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  مقدمه

دانيم كه دسـتور     ايم و با آن آشنايى داريم و مى        همة ما، پيش از اين، دستور زبان خوانده       
توانيم آموختن آن    دامن است و ناپيداكرانه؛ بنابراين نمى      زبان همچون خود زبان گسترده    

را به حدى محدود بدانيم و تصور كنيم كه با دانستن بخشى از آن به كليـت آن اشـراف                    
  .نيازى كنيم س بىايم و احسا يافته

پذيرش هرگز ايستا نيست و به همين دليـل، كـاوش در    زبان به دليل ماهيت تحول   
پس اگر پويايى را ويژگى دائمـى زبـان بـدانيم، مطالعـه در              . شناسد زبان هم ايستايى نمى   

  .قوانين آن نيز بايد دائمى باشد
مطالـب را بـا      ابتدايى و راهنمايى دستور خوانديم، در دبيرستان همـان           ةدر دور 

تر آن را    ديدى ديگر و گستردگى فراتر تكرار كرديم و اينك خواندن باز هم گسترده            
اى كه بيقين از اين آموختن و        نتيجه. شويم كنيم و با مباحث جديدتر آشنا مى       آغاز مى 

گيريم، اين است كه هنـوز هـم جـا دارد بـراى شناسـايى عميقتـر زبـان                    بازآموختن مى 
آنچه در ايـن كتـاب هـم        . بررسى كرد و به نكات جديدتر رسيد      فارسى در آن غور و      

  .خوانيم، سخن آخر نيست مى
اين سخن درست است امـا      . اند گويند اديبان و شاعران ما دستور زبان نخوانده        مى

اند، زيرا نزديك بـه تمـامى نويـسندگان     آنان آثار منثور و منظوم فارسى را بدقت خوانده   
موى قرآن كريم و زبان عربى يعنى        بزرگ گذشتة ما آموختن را با يادگيرى دقيق و موبه         

همين مطالعة عميق، بـه آنـان زبـان آگـاهى           . اند  آغاز كرده  مطالعة توصيفى و علمى زبان    
  .بينيم هاى دلپذيرشان مى داده است كه تجلى آن را در نوشته

  آموزيم؟ مى دستور چرا
ايـن آگـاهى منـشأ بـسيارى از        . آموختن دستور هر زبان، آگاهى علمى به آن زبان اسـت          
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عملكردهايى از قبيل استفاده مناسب و منطقـى از زبـان           عملكردهاى درست زبانى است؛     
دهندة فكر و ذهـن، آمـوزش درسـت زبانهـاى بيگانـه و توفيـق در                  به عنوان ابزار سازمان   

شناسـد، بهتـر     برقرارى ارتبـاط گفتـارى و نوشـتارى؛ و مـسلماً آن كـه زبـان را بهتـر مـى                    
  .تواند از آن استفاده كند مى

  چيست؟ زبان
اى آوايـى كـه      زبان وسيله برقرارى ارتباط يعنى تفهيم و تفاهم ميـان انـسانهاست؛ وسـيله             

  .قابليت تجزية دوگانه داشته باشد

  چيست؟ دوگانه ةتجزي
شناسـى را در قالـب    شناس بـزرگ فرانـسوى، مبـانى و اصـول زبـان            ، زبان »آندره مارتينه «

  .زبان بود» تجزية دوگانه« دستاورد آن ترينمهمكرد كه اى ارائه  تازه
توان  ريزد كه مى   گويد آدمى تجربة خود را از جهان در قالب زبان مى           مارتينه مى 

  :آن را به دو شكل زير، تجزيه كرد
شوند كه هم صـورت آوايـى         مفاهيم به واحدهايى آوايى تجزيه مى      : نخست ةتجزي

نامنـد؛ مـثالً مـا مفهـومى در ذهـن داريـم و              مـى » تكـواژ «ايـن واحـدها را      . دارند و هم معنـا    
  .»بارد در كوهستان دارد برف مى«: گوييم خواهيم آن را به كسى منتقل كنيم، مى مى

  .ـ د، برف، مى، بار، ـَ دـَان، دار،  در، كوه، ـِـست: تكواژهاى اين سخن عبارتند از
نهايـت اسـت امـا       شـود، بـى    مفاهيمى كه به وسيله افراد بشر به يكديگر منتقل مـى          

توان تـا   تعداد تكواژها در هر زبانى چند ده هزار بيش نيست و با همين شمارة محدود مى    
را در بينهايت جمله ساخت؛ زيـرا هـر يـك از تكواژهـا از جملـه تكواژهـاى جملـة بـاال            

  .توان به كار برد هزاران جمله ديگر نيز مى
 هر يك از واحـدهاى تجزيـة نخـست، بـه نوبـه خـود بـه واحـدهايى                    :تجزية دوم 

شوند كه فقط صورت آوايى دارند امـا معنـا ندارنـد و در عـين حـال         كوچكتر تجزيه مى  
تشكيل شده است   / د ، ـَـ ، ر      / از سه واج    » در«كنند؛ مثالً تكواژ     تفاوت معنايى ايجاد مى   

  ).در اين مورد بعداً بيشتر صحبت خواهيم كرد(
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  دارند؟ زبان هم حيوانات آيا
كننـد كـه بـه       برخى از حيوانات از صدا براى برقـرارى ارتبـاط بـا همـديگر اسـتفاده مـى                 

رائـه  گوينـد امـا تعريفـى كـه در اينجـا از زبـان ا               مـى » زبان حيوانـات  «مجموع آن صداها    
شود، شامل زبان حيوانات نيـست؛ زيـرا ويژگـى تجزيـة دوگانـه را نـدارد؛ يعنـى هـر                      مى

كند كه يكپارچه است و به وسيله آنها       حيوانى فقط چند صداى غير قابل تجزيه توليد مى        
  .تواند چند مفهوم ابتدايى را رد و بدل كند تنها مى

  چيست؟ زبان ةوظيف
رو براى  گمان تمام پيشرفتهاى انسان در گرو زبان است؛ از اين  بى. سازد زبان انسان را مى   

ــل شــده    ــى قائ ــشهاى فراوان ــشر نق ــدگى ب ــان در زن ــارت    زب ــا عب ــرين آنه ــه مهمت ــد ك   ان
  :است از

 انتقال اطالعات و تجربيات ميـان افـراد و جوامـع، تنهـا از راه             :ايجاد ارتباط ) الف
گوينـد پيـشرفت كنـونى بـشر نتيجـة تبـادل افكـار و                همين دليل مى  زبان ميسر است و به      

  .اطالعات است كه موجب تكامل وى شده است
انديشد و انديشيدن، خود نوعى سـخن    بشر در قالب زبان مى :گاه انديشه  تكيه) ب

هـاى عـالم بيـرون از ذهـن          هاى مناسب بـراى مفـاهيم و پديـده         انتخاب واژه . گفتن است 
زبان براى دو نفـر صـفتى بـه          به آن مفاهيم است؛ يعنى مثالً وقتى فارسى       وابستة انديشيدن   

زبـان   عرب. برد، متفاوت است   زبان براى دو نفر به كار مى       برد، با صفتى كه عرب     كار مى 
  .بايد به تثنيه صفت نيز بينديشد تا بتواند آن را برگزيند

  زبان هاى گونه
 از شرق تا غرب و از شمال تـا جنـوب ايـران و حتـى در برخـى از                     در يك گذر اجمالى   

شود،  گوينـده يـا نويـسنده آن          سرزمينهاى خارج از ايران، غالباً هر چه نوشته يا گفته مى          
هـا   هـا و گفتـه     نويسد؛ اما گوناگونى ايـن نوشـته       گويد و مى   مدعى است كه به فارسى مى     

اص هـم در موقعيتهـاى مختلـف،        روشن است و اگر دقيقتر بنگـريم حتـى يـك فـرد خـ              
زند؛ مثالً استاد دانشگاهى كه در بزرگترين مركـز علمـى پايتخـت بـه                يكسان حرف نمى  
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كنـد؛ يعنـى ميـان گفتـار و          نويسد، تدريس نمى   گونه كه مى   تدريس مشغول است، همان   
بنابراين . است» فارسى امروز «نوشتارش تفاوت آشكارى وجود دارد در حالى كه هر دو           

  .هايى دارد فت هر زبانى گونهبايد گ
 و مؤدبانـه  گفتـارى  عاميانـه،  گفتـارى هاى متفاوت    توان از گونه   در زبان فارسى معاصر مى    

 تحقيقى، نوشتارى ادارى،نوشتارى هاى  توان گونه  ياد كرد و در نوشتن نيز مىخبرى معيار گفتارى
هاى آن   تواند همه گونه   بديهى است كه هيچ دستور زبانى نمى      . را نام برد  ...  و   خبرى نوشتارى

  .هايى ثابت و يكسان بررسى كند زبان را با معيارها و قاعده

  مؤدبانه فارسى
هـاى متفـاوت دارد،    زبان به عنوان يك رفتار اجتماعى تحت تأثير عوامل مختلف، گونـه         

هاى رايج در فارسى امروز، فارسى مؤدبانه اسـت كـه برخـى از ويژگيهـاى                 هيكى از گون  
  .كنيم آن را بررسى مى

 اسـتفاده  ايـشان  از او و به جـاى  شما از تودر فارسى مؤدبانه به جاى ضمير جداى       
در ضماير پيوسته نيز بـه جـاى ـَ ت از ـِ تـان و بـه جـاى ـَ ش از ـِ شـان اسـتفاده            . شود مى
  :آيد  در فارسى مؤدبانه به شكل زير مىفعل نيز. شود مى

  فعل در فارسى عادى و مؤدبانه
  مؤدبانهةگون  عادىةگون شخص و شمار

  مؤدبانه نداردةگون رفتم اول شخص مفرد

 رفتيد رفتى دوم شخص مفرد

 رفتند رفت سوم شخص مفرد
  

  خواهـد رفـت   : مـثالً . اين قاعده در مورد ساير زمانهاى افعال نيز صـادق اسـت           
   رفته بوديدخواهند رفت و رفته بودى 

  كند؟ مى بررسى را زبان از گونه كدام زبان دستور اين
هاى متفاوت فارسى را از نوشتارى تـا گفتـارى        برخالف دستور زبانهاى موجود كه گونه     

كنند و قواعد آنها را نيز مثل هم         و معاصر تا تاريخى همراه با زبان شعر، يكجا مطالعه مى          
  :كند دانند، دستور حاضر، فقط گونه زير را بررسى مى مى
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 و امثال آن كه از نوع زبان علم         »نثر فارسى نوشتارى معيار كتابهاى درسى امروز      «
  .و خبر است

  دستور اين روش
  .اين دستور علمى و توصيفى است نه تجويزى

برداريهاى  ناميم كه مثل ساير علوم تجربى نمونه       رو علمى مى   دستور حاضر را از اين    
ا را در الگوهـايى مرتـب و        هـ  دهد، سپس نمونه   هاى مورد مطالعه انجام مى     فراوانى از پديده  

 -دهـد و دسـتور زبـان نيـز           بندى اساس هر علمى را تشكيل مى       اين طبقه . كند بندى مى  طبقه
 بايد به اين روش عمل كنـد، بـه همـين دليـل چنـين دسـتورى را                   -اگر بخواهد علمى باشد     

 آنچنــان كــه هــست، نــه آنچنــان كــه -چــون واقعيتهــاى زبــان را . نامنــد توصــيفى نيــز مــى
اى از واقعيتهـا را بـه ايـن دليـل كـه              كند و پـاره     توصيف مى  -خواهد باشد    ورنويس مى دست

ممكن است مخالف سنتهاى زبانى، مخالف زيباشناسى يا حتى مخالف منطق باشد، كتمـان        
 ةكنــد، مــثالً امــروزه فعــل وصــفى يــا ماضــى و مــضارع مــستمر، چــون در ميــان طبقــ  نمــى

  . زبان مغاير باشدةه با پيشينتحصيلكرده رواج دارد، درست است اگرچ
كند؛ مثالً نظـم     از طرفى نيز دستور حاضر، چيزى را كه واقعيت ندارد تجويز نمى           

  گويــد  دانــد و نمــى عــادى جملــه يــا بــه اصــطالح نظــم دســتورمند جملــه را الزامــى نمــى
هـايى   چنـين جملـه   . هايى كه داراى ترتيب دسـتورى شـناخته شـده نيـستند، غلطنـد              جمله

ظاهراً از نظم معمول پيروى نكننـد امـا در كـاربردى خـاص بـسيار بليغتـر و                   ممكن است   
در چنين مواردى، بالغت كالم بـر نظـم معمـول           . رساتر از نوع دستورمند خود نيز باشند      

  .دستورى ترجيح دارد
داننـد و    بعضى از دستورها فاصله انداختن ميان اجزاء فعل مركب را نادرست مـى            

در حـالى كـه اگـر فعـل         . لهاى مركـب كـامالً در كنـار هـم باشـند           معتقدند بايد اجزاء فع   
ايـن مطلـب نيـاز بـه تأكيـد و صـدور             . افتد مركب باشد، ميان اجزاء آن طبيعتاً فاصله نمى       

  .در غير اين صورت فعل، مركب نيست تا درباره اجزاء آن بحث كنيم. قاعده ندارد
ده، هر جا كه در مبحث نوشته ش» نظريه ساختارى«دستور حاضر اگرچه بر اساس      

اى ديگر، بهتر از عهدة تبيين مطلب برآمده، از آن اسـتفاده شـده، حتـى از           خاصى، نظريه 
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گـذاريها   يـا نـام    تعريفهـا عالوه بـر آن، كوشـش شـده اسـت در            . هاى دستور سنتى   نظريه
  .االمكان از دستور سنتى فاصله گرفته نشود حتى

تر از تعريفهاى معنايى كمك بگيريم      ايم براى تبيين مسائل دستورى، كم      كوشيده
گـوييم   و بيشتر بر اساس ساختار به حل مسائل زبانى بپردازيم؛ مثالً در تعريف فعـل نمـى                

زيرا در شمار زيـادى     » .اى است كه بر انجام رويدادى يا داشتن حالتى داللت كند           كلمه«
خت ظـاهرى چنـين     از فعلها اصوالً انجام كار مطرح نيست؛ بنابراين، فعل را برمبنـاى سـا             

يـا بـه    » .فعل بخش اصلى گزاره است و نشانه آن داشـتن شناسـه اسـت             «: كنيم تعريف مى 
، »اســمى اســت كــه كــار بــر آن واقــع شــود«جــاى ايــن كــه در تعريــف مفعــول بگــوييم 

؛ زيـرا در  ». بيايدرااى است كه پس از آن بالقوه يا بالفعل       مفعول گروه اسمى  «: گوييم مى
فعل گذرا  » فهميدن«اگرچه از نظر دستورى     » او بالفاصله موضوع را فهميد    «اى مثل    جمله

مفعول آن، هيچ عملى واقع نشده و كارى انجام نگرفته اما اگر حـرف              » موضوع«است و   
به عنوان نشانة مفعول در نظر گرفته شود، نيازى بـه ايـن توضـيح نخواهـد بـود بلكـه              » را«

  .كند براى پى بردن به مفعول كفايت مى» را«وجود نشانه 
هـاى ظـاهرى واضـح       تقريباً به جاى همه تعريفهاى معنايى، در اين دستور از نشانه          

ونـد  «اى كـه   شود؛ مـثالً بـراى تعريـف مـشتق كـافى اسـت بـدانيم هـر كلمـه            نام برده مى  
هـاى طـوالنى    هـا نيـازى بـه تعريف       براى پى بردن به اين نمونـه      . دارد، مشتق است  » اشتقاقى

  .كند معنايى نيست زيرا همين مالكهاى صورى براى شناخت كفايت مى
ايـن  . در اين دستور، گاهى ممكن است براى يك مسأله دو پاسـخ يـا بيـشتر داده شـود       

 ماهيت چندگانه بعضى از عناصـر زبـان اسـت كـه در       ة تناقض يا نقص دستور نيست؛ نشان      ةنشان
 دو جزئى   ةد؛ مثالً ممكن است فعلى در يك معنى جمل        گنجن يك تعريف يا جايگاه واحد نمى     

چنـين فعلـى اگرچـه در همـه         . و در معانى ديگر جمله سه جزئى يا حتـى چهـار جزئـى بـسازد               
  .آيد كاركردهايش ظاهرى يكسان دارد، هر بار فعل جديدى به حساب مى

ايـن  .  در بعـضى مـوارد كامـل نيـست         - رسد  چنان كه به نظر مى     -مطالب اين دستور    
كامـل  ) 2(كار، آگاهانه و مطابق روش از ساده به مشكل صورت گرفته اسـت و در دسـتور                  

  .خواهد شد
اى از مطالـب، از جملـه مـوارد زيـر،            پيش از مطالعة اين كتاب، مـرورى بـر پـاره          

  :ضرورى است
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  زبان واحدهاى
ها بايد آنها را به عناصر كوچكى تقسيم كرد تا  در هر بررسى علمى، براى شناخت پديده   

اين اصل در زبان هم صادق است؛ يعنى زبـان بـه عنـوان يـك              . كار شناخت آسان گردد   
توانـد بـسادگى مـورد مطالعـه قـرار           كل يكپارچه به دليل گستردگى بيش از حدش نمـى         

  .گيرد و ناگزير بايد تقسيم شود
برداريها از واحدهاى مختلف زبان و شناخت جايگـاه و رابطـة هـر يـك بـا                   نهنمو

  .پس ابتدا بايد زبان را به واحدهاى آن تجزيه كرد. ديگرى اساس شناخت زبان است
بزرگترين واحـد زبـان جملـة مـستقل و كـوچكترين آن واج اسـت؛ نـه واحـدى                    

در زبان آنچـه پـس   . مستقلكوچكتر از واج در زبان داريم و نه واحدى بزرگتر از جمله      
  .آيد، باز هم جمله مستقل است از جمله مستقل مى

واج، : مراتـب زيـر اسـت    واحدهاى زبان از كوچكترين تا بزرگترين داراى سلسله     
  .تكواژ، واژه، گروه، جمله، جمله مستقل

  چيست؟ واج
 معنا ندارد و در عـين حـال سـبب           واج كوچكترين واحد سخن است كه تنها صوت دارد اما         

شود؛ به زبان ديگـر، صـداهايى كـه سـبب تمـايز معنـاى دو واژه يـا تكـواژ                      تمايز معنايى مى  
سر، سير؛ سير، سور؛ سـور، سـار؛ سـار،         : هاى واژه مثالً جفت . شوند گردند، واج ناميده مى    مى

ك واج با هم اختالف دارند و به        زار؛ زار، زر؛ زر، پر؛ پر، پور؛ پور، نور؛ نور، كور تنها در ي             
 آنچه باعث تفاوت معنـاى    . دليل همان يك اختالف، بين آنها تمايز معنايى ايجاد شده است          

واجند و در مرحله دوم،     » يـ  «و   » ـَ« ؛ بنابراين   »)I(يـ  «و  » )a (ـَ«  شده، عبارت است از      سير و سر
در . نيـز واج اسـت    » )u =(و  «اسـت پـس     » )u =(و  « شده   سور و سيرآنچه باعث تفاوت معناى     

: توان مشخص كرد كه به ترتيب، عبارتند از        جفتهاى بعدى نيز واجها را به همين صورت مى        
هاى مختلـف زبـان انجـام        و اگر چنين آزمايشى را ميان واژه      ... » ك«،  » نـ  «،  » پ«،  » ز«،  » آ«

  .يابيم دهيم، در نهايت به تمام واجهاى يك زبان دست مى
 تعداد واجها در زبانهاى مختلف بشرى معموالً بين بيـست تـا چهـل               :عداد واجها ت

  . مصوت6 صامت و 23است و در زبان فارسى اين تعداد عبارت است از 
هنگـام  .  دستگاه گفتار شامل ريه، تارآواها، دهان و لبهـا اسـت           :صامت و مصوت  
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 به لرزه در آورد، اين لـرزش        اداى واجها، اگر بازدم به مانعى برخورد نكند و تارآواها را          
تمــام . »واكــدار«نامنــد و صــداى حاصــل از آن را  مــى» واك«و زنــگ حاصــل از آن را 

بقيـة  . انـد  ناميـده » واكـه «شـوند و بـه همـين دليـل، آنهـا را           مصوتها به اين شكل توليد مى     
  .واجهاى زبان فارسى صامت هستند

  .رود كار مىبه » تكواژ«واج در ساختمان واحد بزرگتر زبان يعنى 

  چيست؟ تكواژ
مـا كتـاب     «ةاگر جملـ  . شود تكواژ دومين واحد زبان است و از يك يا چند واج ساخته مى            

  :آيد تكواژ است دار آن تجزيه كنيم، آنچه به دست مى هاى معنى را به نشانه» خريديم
  .يم  يد  خر  كتاب  ما

تواننـد در سـاختمان      بودن هر يـك از ايـن واحـدها آن اسـت كـه مـى               نشانة تكواژ   
انـد و برخـى نيـستند امـا در هـر             هاى باال كلمه  برخى از تكواژ  . هاى ديگر به كار روند    جمله

حال، همه آنها در دو عامل مشتركند؛ يعنى هم صوت دارنـد و هـم معنـا و هـم در زنجيـره              
  :هاى زبان را قرار دهيمگر از تكواژتوانيم به جاى هر كدام، يكى دي جانشينى مى

  
 يم يد خر كتاب ما

 ø يد كش نقشه معلم
  

اما اگر هر يك از اين تكواژها را باز هم به اجزاء سازنده آنها تجزيـه كنـيم، اجزائـى بـه                      
  :كنند آيند كه تنها صوت دارند اما بر هيچ چيزى داللت نمى دست مى

  

  /. م/ ، / يـ / ، / د /  ،/ يـ /  ،/ ر / ، / ـَ / ، / خـ / ، /  ب/  ،/  ا/  ،/  تـ/  ،/  ِ- /  ،/  كـ/  ،/  ا/  ،/ م /
  

  .آيند نامند كه از تجزيه دوم زبان به دست مى اين چهارده جزء را واج مى
  .قاموسى، دستورى: بندى تكواژ چنين است  نخستين دسته:انواع تكواژ

كتـاب، پلنـگ، بزغالـه، گنجـشك،        : تكواژ قاموسى كاربرد و معناى مستقل دارد      
  .سواد، زنده، خوب

  :تكواژ دستورى معنا و كاربرد مستقل ندارد و داراى انواع اشتقاقى و صرفى است
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ــه، ا،  / چـه، زار، بـان، َــك، ه    : رود مثـل  هاى مشتق به كار مـى  تكواژ اشتقاقى در واژه   
  .هاى باغچه، گلزار، باغبان، شهرك، روزه، دسته، كوشا، بافنده، خندان در واژه. نده، انـَ

 جمـع،   ان: سـازد  تكواژ صرفى معنا و كاربرد مستقل ندارد اما واژة جديد هم نمى           
  .ترين، مردى تر، خوب مانند مردان، مردها، خوب.  نكرهى، ترين و تر، ها

  .رود تكواژ در ساختمان واحد بزرگتر زبان يعنى واژه به كار مى

  چيست؟ واژه
گـل، درخـت،   : شـود  واژه سومين واحد زبان است كه از يك يا چند تكواژ درسـت مـى    

  .سبزه، درستكارى، سبزيكارى
رچگى پذيرى، استقالل نحوى و يكپـا       مشخصه واژه، جدايى   :تفاوت واژه و تكواژ   

جا شود و يـا ممكـن باشـد          پذيرى در جمله جابه    است يعنى هر واحدى كه بتواند با انعطاف       
 جمـع آورد    ةدر پيش و پس آن عنصر ديگرى از قبيل حرف نشانه و يا حرف اضافه و نشان                

 گـالب،  گـل، و نيز هيچ عنصر ديگـرى نتوانـد درون آن جـاى بگيـرد، واژه اسـت؛ بنـابراين           
 گيرهـا  گـالب  و گالبها گلها،توان گفت    اند چون مى   هر كدام يك واژه    پاش گالب و گير، گالب

يـك واژه   دانـشگاهيان  به زبان ديگـر، واحـدى مثـل       .گالبهاگير يا آب گلهاتوان گفت    اما نمى 
  .است اما خود از تكواژهاى دان، ِـش، گاه، ى، ان تشكيل شده است
  .رود واژه در ساختمان واحد بزرگتر زبان يعنى گروه به كار مى

  چيست؟ گروه
شـود كـه از يـك كلمـه يـا بيـشتر سـاخته شـود و در                    گروه به واحدى از زبان گفتـه مـى        

  .ساختمان جمله به كار رود
  تمان بزرگ رو به آفتابهمان دو دستگاه ساخ =اسمى گروه

                     هسته                                     
   ـَ د رو  مى  نـ،   ø   گفت :فعلى گروه

  چيست؟ جمله
شود كه از يك يا چنـد گـروه سـاخته شـده باشـد و بـه دو        جمله به واحدى از زبان گفته مى  

  :جمله ممكن است مستقل باشد يا وابسته، مثل. پذير باشد قسمت نهاد و گزاره بخش



  )1 (ي      دستور زبان فارس10

 

  

 گزاره نهاد

  فرهاد
  ما

  آنها
 كودكان امروز هر ملت

  رفت
  نشستيم مى

  آيند دارند مى
 ندنهاى فرداى آنا سرمايه

  چيست؟ مستقل جمله يا جمله آزاد
شـود   جمله مستقل بزرگترين واحد سخن است كه از يك يا چند جمله ساده درست مى              

  .و خود جزئى از يك واحد بزرگتر زبانى نيست
  .دستور حاضر بر اساس نظرية ساختارى نوشته شده است

  ها نشانه
1 .مراجعه كنيد به / شود   مى  
  يا. /  2
  .عنصر درون كمانك اختيارى است. (  ) 3
آيـد توضـيحى اسـت يـا معـادلى بـراى         درون كمانك مـى =آنچه پس از  )  =. ( 4

  .آيد آنچه پيش از آن مى




