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پيشگفتار

مسالها فارسي زبان دستور با كه وأست نمودهنوسم تدريس را داشـته. امآن كـهدريافـت ام
فكري و روشي كـردهكتابهايتنوع همـراه حيرت نوعي با را فراگيران فارسي، زبان دستور

شكايتگاهو به را اينآنها رواز در تنـوع پردهمـه نـوع و سـاختار و توصـيفش و اخـت
است .واداشته

است استوار تنوع بر زبان جوهر كه گفت هـر،بايد و اسـت فـراوان آن موضـوعات زيـرا
نگـرشنويسنده نـوع و مطالعـات براسـاس دانـشي صاحب زبـانخاصـيو موضـوعات بـه

زبان. پردازدمي گوناگون اسـتمكاتب شده ناشي ديدگاه همين از نيز روي. شناسي هـر بـه
زب نداردتوصيف معيني حد و مرزبندي آن قواعد تبيين و متعـدديتـوانمي.ان دركتابهـاي

نوشت زبان قواعد قواعد،توصيف بيان مثال آواها«براي از»نام يك هر خوداقساميا ضمير
دهدكتابهاتواندمي اختصاص خود به را شـيوهچنـان،يي در نيـزكـه واژگـان سـاخت هـاي

است دام. چنين حـال هر زبـانبه وسـيع فراوانـاقو،نـة وظيفـةيعـد آنهـا توصـيف كـه دارد
است زبان ايـنسالهادر. پژوهشگر در زيـادي محققان اخير كوشـيدهي چنانچـهانـد،زمينـه

نتايج ارائه زمينهپژوهشهاشيوه با متناسب آنان مخاطباني آموزشي و اطالعاتي ،نباشـدهاي
فراگير بسا راهراانچه آغاز دشودر انـصرافروروبهاريبا بـه حتي و واكند يـادگيري از

پنداراساسبر. دارد برباوهمين اينايسالهچندينتجربةتكيه راقم استكه داشته سطور
مقاله حـوزهاييو ايـن در و،اسـتنوشـتههكه روان و سـاده فارسـي زبـان دسـتور تـدوين

مي احساس را فراگيران به دستونمودپاسخگو اين زبانتدوين صـورتور انديـشه همـين با
. گرفت

بهره با كه است آن بر حاضر فارسي زبان توصـيفاتيدستور با نيز و ساده مثالهاي از مندي
مقوله و دستوري قواعد از بپردازدروان فارسي زبان آموزش به زباني .هاي

سالهتجربة دانـشجوچندين بـه تـدريس نيـز و كـشور دانـشگاههاي و مـدارس در يانتدريس
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داشت،خارجي آن بر را دركهنگارنده را كتاب فـراهماين نيـازآوردسطحي پاسـخگوي كـه
باشد متوسط شـده. فراگيران اجتناب ضرور غير توصيف از كتاب اين تكميلـيدر توضـيحات و

مدرس به گذارمباحث وا تجارنگارنده. استدهشان به عنايت فارسـيببا زبـان دستور آموزش
بوده آن موضوعاتستابر فارسـيراكه زبـان ماهيت كنـددسـتهبراساس مطـرح و ازبنـدي و

كهياهنظر تحميلي بعضاً و فارسـيباتطبيقي بپرهيـزدزبان نـدارد دردر. همخـواني كتـاب ايـن
مپايان تمرينهاييهر نمونه دستوري، شئراابحث نمونهنوعدوبركهستادهه خـوداست كـه اي

داده وپاسخ نمـودهنمونهايم واگـذار فراگيـران بـه را آن حـلّ و توصيف كه ديگر شـايد. ايـماي
داشـته دسـتوري موضـوعات طـرح در كـه اختصاري و ايجاز به گرامي خوانندگان از ايـمبرخي

گيرند اسـت،خرده شـده نهـاده اختـصار بـر كتاب اين اساس كه گفت در؛بايد كـه اسـت اميـد
اكتابها چاپ شرف در كه ديگري شودي جبران موضوع اين مـساعد. ست كـه عزيزانـي همة از

در تنگارنده بودهأاين بليف غالمحـسينهاند غالمحـسين دكتر آقاي فاضل استاد از كـهويژه زاده
بوده نگارنده اصلي داشتهمشوق سودمندي راهنماييهاي اثر مطالعة با و مياند قدرداني واند نمـايم

دا نوري علي سركارخانم از دورةنيز فاضل عالمـهنشجوي دانشگاه فارسي ادبيات و زبان دكتري
ب ميرايطباطبائي تشكر اثر تـدوين.كنمبازخواني و مطالعه سازمان مسئوالن از سپاس با پايان در

انسانيكتب جنابعلوم رآخاصه احمدي دكتر فرزانهئقاي و»سمت«يس طـرح در اهتمـام كـه
داشته اثر اين قدردانيچاپ ميمياند مسألت بزرگ خداوند از را همگان توفيق و .نمايمكنم

وفايي عباسعلي
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با ارتباط به و است اجتماعي موجودي استانسانهاديگرانسان ارتبـاط.نيازمند ايـن راغالباً
طريــق برقــراراز مــيكنــدمــيزبــان بيــان را خــود عواطــف و افكــار وســيله بــدين وو دارد

ميهايخواسته آشكار را .سازدخود
از اسديدگاههازبان انواعي به تقسيم و بررسي قابل گوناگون تقسيم.تـي يك بنديدر

مي كردابتدايي تقسيم نوع دو به را زبان گفتار)1:توان نوشتار)2،زبان .زبان

گفتار گفتار.زبان زبـانيمجموعه،زبان واحـدهاي قالـب در كـه آواهاست از واج،(اي
واژهتكـو مــيهبــ) جملــهوگــروه،اژ، واحــدها. رودكــار كــشوربــرايايــن هــر زبــان اهــل

استشناخته قراردادي و گونـه. شده در خود گفتار عاميانـههـايزبان يـاخبـريومؤدبانـه،
ميهبمعيار .رودكار

نوشتار كـه.زبان اسـت آن نوشـتار اززبان پيـام ابـالغ خـطبـراي اسـتفادهدسـتگاه نيـز
تابع.كندمي نوشتار بدانزبان كه است زبان،قواعدي ميدستور دسـتورمعمـوالً. شودگفته

توصيف اساس بر معيارزبان ميزبان .شودتدوين

فارسي زبان ادوار
بزرگ خانوادة از فارسي هندزبانهازبان ازوي بـسياري در آن همزادهاي كه است اروپايي

اروپايي و،كشورهاي راآسيايي داردفريقايي فارسي. واج زبان تاريخي، سير بهمكتوبدر
است شده تقسيم دوره :چند

باستان.1 ،دورة
ميانه.2 ،دورة
جديد.3 .دورة
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باستان فارسي و باستان دورة
قديمي از دوره دورهاين بـترين مداركي و آثار آن، رايج زبان خصوص در كه است ههايي

است آمده سكاييسه. دست اوستايي، استزبان جمله آن از باستان فارسي .و
خصوص در ما نشانهزبانهااطالعات و مدارك بيشترين و نيست يكسان فوق زباني از ها

است باستان فارسي و .اوستايي
باستان بودهزبان،فارسي مستقر فارس در كه بوده هخامنشي حكومت هميناندرسمي به و

استدليل شده خوانده ن. فارسي زبـان ايـن كتيبـهوشـتهاز در شـاهانهـايي بـه مربـوط هـاي
ب استههخامنشي رسيده ما كتيبهمهم،دست آن دسـتورترين بـه كـه است بيستون كتيبة ها،

است شده كنده ايران غرب در بيستون كوه در كتيبه. داريوش اين ازخط و اسـت ميخـي ها
مي نوشته راست به آنوشدهچپ شكلِنظراز شبيهكه ميخ به خوانده،بودهحروف ميخي

است .شده

اوستايي زبان
از اوسـتايي اسـتزبانهـازبان بـوده ايـران شـرق كـهوي حيـث آن دينـياوسـتااز كتـاب ،

ز اين به شدهبزرتشت، نوشته را،ان زبان خـط.انـدناميـدهيي»اوستا«اين بـه زبـان ايـن خـط
مي نوشته چپ به راست از و است بوده مشهور خ. شوداوستايي بـهدر حـروف اوسـتايي ط

نمي است. چسبديكديگر داشته رواج ساساني پادشاهان دورة در خط و زبان .اين

ميانه دورة
مي اطالق جديد دورة ماقبل و باستان از پس دورة به ميانه باورنـد.شوددورة اين بر محقّقان

با ميانه دورة سلسلكه انقراض تا و شروع اشكانيان حكومت ميساسانيانةآغاز .يابدادامه
دوره اين چونزبانهادر و: يي خوارزمي سكايي، سغدي، ساساني، پهلوي اشكاني، پهلوي

است داشته رواج كهزبان. بلخي جغرافيايي محدودة به توجه با درزبانهاشناسان دوره اين ي
دستة دو به را آنها است، بوده رايج وزبانهاآنجا شرقي گروه تقـسزبانهاي غربي گروه يمي

وزبانها. دنكنمي است خوارزمي و بلخي سكايي، سغدي، شامل شرقي دوزبانهاي به غربي ي
است شده تقسيم جنوبي و شمالي . زبان

غربيزبانها ميانة ايراني و»پهلوي«ي اشـكاني پهلـوي بـه خـود كـه اسـت گرفتـه نـام نيز
است شده تقسيم ساساني اسـت. پهلوي بـوده پهلـوي دوره ايـن پهخـط جهـتنـام از لـوي

به آن استانتساب پارتي .متون
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جديد دورة
مي آغاز اسالم از پس دوره مياين ما روزگار به و جديد،. رسدشود فراوانـيزبانهادورة ي

جديد؛دارد گيلكـي،،)دري(فارسي لـري، تالشي، آسي، بلوچي، تاتي، كردي، پشتو، زبان
و است...طبري، جمله آن ميان. از از جديدازبانهليكن دورة جديد«ي غالـب»فارسي زبان

است دوره اين ادبي و علمي زبان و فراگير دربـار. و رسـمي زبـان زبـان، ايـن آنكه دليل به
بوده، استحكومتي مشهور دري فارسي به. به دوره، اين بدليلدر مسلمانان ،ايـرانرتسلّط

گرديد اقتباس عربي زبان خط از فارسي در. خط فراواني ادبـيوضوعاتمآثار و بـهعلمي
زبان استاين شده بزرگينوي. آفريده شاعران و دورهسندگان اين كردهدر نهاندظهور كه

معروفند و مشهور نيز جهان در بلكه ايران در .تنها

فارسي زبان اهميت
ج چند از فارسي آنهاحاينبهزبان به پرداختن كه است اهميت ممكـنز كوتاه مقدمة اين در

ميونيست اشاره آنها از بخشي به آنك.شودتنها زبانهـنخست ازـيكاين وزبانهاي قديمي ي
شمار به روزگاريرودميتاريخي بـزرگةمنطقدرو خراسان يعني قديم ايران از ـوسيعي

مركزي آسياي قفقازشامل شبهو از مناطقي همچنين صغيرو آسياي و استـقاره داشته . رواج
آث آنكه نثـرديگر و نظـم از فراواني بـبـهار زبـان ازهايـن برخـي كـه آمـده ازوجـود آنهـا

مي شمار به جهاني مسا.آيندشاهكارهاي آثار اين هـستيئدر بـه مربوط ،اخـالق،انـسان،ل
آموزه ديگر و شدمعرفت بيان تعليمي استهاي پرداخت. ه يادگيرينبنابراين و فارسي زبان به

روزنه آن، بردقيق را مياي آنآموزنده ماندگار و ارزشمند گنجينة به وسيله بدان تا گشايد
يابد از. دسترسي بسياري مانند فارسي دورهزبانهـازبان دنيـا وي اسـت داشـته مختلفـي هـاي

ادوارپرداخت آن زباني توصيف مستقلنيازمندو علمي كتابهاي وسيلهتدوين بدان تا است
دور در آن از دقيقي و علمي بهتوصيف مختلف آيدههاي است. دست كوششي كتاب اين

عالقه تا زمينه اين بدر بهمندان را فارسي زبانازبان امروزقواعد بفارسي و گرداند آنهاهآشنا
بادكنكمك بتوانندتا آن بپردازندطوربهيادگيري فارسي زبان به .بايسته

زبان دستور
مجموعه كزبان است زباني واحدهاي از دراي وهممحـوردورويـه ازنشيني نظمجانشيني

قواعد ميو پيروي زباني.كنندخاصي قواعد زبان«اين مي»دستور زبان.شودخوانده دستور
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دارد؛ اقسامي زبـانخود بـه يـا و باشـد مربـوط تاريخي و گذشته روزگاران به است ممكن
را.حاضر نخـست تـاريخي«نـوع زمـاني«يـا»دسـتور نـوع»در راو همزمـاني«دوم »دسـتور

.نامندمي

فارسي الفباي
و سي فارسي زبان حروف و. تاستسهتعداد مـشترك عربي زبان با حروف اين از تعدادي

است فارسي زبان خاص ديگر جدول. تعدادي ازذيلدر يك هر آوايي نشانة و نام و شمار
است شده مشخص فارسي .حروف

فارسيجدول الفباي
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