرایی و رده

  ).1348، باطنی(ي زبان فارسی  توصیف ساختمان دستور- 1

  ).1378ماهوتیان، (شناسی  ی بر اساس رده دستور زبان فارس- 2

  :و در نهایت در قسمت دستور سنتی از کتاب زیر استفاده شده است

  ).1358ارژنگ و صادقی، (دبیرستان  م چهار دستور زبان فارسی- 1

 

  هاي پژوهش هبحث و استدالل بر اساس یافت.3

اي ذکر شده در باال   را از منابع کتابخانههاي این مطالعه مروري هشگر در این قسمت یافتهپژو
حال . ها بحث و استدالل پیگیري خواهد شد در گام بعدي براساس همین یافته. کند بیان می

الدینی   دکتر مشکاتتاري کتاب دستور زبان فارسی بر پایۀ نظریۀ گشابتدا ساخت جمله را در
 که 1اي اري توسط به کار بستن قواعد سازهجمله در دستور گشت. شود  می و بازبینیبررسی
هاي واژگانی در  کند و سپس با به کارگیري سازه  را تولید میها  یا اشتقاقهاي زیرین زنجیره

                                                             
1Phrase structure rules 
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 "ساخت جملۀ مثال ژرف. گردد آیند ایجاد می ها به وجود می 1ساخت  ژرف،هاي یادشده زنجیره
 سوم شخص مفرد+ حال + ساز + خانه + انسان:  این است"سازد انسان خانه می

هاي اصلی را  اي از زنجیره اي در اصل مجموعه هاي مقوله قاعده .)46: 1391الدینی،  مشکات(
له هاي بی شمار زبان جم2اي به همراه قواعد بازگشتی کاربستن قواعد مقوله هکند و با ب تولید می

 بندد پایه به کار میهاي بازگشتی جمله را بطور همپایه ویا ناهم قاعده. کند را تولید می
بستن قواعد گشتاري کار به جمله باال از 3ساختاز طرفی دیگر رو ).66: 1391الدینی،  مشکات(

 بر پایۀ روساخت سرانجام چگونگی 4بخش آوایی. یدآ ساخت جمله پدید می مناسب بر ژرف
ساخت   بر حسب ژرف5سویی دیگر بخش معناییاز . سازد  می جمله را مشخصها و تلفظ واژه

ینجا است که در ا. )51: 1391الدینی،  مشکات (دهد  به دست میتعبیر معنایی جمله را
شود که بخش نحوي بخش اصلی   نمایان می دستور گشتاري بارز شده وصورتگرایی در نظریۀ

جمله ساده : داند مله را بر دو نوع میکتاب انواع جدکتر مشکات الدینی در این . یک زبان است
  .جمله مرکب و

هاي روساختی یک  جملۀ ساده تنها سازهساختی از لحاظ تجزیۀ رو: جمله ساده) 1
  : زیرهاي مانند جمله.  اصلی را داراستجملۀ

  .خدا تواناست: الف

  . بخوان: ب

  ).٩٩: ١٣٩١، الدینی مشکات (در روي زمین جانداران زیادي وجود دارد:ج

از لحاظ تجزیۀ روساختی جملۀ مرکب سازة روساختی بیش از یک  : 6جمله مرکب) 2
  :مانند.شود گر از دو جمله یا بیشتر تشکیل میبه بیان دی.  اصلی را شامل استجملۀ

                                                             
1Deep structure 
2recursion rules 
3Surface structure 
4Phonological component 
5Semantic component 
6Complex sentence 
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  .علی به کتابخانه رفت و کتابی خواند) الف

  .)١٠٠ :1391الدینی،  مشکات (علی کتابی را که تازه خریده بود به نوشین داد) ب

 :کند دو نوع پایه و ناهمپایه تقسیم مینرا بر آ در بحث جمله مرکب 

ا چند جملۀ اصلی تشکیل جمله همپایه از ترکیب دو ی:  مرکب همپایهجملۀ - 1
 به " ولی ،اما ، یا،و" همپایگی مانند جملۀ همپایه با یکی از حروف ربط. شود می

 ). 100: 1391الدینی،  مشکات(شوند هم مربوط می
 اصلی و یک یا چند جملۀ  پایه واین جمالت از یک جملۀ: ناهمپایهمرکب  جملۀ - 2

 تشکیل گردد هاي نحوي جملۀ پایه ظاهر می وابسته که در یکی از جایگاه
 ،" که ":رود کار می ه وابسته یکی از حروف ربط ناهمپایگی زیر بدر جملۀ. دشو می

آوري این نکته یاد ."که ایی، جکه ، زمانیکه یهنگام، که  زیرا، زیرا، چون،اگر، تا
 1اي  وابستهممکن است که با خود جملۀ مرکب همپایه نیز الزم است که جملۀ

 با آمد و  بنظر مینوشین که تازه از راه رسیده بود خوشحال": مثال. دداشته باش
  ).101: 1391، الدینی مشکات (."کرد میهمه صحبت 

گیرد کتاب دستور زبان فارسی   قرار میبررسیمرور و در این پژوهش مورد کتاب بعدي که 
 اصول و این کتاب بر اساس نظریۀ. باشد الدینی می  پیوندهاي ساختی دکتر مشکاتواژگان و
 اصول وپارامترها جمله در نظریۀ. باشد نوشته شده و به نوعی شکل کامل شدة آن می پارامترها

 ،4 نهاد،3ی، گروه اسم2ی فعلهگیرند که از گرو ساختی در نظر میرا بزرگترین واحد نحوي و
 .)225: 1390الدینی،  مشکات (شود  یا حرف ربط تشکیل می6نما  نیز متمم و5مطابقهگروه 

  :زیر استنمودار ساختار کلی جمله در نظریه ي اصول و پارامتر ها به شکل 

 

                                                             
1Subordinate clause 
2Verb phrase 
3Noun phrase 
4subject 
5Agr phrase 
6complementizer 
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گر مشخص  

نما گروه متمم  

نما متمم  

 گروه مطابقه
گر مشخص  

 گروه زمان
رگ مشخص  

 گروه فعلی
گر مشخص  

 

 

 

   

  

  

  

  

   

  

  

  

  )227: 1391الدینی،  مشکات(له در نظریۀ اصول و پارامترهاساختار کلی جم): 1(نمودار شماره 

سازند،   گروههاي نقشی زمان و مطابقه عناصر صرفی فعل را مشخص می)1(در نمودار شماره 
به ترتیب ( به این معنی که گروه نقشی زمان شامل عناصر صرفی زمان، وجه، نمود، نفی، سوي 

همچنین گروه . شود عین و فعل وجهی را می، فعل م)سوي فاعل و مفعول، معلوم و مجهول
گیرد  ر است را در برمیه بر گروه اسمی نهاد و بر فعل ناظمطابقه شامل عنصر صرفی مطابقه ک

نقشی   گروه فعلی به همراه گروه هاي). 1988، به نقل از چامسکی، 1390الدینی،  مشکات(
هاي  گروه. سازد خص میپیوند ساختی جمله و به تبع آن صورت صوتی و معنی آن را مش

نقشی زمان و مطابقه درستی صورت صرفی واژة فعل در جمله مورد نظر را از لحاظ زمان و 

  درونیگروه

ه درونیوگر  

 مطابقه

 گره درونی
 زمان

ه درونیوگر  

 گروه اسمی
 فعل
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 گروه قیدي

نما گروه متمم  

 گروه مطابقه

 گروه زمان گروه اسمی

 گروه فعلی

تر  ال با توجه به نمودار درختی باال با ذکر یک مثال موضوع روشنح. کند شناسه بازبینی می
  :"خوشبختانه همه به موقع آمدند": مثال. خواهد شد

 

 

      

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  )231: 1390الدینی،  مشکات(نمودار درختی جمله باال): 2(نمودار شماره 

هاي هستۀ  هاي مورد نظر و پیوندهاي ساختی واژه جمله از راه گزینش واژه نمودار باال براساس
فعل با هاي همراه و نیز پیوندهاي ساختی  ها و گروه اسم، صفت، قید و حرف اضافه یا واژه

نما و  هاي صرفی زمان، مطابقه و گروه نقشی متمم گروههاي همراه و همچنین بازبینی گروه
گیرد و به این ترتیب، نماي صوتی و نماي  هاي دستوري الزم شکل می سرانجام جابجایی

ها و نیز  ها و گروه به دو کارکرد نحوي پیوند ساختی واژه. آید منطقی یا معنایی جمله پدید می

ه درونیوگر  

 فعل

 گروه درونی

 گروه درونی

 آمدند

 گروه حرف اضافه

 به موقع

 خوشبختانه

 همه
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: 1390الدینی،  مشکات( شود  فته می گ1هاي دستوري، محاسبه یا حسابگري دستوري جاییجاب
231 .(  

تا بحال پیوندهاي ساختی جملۀ اصلی بیان شد در ادامه به بررسی پیوندهاي ساختی جمله 
 اصلی پیوند ن است که بیش از دو یا چند جملهجمله ممک .شود مرکب همپایه پرداخته می

 تولید " ولی، اما، یا،و" حرف عطف ،"یا"اي  هم با یکی از حروف ربط همپایهال یافته به دنب
هاي اصلی یا بندهاي  جمله. شود هاي اصلی درون جملۀ مرکب بند نیز گفته می به جمله. شود

ین معنا که هیچ یک بخشی از جملۀ  به ا،اند سازندة جملۀ مرکب از لحاظ دستوري مستقل
رفته هاي همپایه در نظر گین لحاظ به عنوان جمله یا بند همبه. باشند اصلی دیگر نمی

 .)235: 1390الدینی،  مشکات ("تان صحبت کنید کتاب بخوانید یا با دوستان ": مثال. شوند می
جمالت . رود  اصلی و یک بند وابسته به کار میکم یک بند اما در جملۀ مرکب ناهمپایه دست

  :مرکب ناهمپایه انواعی دارد

خوانند بیشتر هم  کسانی که بیشتر می": مرکب ناهمپایه یا بند موصولی جمله )الف
  ).236: 1390الدینی،  مشکات(. )بندموصولی در گروه اسمی نهاد. ("نویسند می

  ).238: 1390الدینی،  مشکات(اي با بند متمم جمله مرکب ناهمپایه) ب  

ن آمده بودند زیرا مه دانشجویاه": مثال. اي با بند قیدي جمله مرکب ناهمپایه) ج  
  ).239: 1390الدینی،  مشکات( "استند در جلسه سخنرانی حاضر شوندخو می

 مبناي این خالصه اي بود از ساختار جمله درنظریه ي اصول و پارامترها که بر اساس کتاب
تک دستورهاي   ساختار جمله در تک حال به بازبینی. آن گذشت مرور شرحبررسی این پژوهش

  .شود میدیگر پرداخته 

 ما در مورد نظریات صورتگرا به ساختار زبان  و مرورکتاب بعدي که سومین منبع مورد بررسی
دکتر  هاي خودگردان در دستور وابستگی نظریۀ گروه کتاب دستور زبان فارسی بر اساس ،است

اي که مورد  گروه نحوياز دید این نظریه در دستور وابستگی بزرگترین . باشد زاده می طبیب

                                                             
1computation 
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جمله از آن فعل حکومت مرکزي در در دستور وابستگی . گیرد جمله است ررسی قرار میب
هاي نحوي تشکیل دهندة جمله یعنی انواع  هاي خودگردان آن نیز گروه جمله است و ایالت

 ،ست اها ه حاکم بر روابط خارجی میان گروه جملفعل در مقام هستۀ .ها هستند ها وافزوده متمم
هاي نحوي  به عبارت دیگر هر یک از گروه. ستهر گروه نحوي مستقل از فعل ااما روابط درونی 
به .  متشکل از یک حکومت مرکزي یا هسته و چند ایالت خودگردان هستند،کوچکتر از جمله

در . غیره  صفت است و، و در گروه صفتیحکومت مرکزي در گروه اسمی، اسمعنوان مثال 
هاي بالفصل آن به  شود و سپس متمم مله آغاز می تحلیل نحوي از فعل جدستور وابستگی

طور که در باال نشان داده  همان اما در دستور زایشی. )20: 1391زاده،  طبیب(آیند دنبال می
یعنی تحلیل دستوري در دستور زایشی بر  اساس . شود تحلیل نحوي از خود جمله آغاز میشد 

 دستوري در دستور وابستگی بر اساس  اما تحلیل.گیرد جز صورت می شرح روابط میان کل و
 باال فعل هستۀ جملۀ ."علی کتاب سبز را خواند": مثال. وابسته است شرح روابط میان هسته و

هاي فعل   وابسته یکی از وابستهفعل هستند یابه بقیه اجزا یا مستقیما وابسته . است) خواندن(
اي مستقیم فعل ه ر دو از وابستهه) کتاب سبز (و) علی(در این جمله دو گروه اسمی . هستند

) مفعول(شوند که اولی نقش فاعل را دارد و دومی نقش متمم مستقیم  محسوب می) خواندن(
  ).37: 1391زاده،  طبیب( را دارد

هاي نحوي ذیل عنوان کلی   گروهروابط میان هسته و وابسته در جمله ودر دستور وابستگی 
ها را  ستگی میان هسته و وابسته، وابستهب شدت وابشوند و بر حس می  بررسی1روابط وابستگی

ها  د و باز بر حسب شدت وابستگی متممکنن   تقسیم می3ها  و افزوده2ها  متممیِ کلّبه دو دستۀ
نیز به دو ها را  هاي اختیاري و افزوده هاي اجباري، متمم ها را به دو دستۀ متمم به هسته، متمم

 هاي اجباري بیشترین درجۀ متمم. کنند  عام تقسیم میهاي هاي خاص و افزوده دستۀ افزوده
 گروه خود  عام کمترین وابستگی را به هستۀهاي را به هستۀ خود دارند و افزودهوابستگی 

  :مثال ).36-37: 1391زاده،  طبیب(. دارند

  

                                                             
1dependency realations 
2 complements 
3adjuncts 
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 ] ]. خواند [،  /  ]  کلمه به کلمه[ /،   ]   کتاب سبز را[ ،  ] علی [ ،  ] –دیشب -       [ [ 

 

  

  

  

  

  )37: 1390زاده،  طبیب(توصیف جملۀ فوق براساس دستور وابستگی): 3(نمودار شماره       

مان دستوري زبان فارسی دکتر  کتاب توصیف ساختچهارمین منبع مورد مرور در این بررسی
 شده هالیدي نگاشته این کتاب بر اساس نظریۀ مقوله و میزان مایکل. رضا باطنی استمحمد
دکتر باطنی در فصل چهارم این کتاب ساختمان جمله . گراستیه یک نظریۀ نقش این نظر.است
داند که از بزرگ به کوچک واحدهاي   جمله را بزرگترین واحد زبانی میوي. کند ررسی میرا ب

له را به واحدي از زبان  جمایشان. واژكو  جمله، بند، گروه، کلمه: باشند زبانی به شرح ذیل می
د که از یک بند یا بیشتر ساخته شده باشد و در فارسی بر دو نوع جمله کن فارسی اطالق می

  ).60: 1348باطنی، (باشد اي می اي و جمله خوشه ههست

 مرکزي تشکیل شده که وجودش اجباري است و اي از یک هستۀ جملۀ هسته :اي جملۀ هسته
 از وابسته وجود داشته تواند مستقلهسته می . ي وابسته که وجودشان اختیاري استاز تعداد

اگر او تلفن کرد تو  ": مثال.مستقل از هسته وجود داشته باشندتوانند  ها نمی باشد ولی وابسته
توان  فرمول ساختمانی جملۀ باال را می ."دم خیلی حساسی استآرنجد چون   اال میحتما برو و

اي داراي دو  نجا این نتیجه حاصل شد که جملۀ هستهپس تا به ای. 1) ه و و و (:چنین نوشت
عنصر از جمله بند است و بند واحدي است یک حال . عنصر ساختمانی هسته و وابسته است

نابراین واحد بند داراي دو ب. رود تمانی در ساختمان جمله به کار میکه بعنوان عنصر ساخ

                                                             
   مساوي است با وابستۀ پسرو، هسته، وابستۀ پیشرو، وابستۀ پیشرو"و ه و و"1
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 2کند و دیگري بند مقید  را اشغال میکه جایگاه هستۀ جمله1زادآیکی بند .  متمایز استطبقۀ 
در مورد همپایگی و ناهمپایگی  .)61-63: 1348باطنی، ( کند که جایگاه وابسته را اشغال می

کرار همپایه و تکرار ناهمپایه ن را بر دو نوع تآکند و   را مطرح می3دکتر باطنی بحث تکرار
  .اندد می

رابر بوده یعنی با  نظر ساختمانی داراي ارزش ب عناصر ازدر تکرار همپایگی همۀ: 4تکرار همپایه
در این نوع تکرار هیچ عنصري از نظر ساختمانی تابع و پیرو عنصر دیگري . اند هم همپایه

در نوشتار . شوند  به هم متصل می"یا" و "و"در تکرار همپایه عناصر به وسیله  . باشد نمی
  .بگیردا بر عهده هم می تواند نقش رابط ر "مکث" و در گفتار "ویرگول"

  :مثال

  . باید به او تلفن کرد، یا براش نامه نوشت یا، مستقیما پیش اش رفت–1  

 فرشته چشمانش را بست، لبانش را محکم روي هم نهاد و سرش را به عالمت - 2  
  .انکار تکان داد

ده یعنی  عناصر از نظر ساختمانی داراي ارزش برابر نبودر تکرار ناهمپایه همۀ: 5تکرار ناهمپایه
چون شما ": مثال. در این نوع تکرار بعضی عناصر تابع عناصر دیگر هستند. همپایه نیستند

دقت شود که تکرار هسته همیشه از نوع همپایه  ."اصرار کردید من گفتم که آن را برگردانند
  ).65: 1348باطنی، (است ولی تکرار وابسته می تواند از نوع همپایه و ناهمپایه هر دو باشد

اي  جملۀ هسته. شود اي تشکیل می هاي هسته اي از اجتماع جمله  جملۀ خوشه:اي  خوشهجملۀ
حداقل ساختمان یک . اند همدیگر قالب شدهبه  "یا" و "و" اي به وسیلۀ سازندة جملۀ خوشه

: مثال.  بایستی داراي وابسته باشدنها الزاماآاي است که یکی از  اي دو جملۀ هسته جملۀ خوشه
 این نها از این طرح استقبال نخواهند کرد اگرچه به نفعشان باشد و اگر شما فایدهآ معموال"

                                                             
1free clause 
2 bound clause 
3 recursion 
4paratactic recuesion 
5 hypotactic recursion 
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است که از اجتماع دو اي  این مثال یک جمله ي خوشه. "پذیرند نرا نمیآطرح را ثابت نکنید 
: 1348باطنی، ( ."ه و+ ه و ":  فرمولش به شکل زیر است،اي تشکیل شده است  هستهجملۀ

72.(  

د ماهوتیان است که از دیدگاه کتاب دستور زبان فارسی شهرزا، رد مرورموپنجمین منبع 
هاي مشترك و  شناسی یکسري ویژگی در رده. نگرد می شناسی به دستور زبان فارسی رده

شناسی   سردمدار رده1گرینبرگ در قرن بیستم ژوزف. شود هاي جهان دنبال می همگانی زبان
نظر  شناسی صاحب  در رده2اکنون برناردکامري ویکم و هم و در قرن بیست زبانی بود

بینیم که از   میهاي کتاب دکتر ماهوتیان نگاه شوداگر به تیتر. )359: 1389، شناس حق(است
نامه که روي  ف بر اساس یک پرسش خود مولّ روال مشخصی پیروي کرده و به گفتۀیک
چنین هم باشد چرا که وقتی  این کتاب نگاشته شده است و باید ،کند شناسی زبانی کار می رده

 وجود داشته باشد که 3یک الگو یا به قولی یک قالبآید باید  شناسی به میان می  ردهبحث از
 مشترك و متفاوت یک زبان با هاي زبانی را در قالب آن ریخته و از درون آن نقاط بتواند داده

هاي  زبان  هاي جهانی نینند به پیشرفت و رشد مبحث همگاهاي دیگر متبلور شوند و بتوا زبان
جشناسی و کتاب در چهار بخش نحو، صرف، وا. )7-8: 1378ماهوتیان،  (بشري کمک کنند

ی هاي کلّ که مربوط به نحو است ابتدا ویژگینویسنده در بخش اول . واژگان نگارش یافته است
ه نوع از نظر ایشان جمله به س. رود شمارد و سپس به سراغ جمله می زبان فارسی را برمی

 مورد یر نقش ارتباطشود که بیشتر از منظ  پرسشی و امري در فارسی تقسیم میخبري،
از نظر نویسنده فارسی زبانی ضمیرافتان است و . )19: 1378ماهوتیان،  (گیرند بررسی قرار می

ماهوتیان،  ( است"فعل+مفعول + فاعل "تیب متعارف و پایه براي جمالت زبان فارسی از تر
. شود  است ساختار درونی جمله بررسی می در مبحث بعدي که مباحث ساختاري.)17: 1378

 . فعلی جملۀ- 2 جملۀ ربطی - 1:نی جمله خود مشتمل بر دو نوع استاختار دروس

                                                             
1Grinberg, J. 
2Commry, B. 
3 prototype 
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. باشد  می"فعل ربطی+ مفعول + فاعل "تیب کلمات به صورت تر: مله ربطیج - 1
ها در  رتیب سازه ت).51: 1378ماهوتیان،  (ت ربطی اختیاري استفاعل در جمال

 : ربطی به شکل زیر استجملۀ

 .اون مرد استادمه:  مثال."فعل) + گروه اضافه) + (مفعول مستقیم) + (فاعل(" -

 ماشین پسرم آبیه:  مثال."فعل ربطی) +گروه اضافه) + ( متمم صفت) + (فاعل(" -
  .)52: 1378ماهوتیان، (

ماهوتیان، (ویدا همیشه دیره : مثال ."فعل ربطی) + گروه اضافه) + (قید) + (فاعل(" -
1378 :53.( 

هایی که از لحاظ معنایی بدون  ر زبان فارسی فاعل ساختگی یا فعلد: جمله فعلی - 2
رافتان است، فاعل را اغلب اما چون زبان فارسی ضمی.  وجود ندارند،فاعل باشند
هاي   شناسه فعل یا از روي نشانهتوان با فاعل محذوف را می. کنند حذف می

ماهوتیان، ("رفتیم": مثال. بازشناخت ،کاربردي که در سیاق کالم وجود دارند
1378 :55.( 

هایی مثل  فعل. کار روند توانند به  هم الزم میفعل ها به صورت متعدي و یا الزم و هم متعدي و
 و شنیدن، آشامیدن، خوردن" نظیر 1هاي ایستایی اند و فعل  فقط الزم"آمدن و رفتن"

  :مثال .روند کار می  هم متعدي بهاند که هم بصورت الزم و هایی علز ف ا"نشستن

  . بارون میاد - 1    

  . تا ظهر خوابید - 2  

  . صداي بلند شنیدم - 3  

  .)55: 1378ماهوتیان، ( شنیدم- 4    

                                                             
1stative 
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  : آنها وجود داشته باشند چنین است وابسته ها دریب سازه ها در جمله هایی که همۀترت

 وابسته -6 وابسته اندري - 5 وابسته مکانی - 4ول مستقیم  مفع-3 قید زمان - 2فاعل  - 1
 ور یا مقصدنما بهره

 یا براي در تقابل قرار دادن آنها البته ترتیب سازه ها را براي تاکید و.  ابزاري وابستۀ-7      
  ).57: 1378ماهوتیان، (توان تغییر داد  می

. شود مورد جمالت مطرح نمیصی دیگري در  چیز خااین کتاب تا به بحث همپایگی برسددر 
هاي زیر همپایه  جمالت را به صورتگویشوران آورد که   میدر بحث جمالت همپایه ایشان

  :کنند می

 .شیرین پائینوکنم و  من باال را تمیز می:  مثال."و"استفاده از حرف ربط همپایگی  - 1

 .داشت و خوردشورش : مثال: "و _[o]"استفاده از حرف ربط  - 2

من رفتم مهمونی ولی ماهدخت :  مثال."ولی و اما"ف ربط تقابل یعنی  استفاده از حر - 3
 . موند خونه

ماهوتیان، (قهوه مخواي یا چاي :  مثال."یا"استفاده از حرف ربط انفصال یعنی  - 4
1378 :81 -79.( 

شود و ساختمان آنها مورد بررسی و تحلیل قرار  هایی زده می در ادامه براي هر کدام مثال
هایی  هاي قبلی است که از کتاب دکتر باطنی مثال هاي کتاب تر شبیه مثالگیرد که بیش می

  . مطرح شد 

ت دستوري جمله مورد بررسی قرار  ساخرین کتابی که در اینجا براي مرورششمین و آخ
است اشرف صادقی  و علیغالمرضا ارژنگ دبیرستان چهارم  گیرد کتاب دستور زبان فارسی می

ه جمله سخنی در این کتاب آمده است ک.  است تالیف شدهر سنتیدستو که این کتاب براساس
گزاره  ).مدآ احمد –من رفتم  ("نهاد و گزاره": است که حداقل داراي دو جرء اصلی باشد

اش را  آن مطلب اصلی جمله است و کلمه یا گروهی از کلمات است که گوینده به وسیله هستۀ



                                 1400  هفـدهم تابـستان  سال پنجم، شماره) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان ... بازبینی ساخت دستوري جمله در
      

 

20

 نهاد کلمه یا گروهی از کلمات است که. باشد علی میوال فعل یا گروه فگزاره معم. کند بیان می
نی کند یع ام یافتن مفهوم گزاره را عملی میآید و انج در ساختمان جمله همراه گزاره می

نهاد ": اد در زبان فارسی به دو گونه استنه. شود موجب عملی شدن مفهوم گزاره می
هر جمله فعل  که در ساختمان نهاد اجباري همان شناسه است. "نهاد اجباري"  و"اختیاري
توان ان  آید ولی می ري است که همراه فعلی در جمله مینهاد اختیاري فعل یا ضمی. قرار دارد

 این امر را نشان جدول زیر. د زیرا بدون آن هم جمله کامل استرا از جمله حذف کر
  :)1: 1358ارژنگ و صادقی، (دهد می

  گزاره و نهاد اجباري  نهاد اختیاري

  م_  ...رفت  --------

  م_  ....رفت  من

  

: مثال. هر گاه نهاد جاندار بر بیش از یکی داللت کند معموال شناسه فعل جمع خواهد بود
  .)2: 1358ارژنگ و صادقی، ( "روند سربازان می" ،"شما رفتید"

  :انواع جمله

 :جمله دو جزئی  - 1

  ." )م _+ نشست (نشستم ": هاي فعلی الزم  جمله–الف 

  ."  شب خوش– چشمت روشن –توقف ممنوع  ": هاي اسمی  جمله–ب 

 :جملۀ سه جزئی - 2

  ."  ؟... بیماري– درست است - خوبم":هاي ربطی  جمله-الف
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  ." )م+ دید + احمد (احمد را دیدم  ": هاي فعلی متعدي  جمله-ب

 :هاي چهار جزئی جمله - 3

  ." او را عاقل پنداشتم ":  دیگرهایی با مفعول و یک کلمۀ  جمله–الف 

  ." او را احمد نامیدند ": هایی با فعل دو مفعولی  جمله-ب

  ." شود  سردش می–اش گرفت  دهخن ": شخصیهاي غیر  جمله-ج

 ":.کند ش دارد و مفهوم کاملی را بیان میجمله سخنی است که تنها یک بخ شبه: جمله شبه
  .)3: 1358ارژنگ و صادقی،  (" !خاموش!. دقت!. افرین!. سالم

  : از لحاظ وجه فعلیانواع جمله

 جمله مطلبی به در این.  وجه اخباري باشداي است که فعل آن جمله: جملۀ خبري - 1
 .گردد صورت خبر بیان می

جملۀ التزامی معموال . ت که فعل آن را وجه التزامی باشداي اس جمله: جملۀ التزامی - 2
هم به گردش خوا می. رفتم که او را ببینم: مثال. رود کار می به صورت جملۀ پیرو به

 ." یا به گردش بروم؟ آ":تواند پرسشی هم باشد جملۀ التزامی می. بروم

مري فرمان توصیه یا جمله ا.  وجه امري استآناي است که فعل  جمله: جملۀ امري - 3
 .داردخواهشی را دربر

  .)6-8: 1358ارژنگ و صادقی، (. "لطفا این کتاب را بگیر"،"خانه ما بیا": مثال

. دندان کب را متشکل از حداقل دو جمله میجمالت مر  و صادقیارژنگ : مرکبهاي جمله
دانند و  ود را جمله پایه یا جمله اصلی میر کار تواند به میاي که مستقل است و به تنهایی  جمله
ارژنگ و صادقی، (دانند می  اصلی است جمله پیرو یا تبعیاي را که وابسته به جملۀ جمله

  :گیرد یرو به پایه به چند طریق صورت میابستگی جمله پاز دید ایشان و. )82: 1358
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ها  که این. )وقتی، اگر، چون، تا، مگر، زیرا، که( توسط پیوندهاي وابستگی از قبیل - 1
روه دیگر پیوندهاي وابستگی گ. دنکن  پیوندهاي وابستگی ساده معرفی میرا

که ،تاکه،  وقتی، زیراکه، که اگرکه، چون ":شوند اند که شامل موارد زیر می گروهی
رند که پیوسته نوعی پیوندهاي وابستگی گروهی هم وجود دا. "...و   که درصورتی

سازنده پیوند پشت سر هم قرار در این پیوندها اجزا . باشند نیستند و گسسته می
 " که" دوم که همیشه ء اولش در اول جمله پایه قرار دارد و جزءجز. گیرند نمی

در این . "وقتی که او آمد ما بیرون رفتیم": مثال. آید یان جمله میاست در پا
  . جملۀ پایه است"ما بیرون رفتیم"جمله 

 .گاهی اوقات التزامی بودن فعل نشانگر پیرو بودن جمله است: توسط وجه فعل - 2
خواهم  می": مثال:  جمله زیر چون وجهش التزامی است لذا جمله پیرو استمثال

  ."به سفر بروم
آهنگ خاص جمله اشاره بر . "مع را بردند اتاق تاریک شدش": مثال.آهنگ جمله - 3

 پایه "اتاق تاریک شد"این دارد که اتاق تاریک شد چون شمع را بردند لذا جمله 
  . جمله پیرو است" شمع را بردند"است و 

- 84: 1358ارژنگ و صادقی، ( کوشش کنیم موفق شویم: مثال. ها توالی جمله - 4
83.(  

. نامند نما می عواملی که نشان دهندة جمالت پیرواند را نقش بنا به نظر ارژنگ و صادقی
  :گیرند هایی مانند زیر می  پیرو نقشجمالت

  ."حیف است که تو نباشی":  مثال.نهاد جمله پایه -الف  

  ."کرد  قبول کرد که نباید این کار را می": مثال. جمله پایهواسطۀ  بیمفعول -ب  

  ."ترسم امروز هوا سرد باشد  می" :مثال.  جمله پایهمفعول باواسطۀ-پ  

یکی از نیازهاي طبیعی این است که ": مثال. براي جمله پایهدر حکم گزاره -ت  
  ).91-93: 1358ارژنگ و صادقی، (. "دیگران را دوست بداریم
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 گیري نتیجه.4

در این قسمت نتایج . شد مورد مرور،  به بحث و بررسی گذاشتههاي  در قسمت پیش داده
نقش  ها مفاهیمِ طور که در مقدمه بیان شد مبناي بحث و استدالل  همان.شود ان میبیحاصله 

ابتدا نقش . باشند می ارتباطی، صورت زبان، جمله، انواع جمله، جمالت مرکب و همپایگی
صورت گرایی نقش ارتباطی زبان را اصل و باقی چیزها مثل نظریه نقش. شود بررسی میارتباطی 

طوري که این مورد را در سرتاسر کتاب دکتر باطنی که بر ب. داند تباط میو معنا را فرع بر ار
اما در بحث . دیدتوان   می به وضوح،اساس نظریه مقوله و میزان هالیدي نوشته شده است

اي و   شرح است که جمالت به انواع هستهجمله آنچه در این کتاب مطرح شده است به این
هایی دارند و کامال مبحث نقش  ز این جمالت وابستههر کدام ا. ندشو اي تقسیم می خوشه

نقش ارتباطی در . خورد در تعریف و تبیین جمله به چشم میارتباطی گفتار و متن نوشتاري 
این نظریه شناسی نیز مورد توجه قرار گرفته و در توصیف و تبیین زبان هم مورد توجه  رده
قش رامترها و در دستور وابستگی به ن اما در نظریات گشتاري زایشی، اصول و پا.باشد می

شود تا جایی که  از منظر صورت به جمله نگریسته می و شود ارتباطی زبان اهمیتی داده نمی
 دستور .برد جمله هم میاي بودن زبان در ذهن را به درون ساخت  چامسکی تصور حوزه

نقش کند و به  مایشگاهی جمالت زبان را بررسی میوابستگی کامال در شرایط مصنوعی و آز
شود  ک از این مفاهیم اهمیتی داده نمی در دستور سنتی به هیچ ی.ارتباطی و معنا کاري ندارد

این مفاهیم در . یشود و آن هم بیشتر در متون ادبی کهن و قدیم و فقط زبان توصیف می
 گرایی انواع جمالت را مشتمل برت نیز نفوذ کرده به طوري که نقشبندي انواع جمال طبقه

زایشی انواع  ظریۀ گشتارين  ولی. کند  امري، التزامی و دعایی تقسیم میخبري، پرسشی،
 با  بند متمم، مرکب بامثال جملۀ. کند بندي می توجه به مفهوم بند و گروهها طبقهجمالت را با 

کنند  ظریات تقریبا یک چیز را بیان می ندر بحث همپایگی همۀ... . بند قیدي، بند موصولی و 
 اصول و پارامترها مفاهیم مجرد و انتزاعی همانند زایشی و نظریۀاین تفاوت که در دستور با 
شوند که  پذیري مطرح می گشتساز، باز اهیم نقشی مطابقه ، تصریف و متمم ، گشتارها، مف1رد

 یک نکته که ذکر آن ضروري است این .از مفهوم جمله ژرفا پیدا کندباعث شده است درك ما 
 بر دو  آن راکند که پذیري تحت عنوان تکرار یاد می ر باطنی در کتابش از بازگشته دکتاست ک

                                                             
1trace 
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 مطرح شود این است  که بایستیمورد آخري. داند ار همپایگی و تکرار ناهمپایگی مینوع تکر
دستور سنتی جمله را به دو  نقشگرایی همانند  ووپارامترها گشتاري، اصولدستورهاي  که نظریه
کنند اما این مفهوم در نظریه گروههاي  تقسیم می) گروه فعلی(و گزاره ) یاسمگروه (شق نهاد 

ل را با فعل جمله به شود و این نظریه تجزیه و تحلی گردان در دستور وابستگی مطرح نمیخود
جمله را به مثابه  دستور وابستگی. کند نماید و جمله را دوشقی نمی عنوان هستۀ آن آغاز می
اي دارد و باز این حوزة مستقل در  گیرد که هسته ستقل در نظر مییک کل یا یک حوزة م
اضافه   رفهاي مستقل دیگري مثل گروههاي اسمی، قیدي، صفتی و ح درون خود حاوي حوزه

اي دارند و بین آنها روابط وابستگی برقراراست و فعل به عنوان  باشد که هر کدام هسته می
 اما روابط درونی هر گروه تحت .ین گروههاست جمله ناظر بر روابط خارجی میان اهستۀ

  .نظارت هسته همان گروه قراردارد

  منابع 

، چاپخانه  دبیرستان چهارمدستور زبان فارسی). 1358 (اشرف  علی، صادقیغالمرضاارژنگ 
 .پرورش، تهرانگیل، وزارت آموزش و 

ک نظریه عمومی توصیف ساختمان دستور زبان فارسی بر بنیاد ی). 1348 (،باطنی، محمدرضا
  .تهران ، انتشارات امیرکبیر، زبان

، ویراست دوم ، پیدایش و تکوین دستور زایشی،زبانشناسی نظري، )1393 (،دبیرمقدم، محمد
  .، تهران)سمت(ها  علوم انسانی دانشگاهسازمان مطالعه و تدوین کتب 

 اسی نوین در غربشن مکاتب زبان ،)مترجم(محمد شناس، علی  حق،)1389 (،ام.  آ، پیترسورن،
ها  ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه)در غرببخشی از کتاب زبانشناسی (
  .، تهران)سمت(

ي گروههاي خودگردان در دستورزبان فارسی بر اساس نظریه ،)1391 (،طبیب زاده، امید
 .تهران، نشر مرکز، دستور وابستگی
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دستور زبان فارسی از دیدگاه رده  ،)مترجم(د مهدي  سماعی، سی،)1378(ماهوتیان، شهرزاد 
  .، نشر مرکز، تهرانشناسی

 ، ویرایش دوم،ي گشتاريي نظریه فارسی بر پایهدستور زبان ،)1391 (، مهديالدینی مشکات
  .مشهد دانشگاه فردوسی ،مشهد

،  دوم ویراست،ن فارسی واژگان و پیوندهاي ساختیدستور زبا ، )1390 (، مهديالدینی مشکات
  .، تهران)سمت(ها  کتب علوم انسانی دانشگاهسازمان مطالعه و تدوین 

  

 


