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  مقدمه. 1
هـاي ايـران    هاي دانشگاهي است كه در دانشـگاه  رشتة زبان و ادبيات فارسي از اولين رشته

رغم عنوانِ خود، اولويـت را   يعلاي نزديك به صد سال دارد. اين رشته  ايجاد شده و سابقه
كه دانشجويان  يطور بهبازمانده است؛ » زبان«داده و از توجه به مطالعات » ادبيات فارسي«به 

گذرانند. مقالة حاضر بـه نقـد و    واحدهاي اندكي نظير دستور را در حوزة مطالعات زبان مي
  د.پرداز بررسي همين منابع اندك مطالعات زباني در رشتة ادبيات مي

) و 17- 14: 1377پيشينه نيست. پيشـتر بـاطني (   هاي سنّتي بي بررسي انتقادي دستورنامه
اند اما همچنان  ) برخي از مشكالت اين قبيل دستورها را برشمرده240- 239: 1379يوسفي (

رغم مشكالت زياد، منبع اصلي درس دستور هستند. اقبال برخي  بعضي از اين دستورها علي
هاي پـنج   هاي برجستة كشور به دستورنامه ات فارسي در بعضي از دانشگاههاي ادبي از گروه

انوري، فرشيدورد و وحيديان كاميار، نگارندگان را بـر آن داشـت تـا    ـ  پور،گيوي استاد، خيام
ه بـه گسـتردگي     براي مطالعة حاضر بيشتر به منابع پيش گفته بپردازند. عالوه بر اين، با توجـ

ها، قواعد زباني و استثنائات فراوانِ آن، تصـميم گرفتـه شـد كـه      همبحث دستور، تعدد مقول
هـا، فقـط    عمـق بـه آن   جاي بررسي تمام مباحث دستور فارسي و پرداختن سطحي و كـم  به

مبحث اسم و گروه اسمي با جزئيات بيشتر مطالعه گردد. الزم به ذكر اسـت كـه بـه علـت     
هاي مختلف واژه، هركجا كه الزم  قولهتنيدگي مباحث مختلف زباني و ارتباط نزديك م درهم

  ها نيز مطالعه شد. بود انواع ديگر واژه و گروه
  
  تعريف دستور  1.1

دستور پرداخـت.   ثغور و حدودقبل از نقد و بررسي دستور زبان فارسي، بايد به چيستي و 
 دهد كه در درك افراد از ماهيـت دسـتور زبـان    هاي زبان فارسي نشان مي مطالعة دستورنامه

هاي فاحشي وجود دارد. غالباً مـراد دستورنويسـان زبـان فارسـي از دسـتور، همـان        تفاوت
بـه  «شناسـي، دسـتور    كه در علم زبان . درحالي1ديدگاه سنتي؛ يعني صرف و نحو زبان است

اي دربارة كل دانش زباني يك فرد ... شامل دانش ناخودآگاه واجي، واژي، نحـوي و   نظريه
  ).12: 1382(دبيرمقدم،» رددگ معنايي او اطالق مي

زبان به دانش زباني فارسي مجهـز اسـت.    مسلماً با توجه به تعريف فوق، هر فرد فارسي
هاي زبان فارسي، دستور زبان مـادري را بـه وي    بنابراين قرار نيست كه از طريق دستورنامه
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اسـاس شـم   بياموزيم. تعريف باال بدان معناست كه دستورنويس بايد با مطالعة علمي و بـر  
منـد   صـورت نظـام   زبانان، قواعد دستوري زبان فارسي را كشف كند و آن را به زباني فارسي

هـا،   اي خط بطالني است بر دستورهاي معمرِ تجويزي كه هدف از آن ارائه دهد. چنين رويه
كه در رويكردهاي نـوين، بـه    گفتن است. حال آن نوشتن و درست آموزش و تجويز درست

شناسي جديد يا دكارتي، دستور تجويزي مورد تأييد نيست و دسـتور بـه دو    زبانپيروي از 
شود. در دستور توصيفي، قواعد يك زبان خاص  بندي مي تقسيم» همگاني«و » توصيفي«نوع 

شود؛ اما در دستور همگاني اصول همگاني ساخت زبان بشـر كشـف    كشف و توصيف مي
). دسـتورهاي نـوين بـرخالف    73: 1382م، بـه نقـل از دبيرمقـد    1966گردد (چامسكي، مي

دستورهاي سنتي توصيفي هستند و به توصيف توانش زباني سخنگويان يك جامعـة زبـاني   
 هـاي  شناسـي ارائـة دسـتوري جهـاني بـراي همـة زبـان        پردازند. البته هدف غايي زبـان  مي

  ).17- 16: 1394(افراشي، است  بشري
اي  معناي مجموعه دستور به«و » باني فرددستور در معناي توانش ز«در حقيقت بايد بين 

كند، تمايز قائل شد. دسـتور در   ها را كشف و توصيف مي آن كه دستورنويس  »از قواعد زبان
هايي است كه اهل هر زبـان آن را   ها و قاعده ها، تعريف مجموعة اصول، مفهوم«معناي اول 

ميـدن سـخن ديگـران و بـراي     ها بـراي فه  گيرد و از آن طور ناخودآگاه فرامي در كودكي به
  ). 4: 1387شناس و همكاران، (حق» كنند گفتن استفاده مي سخن
  
  هاي يك دستورنامه ويژگي 2.1

جاكه  هايي دارد. ازآن ها بايد ديد يك دستورنامة مناسب چه ويژگي قبل از بررسي دستورنامه
تظار داشـته باشـيم   دستورنامه دربردارندة دانش آگاهانه از يك زبان است، طبيعي است كه ان

هاي زبـاني روبـرو شـويم.     ها، مفاهيم، قواعد زباني و شواهد و مثال وفور با تعريف در آن به
شناس  (حق» كند حكمي است كه حدود و ميزان گستردگي يك مفهوم را تعيين مي«تعريف 

 ها شفاف، جامع و مانع باشـند. ايـن بـدان    ). بنابراين الزم است تعريف5: 1387و همكاران،
انحصـاري مفهـومي را    صـورت  باشـد و بـه  » تعريـف  خـوش «معناست كـه تعريـف بايـد    

الزم و كافي باشد و بر اسـاس آن، تمـام مصـاديق را    ْ كند؛ يعني براي بيان آن مفهوم  تعريف
دربرگرفته و عناصر غيرمرتبط را كنار بگذارد. دستور يعني كشف قواعد زباني، پس بايد بـه  

رو قواعد نيز بايد شفاف بوده و از تكرارپذيري بااليي  ازد؛ ازاينتوصيف قواعد زبان نيز بپرد
مند ناچيز  ها بايد در برابر الگوي قاعده برخوردار باشد و در صورت وجود استثناها، تعداد آن
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هـا،   اي وارد نكند. پرواضح است كه در ارائة تعريف مندي زبان خدشه باشد تا به اصل قاعده
ها ناگزير از اسـتفاده از اصـطالحات تخصصـي حـوزة زبـان       القواعد زباني و شواهد و مث

هاي علميِ هر حوزه از دانش هستند كـه   ويژه دستور هستيم. اصطالحات تخصصي، واژه به
روند. براي مثال اسم، گروه اسمي، مفعول، مشتق و  كار مي براي اطالق به مفاهيم آن حوزه به

منظـور   در حوزة دستور كاربرد دارند. به ها اصطالح دستوري ديگر مصطلحاتي هستند كه ده
اي جـز    ارائة دستوري قابل فهم كه تعامل را با پژوهشگران ايـن حـوزه آسـان كنـد، چـاره     

معنـا نيسـت. در    گرفتن از اصطالحات مناسب، شفاف، غيرمبهم و تا حـد ممكـن تـك    بهره
ردارنـد،  سـزايي برخو  هاي مختلف علم، واژگان و اصطالحات تخصصي از اهميت به حوزه

دستي و تا حد امكـان رابطـة    آميز دانش بر شفافيت، يك زيرا بخش مهمي از انتقال موفقيت
يك بين مفهوم و واژه استوار است. اهميت اصطالحات تخصصي هر رشتة علمي، - به - يك

سـازد   مسئوليت خطير دانشمندان آن حوزه را در گـزينش اصـطالحات معيـار آشـكار مـي     
شـود كـه بتـوان     ر اين بايد توجه داشت كه زبـاني زبـان علـم مـي    ). عالوه ب1375 (بهشتي،

راحتي مطلب نوشت.  هاي مختلف علم با واژگاني شفاف و روان به وسيلة آن دربارة حوزه به
و كوشـش در راه آن  توانـد از طلـب زبـانِ آن     طلب علم بـراي مـا نمـي   «اند:  كه گفته چنان
  ).87: 1375(آشوري،» باشد  جدا

هـا، ارائـة توصـيفي از قواعـد زبـاني و تبـديل آن از دانـش         هدف از تدوين دستورنامه
ها با توجه به نحوة ارائـه   ناخودآگاه به دانش آگاهانه است. بنابراين الزم است كه دستورنامه

تدوين شوند تا درك متن براي خواننده  مند نظاميي ها روشو سازماندهيِ مطالب، بر اساس 
  تر شود.  آسان
  

  هاي پژوهش يافته. 2
هاي متوالي منابع آموزشـي مـورد اقبـال در رشـتة      پنج دستورنامة مشهور فارسي كه در سال

اعتنـايي دارنـد.    هـاي قابـل   شناسـي كاسـتي   اند، از ديـدگاه زبـان   زبان و ادبيات فارسي بوده
م و گـروه اسـمي بـه تفصـيل بيـان      هـا در بحـث اسـ    هاي اين دسـتورنامه  ترين نقص عمده
  است.  شده
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  شناسي  توجهي به دستاوردهاي زبان بي 1.2
و   اي را به انجام رسانده ه هاي ارزند شناسان دربارة قواعد و عناصر زبان فارسي پژوهش زبان
هـا در   انـد، امـا بـه نتـايج مطالعـات آن      هاي ارزشمندي را در اختيار محققان قـرار داده  يافته

تر مانند  ه است. البته در مورد دستورهاي قديميهاي مورد بحث چندان توجه نشد دستورنامه
  پور  اين امر پذيرفتني است. دستور پنج استاد و دستور خيام

در فارسي اشاره كرد كه در دسـتور سـنتي   » را«نماي  توان به نقش از جملة اين موارد مي
از آن  گاه نشانة مفعول و گاه نشانة مفعولِ معرفه معرفي شده است و يا در برخي از مـوارد 

عنوان حرف اضافة پسين ياد شده است؛ اين در حالي است كه شواهد بسياري از كـاربرد   به
هاي دقيق و قابل توجه  . در اين خصوص يكي از پژوهش2وجود دارد» را«هاي نكره با  اسم

هاي نحوي اكتفا نكرده و با استفاده از مفاهيم سـاخت   ) است كه به تحليل1384دبيرمقدم (
 Givenو اطالع كهنه( )New informationمانند اطالع نو( )Information structureاطالعي(

information(  صص در فارسي مي» را«به تبيين نقش) 148- 83پردازد .(  
ها مربوط بـه   شناسانه در دستورنامه توجهي به دستاوردهاي زبان يكي ديگر از شواهد بي

(مانند نهاد، فاعل، مفعول، مسند، مسنداليه و كنند  هاي اسمي ايفا مي هايي است كه گروه نقش
ارزش و مـوازي نيسـتند و    ها در يك الية زباني هـم  جز آن). بايد توجه داشت كه اين نقش

هـاي متفـاوت زبـاني قائـل بـود. در ايـن خصـوص نظريـة          ها بايد به اليـه  براي تحليل آن
) بسـيار  2004يسـن،  (هاليدي و مت )Systemic Functional Grammarمند( گراي نظام نقش

ــي(      ــرانقش متن ــه ف ــرح س ــا ط ــت. ب ــافردي( textualراهگشاس و  )interpersonal)، بين
هاي  هاي اسمي را در اليه هاي مختلف گروه توان نقش راحتي مي به )ideationalانديشگاني(

هـاي مختلـف در    هاي جديـدي را بـه نقـش    مختلف زباني بحث كرد و عالوه بر اين نقش
مند و بـا   صورت نظام ها به گرا اين نقش ؛ با اين تفاوت كه در دستور نقشدستور سنتي افزود
  شوند.  هاي مختلف تبيين مي توجه به فرانقش

قواعـد   )recursiveness »(پذيريِ بازگشت«شناسي نوين اصل  از ديگر دستاوردهاي زبان
هـاي   هـا و گـروه   توان جمالت زبان را با افـزودن سـازه   زباني است. بر اساس اين اصل مي

هايِ  وابسته«توان واقعاً فهرست محدودي از  تر نمود. بنابراين نمي نهايت طوالني جديد تا بي
ارائه نمود. البته اين كاري است كه وحيديان كاميار در دستور خـود انجـام   » هاي اسم وابسته

را معرفي كرده است كه از اين قرارند: مميز، صفت » وابستة وابستة اسم«داده است. وي پنج 
تـوان بـه    ). مي89- 87: 1394اليه ( اليه، قيد صفت و صفت مضاف اليه مضاف صفت، مضاف
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هاي ديگـري   هايِ وابسته اليه، صفت متممِ اسم وابسته اين فهرست، متممِ متمم، متممِ مضاف
نيـاز بـه   «هـاي زيـر    توان بـه ترتيـب مثـال    نمود. براي سه وابستة وابستة اخير مي نيز اضافه

» ناشناس انتقاد از اين افراد مسئوليت«و » جلسة مصاحبه با دانشجويان«، »مشورت با ديگران
پذيري از  تر آن است كه با پذيرش اصل بازگشت را مطرح كرد. اما راه حل علمي و درست

  دستور زبان جلوگيري كنيم.ارائة قواعد بيشتر در 
شناختي، بحث زبانِ ضميرگذار است.  توجهي به دستاوردهاي زبان هاي بي از ديگر نمونه

انـوري بحـث   ـ  توجهي به اين ويژگي زبان فارسي باعث شده است كـه احمـدي گيـوي    بي
ر اليه پيش از مضاف قرا ها در اضافة گسسته، مضاف گفتة آن اضافة گسسته را مطرح كنند. به

علـي كتـابش روي   «جملـة   هـا  گـردد. آن  اليـه برمـي   گرفته و ضميري در آخر آن به مضاف
تـوان بـا مفـاهيم     ). اين الگـو را مـي  131ب: 1389كنند ( عنوان مثال ذكر مي را به» است  ميز

در زبان فارسي توضـيح داد (رك:   )anaphoraو ضميرگذاري( )topicalizationمبتداسازي(
  ). 1384دبيرمقدم، 

  
  هاي ديگر و تحميل آن به زبان فارسي تأثيرپذيري از دستور زبان 2.2

توان ديد كه اين دسـتورها تـا حـدودي از دسـتور      با مطالعة دستورهاي مختلف فارسي مي
هـاي جامـد/ مشـتق و     توان به دوگانه عنوان نمونه مي . به3هاي ديگر تأثير پذيرفته است زبان

  بان عربي به زبان فارسي تحميل شده است. مفرد/ مركب اشاره كرد كه تحت تأثير ز
  )typologyشناسـي(  ها بـر دسـتور زبـان فارسـي بـه كمـك رده       بيان تحميل اين دوگانه

هـاي   هـا را بـه رده   شناسي با بررسي يك ويژگي دسـتوري، زبـان   است. در حوزة رده  ميسر
ــي  ــيم م ــي تقس ــان  مختلف ــثالً زب ــد؛ م ــا   كنن ــاس معياره ــر اس ــا را ب ــف دني ــاي مختل ي ه

تعـداد   )، fusionخـوردگي(  )، تعداد تكواژهـاي واژه، ميـزان جـوش    affixationوندافزايي(
تـوان در   واژه، مي )Obligatory categoriesهاي الزاميِ( تكواژهاي واژگاني در واژه، و مقوله

 )analyticو تحليلـي(  )agglutinative)، تركيبـي(  inflectionalهاي تصـريفي(  سه ردة زبان
ــرار داد ( ــايبي،ق ــان  4)28- 26: 1997ب ــه زب ــان فارســي ب ــه، زب ــراي نمون ــا . ب ــي ه ي تركيب
 اي هــاي ســامي اســت كــه خــانواده اســت؛ امــا زبــان عربــي از خــانوادة زبــان  تــر نزديــك
حرفي و چهارحرفي  هستند. در زبان عربي ساخت انواع واژه با استفاده از ريشة سه  تصريفي

گيرد. طبيعي است كه در اين زبان  و قرار دادن آن در يك قالب يا وزن مشخص صورت مي
تـوان   گيرد و مي اي كه از اين طريق ساخته نشده باشد، در تقابل با اين الگو قرار مي هر واژه
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ة جامد/ مشتق استفاده كرد. از سوي ديگر زبـان فارسـي زبـاني    دوگانز ها ا براي تفكيك آن
هاي آن از طريق تركيب دو يا چند تكواژ واژگاني، يا افزايش يك  تركيبي است و غالب واژه

هاي فارسي  رو، واژه آيد. ازاين دست مي يا چند وند دستوري به يك يا چند تكواژ واژگاني به
). 100- 97: 1386مركب تقسيم كـرد (شـقاقي،   - شتق و مشتقتوان به ساده، مركب، م را مي

) همين چهـار دسـته را تحـت    95- 93: 1394( دستور زبان فارسيالبته وحيديان كاميار در 
تنها به سه نوع ساده،  دستور زبان فارسي گفتاريعنوان ساخت اسم مطرح كرده، اگرچه در 

هـاي جامـد/ مشـتق و     دوگانـه ). بنابراين وجـود  75- 73: 1384مشتق و مركب قائل است (
هـاي زبـان فارسـي سـازگار نيسـت و هـيچ توجيـه         وجـه بـا ويژگـي    يچهـ  بهمفرد/ مركب 

تـوان در دسـتور احمـدي     صـورت افراطـي مـي    شناختي ندارد. ايـن نـوع نگـاه را بـه     زبان
در سـاخت واژه، بـه دو   » بودن يا نبودن بـن فعـل  «ها اسم را از لحاظ  انوري ديد. آنـ  گيوي

به دو گونة ساده و مركـب  » تعداد تكواژها«) و از حيث 62الف: 1389تق و جامد (گونة مش
مركـب هسـتند. در   » خـوبي «مشتق و » ناله«ها  كنند. بنابراين براي آن ) تقسيم مي75(همان: 

هاي زبان فارسي از ريشة  اند كه غالب اسم ها با ارائة اين تعريف، تلويحاً پذيرفته حقيقت آن
اند؛ اما بايد توجه داشت كه فارسي، زباني تصـريفي نيسـت و بسـياري از     فعلي ساخته شده

  آيند. دست مي به» جامد« اصطالح بههاي  واسطة افزودن وندهاي مختلف به واژه واژگان آن به
واژه نيز اشاره كرد كه در اغلب دستورها از آن  )caseتوان به مبحث حالت دستوريِ( مي

ها بر اساس نقش خـود در جملـه    ه در زبان فارسي واژهياد شده است. بايد توجه داشت ك
هايي مانند  توان در زبان هاي دستوري را مي اي ندارند. حالت پذيرند و نشانة ويژه حالت نمي

سانسكريت، تركي و روسي ديد. بنابراين تحميل اين مقوله به زبان فارسي درسـت نيسـت.   
اند، اما بر استفاده   به اين نكته اذعان داشته پور و فرشيدورد برخي از دستورنويسان مانند خيام

)، اگرچه آن را در معناي 209: 1384اند (رك: فرشيدورد، اصرار ورزيده» حالت«از اصطالح 
نويسد كه در زبـان   پور در مقدمة دستور خود صريحاً مي برند. خيام كار مي نقش دستوري به

دانـد   را از حالت، نقش دستوري ميفارسي چيزي به نام حالت وجود ندارد. وي مراد خود 
). الزم به تأكيد است كه نقش دستوري در زبان فارسي غالباً بر اساس جايگاه واژه 8: 1384(

هـاي اسـم در زبـان فارسـي      شود. البته دستورنويسان درخصوص تعداد حالت مشخص مي
نـوع حالـت   هاي اسـم را چهـار    هاي مختلفي دارند. براي مثال دستور پنج استاد حالت نگاه

پور تا سيزده نوع حالـت   ) و برخي مانند خيام4: 1385داند ( فاعلي، مفعولي، اضافه و ندا مي
داند و  هاي اسمي را يازده مورد مي ). فرشيدورد حالت45- 40: 1384اند ( اسمي را برشمرده
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ضح ). پروا209: 1384توان به هشت فقره تقليل داد ( ها را مي كند كه اين حالت يادآوري مي
هاي اسم در زبان فارسي نيز از خَلط حالت دستوري و  است كه اختالف بر سر تعداد حالت

  گيرد. نقش دستوري نشئت مي
يكي ديگر از موارد تحميل قواعد زباني ديگر به زبـان  » كنايه«و » صريح«تقسيمِ اسم به 
كند  م تقسيم ميپور اسمِ كنايه را به سه نوع ضمير، مبهمات و اسم استفها فارسي است. خيام

). وي جمله را به دوگانة جملة اسمي و جملة 31: 1384كه برگرفته از دستور عربي است (
) كه اين نيز تحت تـأثير دسـتور زبـان عربـي صـورت      26- 24كند (همان:  مي فعلي تقسيم 

هاي اروپايي و عربـي   پور نسبت به تأثير دستور زبان گرفته است. الزم به ذكر است كه خيام
نويسـد كـه بايـد روش دسـتورنويس      كند و مي ستور فارسي آگاه است و از آن نهي ميبر د

را در پيش گرفت كه بر اسـتخراج قواعـد زبـان از خـود زبـان       )Adelungلونگ( آلماني آده
  ).8كند، نه تأثيرپذيري از دستورهاي ديگر (همان:  مي  تأكيد

اسـتفاده از اصـطالح   از ديگر مصاديق تحميـل دسـتور زبـان عربـي بـه زبـان فارسـي        
بنـدي   است. فرشيدورد به تقليد از دستور عربي از اصطالح سـماعي بـراي دسـته     »سماعي«

» كوه«و » صحرا«هاي  اسامي مكان و آلت در زبان فارسي استفاده كرده است. براي مثال اسم
زبان ). نبايد فراموش كرد كه 239: 1384داند ( را داراي نشانه مي» گلستان«را سماعي و اسم 

هاي فراوان براي بيان انواع مفاهيم و روابط  عربي زباني تصريفي است كه  با استفاده از قالب
و صرفاً با داشتن ريشة فعلي، تواناييِ ساخت انواع اسـم را دارد. حـال در برخـي از مـوارد     

منـد   قاعـده  هـا  اگرچـه ديگـر اسـم    - يكي از اين انواع اسـم ممكـن اسـت سـماعي باشـد     
مند قرار  رو در دستورنويسي عربي به عنصري كه در مقابل عناصر نظام ينازاد. ان شده  ساخته

توان مفهوم سماعي  گويند. لذا نمي مي» سماعي«بگيرد و بر اساس الگوي ثابت ساخته نشود، 
صـورت   هايي است كه از ريشة فعلي بـه  مناسب زبان چراكهرا به زبان فارسي تحميل كرد، 

» ملحفه«و » مالقه«براين، وي دو اسم  ) . عالوه1369ك: الشرتوتي، سازند (ر مند اسم مي نظام
كند. اين در حـالي   ) در فارسي ذكر مي240: 1384عنوان دو نمونه از اسم آلت بانشانه ( را به

آگاه نيستند و حتي افراد كمـي  » مفعله«زبانان از ساخت اين دو اسم بر وزن  است كه فارسي
گيري در اين خصوص دانـش زبـانيِ    گاهي دارند. مالك تصميمها آ بودن اين واژه از قرضي
زبانان است نه دانش آگاهانة زبانيِ دستورنويسان. بنابراين الزم است مفهوم سـماعي   فارسي

و » بـودن  سماعي«رسد فرشيدورد مفهوم  از دستور زبان فارسي كنار گذاشته شود. به نظر مي
هـاي زبـان، قـراردادي و در مفهـوم      تمام نشـانه  آميخته است؛ زيرا را درهم» بودن قراردادي«
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شـناختي دارد،   بودن در دستور عربي توجيه زبـان  هستند. اما سماعي» سماعي«غيردقيقِ واژه 
هـاي   شود كه برخالف ديگـر واژه  چون به يك واژة حاضر در گروهي از واژگان اطالق مي

  دست نيامده باشد. اني بهة زبقاعدمند زبان و بر اساس يك  همان گروه از الگوهاي نظام
  
  عدم تمايز بين زبان و نمودهاي گفتاري و نوشتاري آن 3.2

هاي زباني يكي از مواردي كه بايد بدان توجه داشت، تمايز زبان و  در زمان اجراي پژوهش
نمودهاي مختلف آن است. زبان درحقيقت دانشِ زبانيِ سخنگوي زبان اسـت. ايـن دانـش    

گفتار، نوشتار و يا حتي زبان اشـاره در ناشـنوايان نمـود و تظـاهر     صورت  تواند به زباني مي
بيروني پيدا كند. براي رسيدن به درك درسـتي از قواعـد زبـاني بايـد بـين دانـش زبـاني و        
نمودهاي آن تمايز قائـل شـد. ايـن همـان تمـايزي اسـت كـه سوسـور بـا دوگانـة زبـان/            

 Linguisticزبـاني/ كـنش زبـاني(    و چامسكي با تعبيرهاي تـوانش  )langue/paroleگفتار(

competence/ performance( اند. توانش زباني، دانش ذهني فرد از زبان؛ و كنش  بيان كرده
هاي  صورت گفتار يا نوشتار يا اشاره است. با مطالعة كتاب زباني، تظاهر بيروني اين دانش به

بين زبان و نمودهاي آن  برخي از دستورنويسان برد كهتوان پي  راحتي مي مختلف دستور، به
و حتـي در    هـا را درآميختـه   اند و هنگام صحبت در مورد پديدة زبان آن تمايزي قائل نشده

  اند.  مواردي حروف الفبا را با واج و آوا يكسان پنداشته
  نويسد:  مثالً فرشيدورد مي

هنـي بـه   زبان الفاظي است كه براي ايجاد ارتباط و انتقال افكار و عواطف و معاني از ذ
... پس زبان بر دو قسم است: صوتي و غيرصوتي... زبانِ لفظي  رود كار مي ذهن ديگر به

خود موجب ايجاد نوعي زبان بصري است كه خط نام دارد و در حقيقت خط و زبـان  
مكتوب فرزند زبان ملفوظ است؛ زيرا حروف و اجزاي خط نمايندة اصوات و آواهايي 

  ).24: 1384گوييم ( ميها سخن  است كه با آن

دقيـق   دهنـدة عـدم تفكيـك     پور نيـز نشـان   در دستور خيام» هاي مختفي«وجود مبحث 
  گفتة وي   است. به  هاي زبان حروف الفبا و واج

آيـد.   نمـي  شود ولي به تلفظ در يي است كه در آخر واژه نوشته مي"ها"يِ مختفي "ها"
خر واژه در زبان پهلوي گاف ساكني توان در اين واقعيت جست كه در آ دليل آن را مي
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دهـد   حركت ما قبلِ ايـن گـاف را نشـان مـي     "ها"وجود داشته كه بعداً افتاده است و 
)1384 :22 .(  

پور در اين مـورد نظـام خـط را بـا نظـام زبـان درآميختـه اسـت؛          روشن است كه خيام
نظـام نوشـتاري   كه در دستور زبان بايد دانش ذهني سخنگوي زبان بررسي شود، نه  حالي در

هاي فاقـد نظـام نوشـتاري     زبانِ وي. شاهد اين مدعا دستورهايي است كه درخصوص زبان
انـد.   هاي بومي آمريكا كه غالباً از نظام نوشتاري برخوردار نبوده نوشته شده است مانند زبان

شتاري كه نظام نو نوشتاري هستند و دوم آن  ها فاقد نظام بايد توجه داشت كه اوالً غالب زبان
  هاي زباني قرار گيرد.  نبايد مبناي تحليل

پور از اصـوات نيـز    توان در بحث خيام آميختگي نظام نوشتاري و نظام زبان را مي درهم
» كنـد  مبحث اصوات از حروف الفبا و مخـارج آن بحـث مـي   «نويسد:  مشاهده كرد. وي مي

اليهـي   ذيل نقـش مضـاف  انوري ـ  ). نمونة ديگر يادداشتي است كه احمدي گيوي15(همان: 
  اند:  آورده

جـاي   ) ختم شده باشد در آخر آن بهuو  aاگر مضاف به يكي از دو حرف الف يا واو (
افزايند: دريـاي مديترانـه، جـاروي اتـاق، و اگـر مضـاف        كسرة اضافه، ياي مكسور مي

ماننـدي (ء) كـه    جاي كسرة اضافه، روي هاء، همـزه  ي بيان حركت باشد به»ها«آخرش 
كننـد   گذارند و آن را ياي مكسور تلفـظ مـي   است مي» ي«و بخش اول حرف  مخفف

  ).100الف: 1389(

هويداست كه نگارندگان اين دستور مسـائل نظـام نوشـتاري را بـا نظـام آوايـي زبـان         
آميختگي نظام آوايـي زبـان، نظـام نوشـتاري و گفتـار را       اند. نمونة اعالي درهم آميخته درهم
حـرف صـوتي اسـت كـه بـه كيفيتـي       «از دستور پـنج اسـتاد ديـد:     توان در اين تعريف مي

  ). 13: 1385» (مخصوص از دهان برآيد و تلفظ شود و آن كيفيت را حركت و آهنگ گوييم
  
  عنوان توصيف زبان نگرش تجويزي به زبان و غفلت از دستور به 4.2
تواند تجويزي باشد زيرا دستور زبان كشف  طوركه قبالً نيز گفته شد، دستور زبان نمي همان

صورت آگاهانه  الگوها و قواعد زباني موجود است. دستور درواقع دانش ناآگاهانة فرد را به
كند. اما در دستورهاي مورد مطالعه مـواردي از برخـورد تجـويزي بـا دسـتور       توصيف مي

  شود.  ذكر چند مورد بسنده مي مشاهده شد كه به
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از روي قريحـه و  «دانـد كـه اهـل زبـان      ي زبان را داراي قواعدي مـي درست بهپور    خيام
دسـت   بـه » زبـان «. تعريفـي كـه او از   انـد  آگاه) از آن 7: 1384» (كه خود متوجه باشند آن بي
و البتـه انتظـار   دهد  دهد اميدواركننده است، زيرا آن را به دانش ذهني گويشور نسبت مي مي
نگاهي تجـويزي دارد  » دستور«رود كه دستور را توصيف اين دانش بداند، اما در تعريف  مي

اي از قواعـد اسـت كـه بـدان درسـت       مجموعـه «نويسد دسـتور هـر زبـان     و در جايي مي
وضـوح   ). در اين ميـان فرشـيدورد بـه   15(همان: » آموزد نوشتن را مي گفتن و درست سخن

تحـول، از قـوانين اساسـي زبـان     «گويد:  ي ميدرست بهداند و  اعتبار مي را بيدستورِ تجويزي 
ها و فسادهايي كه به گمانِ بعضي در  است و دستور زبان نبايد سد راه آن باشد ... زيرا غلط

رغـم تأكيـد    ). علـي 33: 1384يابد خـود پيـرو قواعـد مـنظم و معينـي اسـت (       زبان راه مي
تـوان در برخـي    )، مـي 57پرهيز از دستور تجويزي (همان: فرشيدورد بر دستور توصيفي و 

مباحث، آثاري از نگاه تجويزي وي را مشاهده كرد. براي مثال در مبحث اسم مفرد و جمع  
  نويسد:  مي

يان نوپرداز تحت تأثير شعر نو غربي كه يكي از گرا غربو  زدگان غربامروز بعضي از 
كـار   هايي را به ها و عبارت زبان است، واژهزدن ساختمان دستوري  هم هاي آن به ويژگي

هاي خالف قاعده  برند كه مغاير با قواعد زبان فارسي است؛ از آن جمله است جمع مي
ها كـه   ها و واژه ها و برگ ها و دست جاي رگ مانند رگان و دستان و برگان و واژگان به

  ). 186بهتر است چنين كارهايي صورت نگيرد (همان: 

سـازي فراينـدهاي    شـدت بـا فعـال    شود وي بـه  تجويزي است كه باعث ميهمين نگاه 
هـاي   كـه زبـان فارسـي بـا ورود انبـوه واژه      سازي در فارسي مخالفـت ورزد؛ درحـالي   واژه

هاي دانش و فناوري روبرو است. براي مثال وي در مورد ساخت  غيرفارسي در تمام حوزه
منظور  ندان به برخي از علماء فارسي«ويسد ن هايي مانند گرمايش، گرانش و سرمايش مي واژه

را برخالف قاعده به اسم و صفت و » شـ ِ«كردن و تغيير زبان فارسي، پسوند سماعي  خراب
جـاي كلمـات درسـت     سازند ... اينان به چسبانند و چيزهاي غلطي مي كلمات ديگر هم مي

(همان: » سازند ه و خراب ميگذارند و زبان فارسي را آشفت نما مي هاي غلط فارسي زيبا، واژه
194 -195.(  
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  ها كاستي در ارائة تعريف 5.2
تعريف باشند. اين بدان معناست كه بايـد   ها بايد خوش طوركه پيشتر گفته شد تعريف همان

دست داد  در تعريف، بتوان مجموعة كاملي از مصاديق آن را به شده ارائهبر اساس توصيفات 
هـاي   ها كاستي يق به مجموعه خودداري نمود. در دستورنامهحال از ورود غيرمصاد يندرعو 

  ها به قرار زيرند: شود كه برخي از آن ها ديده مي مختلفي در تعريف

 تعريف نادرست 1.5.2
شود. يكي  هاي نادرست مشاهده مي هايي از تعريف ي بعضاً نمونهبررس مورددر دستورهاي 

دادن  درنگ مكث، ايستادن و فاصله«است: » درنگ«انوري از ـ  ها تعريف احمدي گيوي از آن
و » رود كار مي در ميان يا آخر واژه است كه براي جلوگيري از بدخواني و بدفهمي سخن به

). 12ب: 1389كننـد (  مي اي تقسيم  واژه پايان اي و درنگ  واژه درنگ را به دو نوع درنگ ميان
آن روز، نامـه را  «ها دو جملة  دهد. آن بايد توجه كرد كه اصوالً درنگ در ميانِ واژه رخ نمي

گويند در جملة اول درنگ  زنند و مي را مثال مي» آن، روزنامه را خوانده بود«و » خوانده بود
اي وجود دارد و در جملة دوم درنگ در پايان واژه قرار دارد. اين تحليـل درسـت    واژه ميان

اسم روبرو هستيم كـه از لحـاظ   نيست زيرا در جملة اول با دو اسم و در جملة دوم با يك 
كنند. در  يجه هيچ بدفهمي ايجاد نميدرنتعنصر زبرزنجيريِ تكية واژه، كامالً متفاوت هستند؛ 

 چراكـه شود؛  هايي حتي بدون استفاده از عالمت (،) نيز ابهام ايجاد نمي خوانش چنين نمونه
دهـد:   ي تفاوت اين دو جمله را نشان مـي خوب بهها در نظام نوشتاري فارسي  فاصلة بين واژه

  ». آن روزنامه را خوانده بود«و » آن روز نامه را خوانده بود«
هاي نادرستي است  بندي هاي فارسي دسته يكي ديگر از خطاهاي پربسامد در دستورنامه

شود. دستورنويسان اغلب بر اسـاس خطـايي ناشـي از فهـم نادرسـت       كه از وندها ارائه مي
در زبان فارسي  بـه سـه دسـتة     )interfix »(بيناوند«و  )infix »(ميانوند«اصطالح تعريف دو 

هاسـت امـا در    بندي رايج در بسياري از زبان پيشوند، پسوند و ميانوند قائل هستند كه دسته
زبان فارسي تنها دو نوع پيشوند و پسوند وجود دارد. ميانوند وندي است كه وارد يك واژه 

 kamhmuتـوان بـه    افزايد. براي مثال مـي  ايي جديد يا نقشي دستوري ميشده و به واژه معن
براي ساختن اسـم   rnهاي جنوب آسياي شرقي اشاره كرد كه در آن از ميانوند  يكي از زبان

(با قاشق غـذا خـوردن)    hiip(قاشق) از فعل  hrniipشود. براي مثال اسم  از فعل استفاده مي
اما برخي از دستورنويسان فارسـي معنـاي ميانونـد را    ). 59: 2010حاصل شده است (يول، 
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تـوان بـه دسـتور     انـد. بـراي مثـال مـي     كار گرفته اند و آن را در زبان فارسي به تحريف كرده
عالوه بر پيشوند و پسوند، الفـاظي را  «نويسند كه  ها مي انوري اشاره كرد. آنـ  احمدي گيوي

) و از كلمـاتي ماننـد   297ب: 1389» (گوينـد آيند، ميانونـد   هاي مركب مي كه در ميان كلمه
كنند. وحيديان كاميار نيـز ذيـل مبحـث     بناگوش، سراپا و جورواجور به عنوان مثال ذكر مي

). 95: 1394دانـد (  هاي كشاكش و تكاپو ميانوند مـي  را در واژه» ا«مركب  - انواع اسم مشتق
هـاي فـوق را    نـدارد مثـال   شقاقي با تأكيد بر اين نكته كه ميانوند در زبـان فارسـي وجـود   

  ). 68: 1386شود (  هايي از كاربرد بيناوند دانسته است كه ميان دو كلمه ظاهر مي نمونه

 بودن تعريف ناقص 2.5.2
توان به تعريف وحيديان كاميار از معرفه و نكره اشاره كـرد.   هاي ناقص مي از نمونة تعريف

) و نكـره را اسـمي   90: 1394» (شـد شـناخته شـده با  «داند كه  وي اسم معرفه را اسمي مي
). اين تعريـف نـاقص اسـت    91(همان: » براي شنونده يا گوينده ناشناخته باشد«داند كه  مي

اي نشده  /خواننده اشاره / نويسنده و شنونده زيرا در تعريف اسم معرفه اصالً به نقش گوينده
مشخص نشـده اسـت.    يدرست بهو در تعريف اسم نكره نيز نقش و رابطة گوينده و شنونده 

دليل آگـاهي از بافـت زبـاني و غيرزبـاني      درحقيقت، معرفه اسمي است كه گوينده آن را به
  داند و نكره اسمي است كه از نظر گوينده براي مخاطب ناآشناست. براي شنونده آشنا مي

گفتـة   از موارد ديگر، نقصِ تعريف ضمير در دستورهاي مختلف است. بـراي مثـال، بـه   
). همين 244: 1384» (ضمير اسمي است كه جانشين اسم شود و تصريف گردد«فرشيدورد 

هـاي اسـم و ضـمير     شود كه فرشيدورد در توضـيح تفـاوت   منجر به آن مي ناچار بهتعريف 
هـاي اسـم ظـاهر را     ها در اين است كـه ضـمير بعضـي از نشـانه     فرق ديگر آن«بنويسد كه 

شود و صفت اشاره و عددي و مبهم  ملحق نمي گيرد؛ مثالً به ضمير معموالً نشانة جمع نمي
عنوان جانشين گروه اسـمي   جا). پيداست كه اگر ضمير به (همان: همان» كند آن را مقيد نمي

هاي فوق  شد؛ نياز به اشاره به تفاوت تعريف درستي از ضمير ارائه مي تنها نهشد،  تعريف مي
استفاده از مفهوم گـروه ماننـد گـروه     تر بايد توجه داشت كه نيز نبود. البته در سطحي كالن

اسمي، گروه فعلي و گروه قيدي براي توصيف بسياري از قواعد زباني الزم اسـت و بـدون   
تـوان بـه مقالـة     پذير نخواهد بود. براي نمونه مـي  هاي زباني امكان آن بعضاً برخي از تحليل

فاده از مفهـوم گـروه   ) اشاره كرد كه بـا اسـت  91- 88: 1383جالب و كوتاه وحيديان كاميار (
هاي اسمي را به سمت واژة مركب نشان دهـد.   اسمي توانسته است حركت و گرايش گروه
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و » پسـربزرگه «هـايي ماننـد    بدون استفاده از مفهوم گروه اسـمي امكـان توصـيف سـاخت    
  وجود نداشت.» سياهه لباس«

ن اسمي است عنوا هاي ناقص، تعريف دستور پنج استاد از اسم مشتق به از ديگر تعريف
را » مويـه «و » ناله«هايي مانند  ). مؤلفان مثال41: 1385» (از كلمة ديگر بيرون آمده باشد«كه 

هـاي   اند. اين تعريف بيشتر مناسب واژه دست آمده به» موييدن«و » ناليدن«كنند كه از  ذكر مي
اسم مشتق ها  هاي غيرفعلي را پوشش دهد. بهتر بود آن تواند مشتق مشتق فعلي است و نمي

  كردند. را با تأكيد بر روي ويژگي وندافزايي زبان فارسي تعريف مي

 بودن تعريف سلبي 3.5.2
توان به تعريف وحيديان كاميار از صفت بيـاني اشـاره كـرد:     هاي تعريف سلبي مي از نمونه

آيد  چه پس از كسره مي هاي پسين اسم است يعني در گروه اسمي آن صفت بياني از وابسته«
). نمونـة ديگـر،   81: 1394» (اليه و صفت شمارشي نباشـد صـفت بيـاني اسـت     مضاف اگر

پور از اسم معناست كه آن را به سه نوع اسم صـوت، اسـم لفـظ و اسـم معنـا       تعريف خيام
: 1384» (اسم صوت و اسم لفظ باشـد  جز بهاسم معنا اسم معنايي است كه «كند:  مي تقسيم 

برگيرنـدة   كـه تعريـف بايـد ايجـابي و در     سـت، درحـالي  ). اوالً اين تعريف سـلبي ا 35 - 34
بندي يك پديده به انواع مختلف بايد  كه در تقسيم باشد. ديگر آن موردنظرهاي پديدة  ويژگي
ها پرهيز كرد، چون باعث آشفتگي در تعريـف و اصـطالحات مـرتبط بـه آن      نامي آن از هم

  خواهد شد.

 فجاي ارائة تعري به  اشاره به نشانه، 4.5.2
تحت عنوان تعريف بيـان شـده، تعريـف نيسـت،      چه آن، گاه بحث موردهاي  در دستورنامه

» اسم« هايي براي شناسايي يك مقوله است. تعريف وحيديان كاميار از بلكه صرفاً ارائة نشانه
  از آن جمله است: 

شـود؛ مـثالً     مـي   شـناخته اي همـراه دارد كـه بـدان     ها نشانة ويژه اسم در برخي از زبان
اسـم در فارسـي    انـد  همراههاي انگليسي و عربي با اسم  در زبان» ال«و  theهاي  نشانه

هاي نهاد، مفعـول، مـتمم، مسـند،     نشانة ويژة ظاهري ندارد اما اگر بتوان آن را در نقش
  ). 67: 1394يه در جمله به كار برد، اسم است (ال مضافمنادا، 
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كنـد كـه در    هايي صحبت مي زيرا براي تعريف اسم از زباناين تعريف بسيار عجيب است 
عريف نقض افزايد كه در فارسي اسم نشانه ندارد. اين نوع ت گاه مي ها اسم نشانه دارد، آن آن

است. چون هدف اوليه از اين تعريف، ارائة تعريفي براي اسم در فارسي بوده اسـت    غرض
تـوان در مـورد اسـم     اي اسم باشد، ديگر نمـي ه و اگر قرار باشد كه شالودة تعريف بر نشانه

  گفتة نويسنده، اسم در فارسي نشانه ندارد.  سخن گفت چون به
  

  قاعدة زباني نادرست 6.2
خـورد. از   چشـم مـي   در دستورهاي موضوع بحث، مواردي از قواعد نادرست زباني نيز بـه 

اگر همـراه  » عجب«و » هچ«هاي  واژه«ها قاعدة زباني زير از وحيديان كاميار است:  جملة آن
). اين قاعدة زباني درسـت  70: 1394» (اند با اسمي بيايند و تعجب را برسانند صفت تعجبي

در فارسـي نادرسـت بـوده و    » عجـب كتـاب!  «و » چـه خانـه!  «هايي ماننـد   نيست زيرا مثال
ي تعجبي دانست. اين ها صفترا » عجب...ي«و » چه...ي«پذيرفتني نيستند. درحقيقت بايد 

  ). 100: 1380اعدة زباني بايد با استفاده از مفهوم تكواژ گسسته اصالح گردد (رك: نجفي،ق
اند.  هاي نكره مطرح كرده انوري براي اسمـ  نمونة ديگر، قواعدي است كه احمدي گيوي

در اول » يك«در آخر اسم؛ » ي«كنند:  ها چهار صورت مختلف از اسم نكره را معرفي مي آن
آينـد   هايي كه همراه صفات مبهم مـي  در آخر اسم و باالخره اسم» ي«و  در اول» يك«اسم؛ 

» يك« چراكه). بايد توجه داشت كه صورت دوم الزاماً همواره درست نيست 84ب، 1389(
انوري بـراي تأييـد قاعـدة    ـ  را كه احمدي گيوي مثالي ازقضاتواند صفت شمارشي باشد.  مي

و » درخـت «هـا   كـار بـرد. آن   توان عليـه ادعايشـان بـه    اند، مي خود ارائه داده موردنظرزباني 
دود بـاالي   رود باالي يك درخت يا مي آن وقت آدم با كمال شوق مي«را در جملة » بلندي«

صـفت شمارشـي اسـت و    » يـك «كه در جملة فـوق   دانند؛ درحالي را نكره مي» يك بلندي
يسـان از انـواع اسـم    ايـن دستورنو  چه آناسم جنس هستند. بر اساس » بلندي«و » درخت«

اسم جنس، كه همة «ها  بايد معرفه باشند زيرا آن» بلندي«و » درخت«اند،  دست داده معرفه به
  دانند. ) معرفه مي83(همان: » گيرد افراد يك جنس را دربرمي

شمارد كه يكي از  برمي» اسم مركبِ غيرفعليِ وابستگي«هاي مختلفي از  فرشيدورد گونه
اسـت؛ ماننـد:   » وصوف و صـفت پسـين بـا حـذف كسـرة وصـفي      م«ها حاصل تركيب  آن

داند  زميني. او اين ساخت را به زبان عاميانه (گفتاري) مرتبط مي پدربزرگ، مادربزرگ، سيب
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)، اما اين حكم صحيح نيست چون در زبان رسمي نوشتاري نيز 19: 1384نه گونة رسمي (
  كاربرد دارد. 

  
در تدوين  )minimalityو كمينگي( )optimalityتوجهي به اصل بهينگي( بي 7.2

  دستور
رعايت دو اصل بهينگي و كمينگي در تبيين قواعـد زبـاني الزم اسـت زيـرا هـم بيشـترين       

توجهي  كند. بي كند، هم بار كمتري را به زبان تحميل مي مندي و الگوپذيري را ايجاد مي نظام
هـاي   شده اسـت كـه تحليـل    دستورنويسان به اين دو اصل و نپذيرفتن تكواژ ميانجي باعث

ها دچار تشتت گردد و قواعد غيرضروري به زبان فارسي تحميل شـود. همـين    دستوري آن
هـاي درزمـاني    بـه تبيـين   امر موجب شده است براي توضيح پراكندگي و گوناگونيِ قواعد

  آورند.   روي
ر منظـو  تكواژ ميانجي تكواژي است كـه بـه هنگـام ونـدافزايي يـا تركيـب دو واژه، بـه       

كدام از دستورهاي  يچه). 139: 1386شود (شقاقي، جلوگيري از مجاورت دو واكه ظاهر مي
انوري وحيديان كاميار و فرشيدورد بـه تكـواژ ميـانجي    ـ  پور، احمدي گيوي پنج استاد، خيام

ساز فارسـي   هاي جمع اند كه فهرست تكواژگونه قائل نيستند؛ لذا هر پنج دستور مجبور شده
كـه بـا پـذيرفتن     افزايش دهند، درحـالي » ان، يان، وان، ات، جات، يات، گان، كانها، «را به 

توانسـتند ايـن    كند، مي ها جلوگيري مي عنوان تكواژي كه از مجاورت واكه تكواژ ميانجي به
  كاهش دهند.» ها، ان، ات«فهرست را به 
كنـد و   د مـي شناسي در دستور يـا  كه فرشيدورد از هشت فايدة استفاده از زبان جالب آن

شـدن سـخن پراسـتعمال،     يكي از موارد را توجه به مسئلة حشو، اصل زحمت كمتر، كوتاه
)، امـا  35 - 34: 1384داند ( شدة زبان، مسئلة طبقة بسته و باز زبان مي تقويت عناصر ضعيف

 ازجملـه كنـد.   جا از احيا و تقويت برخي از عناصر و الگوهاي زباني فارسي انتقاد مـي  جابه
 دانـد زيـرا معتقـد اسـت      هايي مانند خوانش، گويش، تنش و ... را مناسب نمي واژهساخت
نويسـد:   سازِ لياقـت مـي   ). او دربارة پسوندهاي اسم184سماعي است (همان: » شـ ِ«پسوند 

آيند و كلماتي مانند كارانـه، پژوهانـه    سازي نمي اند و به كار لغت يرفعالغاين عناصر امروز «
پسـوند  «). همچنين در مـورد  195(همان: » ند ا اند نامناسب و غيرفصيح هكه با آن ساخته شد

نويسد: اين پسوند امروز مرده اسـت و نبايـد بـا آن واژه سـاخت.      (واره) مي» سازِ تعلق اسم
گويد: مردم  زند و استفاده از آن را نادرست خوانده و مي را مثال مي» يادواره«فرشيدورد واژة 
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بفهمند (همان). او در جايي ديگر يكي از انواع اسم مركب را حاصل  انند معني آن راتو نمي
كند كه اين نـوع   داند و تأكيد مي تركيب صفت مقلوب و اسم، بدون تقديرِ حرف اضافه مي

هـاي   عـال كنـيم و بـا آن واژه   اسمِ مركب فعال نيست و بسـيار مناسـب اسـت كـه آن را ف    
كند كه ممكن اسـت مـردم در درك معنـاي آن     بسازيم. اگرچه باز ابراز نگراني مي  جديدي

يكسان اسـت و  » خوشحال«ي مركبي نظير ها صفتدچار مشكل شوند زيرا ساختمان آن با 
). 201به خطا بيندازند (همـان:  » افزار نرم«اي مانند  زبانان را در فهم واژه ممكن است فارسي

سـازي و تقويـت    جا ذكر دو نكته ضروري است: اول، فرشيدورد درخصوص فعـال  در اين
اي دارد. دوم، نگراني وي از احتمال عـدم درك معنـاي    عناصر زباني فارسي رويكرد دوگانه

دانشِ زبانيِ افراد  چراكهمورد است،  سازي بي سازيِ فرايندهاي واژه هاي حاصل از فعال واژه
هاي  ساختها آگاهانه به قواعد زباني اشراف ندارند كه اين ساخت را با  ناآگاهانه است و آن

فهمي شوند. اتفاقاً بر اساس اصل اقتصـاد   ها دچار كج ديگر مقايسه كرده و بر اثر شباهت آن
يـك نقـش معنـايي يـا دسـتوري را      زباني، بسياري از عناصـر و الگوهـاي زبـاني بـيش از     

 »انهـ «كه خللي در ارتباط و تعامل سخنگويان زبان ايجاد كند؛ مثالً پسوند  آن كنند، بي مي  ايفا
سـاز (صـبحانه) اسـت.     ساز (كودكانه)، قيدساز (خوشبختانه) و اسـم  در زبان فارسي صفت

توان  )، اما نمي34- 33: 1371ساز ديگر زايا نيست (كشاني، در نقش پسوند اسم» انه ـ «اگرچه 
شـود زيـرا    فهميِ كـاربران و عـدم درك معنـا مـي     كردن اين الگوها باعث كج گفت كه فعال

  آموزند.  نا و كاربرد واژه را در بافت زباني و غيرزباني ميسخنگويان زبان، مع
  
  الگوي زباني» يك«در مواجهه با » دوگانه«برخورد  8.2

منـد زبـاني اسـت.     ها با الگوي نظام ها برخورد دوگانة آن هاي برخي از دستورنامه از شگفتي
چنـين صـفتي كـه    اسم و هم«اند:  انوري در نكاتي دربارة اسامي جمع نوشتهـ  احمدي گيوي

ختم شـده باشـد،    "واو"يا  "الف"آيد، اگر به  مي صورت جمع در شود و به جانشين اسم مي
افزايند؛ ماننـد: آشـنايان،    يم "ي"حرف صامت  "ان"، بين واژه و "ان"هنگام جمع بستن با 

تر از قاعدة فوق  ). عجيب است كه در اين دستور، چند سطر پايين88- 87ب:1389» (گدايان
ي بيـان حركـت خـتم    »ها«يي كه به ها صفتها و  اسم«شويم كه  اعده ديگري روبرو ميبا ق
شـود؛ ماننـد: آزادگـان،     اضافه مـي » گان«ها  به آخر آن» ان«جاي  بستن به اند، وقت جمع شده

ــدادگان ــدارد. احمــدي   88- 87(همــان: » دل ــدة اول ن ــا قاع ــاوتي ب ــدة دوم هــيچ تف ). قاع
نستند در قاعدة دوم نيز مانند قاعدة اول عمل كنند و بگويند كه توا راحتي مي انوري بهـ  گيوي
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. رعايـت ايـن نكتـه    5شـود  مي اضافه » گ«، صامت »ان«بين واژه و » ان«بستن با  هنگام جمع
واج ميـانجي در زبـان فارسـي     توانست چند مزيت داشته باشد. اول، تلويحاً بـر وجـود   مي

افـزود؛ سـوم، از برخوردهـاي     ساز فارسي نمي شد؛ دوم، بر شمار تكواژهاي جمع مي  تأكيد
شـد؛ چهـارم، از    هـاي علمـي اجتنـاب مـي     مند زبـاني در پـژوهش   دوگانه با الگوهاي نظام

  شد. آميختن نظام نوشتاري با نظام آوايي زبان پرهيز مي درهم
  

  هاي زباني حشو در قاعده 9.2
كـه بتـوان    اي گونـه  ايت كرد بـه كوشي را رع هاي زباني بايد اصل اقتصاد يا كم در ارائة قاعده

هاي دستوري  ها و احكام ارائه كرد. در برخي از تبيين بيشترين اطالعات را با كمترين قاعده
اند كه مصـداق دقيـقِ حشـو     شود، دستورنويسان قواعدي را ذكر كرده مشاهده مي وضوح به

اي مثال، فرشيدورد شود. بر ايجاد نمي نظر موردها هيچ خللي در قاعدة  بوده و بدون ذكر آن
ها، ابزارها، حيوانـات و...   بنابراين نام گياهان، داروها، جاي« نويسد: در تعريف اسم ذات مي

هـا در   هاي اسم مكان و آلت عربـي كـه بسـياري از آن    . بدين ترتيب صيغهاند ذاتهاي  اسم
يا معنا بـودن   توان دربارة ذات ). مي183: 1384» (اند روند از اين جمله كار مي فارسي هم به

بحـث كـرد.    شان خاستگاهشناختي و بدون توجه به  هاي يك زبان فارغ از مسائل ريشه واژه
زبانان به  زبانيِ يك زبانِ ديگر به زبان فارسي نيست. فارسي  رو، نيازي به تحميل دانش ازاين
دليـل در   مـين ه دانند. بـه  ها را جزء واژگان زبان خود مي اند و آن توجه ها بي بودن واژه قرضي

بستنِ مجدد  كنند؛ مانند جمع مي  هاي قرضي پياده برخي موارد، قواعد زبان فارسي را بر واژه
گونـه عمـل كـرده و مطـالبي را      ينهمـ فرشيدورد در مـورد اسـم معنـا نيـز     ». جواهر«واژة 

  بـه معناهاي قرضي عربي در فارسـي ارائـه داده اسـت كـه هـيچ كمكـي         درخصوص اسم
  ).185- 184كند (همان:  ث نميترشدن بح روشن

  
  هايي افراطي در دستور بندي مقوله 10.2
هاي علمـي و منطقـي    ها و زيرشاخه هاي مختلف دانش به مقوله ها و مفاهيم در حوزه پديده

اي پيچيده از روابط و  هاي كامالً انتزاعي مانند فلسفه با شبكه شوند. حتي در حوزه تقسيم مي
 بندي مفاهيم روبرو هستيم. دستور نيز از اين قاعده مستثنا نيست اما نبايد از ياد برد كه مقوله

بايد از پشتوانه و مبناي منطقي برخوردار باشد و داليـل و شـواهد كـافيِ معنـايي، صـرفي،      
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واجي، نحوي و حتي كاربردشناختي از آن حمايـت كنـد. در دسـتورهاي موضـوع بحـث،      
هـاي متعـدد و    بندي ها و مقوله بندي مواردي مشاهده شد كه از اين امر تخطي كرده و تقسيم

اي  تنهـا باعـث ايجـاد الگـو يـا قاعـده       اند. اين امر نه رح نمودهحال غيرضروري را ط يندرع
تـوان بـه    عنـوان نمونـه مـي    مند نشده، موجب سردرگمي خواننده نيز گرديده است. به نظام

). حتـي بـا تـورق ايـن     231- 210: 1384اشاره كـرد (  دستور مفصل امروزمبحث متمم در 
هـا غيرضـروري اسـت و هـيچ      سادگي دريافت كه بسـياري از زيرتقسـيم   توان به مبحث مي

كند. فرشيدورد متمم قيدي را از لحاظ معنا به سيزده دستة  كمكي به فهم بيشتر موضوع نمي
همراهي، سـلب، اسـتثنا و    مكان، زمان، كيفيت، علت، مقصود، ابزار، جنس، موافقت، تبرّك،

هـايي نهـايتي    سـازي  ). اصوالً براي چنين مقوله215 - 214مقابله تقسيم كرده است (همان: 
  كند.  ها نيز هيچ كمكي به توصيف بهتر زبان نمي متصور نيست و ارائة آن

هـاي   بندي افراطي اسـت. در دسـتورنامه   هاي مقوله بندي اسم مصغر از ديگر نمونه دسته
) 78الـف:  1389انـوري ( ـ  ) و احمـدي گيـوي  35: 1384پـور (  )، خيام54: 1385( پنج استاد

» ك ــَ «و » چـه  ــ «كند و با وندهايي ماننـد   مصغر، اسمي است كه مفهوم كوچكي را بيان مي
شود. بايد توجه داشت كه اسم مصغر در زبان فارسي نـوعي بنيـادي از اسـم     نشان داده مي

اي جدا معرفي شود. در اين صـورت الزم اسـت انـواع     هنيست كه الزم باشد براي آن مقول
كـه ايـن    ديگري از اسم همچون اسم زمان، اسم مكان و اسم آلت نيز معرفي شود. درحـالي 

ها الگوهاي مشخصـي در آن   اند كه براي بيان آن هاي تصريفي ها، متناسب با زبان بندي دسته
  ها وجود دارد.  زبان

هـا   انوري نيز نمونة ديگري اسـت. آن ـ  مة احمدي گيويسخن از انواع اتباع در دستورنا
كننـد كـه سـه نـوع اول آن بـدين       هاي اتباع را از لحاظ ساختار به انواعي تقسـيم مـي   گونه
» پ«بدون تغييرات ديگر، تبديل حرف اول واژه به » م«است: تبديل حرف اول واژه به   قرار

بدون تغييرات ديگر » ب، ت، ف، س ل، و،«بدون تغييرات ديگر، تبديل حرف اول واژه به 
تبديل حـرف  «صورت  توان اين سه دسته را در قالب يك نوع به ). مي102- 101ب: 1389(

اي با اصول دستورنويسي  بيان كرد. چنين قاعده» اول واژه به حرفي ديگر بدون هيچ تغييري
را توصيف كنـد.  سازگارتر است زيرا دستور بايد با كمترين قواعد، بيشترين تركيبات زباني 

بنـدي افراطـي در    بين نيز نمونة ديگري از طبقه ينببندي اسم به سه نوعِ ذات، معني و  مقوله
كه در مرز  اند اي از اسم دانسته بين را گونه ينبانوري ـ  همان دستورنامه است. احمدي گيوي

  .)185اسم ذات و اسم معني قرار دارد؛ مانند: بو، گرسنگي و صبح (همان: 
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از جهت معنا بـه اضـافة اختصاصـي (شـامل اضـافة ملكـي، اضـافة        » اضافه»  بندي دسته
تخصيصي، اضافة اقتراني)، اضافة بياني (شامل اضافة تشبيهي، اضافة فاعلي و مفعولي، اضافة 

هاي افراطي  بندي اي از مقوله تأكيدي، اضافة اشتمالي)، اضافة تبعيضي و اضافة تعظيمي نمونه
بندي برخالف ادعاي فرشيدورد، صرفاً  ). اين نوع تقسيم220- 218: 1384( فرشيدورد است

و اضـافة  » رفـتن او «معنايي نيست بلكه هم صوري و هم معنايي است؛ مثالً اضـافة فـاعليِ   
انـد؛   هاي حاضر در ساخت اضـافه تعريـف نشـده    ه بر اساس معناي واژ» ديدن دنيا«مفعوليِ 

اند (رك:  بندي شده ها در تركيب، مقوله آن )Thematic rolesهاي تتايي( بلكه بر اساس نقش
  ).2004هاليدي و متيسن، 

توان به قرارگرفتن اسم مكان، اسم آلت، اسـم زمـان،    هاي افراطي ديگر مي بندي از مقوله
هاي مبهم بانشانه در كنـار يكـديگر    هاي گياهان، اسم هاي عمل و كار، اسم اسم مصدر، اسم

در دستورنامة فرشـيدورد اشـاره   » هاي سماعي نشانه و اسم انشانه و بيهاي ب اسم«زير عنوان 
همه اسم با معيارهاي متفاوت معنايي، دستوري  ينا). اوالً، قرارگرفتن 242- 239: 1384كرد (

و صرفي كنار يكديگر هيچ توجيه علمي ندارد. دوم، اين فهرسـت عمـالً بـاز اسـت چـون      
  و جز آن را افزود.توان به آن اسم پوشاك، اسم خوراك  مي

  بندي توجهي به بنيان مقوله بي 11.2
كنـد؛ مـثالً از لحـاظ     ي تقسيم مـي به اقسامهاي مركب را از جهات مختلف  فرشيدورد اسم

ساخت بـه سـه نـوع مقلـوب،      ژرف ازنظررابطه با ريشة فعل به دو نوع فعلي و غيرفعلي و 
ديگـر بـر سـه قسـم هسـتند:       هـاي مركـب از جهـت    اسم«شود:  مستقيم و بينابين قائل مي
هــيچ بنــدي  ). او بــه بنيــان ايــن نــوع تقســيم196(همــان: » بــين وابســتگي، همســاني، بــين

  بندي بر مبناي معيار و مشخصة معيني باور ندارد. كند، گويي به لزوم مقوله نمي  اي اشاره
  
  در دستور  گرفتن برخي از مفاهيم  ناديده 12.2
هاي واجي، صرفي، نحوي و  ستور دانش زباني فرد از حوزهطوركه قبالً نيز گفته شد، د همان

ها به آوا و  معنايي است. البته غالب دستورها به صرف و نحو توجه داشته و در برخي از آن
. انـد  شناسـي تـوجهي نكـرده    كدام به مبحث معنـي  يچهاند اما تقريباً  شناسي نيز پرداخته واج
انوري به روابـط  ـ  پور و احمدي گيوي ج استاد، خيامحال در برخي از دستورها مانند پن ينباا

  شناختي است اعتنا شده است.  كه مبحثي معني معنايي واژگان 
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هاي مترادف، متشابه و متضاد سخن رفته كه تنها سه رابطه از  ها از اسم در اين دستورنامه
معنـايي،   ). ديگر روابط معنايي ماننـد شـمول  1387انواع روابط معنايي است (رك: صفوي، 

. نبايد از ياد برد كه اين امر بيشتر از سنت  اند چندمعنايي، عضوواژگي و... ناديده گرفته شده
گيـرد   دستورنويسي عربـي و بـه تقليـد از سـيبويه و دستورنويسـي هنـدي سرچشـمه مـي        

بخشـي از دسـتور    عنـوان  شناسـي بـه   منزلة باور به معنـي  )  و لزوماً به149: 1383(مجتبايي،
ها بخش مجزايي  ها حذف شود، يا در آن كلي از دستورنامه يست. اين مبحث يا بايد بهن  زبان

  شناسي و روابط معنايي لحاظ گردد. براي معني
گرفتن برخي از مفاهيم بنيادي مانند تكـواژ   درخصوص علم صرف نيز بايد گفت ناديده

هايي  انوري اسمـ  گيويو انواع آن (آزاد، وابسته، دستوري و واژگاني) باعث شده كه احمدي 
هـاي حاصـل از    را اسم مركب دانسته و تمايزي ميان اسـم » شناسي كتاب«و » قلمدان«مانند 

). چنين 75الف: 1389وندافزايي به يك تكواژ واژگاني، يا تركيب دو تكواژ واژگاني نيابند (
  پذيري باالي زبان فارسي در تضاد است. توصيفي با ويژگي تركيب

مانده در برخي از دستورهاست. فعـل   يكي ديگر از مفاهيم مغفول )agreementمطابقت(
هـاي فعلـي نمـود     كند كه در شناسـه  لحاظ شخص و شمار با نهاد مطابقت مي در فارسي به

يـاد  » نهـاد پيوسـته  «عنـوان   يابد. در برخي از دستورها از نمود مطابقت در شناسة فعل به مي
دهنــد (احمــدي  يــا فاعــل دســتوري قــرار مــي» د جــدانهــا«شــود كــه آن را در برابــر  مــي

ــه كــالس آمدنــد و نشســتند «هــا در جملــة  ). آن86: 1389ـانوري، گيــوي » دانشــجويان ب
دانند. بايد به ياد داشـت كـه يـك     را نهاد پيوسته مي» ندـ َ«دانشجويان را نهاد جدا و شناسة 

تحــت عنــوان نهــاد چــه را كــه  توانــد بــيش از يــك نهــاد داشــته باشــد و آن جملــه نمــي
كند. بنابراين پذيرفتن مفهـوم   تكواژي است كه مطابقت را بيان مي درواقعآوريم،  مي  پيوسته

  سازد.  مي ممكنشناختي فارسي را  تري از قواعد زبان مطابقه، توصيف روشن
  
  هاي مختلف زباني آميختن گونه  درهم 13.2
كنيم؛ با  طور خاص صحبت مي ارسي بهطور عام، و زبان ف كه در مورد پديدة زبان به يهنگام

چـه را زبـان فارسـي     پارچه روبرو نيسـتيم. فرامـوش نكنـيم كـه آن     اي يك يدهپدواقعيت و 
هـاي   هاي مختلف زماني (فارسي ميانه و فارسي نو)، گونه خوانيم، اشتراكي است از گونه مي

رسـمي)، ژانـري   هاي موقعيتي (رسمي و غير جغرافيايي (فارسي شيرازي و اصفهاني)، گونه
هاي جنسيتي، سني، فـردي، شـغلي،    زماني و درزماني، گونه هاي هم (سياسي يا ادبي)، گونه
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). بنـابراين طبيعـي اسـت كـه بـا      2006ها گونة ديگـر زبـاني (رك: وارداف،    اجتماعي و ده
شماري از زبان فارسي روبرو باشيم. حال بايد به اين پرسش پاسـخ داد كـه در    هاي بي گونه
در  مطالعه موردهاي دستور زبان فارسي، كدام گونه بايد مالك مطالعه قرار گيرد. گونة  كتاب

شـده كـه افـراد     اي مـدون و تثبيـت   دستور زبان، گونة رسـمي و معيـار زبـان اسـت. گونـه     
شــود  هــاي گروهــي نيــز اســتفاده مــي برنــد و در رســانه كــار مــي كــرده آن را بــه تحصــيل
  ). 95- 90: 1384الديني، (مشكوه
انـد. بـراي    آميخته شـده   ها درهم مشخص است كه گونه وضوح بهر برخي از دستورها د

هـاي مختلـف زبـاني شـواهدي      ساختن يك قاعدة زباني از گونه پور براي شفاف مثال خيام
. احمـدي  6ها از حوزة ادبيات و شعر و متعلق به گونـة تـاريخي هسـتند    آورده كه غالب آن

اند؛ مـثالً بـراي نقـش منـادايي       واني از حوزة ادبيات ذكر كردههاي فرا انوري نيز مثالـ  گيوي
كه صـد قافلـه دل همـره اوسـت/      سفركردهآن ): «95الف: 1389اند ( ابيات زير را بيان كرده
دربنـد/ اي گنبـد گيتـي     يپـا اي ديـو سـپيد   «، يـا  »دارش سـالمت  بـه هركجا هست خـدايا  

  .7»دماوند  اي
» كنـد؟  ور زبان كدام گونـه از زبـان را بررسـي مـي    اين دست«وحيديان كاميار زير عنوان 

هاي زبان فارسي از نوشـتاري تـا    ي موجود كه تمام گونهها دستور زباننويسد: برخالف  مي
نثـر فارسـي   «كند، اين دسـتور فقـط گونـة     گفتاري و از ادبي تا تاريخي را با هم بررسي مي

). اما در دسـتور وي  5- 4: 1394كند ( را بررسي مي» هاي درسي امروز نوشتاري معيار كتاب
ها را در گونة نوشـتاري معيـار جـاي داد؛     توان آن ها و شواهدي وجود دارد كه نمي نيز مثال

» اي را به من بده قهوه«) و 72(همان: » ام... هايي كه خوانده دو تا از بهترين كتاب«مانند جملة 
  ).69(همان: 

  
  ها و شواهد نادرست مثال 14.2

ها و شواهدي ارائه شده كـه   ها و قواعد زباني مثال ي، ذيل تعريفبررس وردمدر دستورهاي 
رسد. براي مثال در ذيل تعريف اسم، وحيديان كاميار در  ها درست به نظر نمي مواردي از آن

جا  داند. بايد توجه داشت كه در اين را اسم مي» اي قهوه«كلمة » اي را به من بده قهوه«جملة 
دليل حضور گوينده و مخاطب در بافت موقعيتي، اسم  سم نشده، بلكه بهجانشين ا» اي قهوه«

تـوان صـرفاً    نظر (مثالً كتاب، مداد، ...) حذف شده است. بنابراين با مثـال فـوق نمـي    مورد
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يــژه بافــت و بــهزبــاني داشــت زيــرا تبيــين آن در مســائل كاربردشــناختي  برخــوردي درون
  ).1387است (رك: صفوي،   غيرزباني

نويسد:  يمپور است. وي دربارة حالت بدلي  هاي اسم در دستورنامة خيام نمونة ديگر، حالت
). وي يكي از 44: 1384» (اسم در اين حالت براي توضيح يا تأكيد اسمي ديگر آورده شود«

» سـپيدار «كند و معتقد است تكـرار كلمـة    عنوان شاهد مثال ذكر مي را به ناصرخسروابيات 
  ) هستند: 1(شمارة » سپيدار«) حالت بدلي براي 3 و 2هاي  (شماره
 ]»3] ســپيدار[2] ســپيداري[1ســپيداري[    اگر بار خرد داري وگر ني«

تـوان   رو نمي بايد توجه داشت كه مصرع دوم بيت باال داراي سه جملة مجزاست، ازاين
پور  كه خيام نحالت بدلي را نسبت داد. الزم به ذكر است با توجه به آ» سپيدار«به تكرارهاي 

منظـور وي از حالـت بـدلي نقـش      داند، شدن به حالت را در زبان فارسي درست نمي قائل
كَر «). وي اسم 45شود (همان:  است. مثال ديگر به حالت تميزي مربوط مي  بدلي را در » شـ

هستة گـروه  » شكر«كه  داند. حال آن ؛ داراي حالت تميزي مي»يك كيلو شكر خريدم«جملة 
و مفعول جمله است كه دو وابسته (يك صـفت شمارشـي و يـك واحـد     » شكر يك كيلو«

  شمارش) نيز دارد.
ـانوري در مبحث معرفه و نكره نيز قابل تأمل است.  توضيحات و شواهد احمدي گيوي

كتاب از «معرفه هستند و دو جملة » قرينة لفظي و معنوي«هاي داراي  ها معتقدند كه اسم آن
). اول، الزم 65الـف:  1389كننـد (  عنوان شاهد مثال ذكر مي را به» شد در باز«و » دستم افتاد

هـا   اصالح شود چـون يكـي از آن  » قرينة لفظي يا قرينة معنوي«صورت  است قاعدة فوق به
گوينـد، همـان چيـزي اسـت كـه       هـا مـي   چـه آن  بودن اسم كافي است. دوم، آن براي معرفه

كنند.  سوم، بـراي قرينـة لفظـي     قعيتي تعبير ميشناسان از آن به بافت زباني و بافت مو زبان
سبب تكرارِ اسـم   اي استفاده نمود كه اسم در جملة دوم به حداقل بايد از يك مثالِ دو جمله

ديـروز  «صـورت   توان مثال فـوق را بـه   نكرة جملة اول معرفه شده باشد. بر اين اساس، مي
در جملة دوم به قرينـة  » كتاب«كرد.  اصالح» كتابي از قفسه برداشتم اما كتاب از دستم افتاد

در جملة اول، معرفه شده است. در مورد قرينـة معنـوي يـا بافـت     » كتابي«لفظيِ اسم نكرة 
موقعيتي نمونة ديگري الزم است؛ مثالً وقتي گوينده و مخاطب در اتاقي حضور دارنـد، درِ  

ت موقعيتي دليـل معرفگـيِ   ؛ باف»در باز شد«گويد:  گاه كه گوينده مي شود. آن آن اتاق باز مي
هاي شـفاف و توضـيحات كـافي از سـوي      بينيم عدم ارائة مثال كه مي است. چنان» در«اسم 

  شود. مي خوانندهنويسندگان باعث سردرگمي 
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تـوان بـه مـورد ديگـري از      هاي نادرست ديگر در دستورهاي زبان فارسـي مـي   از مثال
را مثال » تند«، واژة »تغيير مقوله«ير عنوان ها در مبحثي ز ـانوري اشاره كرد. آن احمدي گيوي

به ترتيـب صـفت و   » دود اسب تند مي«و » فلفل، طعم تندي دارد«هاي  زنند كه در جمله مي
 چراكهنويسه است؛  هم آواـ يك هم» تند«جا  رسد در اين ). به نظر مي16ب: 1389قيد است (

تـوان   شاره دارد؛ پس نمـي طعمي خاص و در جملة دوم به حركت سريع ا بهدر جملة اول 
او «و » او آدم تندي اسـت «در دو جملة » تند«عنوان مثالي از تغيير مقوله پذيرفت.  ها را به آن

مثال درستي از تغيير مقوله است زيرا در هـر دو جملـه داراي يـك    » با من تند برخورد كرد
  هستة معنايي (خشن) است اما در جملة اول صفت و در جملة دوم قيد است.

نيز مورد ديگـري اسـت.   » متمم الزمِ صفت«هاي فرشيدورد براي موضوع  فهرست مثال
وجود دارد كـه  » عاشق، نگران، خوشبخت، شاد، ناراحت و...«در اين فهرست صفاتي مانند 

  ).229- 228: 1384ها را صفت ناتمام خواند ( توان آن لزوماً به متمم نياز ندارند و نمي
در دستور وحيديان كاميار است. وي مميز را بـه  » مميز«مثال ديگر مربوط به مبحث 
متر، «را براي دستة اول و » جلد، دستگاه و تا«كند و  مي دو نوع اختياري و الزامي تقسيم 

 شمارش قابلرسد كه بحث  زند. اوالً به نظر مي را براي دستة دوم مثال مي» دست و گرَم
» تـا «كـه مميـزِ    دهـد. دوم آن  ر نشـان مـي  بودن اسم، اين تمايز را بهتـ  شمارش يرقابلغو 

برخالف مدعاي وحيديان كاميار به گونة گفتاري تعلق دارد، نـه گونـة نوشـتاري. سـوم     
آيـد   ينم» يك«وقت همراه  يچهرفتاري متفاوت با ديگر مميزها دارد زيرا » تا«كه مميزِ  آن

بـا  » تـا «ن رفتـار  گيرد؛ بنابراي جاي واحد شمارش قرار نمي و بر روي محور جانشيني به
فرهنـگ  ). صفوي در 106-105: 1387ديگر اعضاي دستة خود متفاوت است (صفوي، 

در  "تا"واحدواژگي «نويسد كه  مي صراحت بهپا را فراتر گذاشته و  توصيفي معناشناسي
  ).118: 1384» (زبان فارسي منتفي است

  
  امكان نقض قواعد زباني 15.2

هايي نقـض   توان براي آن مثال قواعدي زباني وجود دارد كه ميدر پنج دستورنامة مورد نظر 
اي دربارة برخي از ضـماير وجـود    دست داد. براي مثال در دستور وحيديان كاميار، قاعده به

 "ي"ر در جايگــاه هســته باشــند اگــ "آن"و  "ايــن"ضــميرهاي «كنــد  دارد كــه ادعــا مــي
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دسـت داد؛ ماننـد    هاي نقض به مثال توان ). در اين خصوص مي86: 1394» (گيرند نمي  نكره
در ». گفتـي، كجاسـت؟   اوني كه مـي «و » ايني كه از روي ميز برداشتي چي بود؟«هاي  جمله

تمـام  «شـود:   هاي قابل نقض مشاهده مـي  دستورنامة وحيديان كاميار نمونة ديگري از قاعده
د پـيش از  تواننـ  مـي  "چنـد، ديگـر، همـه   " جز بهي اشاره، تعجبي، پرسشي و مبهم ها صفت
چند صد نفر در اطراف ساحل «هاي  توان جمله ). مي71(همان: » هاي شمارشي بيايند صفت

هـايي نقـض    عنوان مثـال  را به» همة بيست مسافر در دريا غرق شدند«و » تجمع كرده بودند
  براي اين قاعده ذكر كرد. 

دهند  يدست م هاي نكره و معرفه قواعدي به انوري هم درخصوص اسم ـ احمدي گيوي
). 66الف: 1389دانند ( بيايد معرفه مي» را«ها مفعولي را كه به همراه  كه قابل نقض است. آن

اسـت كـه از همـان    » روزي در خيابان (يك) مردي را ديدم«مثال نقض قاعدة مزبور جملة 
هـا   معرفـه نيسـت. گفتنـي اسـت كـه آن     » مرد«دستورنامه انتخاب شده است. در اين جمله 

اي  دانند اما در قاعـده  نكره مي» روزي در خيابان مردي را ديدم«را در جملة » دمر«ي درست به
شناسـانه   هاي زبـان  اند خطايي وجود دارد كه ريشة آن را بايد در غفلت از يافته كه بيان كرده

  در زبان فارسي جستجو كرد.» را«در مورد نقش 
ي صـفات مبهمـي از قبيـل    مثال ديگر از دستورنامة فرشيدورد دربارة اسم نكره است. و

رسـد كـه    ). بـه نظـر نمـي   190: 1384داند ( چند، فالن، هر، چنين و چنان را نشانة نكره مي
هاي صـفت اشـاره را دارنـد. او واژة     يژگيوصفت مبهم باشند زيرا بيشتر » چنان«و » چنين«
را » مـرد « دقيقـاً » چنين«كه  داند، درحالي نكره مي» چنين مردي«را نيز در گروه اسمي » مرد«

  سازد. معرفه مي
  
  ها پاسخ در دستورنامه مسائل بي 16.2

هـاي زبـاني تـا حـد ممكـن از       ها و قاعـده  شود براي تعريف ها سعي مي در اكثر دستورنامه
دسـتورنويس را بـه بهتـرين شـكل     ها و شواهد استفاده شود تا هم منظـور   ترين مثال شفاف
برانگيـز، مـانع آشـفتگي و ابهـام در فهـم       بحـث  ها و شواهد دهد، هم با پرهيز از مثال  نشان

مخاطب از قاعدة زباني شود. اما اين رويكرد هميشـه راهگشـا نيسـت و در برخـي مـوارد      
  گذارد.  پاسخ مي هاي دستور را بي شماري از مخاطبينِ كتاب هاي بي پرسش

در يكي از اين موارد بحث اسم ذات و معناست. پرسشي كه نگارندگانِ نوشتارِ حاضـر  
هايي مانند فرشته، پـري دريـايي، غـول و     رو بودند، در مورد اسم تدريس دستور با آن روبه
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 شده ارائههاي  هاي مشابه است كه باالخره اين اسامي اسم ذات هستند يا معنا؟ با تعريف مثال
توان ادعا كرد كه اين اسـامي اسـم معنـا     از اسم ذات و اسم معنا در دستورهاي مختلف، مي

چون در جهان بيرون و مادي وجود ندارند. اما با پذيرش اين اصل كه زبان تنهـا در  هستند 
هاي ممكن و خيالي را  كند و توانايي صحبت در مورد جهان مورد جهان مادي صحبت نمي

توان اسامي فوق را اسم ذات در نظر گرفت. شايسته است كه در مباحث مرتبط  نيز دارد، مي
احتماليِ مخاطبين نيز در نظر گرفته شود و بر اساس آن مسائل ها و مسائل  دستوري، پرسش

  ها و نكاتي در اختيار مخاطب قرار گيرد. و براي آن مثال شده مطرحدستوري 
هـاي مـبهم و    پاسخ مانده ادعـاي فرشـيدورد درخصـوص اسـم     از مسائلي ديگر كه بي

كتر خانلري ضمير نگيـريم  هاي مبهم و استفهام را مانند فرنگيان و د اگر اسم«استفهام است: 
تـر و بـا روح زبـان فارسـي      هـا را اسـم بشـماريم علمـي     و به شيوة نحونويسان عربـي آن 

است. در اين مورد تقليد از فرنگيـان و قائـل شـدن بـه ضـمير مـبهم و اشـاره و          سازگارتر
). فرشيدورد درخصوص چرايي ايـن ادعـا هـيچ    243- 242(همان: » پرسشي مناسب نيست

  كند. دهد و شواهدي را در جهت تأييد ذكر نمي نمي توضيحي ارائه
  
  عدم شفافيت اصطالحات تخصصي حوزة دستور 17.2

اي از دانـش داشـتن اصـطالحاتي     قبالً نيز گفته شد يكي از ضروريات هـر حـوزه   كه ناچن
شود؛ ثانياً  زدايي از متون مي اوالً باعث شفافيت و ابهام چراكهشفاف و ترجيحاً تك معناست، 

سـازد. در دسـتورهاي مـورد برسـي،      تعامل علمي را بين پژوهشگران آن حوزه تسهيل مـي 
هاي زيادي از آشفتگيِ اصطالحات تخصصي مشاهده شد كه در ادامه بـه چنـد مـورد     مثال

  شود.  اشاره مي
ـانوري  اشاره كرد كه وحيـديان   در احمدي گيوي» تميز«توان به اصطالح  براي مثال مي

گويد. احمدي  مي» متمم«پور در مبحث فعل ناقص به آن  نامد و خيام مي» مسند«كاميار آن را 
  گويند:  انوري ميـ  گيوي

آيد كه نه فاعل است، نه مفعول و نه مـتمم،   گاهي اسم در جمله و در ارتباط با فعل مي
سازد و بدون آن جمله معني روشن و كاملي  روشن مي بلكه نسبت مبهمي را در جمله

  ).96الف: 1389نامند ( ها را در دستور زبان فارسي تميز مي گونه واژه ندارد؛ اين

  نويسد كه فعل ناقص آن است كه  پور مي از سويي ديگر خيام 
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اي  توانـد جملـه   برخالف ديگر افعال تنها با فاعل و مفعول صريح يـا غيرصـريح نمـي   
بدهد بلكه كلمة ديگري نيز بايد آورد تا آن را تمام كند و جملـه داراي معنـاي    تشكيل

  ).70: 1384ناميم ( رو آن را نسبت به فعل ناقص متمم مي ينازاتامي باشد... 

هاي اسم به حالت تميزي نيز قائل است. او يك  پور در انواع حالت پيشتر ديديم كه خيام
گر آشفتگي در  نامد كه بيان در جاي ديگري متمم مي وضعيت دستوري را در جايي تميز، و

كاربرد اصطالحات تخصصي حوزة دستور است. وحيديان كاميار مسند را گروهـي اسـمي   
).  96: 1394» (ها عالوه بر نهاد يا مفعول يا متمم به آن نياز دارند كه بعضي از فعل«داند  مي

  اند.  براي متمم و تميز ارائه داده اين تعريف دقيقاً هماني است كه دو دستورنامة ديگر
اسـت. احمـدي     نيز دچار آشفتگي» حاصل مصدر«يا » اسم مصدر«تعريف دو اصطالح 

دسـت   بـه بـن ماضـي بـه    » َنـ «دانند كه از افزودن پسوند  اي مي انوري مصدر را واژهـ  گيوي
. آنـان  )23ب: 1389رساند، اسم اسـت (  آيد و چون مفهوم زمان، شخص و شمار را نمي مي

هاي مصـدر مفهـوم    رغم نداشتن نشانه دانند كه علي در جايي ديگر اسم مصدر را اسمي مي
هايي را كه از فعـل   دارند كه برخي از دستورنويسان اسم ها اذعان مي رساند. آن مصدر را مي
را حاصـل مصـدر   » دانايي«و » بدي« ،»خوبي«گيرند؛ مانند  مي» ي«اند يا پسوند  مشتق نشده

اي در حـوزة   ). دو اصطالحِ اخير مبهم هستند و نمايندة مفهوم برجسته106ند (همان: دان مي
) مصـدرِ  اصطالح بهعنوان يك ( به» دانايي«كه  دستور زبان فارسي نيستند. حتّي با توجه به آن

دسـت آمـاده اسـت، خواننـده را بيشـتر       بـه » دانسـتن «اسم يا حاصلِ مصدر از ريشة فعـل  
در قائل شدن به  - طوركه پيشتر نيز گفته شد ـ همان رسد راه حل ظر ميكند. به ن مي  سردرگم

ما را از دو مفهوم اسم مصدر  تنها نهـ مركب باشد كه  انواع كلمة ساده، مركب، مشتق و مشتق
  سازد. رهاند، دوگانة جامد/ مشتق را نيز غيرضروري مي و حاصل مصدر مي

عالوه بر اين برخي از دستورنويسان اصطالحاتي را در حـوزة مطالعـة زبـان و دسـتور     
بـه   رأسـاً برند كه يا كهنـه و متعلـق بـه دسـتورهاي تجـويزي هسـتند، يـا خـود          كار مي به

يرش و پـذ  مـورد اند كه اصطالحات علمي بايد  اند و توجه نكرده سازي دست زده اصطالح
ا بتوانند از شفافيت الزم برخوردار شوند. از باب نمونـه  اجماع پژوهشگران آن حوزه باشد ت

توان به اصطالحات زير از فرشيدورد اشاره كرد كه صرفاً از مقدمه و مبحث گروه اسميِ  مي
  دستورنامة وي استخراج شده است.
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  دستور مفصل امروزاصطالحات دستوري نامأنوس در  .1جدول

ف
ردي

  

  ل در دستورهاي ديگرمعاد  شمارة صفحه  كاررفته بهاصطالح 

  شناسي تاريخي/ درزماني زبان  65  شناسي تطوري زبان  1
  زماني شناسي هم زبان  65  شناسي سكوني زبان  2
  قرينة لفظي  190  عهد ذكري  3
  قرينة معنوي  190  عهد ذهني  4
  گفتار  199- 198  زبان عاميانه  5
  همپايگي/ بدلي/ تأكيدي/ مسندي  236  حالت همساني  6
  حالت صفت و حالت متممي  235  داري وابستهحالت   7
  مميز  231  حالت روشنگري  8
  تميز/ متمم  235  حالت مكملي يا مسندي  9

توان به مقاومت دستورنويسان در برابر اسـتفاده از برخـي از اصـطالحات و     جز اين مي
كنـد كـه از    اعـالم مـي   صـراحت  بـه شناسي نيز اشاره كـرد. فرشـيدورد     مفاهيم حوزة زبان

اصطالحات نامعمول، غيرفصيح، غيردقيق و غلطي مثل وند، نهاد، گزاره، گشتاري، زايشي، «
). اما بايد توجه داشت كه اوالً، اين اصطالحات 58: 1384كند ( استفاده نمي» تكواژ، واژه و...

ـ   در حوزة مطالعة زبان جاافتاده و رايج ار مختلـف علمـي   اند و براي برقراري ارتباط بـين آث
ها نيست. دوم، فرشيدورد هيچ توضيحي دربارة علت نادرسـتي و   اي جز استفاده از آن چاره

  . 8دهد ها ارائه نمي بودن آن غيردقيق
  
  ها نامه ساماندهي غيرموجه مطالب درس 18.2

تـوان   سو مـي  توان از دو جهت بررسي كرد. از يك ها را مي ساماندهي مطالب دستورنامه
دهنـد، مطالعـه نمـود و از جهـت ديگـر       مطـالبي را ارائـه مـي   » چـه «كه  يناها را از نظر  آن
ها را ارزيابي كرد. پيداست كـه در   ها و تقدم و تأخر آن بندي ارائة مطالب، فصل» چگونگي«

هايي چون حجم دستورنامه، هدف از تـدوين آن،   با توجه به محدوديتنگارش دستور بايد 
كيستيِ مخاطب و مالحظاتي نظير آن دست به گزينش زد. عالوه بر اين در مقدمه بايـد بـه   

احمـدي   جـز  بـه ي بررسـ  مـورد نيازهاي اطالعاتي خواننده نيز اشاره نمود. دستورهاي  پيش
ها  اند. آن نيازهاي اطالعاتي وي نگفته ـانوري سخني درخصوص نوع مخاطب و پيش گيوي

دانند كـه البتـه ايـن     مي مندان عالقهآموزان، دانشجويان و ديگر  دستور خود را مناسب دانش
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خود تقريباً به معناي اكثريت افراد جامعه، فارغ از سطح تحصيالت، رشته و مقطع تحصيلي 
  ب: ده). 1389( هاست آن

انوري تنهـا بـه   ـ  پور و احمدي گيوي د دستور خيامدر مقدمة برخي از اين دستورها مانن
هـاي   پور ضمن اشاره به تأثير دسـتور زبـان   است. خيام  ايرادهاي دستور سنتي پرداخته شده

گويد كه كوشيده است تا  دستورنامة خود  ) مي8- 7: 1384عربي و اروپايي بر زبان فارسي (
ـانوري نيـز بـا    ها بنويسد. احمدي گيوي را با مطالعة زبان فارسي، فارغ از دستور ديگر زبان

هاي زباني و تكيه بر معيارهاي  برشمردن مشكالت دستورهاي سنتي؛ از قبيل آميختگي گونه
شـناختي اسـت    ها تلفيقي از دستور سنتي و دستور زبـان  نويسند كه دستورنامة آن معنايي مي

  ب: هشت و نه). 1389(
و » اقسـام زبـان فارسـي   «رآمـد، دو مبحـث   اي در د دستور پنج استاد بدون هيچ مقدمـه 

كند. پنج استاد در مبحث كوتاه اقسام زبان  را مطرح مي» دستور زبان فارسي و حروف هجا«
) آن را به سه قسم فارسي باستاني، فارسي دري و فارسـي پهلـوي   12 - 11: 1385فارسي (
ساني و خـط دورة  كنند و در كمتر از دو صفحه دربارة پهلوي اشكاني، پهلوي سا تقسيم مي

كنند. در صورت لزوم اين مبحث بايد در  صورت تلگرافي ارائه مي هخامنشي اطالعاتي را به
گرديـد. در   يك فصل جداگانه و درحقيقت در بررسي تاريخي تحول زبان فارسي ارائه مـي 

مبحث دومِ درآمد، اطالعاتي در مورد خط فارسي و البته با اصـطالحاتي رايـج در آن دوره   
گيرد (همـان:   د حروف معجمه، واو و ياي معروف و مجهول در اختيار خواننده قرار ميمانن
آميخته است،  ) كه البته چون دو نظام واجي زبان فارسي و نظام نوشتاري آن را درهم26- 13

كنـد. درحقيقـت درآمـد ايـن دسـتور       هاي بعد نمـي  هيچ كمكي به فهم بيشتر مباحث فصل
  زماني است. اشناسي، نظام نوشتاري، دستور درزماني و همشناسي، آو اي از واج ملغمه
رغـم   نامه است. فرشيدورد علي اي مفصل دارد كه بيشتر رنج مقدمه دستور مفصل امروز 

شناسـي و   تـوان زبـان   ينمـ اشاره به معايب دستورهاي سـنتي و تأكيـد بـر ايـن نكتـه كـه       
اي از  دستور را شاخه«داند كه  مي دستورنويسي را از هم جدا كرد، بهترين راه حل را در اين 

تازد و با  شناسان مي كه در جايي ديگر به زبان ). اما عجيب آن33: 1385» (شناسي بدانيم زبان
اي از  تواند در هر رشته شناسي مي هر زبان«كنند  شناسان فكر مي نويسد كه زبان زبان طعن مي

ـ  38(همان: » علوم زباني اظهار نظر نمايد رود كـه از قـول    جـا پـيش مـي    ا آن) و بـاالخره ت
شناسي براي زبان فارسي بايد در گروه ادبيات فارسي و  دستور و زبان«نويسد  كوب مي زرين

وسـيلة   شناسي و فارسي هر دو هستند صورت گيرد نه بـه  وسيلة كساني كه مسلط بر زبان به
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داننـد و   غرب را مـي شناسيِ صد سال اخيرِ  كه با فارسي انسي ندارند و تنها قدري زبان انآن
  ). 41(همان: » بس

توان تا حدي بـه ديـدگاه نويسـندگان پـي بـرد.       ها نيز مي از فهرست مطالب دستورنامه
ـانوري پيداسـت، دسـتورنامة خـود را بـر      كه از فهرست مطالب دستور احمدي گيوي چنان

اع آن در زبـان  اند و در انتها بـه جملـه و انـو    اساس انواع واژه يا مقولة دستوري واژه نوشته
هـاي دسـتوري و همچنـين تبيـين      اند. اين امـر ارائـة برخـي از تعريـف     فارسي نيز پرداخته

هاي مختلف اسمي، قيدي، فعلـي و ...    كند، زيرا جمله از گروه مشاهدات زباني را دشوار مي
 ـانوري فصلي مجزا را نيز به تشكيل شده و صرفاً تركيبي از انواع واژه نيست. احمدي گيوي

اند كه اين خود گوياي توجه اين نويسندگان به اهميت  وندهاي زبان فارسي اختصاص داده
سازي در زبان فارسـي اسـت. امـا     هاي مهم و پربسامد واژه عنوان يكي از شيوه وندافزايي به

ها در مبحث اسم به دوگانة جامـد/ مشـتق و سـاده/ مركـب قائـل       جالب توجه است كه آن
خت زبان فارسي است چون با وجود فرايند ونـدافزايي در فارسـي،   اند كه برخالف سا شده

كردند نه اشتقاق از بن فعل. پنج استاد نيز دستور  بايد مشتق را بر اساس وندافزايي تبيين مي
عنـوان يكـي از    بـه اند و به تبعيت از عربـي عـدد را نيـز     خود را بر اساس انواع واژه نوشته

ن، ضمير را نيز به تقليد از دسـتور زبـان عربـي تحـت عنـوان      اند. عالوه بر اي پذيرفته  انواع
هـا حـروف ربـط و حـروف اضـافه را در دو مبحـث        اند. آن كنايات مورد مطالعه قرار داده

اند و در مبحث پساوند، وندها را تحت عنوان حروف به پسـاوندهاي   جداگانه بررسي كرده
و پساوند » دانا«در » ا«مفرد مانند  حرفي يا كند؛ پساوند يك حرفي و چندحرفي تقسيم مي يك

كه البته مبنا قرار دادن نظـام نوشـتاري و حتـي    » زار الله«در » زار«چندحرفي يا مركب مانند 
رسـد. در هـر    بندي وندها بسيار عجيب به نظر مي هاي اين تكواژها براي دسته شمارش واج

ها  دهندة تلقي آن نشان دو دستورِ يادشده، مبحث آخر به جمله اختصاص داده شده است كه
  . 9عنوان واحد مطالعة زبان است از واژه به

دهنـدة   پوركامالً نشـان  وجود عناويني مانند مفردات، تجزيه و حذف در دستورنامة خيام
سيطرة دستور زبان عربي بر فارسي است. البته اين سيطره در وجـود فصـلي تحـت عنـوان     

ـانوري نيز قابل مشـاهده اسـت.    دي گيويتجزيه و تركيب در دستور متأخرتري چون احم
تـوان   مي وضوح بهبا نگاهي هرچند گذرا به مباحث دو دستور فرشيدورد و وحيديان كاميار 

نيكـي   ها اهميت مفهوم گروه را به شناسي نوين را بر دستورنويسي فارسي ديد. آن تأثير زبان
اند. فرشيدورد در دستور خود به  هاي زباني خود به آن توجه داشته و در بيشتر تحليل  دريافته
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شناسي توجه داشته است و نقطة قوت  عنوان سه حوزة مهم زبان آواشناسي، نحو و صرف به
عنوان نقطة عزيمت آغاز مطالعات زبـاني اسـت.    دستور وحيديان كاميار نيز مطالعة جمله به

اسـت  سـو   عنـوان واحـد مطالعـة زبـان هـم      چنين نگرشي با نگاه چامسـكي بـه جملـه بـه    
توان دو دستور اخير را دستورهايي دانست كه نگاهي نيز  ). بنابراين مي77: 1383(دبيرمقدم،

ها هنوز نقش دستورهاي سـنتي   هاي آن اند؛ اگرچه در تحليل شناختي داشته هاي زبان به يافته
  پررنگ است.

هـا بـه    شودكه در تدوين دستورنامه براين با بررسي مباحث دستوري مشخص مي عالوه
عنـوان نمونـه    ي نشده است. بهكافاصول تهية محتواي يك منبع اطالعاتي و آموزشي توجه 

پور كه فعل در  نامة توصيفي ندارند؛ و يا در دستور خيام نامه و واژه كدام از دستورها واژه يچه
  شود.     دو مبحث جداگانه قرار گرفته است و اين امر باعث سردرگمي خواننده مي

  
 گيري نتيجه. 3

نشان داده شد كه دستورهاي مـورد اقبـال در   » اسم و گروه اسمي«در اين مقاله با تمركز بر 
توجهي به  اي دارند؛ از جمله: بي هاي زبان و ادبيات فارسي نقايص و مشكالت عديده گروه

شناسي، عدم تمايز بين زبان و نمودهاي گفتاري و نوشتاري آن، كاستي در  دستاوردهاي زبان
توجهي بـه اصـل بهينگـي و كمينگـي در تـدوين       ها، قاعدة زباني نادرست، بي فارائة تعري

ــاني،  دســتور، برخــورد دوگانــه در مواجهــه بــا الگــوي زبــاني، حشــو در قاعــده  هــاي زب
گـرفتن برخـي از مفـاهيم در     بندي، ناديـده  توجهي به بنيان مقوله هاي افراطي، بي بندي مقوله

پاسـخ در   ان نقـض قواعـد زبـاني، مسـائل بـي     هـا و شـواهد نادرسـت، امكـ     دستور، مثـال 
ها، عدم شفافيت اصطالحات تخصصـي حـوزة دسـتور و سـاماندهي غيرموجـه       دستورنامه

  ها. نامه مطالب درس
غير از اهميتي كه دانشِ دستور در خوانش و ادراك متن ادبي دارد، امروزه بناي بسياري 

شـناختي گذاشـته    ن و زبـا  سـتوري هـاي د  شناسي ادبـي بـر تحليـل    از مطالعات دقيق سبك
شناسـي رخ بدهـد و متعاقـب آن     خـواهيم تحـولي در آمـوزش سـبك     است. اگر مـي   شده

هايي سودمند در راستاي كشف مختصات سبكي متون ادبي صورت گيرد، ناگزير از  پژوهش
شناسي اسـت، و آمـوزش و     هاي زبان پذيرش اين واقعيت هستيم كه ابزار اين كار در نظريه

ر زبان فارسي صرفاً برعهدة پژوهشگران رشتة زبان و ادبيات فارسـي نيسـت.   نگارش دستو
هـاي نحـوي در زبـان فارسـي كـاري اسـت كـه بـه همـت           دسترسي به جديدترين يافتـه 
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هاي نو و دقيق بـر   اسان محقق شده است؛ اشتياق محققان ادبي براي اجراي پژوهششن زبان
رو، نگـارش   ي اسـت غيرقابـل انكـار. ازايـن    شناختي نيز حقيقت مبناي ابزارهاي تحليلي زبان

ها در رشتة زبـان و   ن شناختي و تدريس آ هاي زبان هايي هدفمند و مبتني بر نظريه دستورنامه
شناسـي و مطالعـات ادبـي و مـĤالً رشـد و       تواند به همگرايي بيشتر زبـان  ادبيات فارسي مي
    شناختي در هر دو زمينه گردد.  هاي زبان بالندگي پژوهش

 
 

  ها نوشت پي
شناسـي كـه    دستور بخشـي اسـت از زبـان   «نويسد:  مي دستور مفصل امروز. فرشيدورد در مقدمة 1

كند ... دستور شامل سـه بخـش    دربارة ساخت آوايي و صرفي و نحوي و معنايي زبان بحث مي
). او در ادامه دسـتور را بـه دو بخـش اصـلي     30: 1384» (عمده است: آواشناسي، صرف و نحو

كنـد كـه    كند و استدالل مي مي شناسي تقسيم صرف و نحو و دو بخش الحاقيِ آواشناسي و معني
پـردازد   شناسي دو رشتة مستقل هستند، وي تنها بـه صـرف و نحـو مـي     چون آواشناسي و معني

  ).31 همان:(
اي به مسـائل   ترين اشاره . جالب است كه الزار برخالف ديگر دستورنويسان سنتي، بدون كوچك 2

» آيـد  هاي تعريف نكره يا معرفه مي بستهپس از وا» را«ادات «نويسد:  ، مي»را«و مناقشات پيرامون 
  ).97: 1384(الزار،

. در مورد دستور زبان فارسي بايد گفت كه تا كمي بيش از صد سال اخير دسـتور زبـان فارسـي     3
جا كه ميرزا حسن طالقـاني دسـتور زبـاني را     غالباً تحت تأثير زبان عربي تدوين شده است تا آن

ها را بـر اسـاس    به نگارش درآورد و واژه كتاب لسان العجمن براي تدريس در دارالفنون با عنوا
براي اشاره » دستور«). نخستين كسي كه از واژة 237: 1379بندي كرد (يوسفي، دستور عربي طبقه

به قواعد زبان فارسي استفاده كرد، ميرزاحبيب اصفهاني بود كه اولين دستور مستقل زبان فارسـي  
هاي تركـي،   ق. در اسالمبول به چاپ رساند. وي با زبان 1298در سال  دستور سخنرا با عنوان 

هاي دستورنويسي اروپايي را در دستور خود پياده كـرد   عربي و فرانسوي آشنا بود، بنابراين شيوه
خان قريب بود كه با نوشتن سه دوره دسـتور زبـان فارسـي سـنت      ). پس از او عبدالعظيمهمان(

ري كرد. قريب نيز راه ميرزاحبيب را در پـيش گرفـت و حتـي    گذا دستورنويسي در ايران را بنيان
ناميـد كـه عمـالً سـنت      دستور زبان فارسي: باسلوب السنة مغـرب زمـين  كتاب دستور خود را 

). پـس از آن دسـتورهاي   25: 1385دستورنويسي اروپايي را وارد دستور فارسـي كـرد (بـاطني،   
ا بيشتر در دستة دسـتورهاي سـنتي جـاي    ه مختلفي براي زبان فارسي نوشته شد كه برخي از آن

  اند. شناسي جديد تحرير شده گيرند و بعضي نيز بر اساس رويكردهاي زبان مي
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تري از لحاظ صـرفي بـراي    ظريف  بندي كه تقسيم جا ذكر دو نكته ضروري است: اول آن . در اين 4
بوده، بـه آن بسـنده    بندي فوق براي مبحث حاضر كافي جاكه تقسيم ها تعريف شده، اما ازآن زبان

كنند و تعلق هر زباني به يكي از  صورت طيف عمل مي هاي زباني به كه رده شده است. ديگر اين
هاي ديگر ندارد؛ بلكه منظور آن است كـه   منزلة آن نيست كه هيچ شباهتي به رده هاي فوق به رده

  تر است. نزديك ذكرشدهخصوصيات كلي آن زبان به ردة 
منظور تكميـل بحـث آن را بـر     دانند، اما به هش حاضر، اين قاعده را درست نمي. نگارندگان پژو 5

  اند. انوري بازسازي كردهـ  اساس ديدگاه احمدي گيوي
  ).40: 1384داند ( را مركب از صفت و اسم مي» مهمان«پور با نگرشي تاريخي واژة  . خيام 6
ر فارسي امروز منـادا نشـانة خاصـي    . البته در همين مبحث به اين موضوع اشاره شده است كه د 7

  شود. ندارد و صرفاً با تغيير آهنگ صدا و يا از ساخت جمله مشخص مي
) 199- 198: 1384. جالب آن كه فرشيدورد براي اشاره به زبان گفتاري از اصطالح زبان عاميانه ( 8

ه به دو مفهوم كند كه نادرست است. درحقيقت دو اصطالح زبان گفتاري و زبان عاميان استفاده مي
  ها را با يكديگر يكسان پنداشت. كنند و نبايد آن متفاوت در حوزة مطالعات زباني اشاره مي

 آن» شـناختي  كـالم در معنـاي زبـان   «. الزم به ذكر است كه منظور از كالم در دستور پنج اسـتاد   9

)discourse261: 1385اند منظورشان جملة تام است ( طوركه اذعان داشته ) نيست و همان.(  
  
  نامه كتاب

  . تهران: مركز.فارسي زبان بازانديشي). 1375آشوري، داريوش (
 . تهران: فاطمي.1دستور زبان فارسيالف). 1389احمدي گيوي، حسن و حسن انوري (

 . تهران: فاطمي.2دستور زبان فارسيب). 1389( آشوري، داريوش

 ). تهران: سمت.2(ويراستساخت زبان فارسي ). 1394افراشي، آزيتا (

 قم: دارالعلم. چهارم).مبادي العربيه (جلد ). 1369الشرتوني، رشيد (

 . تهران: اميركبير.توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي). 1377باطني، محمدرضا (

 . تهران: آگه. نگاهي تازه به دستور زبان). 1385( باطني، محمدرضا

 .1. شمارة12. دورةيرسان اطالع. »ترجمة فارسي اصطالحنامة اسپاينز«). 1375السادات ( بهشتي، ملوك

 . تهران: انتشارات مدرسه.دستور زبان فارسي). 1387محمد و همكاران ( علي شناس، حق

 . تبريز: ستوده.دستور زبان فارسي). 1384پور، عبدالرسول ( خيام

 شناسـي نظـري: پيـدايش و تكـوين دسـتور زايشـي (ويراسـت دوم).        زبـان ). 1383دبيرمقدم، محمـد ( 
 سمت.  تهران:



  1398سال نهم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،ادبيات پارسي معاصر   36

. تهـران:  شناختي فارسـي  هاي زبان پژوهشدر ». در زبان فارسي "را"پيرامون ). «1384(دبيرمقدم، محمد 
 .148- 83مركز نشر دانشگاهي. صص

هاي زباني: در جستجوي چارچوبي براي تدوين دستور  زبان فارسي و نظريه). «1384( دبيرمقدم، محمد
 - 230نشر دانشگاهي. صـص تهران: مركز  شناختي فارسي هاي زبان پژوهشدر ». جامع زبان فارسي

267. 

 . تهران: سمت.مباني صرف). 1386شقاقي، ويدا (

 . تهران: حوزة هنري. شناسي درآمدي بر معني). 1387صفوي، كورش ( 

 . تهران: فرهنگ معاصر. شناسي فرهنگ توصيفي معني). 1384(  صفوي، كورش 

زبان در ». به واژه، در فارسي گفتاريهاي اسمي  گرايش بعضي از گروه). «1383وحيديان كاميار، تقي. ( 
 .91 - 88مشهد: دانشگاه آزاد اسالمي. صصشود؟  چگونه شعر مي

 المللي الهدي. تهران: انتشارات بين دستور زبان فارسي گفتاري.). 1384( وحيديان كاميار، تقي

 . تهران: سمت.)1دستور زبان فارسي (). 1394( وحيديان كاميار، تقي

 . تهران: مركز نشر دانشگاهي.اشتقاق پسوندي در زبان فارسي امروز). 1371كشاني، خسرو (

 . تهران: سخن.شناسي جديد دستور مفصل امروز: بر پاية زبان). 1384فرشيدورد، خسرو (

 . تهران: ناهيد. دستور زبان فارسي). 1385قريب، عبدالعظيم و همكاران (

 جمة مهستي بحريني. تهران: هرمس. . تردستور زبان فارسي معاصر). 1384الزار، ژيلبر (

 . تهران: كارنامه.نحو هندي و نحو عربي). 1383( اهللا فتحمجتبايي، 

 . تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي.شناسي دستور زبان فارسي كتاب). 1381مهيار، محمد (

  . تهران: روزگار.2و  1دستور زبان فارسي ). 1379علي ( يوسفي، حسين
 

Bybee, J. (1997). Semantic Aspects of Morphological Typology. In Essays on Language 
Function and Language Type (Pp. 25- 37). John Benjamins B. V. 

Halliday, M.A.K & C. Matthiessen (2004). An Introduction to Functional Grammar (Third 
edition). London: Arnold. 

Wardhaugh, R. (2006). An introduction to sociolinguistics. Blackwell publishing. 

Yule, G. (2010). The Study of Language. Cambridge University Press. 

 


