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  :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
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