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 چكيده

 در گـام  ترين مهم و اولين فارسي زبان دستور دانشگاهي هاي كتاب هاي كاستي و ها نارسايي بررسي
 خواهد كارآمد و جامع دستوري تدوين و فارسي زبان ساختاري هاي ويژگي عميق شناخت راستاي

 نيز و نشده چنداني توجه ،»شرط« مبحث جمله از ،دستوري مباحث از برخي به فارسي زبان در بود.
 در ،اسـاس  ايـن  بـر  .اسـت  نگرديـده  تعيـين  آن براي منظمي توصيفي الگوي دستور، هاي كتاب در

 هاي كتاب ترين مهم از اي مجموعه در ،»شرط« مبحث بررسي و نقد با شود مي سعي حاضر پژوهش
 پژوهان دستور تا گردد بررسي ها كتاب اين از هريك قوت و ضعف نقاط و كارايي فارسي، دستور

 هـاي  باكتـ  از كتاب 10 ،رو ينا زا نمايند. توجه فارسي زبان ساختاري الگوهاي از اي نهفته ابعاد به
 و شده انتخاب گيرد، مي قرار پژوهان دستور و پژوهشگران استناد مورد غالباً كه فارسي دستور معتبر

 دسـتاوردهاي  ترين مهم است. ديدهگر بررسي تحليلي - وصفي روش ةپاي بر يك هر »شرط« مبحث
 بر يافته تدوين دستورهاي نيز و سنتي رويكرد با شده نگاشته يدستورها بيشتر كه اين حاضر پژوهش

 ،نداشـتن  جامعيـت  چون هايي ويژگي در شرطي هاي جمله ساختار بررسي در شناسي زبان مباني ةپاي
 از تقليـد  دسـتوري،  هاي مقوله  بندي دسته در منطقي انسجام و نظم نبود گزيني، اصطالح در اختالف

 مختلف هاي گونه آميختن  هم در نيز و پيشين نظرات و آراء نكردن تحليل و نقد بيگانه، دستورهاي
 را فارسـي  دستور مباحث از يك هر موشكافانه و دقيق بررسي اهميت امر اين هستند. مشترك زبان
 سازد. مي آشكار پيش از بيش

 
 ها كليدواژه

  .نقد ،»شرط« مبحث زبان، دستور هاي باكت فارسي، زبان
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Pathology of Persian grammar books 
(Case study: Conditional sentences) 

 
Somayeh Kazemi Najafabadi1 
 
Abstract 
The study of the inadequacies and shortcomings of the Persian grammar books is the 
first and most important step towards a deep understanding of the structural 
characteristics of Persian language and writing a comprehensive and efficient 
grammar book. In Persian grammar books, some grammatical topics such as 
“conditional sentences”, neither have received adequate attention nor any regular 
model was developed to describe them. Accordingly, the present study tried to 
review the discussions of  “conditional sentence”  in the most important Persian 
grammar books and analyze their strengths and weaknesses in this regard. This helps 
grammarians pay attention to the latent dimensions of the structural patterns of the 
Persian language. Therefore, 10 major Persian grammar books that are often referred 
to by scholars and grammarians were selected and the topic of “conditional 
sentences” of each of them was studied based on descriptive-analytical method. The 
most important results of this research indicated that in the section of the 
“conditional sentences” of the most Persian grammar books that are based on 
traditional or linguistic approaches, there are common features such as 
incomprehensiveness, inconsistent terminology, logical inconsistency in the 
classification of grammatical categories, imitation of foreign grammars, absence of 
criticizing and analyzing previous theories and ideas, as well as mixing different 
varieties of language. This highlights the importance of a careful and meticulous 
study of each of the issues of Persian grammar. 
 

Keywords: Persian language, grammar books, conditional sentences, critical 
review. 
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 مقدمه
 ،پـژوهش  هـاي  بايسـته  از يكـي  منزلـة  بـه  ،فارسـي  زبان دستور مباحث بررسي و نقد از هدف
 ،شايسـته  طـور  بـه  ،فارسـي  زبان دستور به اكنون اما .است كاربردي و جامع دستوري تدوين
 از را سـبقت  گوي فارسي ادب با مرتبط هاي پژوهش راستا اين در و شود نمي چنداني توجه

 ،شناسـي  زبـان  رويكـرد  بـا  منتشر شـده  تحقيقات در حتي ؛است ربوده دستوري هاي پژوهش
 بررسـي  و نقـد  ،شك بدون اند. نشده بررسي عميق و دقيق طور به فارسي دستور مباحث ةهم
 جديد هاي مكتب ةپاي بر يا و سنتي رويكرد با تأليفات و آثار در دستوري مباحث از يك هر

 و جـامع  دسـتوري  نگـارش  در بايـد  كـه  اسـت  هايي كاستي و ها نارسايي بيانگر ، شناسي زبان
 شود. توجه بدان فارسي زبان براي كاربردي

 ،شـناختي  زبـان  هـاي  نظريـه  ةپايـ  بـر  دستورهايي تدوين به گرايش حاضر حال در شايد
 بـراي  عـاملي  ،شـناختي  رده - نقشـي  و شـناختي  كاركردي، - نقشي ساختاري، هاي نظريه مانند

 از يـك  هـيچ  مباحـث،  برخـي  در حـتم  طـور  بـه  امـا  ؛باشـد  سنتي هاي پژوهش شمردن  اعتبار بي
 هـر  گرچـه  .بـود  نخواهـد  كارآمـد  فارسي زبان هاي داده تبيين براي تنهايي به مطرح هاي نظريه
 به تنها نه ها  آن از پوشي چشم كه گشايد مي پژوهان دستور فراروي هايي افق ها نظريه اين از يك

 پژوهشـگران  تحليـل  و توصيف بلكهشود،  مي منتهي نظر مورد زباني پديده از سطحي شناخت
  ).127-126 :1383 (دبيرمقدم، كرد خواهد گسسته را شناسي زبان تحوالت و دستاوردها از

 
 مسئله بيان

 دقيـق  شـناخت  نيازمنـد  فارسي، زبان ساختاري هاي ويژگي به توجه با جامع دستوري تدوين
 هـاي  دستور عملكرد ةشيو با آشنايي نيز و آن دستاوردهاي و زباني هاي نظريه و فارسي زبان

 از يـك  هـر  بررسـيِ  و نقـد  بر مبتني هاي پژوهش كه است آن هاي كاستي و ها نقص و سنتي
 پـژوهش  در ،اسـاس  ايـن  بـر  شـود.  واقـع  مفيـد  راستا اين در تواند مي فارسي دستور مباحث
 كـارايي  ميـزان  ،دسـتوري  مهم مباحث از يكي منزلة به ،»شرط« مبحث تحليل و نقد با حاضر
 راهگشـاي  آن دسـتاوردهاي  كـه  آن اميـد  بـه  ،شود مي بررسي فارسي زبان دستور هاي كتاب

 بـه  دسـتيابي  براي گامي و ودهب فارسي دستور قواعد و مباحث ةهم به بيشتر توجه و پژوهش
 تـدوين  نيـز  و آن جايگـاه  ارتقـاي  منظـور  بـه  فارسـي  زبـان  آمـوزش  هـاي  روش ترين علمي

مورد نظـر   فارسي زبان دستور طرح با همگام بتوانند دستورپژوهان تا باشد كارآمد دستوري
 نمايند. بررسي را مباحث از يك هر در  نهفته ابعاد و آفاق ،معين محمد دكتر ياد زنده
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 از اي مجموعــه ابتــدا شــرط، مبحــث نقــد و بررســي منظــور بــه ،حاضــر پــژوهش در
 ،اسـت  دسـتورپژوهان  و پژوهشـگران  اسـتناد  مورد غالباً كه زبان دستور هاي كتاب ترين مهم

و نخسـتين سـال چـاپ     تـاريخي  ترتيـب  گـرفتن  نظـر  در بـا  هـا  كتـاب  ايـن  .شوند مي معرفي
 دسـتور  ؛)1322( همكـاران  و قريب عبدالعظيم استاد) (پنج فارسي زبان دستور از: اند عبارت

ــان ــان نحــو و صــرف در دســتورنامه ؛)1333( پــور خيــام عبدالرســول فارســي زب  پارســي زب
 خليـل  ربـط)  و اضـافه  حـروف  (كتـاب  فارسـي  زبـان  دسـتور  ؛)1339( مشـكور  محمدجواد

 زبـان  دسـتور  علمـي  مباني ؛)1351( خانلري پرويز فارسي زبان دستور ؛)1349( رهبر خطيب
 زبـان  دستور ؛)1364( شريعت محمدجواد فارسي زبان دستور ؛)1363( شفايي احمد فارسي
 محتشـمي  بهمـن  فارسـي  زبـان  كامـل  دستور ؛)1367( گيوي احمدي و انوري حسن فارسي

 هـدف  با برخي آثار، اين ميان در .)1381( فرشيدورد خسرو امروز مفصل دستور و )1370(
 پژوهـان  دانـش  اسـتفاده  مـورد  معتبـر  مرجعي عنوان به ولي شده، نگاشته آموزشي - توصيفي

 ماننـد  انـد؛  يافتـه  تـدوين  امـروز  فارسي زبان در تحقيق منظور به ديگر برخي و اند هگرفت قرار
 بهمـن  و شـفائي  احمـد  شـريعت،  محمـدجواد  فرشـيدورد،  خسرو پور، خيام عبدالرسول آثار

 اســت بــوده فارســي زبــان توصــيف صــرفاً زبــان دســتور تــدوين از هدفشــان كــه محتشــمي
 ).123-122 :1385 مقدم، (زندي

 ةپايـ  بـر  كـه  فارسـي  دستور هاي كتاب از برخي ،(مذكور) پيشين آثار بين درسپس، 
 و »شـرط « مبحـث  اهميـت  تـا  شـوند  مـي  نقـد  و بررسـي  انـد،  شـده  تحرير شناسي زبان اصول

 و مداقـه  مـورد  جديد شناسي زبان و سنتي زبان دستور ةحوز دو در آن با مرتبط هاي پژوهش
 مبـاني  پايـه  بـر  شده نگاشته دستورهاي همه دقيق بررسي كه آنجا از نيز د.نگير قرار واكاوي

 گـذرا  اي اشـاره  (مذكور) پيشين منابع بررسي از بعد گنجد، نمي مختصر اين در شناختي زبان
 پيونـدهاي  و (واژگـان  فارسـي  زبـان  دسـتور  و گشـتاري  نظريه پايه بر فارسي زبان دستور به

 فارسـي  زبـان  دسـتوري  ساختمان توصيف نيز و )1370( الديني ةمشكو مهدي اثر دستوري)
 است. شده )1384( باطني محمدرضا اثر

 
  پژوهش ةپيشين

 صـورت  چشمگيري پژوهش گفت بتوان شايد فارسي دستور مباحث بررسي و نقد ةزمين در
 ةدور فارسـي  زبـان  هـاي  كتـاب  در مركـب  فعل مبحث بررسي و نقد« ةمقال اما است، نگرفته

 اين در حدي تا كه است هايي پژوهش جمله از )1389( پازوكي نجفي معصومه اثر »متوسطه
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 و دستورنويسـان  آراء بـه  توجـه  بـا را  مركـب  فعـل  ةمقولـ  آن ةنگارنـد  و برداشـته  گام راستا
اثـر   اشـكاالت  مركـب،  فعل شناختي زبان و علمي مباني معرفي از پس وبررسي  شناسان زبان

 بـا  امـا  اسـت.  دهكـر  نقد و استخراج را )متوسطه ةدور 2 فارسي زبان كتاب اش مورد بررسي
 در پژوهشـي  تـاكنون  كـه  يـافتيم  دسـت  نتيجـه  اين به داده هاي پايگاه و منابع در جوو جست

  است. نگرفته صورت فارسي زبان دستور در »شرط« مبحث نقد ةزمين
 

 پژوهش اهميت و ضرورت
 شــناخت و فارســي دســتور مختلــف مباحــث نقــد و بررســي بــا شــد، هاشــار كــه طــور  همــان

 نگاشـته  شـناختي  زبـان  مباني ةپاي بر يا و سنتي رويكرد با كه دستوري هاي كتاب هاي كاستي
 و زبانـان  فارسـي  بـراي  تعليمـي  دسـتورهاي  يـا  و فارسـي  زبـان  جـامع  دستور تدوين ،اند شده

 هـر  بررسـي  و نقـد  ةزمينـ  در هـايي  پـژوهش  تضرور ،بنابراين شود؛ مي يسرم آموزان فارسي
 مبحـث  پـژوهش  ايـن  در اسـاس  همـين  بـر  .گـردد  مـي  مطرح فارسي دستور مباحث از يك

 است. شده بررسي ،فارسي دستور مهم مباحث از يكي ،»شرط«
 

 بررسي و نقد
 و دقيـق  سـنجش  و ارزيـابي  و فارسي زبان دستور در شرطي هاي جمله ساختار بررسي و نقد

 ةشـيو  مـورد  در فارسيزبان  دستور هاي باكت قوت و ضعف نقاط شدن روشن به آن علمي
 در را دسـتوري  الگوهـاي  اصـالح  ةزمينـ  و كنـد  مـي  كمـك  دسـتوري  مبحـث  يـك  بررسي

 در توجـه  مـورد  فارسي دستور هاي كتاب بررسي و واكاوي سازد. مي فراهم نمعي ساختاري
 رويكرد با چه و سنتي رويكرد با چه ،حوزه اين در تأليفات كه دهد مي نشان حاضر پژوهش

 دارند: اشتراك زير موارد در غالباً ،شناختي زبان
 
  جامعيت عدم .1

 بررسـي  بـا  درنتيجـه  انـد؛  نكـرده  توجه دستوري مهم مباحث از برخي به دستورنويسان بيشتر
 اصـلي  مباحـث  برخـي  از آنـان  كه دريافت توان مي وضوح به فارسي زبان دستور هاي كتاب
 دسـتوري  مبحـث  يـك  از اي جنبـه  بـه  سـطحي  و ناقص طور به يا و كرده غفلت زبان دستور

 پژوهـان  دسـتور  تـوجهي  كم يا توجهي بي چون: عواملي از ناشي تواند مي امر اين اند. پرداخته
 در يتـأمل  بـي  و مختلف آراء نكردن بررسي و نقد و (پيش از خود)، پيشين نظرات و آراء به
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  .باشد فارسي ادب منثور و منظوم متون بر تكيه با مبحث يك
 قـرون  همـان  از آن غنـاي  و شـكوفايي  علـل  و عربـي  زبان دستور در تأملي اندك با

 عربـي،  نحـو  اصول گذاري پايه از زماني اندك گذشت از پس كه يابيم درمي اسالم نخستين
 در كوفـه  و بصره مشهور مكتب دو درنتيجه، و شد نمايان نحو علماي بين اختالف هاي نشانه
 بـراي  نظيـري  بـي  ةثمـر  ،كوفه و بصره نحوي هاي انديشه و آراء بين تصادم يافت. ظهور نحو
 مباحـث  از برخـي  بـه  گـذرا  اي اشـاره  ابتـدا  در اگر كه اي گونه به ،آورد ارمغان به عربي نحو
 دستورنويسـان  و يافـت  مـي  اختصاص بدان جداگانه و مستقل فصلي و باب تدريج به شد، مي

 پرداختنـد.  مي عقلي ليدال همراه به آن قبول يا رد ، بررسي و نقد به پيشين آراء تكرار ضمن
 از تقريبـاً  و اسـت  كوتاه بسيار عربيزبان  دستور با مقايسه در فارسي زبان دستور عمر گرچه

 درواقع ،شد نگاشته كنوني مفهوم به و علمي ةشيو به فارسي زبان دستور بعد به سيزدهم قرن
 هـايي  گـام  برداشتند؛ نوپا نهال اين شكوفايي در رمقي بي هاي گام فارسي زبان نويسان دستور

 است. نهاده برجاي فارسي غني زبان دستور بر نامطلوبي تأثير ناخواسته كه
 ميزان جامعيـت ، كتاب چند به اجمالي و گذرا نگاهي با حاضر پژوهش راستا اين در

 مباحـث  از يكـي  در ،وضـوح  بـه  را، فارسـي زبـان   دستور هاي باكت مشهورترين و ترين مهم
 مـورد  هـاي  دسـتور  هـاي  كاستي و نقص و كشد مي تصوير به ،»شرط« مبحث يعني ،دستوري

 نظـر  بـه  البتـه  .نمايـد  مـي  بيـان  »شـرطي  ةجملـ  ءاجـزا « و »شرط مفهوم« عنوان دو ذيل را نظر
 هـاي  كتاب ساير ميان در )1370( محتشمي بهمن از فارسي زبان كامل دستور كتاب رسد مي

 دقيق نگاهي با كتاب ةنگارند كه آنجا از ولي است، نيافته دست مطلوب شهرت به دستوري
 است. شده توجه آن به پژوهش اين در است، پرداخته شرط مبحث بررسي به موشكافانه و

 كـه  اسـت  جهـاني  اي مقوله و زبان هاي همگاني جزء شرط ةمقول .شرط مفهوم الف)
 در گـاه  فارسـي،  زبـان  دسـتور  در ةمقولـ  ايـن  اسـت.  نهفتـه  بشري هاي زبان ةهم زيربناي در

 »مركـب  هـاي  جملـه « مبحث در گاه و شرطي وجه يا التزامي وجه ذيل »افعال وجوه« مبحث
   :است شده ررسيب

 وجــه« ذيــل افعــال وجــوه مبحــث در را شــرط ،)162 :1373( همكــاران و قريــب -
 طـور  بـه  را كـار  كه است آن شرطي وجه« اند: آورده آن تعريف در و نموده بررسي »شرطي

   ».نمايد بيان شرط
 (التزامـي)  احتمـالي  وجـه  تعريف در ،»وجه« مبحث ذيل )85-84 :1389( پور خيام -

  است. داشته شرط به گذرا اي اشاره فقط
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 از يكـي  منزلـة  بـه  ،»شـرطي  وجـه « مبحـث  در شـرط  مفهوم به )97 :1339( مشكور -
 شـرط  طـور  بـه  را كـار  كه ستا  آن شرطي وجه است معتقد و پرداخته ،فعل گانه شش وجوه

 است. غيره و »آينه هر اگر« و »گاه هر« ،»اگر« آن عالمت و كند بيان
 حـروف  يعنـي  ،فارسـي  زبـان  دسـتور  مهـم  مبحـث  دو به )58 :1367( رهبر خطيب -

 معنـي  بـه  كوتـاه  اي اشـاره  چنـين  ربـط  حروف اصطالحات شرح در و پرداخته ربط و اضافه
 فعل به بستگي حكمي يا فعلي وقوع عدم يا وقوع كه دهد مي نشان شرط« است: داشته شرط

 ».دارد ديگر حكم يا
 از يكـي  منزلـة  بـه  ،»شـرطي  وجـه « مبحـث  در شـرط  مفهوم به )32 :1370( خانلري -

 اسـت:  آورده شـرطي  وجه تعريف در و پرداخته التزامي و اخباري وجه كنار در ،فعل وجوه
 از كـه  رود مـي  كار به هايي صيغه باشد ديگر فعل وقوع به مشروط فعلي يافتن انجام گاه هر«

 ».است شرطي وجه
 صـفحه  36 در جداگانـه  مبحثي »وابسته مركب جمالت« ذيل )541 :1363( شفائي -

 آن تعريـف  در و اسـت  داده اختصـاص  شـرطي  پيـرو  فراكـرد  با وابسته مركب هاي هجملبه 
 صـورت  در كـه  شـود  مـي  صـحبت  شـرطي  از جمـالت  اين پيرو فراكرد در كه است آورده
 كـه  آن يـا  و شـد)  خواهـد  يا و شد (مي شود مي انجام پايه فراكرد در مندرج عمل آن، تحقق
 ،نيست مانع و جامع چندان تعريف اين اگرچه بود). خواهد يا و (بود است محتمل آن انجام

 دارد. نيز شرط انواع به اشاره خود ژرفاي در
 بـه  »معني نظر از جمله« مبحث از »التزامي جمله« تعريف ذيل )84 :1375( شريعت -

 حـروف  از يكـي  بـا  كه است اي جمله شرط كه است پرداخته گونه اين شرط مفهوم تعريف
 وي ».چنانچـه « و »كـه  صـورتي  در« ،»هرگـاه « ،»اگـر « قبيـل  از ،باشـد  شـده  آغاز شرطي ربط

 گـذرا  اي اشاره التزامي، وجه اجزاء از يكي منزلة به ،شرط به افعال، وجوه مبحث در همچنين
 ).131 :1375 شريعت،( است كرده

 دو در فقـط  و انـد  نـداده  ارائه شرط براي تعريفي هيچ )75 :1370( گيوي و انوري -
 در آنـان  انـد.  داشـته  بـدان  اجمـالي  اي اشـاره  »پيـرو  جملـه  و پايه جمله« و »فعل وجه« مبحث
 ديگـر  ماننـد  كـه  انـد  آورده شمار به التزامي وجه از نوعي را شرطي وجه ،»فعل وجه« مبحث

 آن قاللاسـت  و كنـد  مي شرط وجود به ملتزم را فعل تمني، و شك قبيل از التزامي وجه انواع
 آن پيـرو  ةجملـ « :انـد  آورده »پيـرو  ةجمل و پايه ةجمل« مبحث در نيز رسد. نمي نظر به منطقي

 يعنـي  اسـت؛  آن پيـرو  و وابسـته  و آيـد  مـي  پايـه  جملـه  همراه كه است مركب جمله از جزء
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 و انـوري ( »افزايـد  مـي  پايـه  ةجملـ  مفهـوم  به را آن جز و علت شرط، زمان، قبيل از مفهومي
 آشـنا  مفهـومي  دستورنويس دو اين نظر از شرط مفهوم رسد مي نظر به ).310 :1370 گيوي،

 هـيچ  در و انـد  كـرده  بسـنده  مختصـر  اي اشـاره  به مبحث دو در فقط كه است شده شناخته و
   اند. نپرداخته آن معاني و ءاجزا و شرطي ةجمل به ديگري مبحث

 در التزامـي،  وجـه  توصيف در شرط مفهوم به اشاره ضمن )138 :1370( محتشمي -
 كـه  عبـارت  ايـن  بـا  شـود  مي شرط مفهوم متعرض نيز شرطي وضعي پيرو هاي جمله تعريف

 پايـه  هـاي  جمله بودن درست يا و وقوع كه هستند هايي جمله شرطي وضعي پيرو هاي جمله«
 بـه  بسـتگي  پايـه  ةجملـ  ترتيـب  ايـن  به و اند كرده خود بودن درست يا و وقوع به مشروط را

   ).330 :1370 محتشمي،( »دارد پيرو ةجمل
 اي اشـاره  شرط مفهوم به امروز مفصل دستور در )396 و 1381 :1392( فرشيدورد -

 فعـل  كـه  ددان مي احتمالي امور از يكي را شرط التزامي، وجه تعريف در فقط و است نكرده
 از تقليـد  ،فعـل  وجـوه  از يكـي  عنـوان  بـه  شـرط  برشـمردن  وي نظـر  بـه  دارد. داللـت  آن بر

  نيست. سازگار فارسي زبان ساخت با كه است بيگانه دستورهاي
 در ديگـر  برخـي  و »افعـال  وجـوه « مبحـث  در دسـتورپژوهان  از برخـي  ،ترتيب بدين

 ؛انـد  داشـته  آن هبـ  گـذرا  اي اشـاره  يا كرده تعريف را شرط مفهوم ،»مركب جمالت« مبحث
 بررسـي  در فقـط  نكـرده،  شـرط  مفهـوم  بـه  مسـتقيمي   اشـاره  خـود  كتاب در نيز ديگر برخي

 مبحـث  اهميـت  بـه  توجـه  بـا  انـد.  پرداختـه  آن بـه  مستقيم غير طور به شرط، ادوات از اي پاره
 و شـرط  مفهوم بررسي به فارسي زبان دستور از بخشي است شايسته زبان، دستور در »شرط«

 مبـاني  و اصـول  ةپاي بر بايد دستورنويسان درنتيجه، يابد؛ اختصاص شرطي هاي جمله ساختار
  برگزينند. آن براي مناسب جايگاهي دستوري، برهان و دليل بيان با همراه علمي،

 شـرط،  حـرف  اساسـي  جـزء  سـه  از متشـكل  شـرطي  ةجملـ  .شرطي ةجمل ءاجزا ب)
 از جلـوگيري  منظـور  بـه  سـپس  و شـرط  حروف ابتدا كه است شرطي ةپاي و پيرو ةوار جمله
 شود. مي بررسي عنوان يك ذيل شرطي ةپاي و پيرو ةوار جمله تكرار، و ابهام

 متعـددي  اصـطالحات  بـا  فارسـي  زبـان  دسـتور  در كه شرط حرف :شرط حروف .1
 حـرف « و »شـرط  عالمـت « ،»شـرط  ادات« ،»شـرط  ربط حرف« ،»شرطي ربط حرف« چون:

 مركـب  اي جمله در كه اي كلمه از است عبارت شود، مي بيان »شرط معني در وابستگي ربط
 سـازد.  مـي قيد  (اصلي) هپاي ةوار جمله براي را آن و آيد درمي (وابسته) پيرو ةوار جمله سر بر

 و تـرين  (مهـم  »اگـر « ماننـد  بسـيط  حـروف  مركـب.  و بسيط :است گونه دو بر شرط حروف
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 حـروف  و خـاص)  مواردي (در »مگر« و »كه« ،»چو« ،»چون« ،»تا« شرط)، حرف ترين اصلي
 ،»كـه  شـرطي  بـه « ،»هرگـاه « ،»اگرچه« ،»كه چنان اگر« ،»چنانچه اگر« ،»چنانچه« مانند مركب

 (كـاظمي  هستند »هركه« و »هرطور« ،»هرچه« ،»هرجا« ،»كه ... صورتي در« ،»كه صورتي در«
 شـرط  نوع و پيرو و پايه ةوار جمله در فعل ساخت كه است گفتني ).16 :1393 ،آبادي نجف

 ،نويسـان  دسـتور  اكثـر  كـه  اي نكتـه  ؛نيسـت  يكسـان  شـرط  حـروف  از يك هر با آن معني و
 اند. نشده آن متعرض و نداشته توجهي بدان ،شد خواهد ذكر كه گونه همان

 بـه  كوتـاه  اي اشـاره  افعـال  وجوه مبحث در )209 و 206 :1373( همكاران و قريب -
 و »تـا « ربـط  حـرف  مختلـف  معـاني  بررسي در و اند داشته »گاه هر« و »اگر« شرط حرف دو

  اند. كرده اشاره شرط مفهوم بر حرف دو اين داللت به ،نمونه ذكر با ،»كه«
 از يكـي  ،نمونـه  يـك  ذكر با را »اگر« ،»مفردات« مبحث در )160 :1389( پور خيام -
 ربـط  حـرف  را »كـه « اقسام از يكي ،»ربط حروف« مبحث در و  كرده معرفي شرط حروف

  ).112 :1389 پور، خيام( است دانسته »اگر« معني به ساده
 از يـك  هر مختلف معاني بررسي ضمن ،جداگانه مباحث در) 1367( رهبر خطيب -
معنـي  بـر  حـروف  اين داللت به نمونه چند ذكر با »كه« و »چو« ،»چون« ،»تا« ،»اگر« حروف 

 است. نكرده بررسي را شرط ادوات مستقل طور به ولي نموده، مختصر اي اشاره شرط
 ،»اگـر « حرف سه به ،مستقيم غير طور به ،شرطي وجه تعريف در )97: 1339( مشكور -

 ،»ربـط  حـروف « مبحـث  در ، نيـز اسـت  كـرده   اشاره شرط حروف از »آينه هر اگر« و »هرگاه«
 برشـمرده  »تـا « ربـط  حـرف  معـاني  از يكـي  را شـرط  و كرده معرفي مفرد ربط حرف را »اگر«

 قيــودي از را »اگـر « ،»مركـب  و مفـرد  حــروف« مبحـث  در امـا  ؛)133 :1339 مشـكور، ( اسـت 
 انـدكي  مبحـث  ايـن  دروي  ).156 :1339 مشكور،( شرط جمله از ؛دارد معني چند كه داند مي
 از يكي ،شرط معني به مبحث ةادام در و داده توضيح »ار« و »گر« آن مخفف و »اگر« مورد در

 را »گـاه  هـر « مبحث همين درنيز  ).200 :1339 مشكور،( است نموده اشاره ،»كه« حرف معاني
 مبحـث  در و )212 :1339 مشـكور، ( اسـت  شـرط  حـروف  از گـاه  كـه  برشمرده زماني قيود از

 ايـن  از ؛)124 :1339 مشـكور، ( اسـت  برشـمرده  شـرط  قيـدهاي  را »هروقت« و »گاه هر« ،قيود
 از خـالي  شـرطي  وجـه  تعريـف  در شـرط  عالمـت  عنوان به »گاه هر« ذكر گفت توان مي جهت
 و جـا  يـك  را شـرط  حـروف  دستورنويسـان،  اكثر مانند مشكور كه است گفتني نيست. اشكال

 حـرف  چنـد  ايـن  بررسـي  هنگـام  فقـط  بلكـه  ،اسـت  نكـرده  بررسـي  مشخص عنوانِ يك ذيل
 بـه  آن ديگـر  معـاني  بيـان  ضـمن  ،»مركـب  و مفـرد  حروف« و »ربط حرف« مبحث در محدود
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   است. كرده اشاره توضيح بدون و نمونه ذكر با شرط معني
 فقـط  و است داده قرار غفلت مورد را شرط حرف خود كتاب در )1370( خانلري -

 بـر  آن داللـت  و »اگـر « حـرف  بـه  نـاچيز  اي اشاره ،»ربط حرف« مبحث جمله از مواردي در
 است. نپرداخته شرط حروف ديگر به و داشته شرط معني

 بررسـي  بـه  ،»ربط حروف« عنوان با و مستقل مبحثي در )554-548 :1363( شفائي -
 بـه « ،»كـه  اگـر « ،»كـه  آن مگـر « و »مگـر « ،»كـه « مانند: ديگري حروف و »اگر« شرط حرف
 ،»گـاه  هـر « ،»چنانچـه « و »كـه  چنـان « ،»كـه  شـرط  آن بـه « و »كـه  آن شـرط  بـه « و »كه شرطي

 پرداختـه  دارنـد،  داللـت  شـرط  بـر  از ايـن ادوات گـاهي   برخي كه »چون« و »كه درصورتي«
 و شـرط  بـر  آن داللت و حرف هر نمونه، چندين با پاراگراف چند در نمود سعي وي است.
 »فراكردهـا  توالي ترتيب« عنوان ذيل سپس و دهد توضيح را آن از بعد فعلِ هاي صيغه گاهي

 حـروف  از برخـي  در پايـه وارة  جملـه  بـه  نسبت شرطي پيرو ةوار جملهقرار گرفتن  بررسي به
   پردازد.ب شرط

 ،»اگـر « شـرط  حـرف  چهـار  بـه  فقط ،شرط مفهوم تعريف در )84 :1375( شريعت -
 حـرف  سـه  ،ربـط  حروف مبحث در نيز و نمونه ذكر با »چنانچه« و »كه درصورتي« ،»هرگاه«
 رايبـ  شـرط  مفهـوم  بيـانگر  ربط حروف براي ديگر بار را »كه صورتي در« و »هرگاه« ،»اگر«

 از بعـد  ،جملـه  اركان تشريح مبحث در او ).321-320 :1375 ،شريعت( است آوردده نمونه
 و »اگـر « معنـي  بـه  گـاهي  كـه  كـرده  بيـان  را »چـو « آن مخفف و »چون« حرف »اگر« حرف
 داري نگـه  دهان در زبان كه / به آن فضل زبان نداري چون مانند: است، شرط مفهوم بيانگر

 ).385-383 :1375، شريعت(
 »اگـر « حـرف  بر عالوه ربط، حرف مبحث در )258 -257 :1370( گيوي و انوري -

 اند. كرده اي اشاره نيز است شرط معني بيانگر و »اگر« معني به گاهي كه »چون« حرف به
 و »هرگـاه « ،»چنانچـه « ،»اگر« شرط حروف به اشاره ضمن )330 :1370( محتشمي -

 »كه اين شرط به« ،»اگر« فوحر ،مفصل طور به شرطي، هاي جمله مبحث ابتداي در »هرآينه«
 و فعـل  انـواع  نيز و كه) اين (مگر »مگر« و »كه صورتي در« كه)، شرط اين به = كه شرطي (به

ــوع ســه در پيــرو و پايــه ةوار جملــه دو در را آن زمــان  پــذير، تحقــق يافتــه، (تحقــق شــرط ن
 است. كرده بررسي فرد به منحصر و عميق و دقيق طور به ناپذير) تحقق

 عنـوان  ذيـل  ،ربطـي  هـاي  گروه و ربط حروف مبحث در) 529: 1392( فرشيدورد -
 در« ،»كـه  صورتي در« ،»كه ... شرطي هب« ،»كه شرطي هب ،»هرگاه« ،»تا« ،»اگر« حروف ،»شرط«
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 آن بـدون  ،اسـت  برشـمرده  شـرطي  ربط حروف از را »چنانچه اگر« و ،»كه چنان« ،»كه حالي
 نيـز  ؛ددهـ ب توضيحي آن از بعد هاي فعل ةصيغ و حروف اين از يك هر كاربرد مورد در كه
  .است دانسته »كه« حرف معاني از يكي را شرط ربط، حروف معاني مبحث در

 بررسـي  و شـرط  حـروف  ةهمـ  بيان به نويسان دستور اين از يك هيچ كه است گفتني
 برخـي  بـه  دستوري كتاب هر در گريخته و جسته توان مي كه طوري به اند، نپرداخته آن دقيق

 يافت. دست شرط حروف از
 ةجملـ  شـود،  مـي  آغـاز  شـرط  حـرف  با كه اي جمله :شرطي ةپاي و پيرو ةوار جمله .2

 بـه  مذكور شرطي ةجمل كه اي جمله به و دارد نامكه  شرطي پيرو واره) (جمله ةجمل يا شرط
 اختصـار  (بـه  شـرط  جـواب  شـرط،  جـزاي  ،اسـت  آن بـراي  شـرط  قيد حكم در و وابسته آن

 جـاي  به حاضر پژوهش در .شود مي اطالق شرطي ةپاي واره) (جمله ةجمل يا و جزا) يا جواب
 اصـطالح  از ،اسـت  عربـي  زبـان  دسـتور  از برگرفتـه كه  شرط جزاي يا جواب و شرط ةجمل

 اركـان  و اجزاء به دستورنويسان است. شده گرفته بهره شرطي پايه و پيرو ةوار جمله يا جمله
 مسـائل  از يكـي  كـه  ،شـرطي  پيـرو  و پايـه  ةوار جمله در فعل زمان ويژه به ،شرطي هاي جمله
 همـراه  بـه  كوتـاه  عبـاراتي  بـا  غالبـاً  و كرده توجه كمتر ،است فارسي زبان دستور انگيز بحث
 اند. داشته اي اشاره آن به  سطحي ةنمون چند يا يك

 و پايـه  ةوار جمله يعني ،شرطي هاي جمله ركن دو )162 :1373( همكاران و قريب -
 در شـرطي  وجـه  كـه  كننـد  مـي  اشاره شرطي وجه مبحث در فقط و اند نكرده بررسي را پيرو
 رود. مي كار به التزامي فعل صورت به بيشتر ولي ،ندارد مخصوصي ةصيغ فارسي زبان

 نكـرده  اي اشـاره  شـرطي  هـاي  جملـه  ءاجزا به صريح طور به )155 :1389( پور خيام -
 عبـارت  بـا  را شـرط  ةپايـ  ةوار جملـه  حـذف  عبارتي، در جمله، حذف مبحث در البته؛ است

 ضـمن  را شـرط  ةجملـ  ءاجـزا  ،»جملـه  شـبه « مبحـث  در نيز و است، نموده بيان »اگر« جواب
 ).102 :1389، پور خيام( است داده توضيح اي نمونه

 در فعـل  هـاي  ويژگـي  و شـرطي  هـاي  جمله مختلف ءاجزا به )1367( رهبر خطيب -
 حـروف  مبحـث  بـه  فقـط  ايشـان  كتـاب  زيرا است، نداشتهاي  اشاره شرطي پيرو و پايه ةجمل

  است. يافته اختصاص آن مختلف معاني و ربط و اضافه
 و شـرط  را شـرط  حـرف  از بعـد  اول ةجملـ  شـرطي،  وجه در )97 :1339( مشكور -

 دو بـه  نيز جمله ءاجزا از بعضي حذف مبحث در وي است. ناميده شرط جواب را دوم ةجمل
ةوار جملـه  فعـل  خـويش  دستور در ولي ،داشته اشاره آن حذف و شرط جواب و شرط جزء 
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 است. نكرده بررسي را آن مختلف هاي صيغه و شرطي پيرو و پايه
 شـرطي  ةجملـ  را شـرطي  هاي جمله در پيرو ةوار جمله) 150-147 :1370( خانلري -

 در فعــل وا نظــر از اســت. برشــمرده التزامــي يــا اخبــاري وجــه از را آن فعــل و ناميــده پيــرو
 بـراي  سـپس  ؛است امري يا اخباري وجه از ،خواند مي شرط جواب را آن كه پايه ةوار جمله
 در البتـه  .شود واضح مطلب تا كند مي ارائه نمونه شرطي ةپاي و پيرو ةوار جمله در فعل وجوه
 دليـل  يندب شايد است، نموده بررسي را محدود ةصيغ چند پرداخته بدان كه اي نمونه سيزده
 صـيغه  ،قـديم  فارسـي  بـرخالف  ،امـروز  فارسـي  در شـرطي  فعـل  بـراي  وي نظر از كه است

 ).150 :1370 خانلري،( ندارد وجود خاصي
 بـه  ناپـذير،  تحقـق  و پـذير  تحقـق  شـرط  دو بيـان  از بعـد  )569-543 :1363( شـفائي  -
ــيِ هــاي صــيغه بررســي ــه فعل ــرو ةوار جمل ــ و پي ــت دو در شــرطي ةپاي ــذيري تحقــق حال  و پ

 بيـان  فراوان هاي نمونه با و روشني به را مطالب كه آن وجود با البته ؛پردازد مي ناپذيري تحقق
 محـدود  ةصـيغ  چنـد  بـه  وي همچنـين،  .كنـد  نمـي  دنبـال  را مشخصي منطقي ترتيب ،كند مي

 عنـوان  بـه  حـال  زمان و مطلق ماضي ةگون نيز و التزامي وجه به ،مثال براي .است كرده بسنده
 بيـان  بـراي  اسـتمراري  ماضـي  ةگونـ  و پـذير  تحقق شرطي پيرو ةوار جمله بيان براي اي گزاره
 در التزامـي  وجـه  استعمال موارد« مبحث در نيز اين از پيش كند. مي اشاره ناپذير تحقق شرط
 پيـرو  ةوابسـت  با مركب هاي لهجم در نمونه ذكر با را آن كاربرد موارد از يكي ،»فارسي زبان

 مطالـب  ةمطالعـ  و بررسـي  ).98 -97 :1363 شـفائي، ( است آورده شمار به پذير تحقق شرطي
 مركـب  هـاي  جمله در فعل مختلف هاي صيغه ةزمين در جالبي و ارزنده نكات شفائي، دستور
 دهد. مي قرار پژوهشگران روي پيش شرطي

 اخبـاري،  وجـه  سـه  فعـل،  براي افعال وجوه مبحث در )132-131: 1375( شريعت -
 و اجـزاء  سـپس  و دانـد  مي التزامي وجه از جزئي را شرطي وجه و است قائل امري و التزامي
 ادوات بـا  كـه  اسـت  اي جملـه  شـرط،  ةجملـ  كه كند مي بررسي چنين را شرطي جمله اركان
 شـرط  ةجملـ  ديگر، عبارتي به ؛است شرط جزاي يا جواب ديگرجملة  و شود مي آغاز شرط
 اقسـام « مبحـث  در وي اسـت.  اخبـاري  ةجملـ  شـرط  جواب و است احتمالي يا التزامي ةجمل
 را آينـده  يـا  حـال  زمـان  فعـل  معني گاهي مطلق ماضي فعل كه نكته اين بيان از بعد نيز »فعل
 :1375 شـريعت، ( رود مـي  كـار  بـه  فعـل  ايـن  نيز شرطي هاي جمله در كه افزايد مي دهد، مي

 در آن كـاربرد  بـه  گـذرا  اي اشـاره  نيـز  التزامـي  مضـارع  و ماضـي  فعل مورد در و )،146-147
 اركـان  تشـريح « مبحـث  در امـا  ).162 و 155 -154 :1375 شـريعت، ( دارد شـرطي  هـاي  جمله
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 بـدين  اسـت؛  شـده  پرداختـه  پايـه  و پيـرو  واره جمله در فعل انواع از برخي به »اگر« ذيل »جمله
 فعـل  و اخباري حال و التزامي حال حال، استمراري، ساده، ماضي تواند مي شرط فعل كه معني

 شـريعت، ( باشـد  نهـي  و امـر  اخبـاري،  حـال  اسـتمراري،  ماضـي  التزامي، حال تواند مي جواب
 ايـن  بـه  و كنـد  مـي  تغيير شرط ةگان سه مفاهيم به توجه با فعل انواع كه افزود بايد ).383 :1375
 در كـاملي  و جـامع  بررسـي  اسـت   پرداخته بدان شريعت آنچه ؛شود نمي محصور اندك موارد

 شود. نمي محسوب زمينه اين
 از برخـي  كـارگيري  بـه  مـوارد  تـرين  مهـم  بررسـي در  )56 :1370( گيوي و انوري -

 اسـتعمال  موارد از يكي نمونه براي .اند كرده اشاره آن فعل و شرطي ةجمل ركن دو به ،افعال
 مضـارع  اسـتعمال  مـوارد  از همچنـين  .است شده بيان شرط با همراه فعل بيان التزامي، ماضي

 و شـرط  براي كاربرد نوع چهار حال زمان در و شده ذكر شرط جزاي و شرط بيان اخباري،
 مضارع شرط )2 ؛اخباري مضارع دو هر )1 از: ندا عبارت كه است گرديده بيان شرط جزاي

 شـرط  )4و  اخبـاري  مضـارع  جـزا  و التزامي مضارع شرط )3 التزامي؛ مضارع جزا و اخباري
 كـه  نمانـد  ناگفته ).60-59 :1370 ،گيوي و انوري( باشد اخباري مضارع جزا و مطلق ماضي

 ر.ك.: بيشـتر  مـوارد  (بـراي  شـود  نمـي  محـدود  مـورد  چهـار  اين به حال زمان در شرط بيان
 ).1395آبادي و همكاران،  كاظمي نجف نيز و 1370 ،محتشمي
 شـرطي،  ربط حرف ترين مهم منزلة به »اگر« انتخاب از بعد )338 :1370( محتشمي -

 و ذكـر  بـا  و دقت به را پيرو و پايه هاي جمله در فعل نوع و زمان شرط، انواع از يك هر ذيل
 در را مطالـب  از اي خالصـه  جداگانـه  اي صـفحه  در سپس ،كرده بررسي نمونه چند توضيح
 ربـط  حـروف  سايرو بعد از آن به  پيرو و پايه  ةجمل در فعل زمان سپس؛ نموده ذكر جدولي
 زمـان  بررسـي  در محتشـمي  ةجانب همه و جامع هاي بررسي و نظر دقت است.پرداخته  شرطي

 دانسـت،  فـرد  بـه  منحصـر  را آن تـوان  مي تاحدي و است ستودني پايه و پيرو ةوار جمله فعل
 را شـرطي  هـاي  جملـه  سـاختاري  ابعـاد  ةهمـ  محتشـمي  مانند دستورنويسان از يك  هيچ رازي

    كاهد. نمي اثر ارزش از ولي ،است نقدپذير ايشان هاي نمونه از برخي البته ؛اند نكرده بررسي
 هـاي  جمله در فعل انواع و جواب و شرط ةجمل دو هاي ويژگي )1392( فرشيدورد -

 است.را بررسي نكرده  شرطي
 )از اثر صفحه 36 حدود (در )1363( شفائي فقط فارسي زبان دستورپژوهان ميان در

 اختصـاص  شـرطي  هـاي  جمله به جداگانه مبحثي صفحه) 18 حدود (در )1370( محتشمي و
 ديگـر  مباحـث  در وگريختـه  جسته طور به كه آن ضمن ؛اند پرداخته آن دقيق بررسي به  داده،



 1399بهار و تابستان  ،46 شمارة ،چهارم و بيست سال دانشگاهي، كتب نگارش و پژوهش      196

 

 انسـجام،  و نظم فارسي، زبان دستورهاي ساير برخالف اند. داده قرار واكاوي مورد را آن نيز
 در )1370( محتشـمي  دستور كتاب بارز هاي ويژگي از ،جامعيت و مطالب روشني و وضوح
 بهـره  بي جامعيت از تاحدي و وضوح از نيز )1363( شفائي دستوركتاب  .است شرط مبحث
 است. نمانده

 دسـتور  در پـژوهش  بـه  شـناختي  زبـان  رويكـردي  بـا  كه دستوري هاي كتاب بررسي
 مـورد  شـرطي،  هـاي  جملـه  و شرط مبحث كه دنده مي نشان وضوح به نيز اند پرداخته فارسي

 فارسي زبان دستور كتاب در الديني ةمشكو مهدي ،مثال يارب .است نبوده پژوهان زبان توجه
 مفاهيم از يكي را شرط التزامي، ماضي و التزامي حال فعل تعريف در گشتاري ةنظري ةپاي بر

 اشاره ضمن ،قيدي وابسته ةجمل تعريف در و )132 ،128 :1370( است كرده معرفي التزامي
 شـرط  مفهـوم  بـا  قيدي ةوابست ةجمل براي »كه صورتي در« حرف با اي نمونه ،»اگر« حرف به

 ،»شـرط  به« شرط حرف چهار شرط، مفهوم ذيل سپس ؛)202 :1370 ،الدينيةمشكو( آورده
 :1370 ،الـديني ةمشـكو ( اسـت  نمـوده  ذكـر  را »كـه  صـورتي  در« ،»اگـر « ،»كه  اين شرط به«

 ديگـر  كتـاب  در و كـرده  اكتفا گذرا اشارات همين به شرط مبحث مورد در همچنين .)204
 در نيـز  )1384 ،الـديني ة(مشـكو  دسـتوري)  پيونـدهاي  و (واژگـان  فارسي زبان دستور ،خود

 بـاطني  محمدرضا همچنين .است نكرده ذكر را مهمي نكته شرطي هاي جمله و شرط مبحث
 بـه  گـرا  سـاخت  دستور ةپاي بر كه فارسي زبان دستوري ساختمان توصيف كتاب در )1384(

   است. كردهن وجهت دقيق طور به شرطي هاي جمله ءاجزا و ساختار به آمده، در تحرير رشته
 مهـم  مباحـث  از يكـي  ،»شـرط « مبحـث  كه يابيم ميدر مبحث اين مطالب مجموع از

 و همت امر اين البته است، نيازمند اي موشكافانه و عميق هاي پژوهش به ،فارسي زبان دستور
 از گيـري  بهـره  بـا  نيـز  و پيشـين  هـاي  پـژوهش  بـر  تكيه با كه طلبد مي را دستورپژوهان تالش
 بپردازند. آن دقيق بررسي به شناسي زبان هاي نظريه

 
  گزيني اصطالح در اختالف .2

 اصـطالح « ،ديگر عبارت به .كند مي داللت معيني ةپديد بر كه است مشخصي لفظ اصطالح
 ةزمينـ  يـك  در آن هـاي  برچسب يا و دهنده نشان عالئم و مفاهيم از يافته سازمان اي مجموعه

 (ايـزدي،  »كـرد  تلقـي  تخصصـي  دانـش  يـك  زيربناي توان مي را مجموعه اين است؛ خاص
 هـا  انديشـه  و افكـار  آن، بـر  تكيـه  بـا  كـه  اسـت  علمي هر اساسي ركن اصطالح ).13 :1384

 شود. مي منتقل آساني به



 197   ...هاي دستور زبان فارسي (مطالعة  شناسي كتاب آسيب

 

 ةحـوز  در ويـژه  بـه  تـاكنون،  سـامانيان  ةدور در بالنـدگي  و رشـد  زمـان  از فارسـي  زبان
 ةدور آغـاز  از بعـد  حتـي  اسـت،  بـوده  عربـي  زبان چشمگير نفوذ و تأثير شاهد واژگان،   ساخت

 زبـان  دسـتور  نخستين، هاي گام در علمي قواعد و اصول ةپاي بر و كنوني ةشيو به دستورنويسي
 زبـان  دسـتور  نظـري  مبـاني  ريـزي  پايه در چشمگيري نفوذ خود واژگان ساخت با همگام عربي

 اصـطالحات  فارسـي  دسـتور  بـر  عربـي  زبـان  تـأثير  هـاي  جلوه ترين مهم از است. داشته فارسي
 دسـتور  وارد آن بـه  مربوط دستوري قواعد كنار در يا و تنهايي به كه است عربي زبان دستوري

 ةحـوز  در مشخصـي  علمـي  ديـدگاه  و روشن بينش دستورنويسي ابتداي در است. شده فارسي
 زبـان  واجي و نحوي صرفي، ساختار به توجه با دستوري مباحث سازي) واژه (نو سازي اصطالح

 زا ؛بـود  پوشـيده  دستورنويسـان  نخسـتين  بـر  آن ضـرورت  و اهميـت  و نداشـت  وجـود  فارسي
 ماننـد  ،اسـت  شـده  گيـري  وام عربي زبان از غالباً دستوري اصطالحات از بااليي درصد ،رو ينا

 است: آمده 1 جدول در كه شرط مبحث به مربوط دستوري اصطالحات
 

 شرطي هاي جمله ءاجزا ةحوز در دستورنويسان اصطالحات تنوع   1 جدول

 ةوار هجمل شرط حرف شرطي ةجمل دستورنويسان
 پايه ةوار هجمل پيرو

 همكاران و قريب
)1373( 

 - - شرطي ةجمل عالمت -

 جواب جواب، ةجمل شرط شرط حرف - )1389( پور خيام
 »اگر«

 جزا / شرط جواب شرط شرط حرف - )1339( مشكور
 ساز) (تابع ربط حرف - )1367( رهبر خطيب

 پيوند حرف /
 جزا ةجمل / شرط جواب شرط ةجمل

 هاي لهجم )1363( يئشفا
 وابسته مركب

 پيرو فراكرد با
 شرطي

 حرف / ربط حرف
 شرطي ربط

 پيرو فراكرد
 شرطي

 پايه فراكرد

 و شرط ةجمل )1375( شريعت
 جزا

 / شرطي ربط حرف
 شرط ادات

 شرط يجزا يا جواب شرط ةجمل

 گيوي و انوري
)1370( 

 ةجمل / شرط ربط حرف -
 شرط

 جواب / شرط يجزا
 شرط

 مركب ةجمل )1370( خانلري
 شرطي

 حرف يا پيوند حرف
 ربط

 شرطي ةجمل
 پيرو

 شرط جواب
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   1 جدولادامة 

 ةوار هجمل شرط حرف شرطي ةجمل دستورنويسان
 پايه ةوار هجمل پيرو

 شرطي عبارات )1370( محتشمي
 شرطي ةجمل /

 پيرو ةجمل شرطي ربط حرف
 شرطي وضعي

 پيرو ةجمل /
 ةجمل / شرطي

 شرطي

 شرط ءجزا / پايه ةجمل

 هاي  واره جمله )1392( فرشيدورد
 شرط قيدي

 وابستگي ربط حرف
 / شرط پيوند / شرط

 / شرط ربط حرف
 بسيط ربط حرف

 پايه ةوار جمله شرط ةوار جمله

 
 هـاي  كتاب در كه دريافت توان مي آماري هاي محاسبه به نياز بدون و گذرا نگاهي با

 شـرط،  ةجملـ  ءاجزا و اركان به مربوط واژگانِ از درصد 90 از بيش پژوهش، اين نظر مورد
 در شـرط  مبحـث  بـه  مربـوط  اصـطالحات  در دقـت  بـا  اسـت.  شـده  گيري وام عربي زبان از

 در تغييـر  بـدون  يـا  دسـتوري  اصطالحات گيري وام كه دريافت توان مي مختلف دستورهاي
 و صــفت يكســاني ةقاعــد كــه »شــرطيه ةجملــ« ماننــد: اســت، پذيرفتــه صــورت واژه ســاخت

 با متناسب يا است، شده منتقل فارسي زبان به اصطالح همراه به تأنيث و تذكير در موصوف
 ماننـد:  اسـت،  آمـده  وجـود  بـه  اصـطالح  ساختار در جزئي تغيير )فارسي( مقصد زبان قواعد

   ».شرطي ةجمل«
 ديـده  فارسـي  زبـان  نويسان دستور آثار در اصطالح وحدت جدول اين در همچنين،

 فقـط  لهئمس اين هرچند ؛است برده كار به ديگري از متفاوت اصطالحي يك هر و شود نمي
 گزينـي  اصـطالح  و سـازي  اصـطالح  در اختالف كه نماند ناگفته نيست. فارسي زبان مختص

 بنـابراين  ؛شـود  مـي  علوم پيشرفت مانع مختلف، نظرات بررسي و نقد و علمي رويكرد بدون
 و شناسـي  اصـطالح  با كه نمايد مي ضروري ،آن دستوري مباحث در ويژه به ،فارسي زبان در

 دسـتورپژوهان  نظـرات  و آراء بررسـي  و نقـد  از بعد اصطالح ترين مناسب و بهترين گزينش
 صـحيح  علمي مباني و اصول بر كه اي خودساخته و جديد اصطالحات نبردنكار به و پيشين

 كـه  هـايي  فرازونشيب و ها دشواري و يافت دست اصطالح وحدت به است، نشده ريزي پايه
 گيــري كــار بــه اســت بــديهي نمــود. همــوار اســت، آمــوزان زبــان و پژوهشــگران راه ســر بــر
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 ةدربـار  تحقيـق  و دسـتوري  مباحث ةمقايس علمي، پشتوانه بدون دستوري جديد اصطالحات
   ساخت. خواهد دشوار را آن

 از ناشـي  گزينـي،   اصـطالح  در فارسـي  زبـان  دسـتورپژوهان  اخـتالف  رسد مي نظر به
 و فلسـفه  راستا اين در و است عربي زبان ويژه به بيگانه هاي زبان از ترجمه يا گيري وام فرايند

 يكي امر اين ؛است نبوده توجه مورد باشد وابسته معيني فكري مكتب به كه خاصي رويكرد
 شـود  مـي  توصـيه  رو يـن ا زا .رود مي شمار به دستوري هاي مقوله شكوفايي موانع ينتر مهم از

 بـه  فارسـي  زبـان  تـوانش  بـر  تكيه با ديگران آراء تكرار و تأثيرپذيري جاي به دستورپژوهان
  ةزمينـ  علمـي،  ةسـازند  نقـد  بـا  ،پرداختـه  زبـاني  و دسـتوري  اصـطالحات  واكـاوي  و بررسي

 هـدف  كـه  شناسـي  اصطالح علم ازتوانند  زمينه مي اين در آنان. سازند فراهم را آن بالندگي
 امـر  بهبود باعث كيفي لحاظ به كه است اصطالحاتي توصيف و آوري جمع و شناسايي« آن

 ).90 :1384 (سمائي، گيرند بهره »شود مي ارتباط
 امكانـات  كليـه  از بايـد  علـم  زبان مقام به ارتقايابي براي فارسي زبان كه است بديهي

 خـود  ونـدهاي  و هـا  ريشه يابد، دست سازي واژه در زايا قواعدي به كند، استفاده خود زباني
 بخشـد  توسـعه  الزم تمهيـدات  كليـه  از گيـري  بهـره  بـا  را خـود  صـرفي  دسـتگاه  و بشناسد را

 دانشـگاهي  ةجامعـ  و هـا  فرهنگسـتان  پـيش  از بـيش  همكاري به امر اين ؛)15 :1384(ايزدي،
 ملـي  زبـان  يـك  بـراي  شـناختي  اصـطالح  زيربنـاي  يك ايجاد وظايف درواقع است. نيازمند
 و مترجمـان  علمـي،  مختلـف  هـاي  رشته پژوهشگران و انادتاس ها، فرهنگستان ةبرعهد عمدتاً
 اي رشـته  بـين  فعـاليتي  تخصصـي،  ةحوز يك براي اصطالحات تدوين نيز و دارد قرار مؤلفان

، ايـزدي ( بخشد مي ضرورت شناسان زبان و زبان اهل كنار در را متخصصان حضور كه است
1384: 13.( 

 
 دستوري هاي  مقوله بندي دسته در منطقي انسجام و نظم نبود .3

 شـده  بررسـي  دسـتوري  مختلف مباحث ذيل پراكنده صورت به فارسي زبان دستور در شرط
 در را آن )1370( خـانلري  ماننـد  برخـي  .»مركـب  ةجمل« و »فعل وجوه« چون مباحثي است؛

 وجـه « مبحـث  دو در نيـز  )1370( گيـوي  و انـوري  .انـد  كرده بررسي و مطرح مبحث دو هر
 )1370( محتشـمي  همچنـين  .انـد  داشـته  بدان گذرا اي اشاره »پيرو ةجمل و پايه ةجمل« و »فعل
 پرداختـه  شرط مبحث به وضعي پيرو هاي جمله تعريف و التزامي وجه توصيف بخش دو در

 شــريعت ،)1389( پــور خيــام )،1373( همكــاران و قريــب چــون دستورنويســاني نيــز .اســت
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 بررسـي  تفصـيل  كمـي  بـا  يـا  گـذرا  طـور  به افعال وجوه در را آن) 1339( مشكور و )1375(
 اســت. نمــوده بررســي »وابســته مركــب جمــالت« ذيــل را آن )1363( يئشــفا و انــد كــرده
 قواعـد  بنـابراين  اسـت؛  فارسـي  زبـان  دسـتور  هـاي  جملـه  ترين مهم از يكي شرطي هاي جمله

 منطقـي  و علمـي  مبـاني  و اصـول  ةپايـ  بـر  كـه  نمعـي  مبحثـي  در بايـد  آن به مربوط دستوري
 هـاي  بخـش  در دسـتوري  مباحـث  از برخـي  طـرح  است بديهي شود. مطرح شده، ريزي پايه

 خواهـد  مواجـه  هـايي  دشواري با را پژوهشگران دستورنويس،يك  سوي از ويژه به ،مختلف
 شود. مي دوچندان زبان آموزش در ها دشواري اين كه آن ضمن ساخت،

 
 بيگانه دستورهاي از تقليد .4

 ديـده  وضـوح  بـه  بيگانـه  هـاي  زبـان  از تقليد آثار فارسي زبان دستورهاي نخستين نگارش در
 فرانسـه،  عربـي،  قبيـل  از ،بيگانـه  هـاي  زبـان  دسـتوري  مسـائل  بيشـتر  كـه  اي گونه به شود، مي

 هـاي  تفـاوت  و فارسـي  زبـان  دسـتور  هـاي  ويژگـي  در تأمل و دقت بدون ،تركي و انگليسي
 براسـاس  االدب نهـج  ،مثـال  بـراي  .است شده فارسي زبان وارد ها زبان ديگر با آن ساختاري

 بيشتر خانلري و قريب و اصفهاني حبيب ميرزا دستور و تركي ةپاي بر كاشف دستور و عربي
  ).43 :1392 (فرشيدورد، ندا شده نگاشته فرنگي دستورهاي براساس

 ميـزان  بيـانگر  نيـز  پـژوهش  ايـن  نظر مورد دستوري ها كتاب در شرط مبحث بررسي
 كـه  محتشـمي  و شـفائي  ،مثـال  بـراي  .است عربي دستور قواعد از دستورنويسان تأثيرپذيري

 بـا  انـد  شـده  شـرط  مبحـث  جزئيـات  وارد تـر  گسـترده  طـور  بـه  دستورنويسـان  سـاير  به نسبت
 بررسـي  را آن بـه  مربـوط  حـروف  و قواعـد  شرط، انواع عربي، دستور قواعد از تأثيرپذيري

 عربـي  زبـان  عميق نفوذ گوياي نيز شرط اصطالحات به توجه دستوري، قواعد جز .اند كرده
 هـاي  زمينـه  در بيگانـه  هـاي  زبـان  بـا  ارتبـاط  شـك  بدون است. فارسي زبان دستور ةحوز در

 دسـتور  در كـه  گونـه  همـان  انجامـد،   مـي  زبـان  غنـاي  به ،دستور و واژگان جمله از ،مختلف
 بـه  دقيق و عميق طور به عربي زبان دستور با متناسب وي .شود مي مشاهده) 1370( محتشمي

 زبـان  هـاي  همگـاني  جـزء  شرط مبحث رازي است؛ پرداخته شرطي هاي جمله ساختار بررسي
 ولـي  .كنـد  مي آسان را او كار خارجي زبان قواعد از دستورنويس ةاستفاد و رود مي شمار به

 تقليـدي  به و رود فراتر زباني هاي توانش و زبان ساختاري چارچوب از نبايد تأثيرپذيري اين
 زيــرا بــوديم، آن شــاهد شــرط اصــطالحات در كــه گونــه همــان ،شــود تبــديل كوركورانــه

 بـا  را آن دسـتوري  مبـاني  و كـرد  اسـتنباط  زبـان  درون از بايد را زبان يك دروني ساختمان«
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      ).16 :1384 (باطني، »نمود استخراج مستقل ةپديد يك عنوان به زبان خود ةمطالع
 شـده،  گذاري پايه غربي شناسي زبان ةپاي بر اكنون هم كه هايي دستور درفتني است گ

 اهميـت  اسـت.  نشده توجه است بايسته و شايسته كه گونه  آن فارسي زبان ساختاري قواعد به
 چيـز  هـر  از قبـل  امـا  ،اسـت  انكارناپذير جديد شناسي زبان قواعد ةپاي بر فارسي زبان بررسي

 اطـالع  با و آن بر تكيه با تا نهاد بنيان سنتي دستور مباحث ةهم براي مستحكمي هاي پايه بايد
 علمـي  بـراي  مفيـدي  راهكارهـاي  بتـوان  نـوين  شناسي زبان قواعد نيز و زبان ساختار از دقيق
  نمود. ارائه زبان دستور شدن

 
  پيشين نظرات و آراء نكردن تحليل و نقد .5

 از يك هيچ كه دهد مي نشان مذكور هاي كتاب در شرطي هاي جمله دستوري قواعد بررسي
 بلكـه  ،كننـد  بررسـي  و نقـد  را خـود  از پـيش  دستورنويسان آراء نكردند سعي دستورنويسان

 در هـايي  تفـاوت  مـوارد  برخي در شرط مبحث در البته .كردند تكرار را پيشين نظرات بيشتر
در ها تفاوت اين ؛خورد  چشم به آن در بررسي و نقد از اثري كه آن بي يافت نمود آنان آراء 

 در توافـق  نبـود  شـرط،  اصطالحات گزينش در اختالف مانند است، شده بيان پيشين مباحث
 افعـال  وجـوه  از يكـي  خـود  شـرطي  وجـه  يـا  است التزامي وجه از جزئي (شرط افعال وجوه
 و پـذير  تحقـق  نوع دو بر شفائي نظر طبق شرط (آيا شرط انواع برنداشتن  نظر اتفاقو  است)
  افزود). بدان توان مي نيز سومي نوع محتشمي نظر طبق يا و شود مي تقسيم پذير نا تحقق

 و نقـد  بـدون  ها، نآ از برخي در نظر اختالف يا و پيشين آراء تكرار كه است بديهي
 بـه  دسـتيابي  بـراي  تـالش  اسـت.  شـده  فارسـي  زبـان  دسـتور  شـكوفايي  و رشـد  مانع بررسي

 خواهـد  فـراهم  را فارسـي  دسـتور  پويـايي  ةزمينـ  آن، تحليـل  و نقد همراه به جديد هاي يافته
 نظيـري  بـي  ةثمـر  كوفـه  و بصـره  مكتب دو بين تصادم عربي زبان در كه گونه همان ؛ساخت

 قـرون  همـان  از علـم  ايـن  مباحـث  غناي و شكوفايي ةزمين و آورد ارمغان به عربي نحو براي
  گشت. فراهم اسالم نخستين

 
 زبان مختلف هاي گونه آميختن  هم در .6
 دستورنويسـان  كـه  يـابيم  درمي فارسي زبان دستور مباحث ديگر نيز و شرط مبحث بررسي با

 و رسـمي  زبـان  و اي محـاوره  زبـان  نثـر،  و شـعر  امـروز،  دستور و تاريخي دستور قواعد غالباً
 پـور  خيـام  ،»شـرط « مبحـث  در :انـد  درآميختـه  هـم  بـا  را زبـان  مختلف هاي گويش و ها گونه
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 نيـز  و) 1373( همكـاران  و قريب ؛است كرده اقتباس قديم منظوم متون از را شواهد )1389(
 را نوشـتاري  فارسي زبان اندكي موارد در و قديم منظوم متون از اي آميخته )1375( شريعت

 بهـره  ميـزان  يـك  بـه  حدي تا معاصر و قديم منظوم متون از) 1370( خانلري ؛اند كرده ارائه
 اقتبـاس  امـروزي  نوشتاري فارسي زبان از را خود شواهد )1370( گيوي و انوري ؛است برده

 امــروز فارســي زبــان از عمــدتاً را شــواهد )1363( شــفائي و )1392( فرشــيدورد ؛انــد كــرده
  كـرده  استفاده نيز ادبي متون از گاهي شرط مبحث در) 1363( شفائي البته .اند نموده انتخاب

 شـرطي  هـاي  جملـه  ساختاري قواعد بررسي در) 1370( محتشمي گرچه ،ميان اين در است.
 در گـاه  اما ،گيرد بهره معاصر فارسي نثر هاي نمونه از فقط است نموده سعي ديگران از بيش

   شود. مي ديده گفتاري زبان و رسمي زبان آميختگي از نشاني شهاي نمونه از برخي
 ويـژه  بـه  ،فارسـي  زبـان  دسـتوري  سـاختمان  توصـيف  در قديم شعري شواهد كاربرد

 نثـر  و نظـم  )1 نيست: پذيرفتني دليل دو به آموزان زبان و زبانان فارسي براي ،كابردي دستور
 بـراي  يكـي  از تـوان  نمـي  كـه  اسـت  فارسي زبان متفاوت ةگون دو دستوري ساختمان نظر از

 امـروز  فارسـي  بـا  زمـان  نظـر  از و ندا قديمي معموالً شعري شواهد )2 و آورد شاهد ديگري
 ).16 :1384 (باطني، دارند اوتفت

 تـاريخي  دسـتور  قواعـد  بررسي به »شرط« مبحث در دستورنويسان از برخي همچنين
 و شرط ياء« به خود كتاب در )143-142 :1375( شريعت ،مثال رايب ؛اند پرداخته نيز فارسي

 اسـت.  كـرده  اشـاره  شـده،  مـي  آورده جـزا  و شـرط  هـاي  جملـه  در افعال انتهاي در كه »جزا
 دهيمان »قديم فارسي در شرطي و ترديدي وجه« را لهئمس اين نيز )154-151 :1370( خانلري

 مسـتقلي  كتـاب  در و جداگانه بايد امروز دستور و تاريخي دستور قواعد است بديهي است.
 .شود بررسي و بحث

 
 گيري نتيجه و بحث

ــا كــه دســتورهايي ــاً انــد، شــده نگاشــته ســنتي رويكــرد ب  در شــرط مبحــث بررســي در غالب
 منطقـي  انسجام و نظم نبود گزيني، اصطالح در اختالف ،نداشتن جامعيت چون هايي ويژگي

 و آراءنكـردن   تحليـل  و نقـد  بيگانـه،  دستورهاي از تقليد دستوري، هاي مقوله  بندي دسته در
 زبـان  مختلـف  هاي گونه آميختن  هم در و دستوري قواعد ةارائ در آشفتگي و پيشين نظرات

 مبـاني  و )1370، محتشمي( فارسي زبان كامل دستور جز به گفت توان مي تقريباً .اند مشترك
 مـورد  پـژوهش  ايـن  در كـه  هـايي  كتـاب  سـاير  ،)1363، شـفائي ( فارسـي  زبان دستور علمي
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 هـاي  جملـه  سـاختار  جوانب ةهم و  داشته گذرا اي اشاره شرط مبحث به گرفت، قرار بررسي
 هـر  بازنگـاري  و بـازنگري  ضـرورت  و اهميـت  امر اين اند. نكرده تحليل و بررسي را شرطي

 نمايد. مي آشكار كارآمد و جامع دستوري تدوين با همگام را فارسي دستور مباحث از يك
 زبـان  دسـتور  ماننـد  ، ندشـد  نگاشـته  شـناختي  زبـان  رويكـرد  بـا  كه دستورهايي ،اين بر عالوه

 و (واژگـان  فارسـي  زبـان  دسـتور  و )1370 الـديني،  ة(مشـكو  گشـتاري  ةنظريـ  پايه بر فارسي
 فارسـي  زبـان  دسـتوري  سـاختمان  توصـيف  و )1384 الـديني،  ة(مشـكو  دستوري) پيوندهاي
 دقيـق  و عميـق  طور به را شرطي هاي جمله ساختار سنتي دستورهاي همچون) 1384(باطني، 

 بايـد  فارسـي  زبـان  دستوري ساختار موشكافانه و دقيق بررسي منظور به .است نكرده بررسي
 يـا  قـديم  فارسـي  جـامع  (دسـتور  فارسي زبان دستور كتاب تدوين از هدف تعيين به ابتدا در

 بـا  و يختشـنا  زبـان  هـاي  نظريـه  پرتو در و پرداخت كاربردي) - آموزشي دستور يا و معاصر
 كارآمـدترين  و بهتـرين  گـزينش  بـه  شناسـي  زبـان  جديـد  تحـوالت  و دسـتاوردها  از استفاده
ــه، ــا متناســب نظري ــا و آورد روي نظــر مــورد هــدف ب ــق معرفــي و شــناخت ب ــه دقي  و نظري

 بررسـي  علمـي  هـاي  مـالك  پايـه  بـر  را آن كاركرد و نقش و زباني ساختار آن، سازي بومي
 از دور بـه  و شـده  تعيـين  هدف با متناسب هايي نمونه گزينش از پس دباي راستا اين در نمود.
 سـاختار  تحليـل  و توصـيف  بـه  ،زبـاني  نظريـه  تطبيـق  و توصـيف  در گـويي  يدشـوار  و ابهام

 پرداخت. فارسي زبان دستوري
 

 منابع
 فاطمي.  تهران:لد، چاپ ششم، ج 2 ،2 فارسي زبان دستور ).1370( گيوي احمدي و حسن انوري،
 فرهنگ توسعه و تقويت سوي به گامي شناسي: اصطالح و زبان ةحوز در ريزي برنامه ).1384( پرويز ايزدي،

 ادب و زبان فرهنگستان تهران: ،شناسي) اصطالح و گزيني واژه انديشي هم دومين مقاالت (مجموعه ملي
 آثار. نشر فارسي،

 كبير. امير تهران: شانزدهم،چاپ  ،فارسي زبان دستوري ساختمان توصيف ).1384( محمدرضا باطني،
 توس. تهران: دوازدهم، چاپ، فارسي زبان دستور ).1370( پرويز خانلري،

 سعدي. تهران: اپ دوم،چ، ربط) و اضافه حروف (كتاب فارسي زبان دستور ).1367( خليل رهبر، خطيب
  ستوده. تبريز: اپ پانزدهم،چ ،فارسي زبان دستور ).1389( عبدالرسول پور، خيام

 دسـتور  تـدوين  بـراي  چارچوبي جويو جست در زباني: هاي نظريه و فارسي زبان« ).1383( محمد دبيرمقدم،
 .129 ـ93 ص ،1 شمارة ،(دستور) فرهنگستان نامه ةنام ويژه ،»فارسي زبان جامع
 محتـواي  بر پايه بند فعل معنائي و نحوي صوري، هاي جنبه تأثير« ).1390( سنچولي عطااهللا و جالل رحيميان،

 .169 ـ147 ، ص30 ، شمارةكرمان باهنر شهيد دانشگاه زبان و ادب نشريه ،»پيرو بند معنائي



 1399بهار و تابستان  ،46 شمارة ،چهارم و بيست سال دانشگاهي، كتب نگارش و پژوهش      204

 

، (دسـتور)  فرهنگسـتان  ةنامـ  ويـژه  ،»فارسـي  زبان در دستورنويسي سنت به نگاهي« ).1385( زهرا مقدم، زندي
 .141ـ114 ص ،2 شمارة

 دومـين  مقـاالت  (مجموعـه  سـوم  فرهنگستان هاي گرايش و شناسي اصطالح مكاتب ).1384( فرشيد سمائي،
 آثار. نشر فارسي، ادب و زبان فرهنگستان تهران: ،شناسي) اصطالح و گزيني واژه انديشي هم

 اساطير. تهران: اپ هفتم،چ ،فارسي زبان دستور ).1375( جواد محمد شريعت،
 نوين. تهران: ،فارسي زبان دستور علمي مباني ).1363( احمد شفائي،

 سخن. تهران: اپ چهارم،چ ،امروز مفصل دستور .)1392( خسرو فرشيدورد،
 دسـتور  ).1373(الزمـان فروزانفـر    الشعرا و بـديع  همايي، جالل، ياسمي، رشيد، بهار، ملك ،عبدالعظيم قريب،

 دانش. جهان نشر تهران: اپ يازدهم،چ ،استاد) (پنج فارسي زبان
‘ اگـر ’حرف شـرط  ). «1395كوب ( الرسول، سيدمحمدرضا و منصوره زرين آبادي، سميه، ابن كاظمي نجف

 تم.ش، سال هفنون ادبي، »هاي آن در زبان عربي در دستور زبان فارسي و معادل
 ،دكتـري  ةنام پايان ،)تقابلية دراسة( والفارسية العربية بين الشرط أسلوب ).1393( سميه آبادي، نجف كاظمي

  خارجي. هاي زبان ةدانشكد :اصفهان دانشگاه
  اشراقي. تهران: ،فارسي زبان كامل دستور ).1370( بهمن محتشمي،

 انتشـارات  مشـهد:  اپ دوم،چـ  ،گشـتاري  ةنظريـ  ةپايـ  بـر  فارسـي  زبان دستور ).1370( مهدي الديني، ةمشكو
 فردوسي. دانشگاه

 سمت. تهران: ،دستوري) پيوندهاي و (واژگان فارسي زبان دستور ).1384( مهدي الديني، ةمشكو
 مؤسســه تهـران:  اپ هفــتم،چـ  ،فارســي زبـان  نحــو و صـرف  در دســتورنامه ).1339( جـواد  محمــد مشـكور، 

 شرق. مطبوعاتي
هـاي زبـان فارسـي دورة     نقـد و بررسـي مبحـث فعـل مركـب در كتـاب      ). «1389نجفي پازوكي، معصـومه ( 

 .35 سال نهم، شمارة، هاي آموزشي فصلنامة نوآوري، »متوسطه
 

 

  


