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Abstract 

The present article is the result of a critical look at the book “Verb Valency and Basic 

Constructions of Sentences in Modern Persian; a Survey based on Dependency Grammar 

Theory” which is written by Dr. Omid Tabibzadeh in eight chapters. Due to the fact that the 

dependency approach to grammar in Iran has gained less attention than other grammatical 

approaches, the lack of the presence of such a book in Persian, introducing this 

grammatical approach to language researchers interested in this approach, was strongly felt. 

For this reason, author’s attempt is admirable. One of the challenges the author has faced 

has been equivalent choices for technical terms in the named approach, and the absence of 

books in this field in Persian has resulted in the present situation which is the lack of 

Persian sources in Dependency Grammar. Because of the mentioned lack, sometimes we 

face a variety of technical terms, ambiguous definitions, and counterexamples in traditional 

grammars. Therefore, this article is the introduction of the book, its chapters, its strong 

points, and also its weak points. 
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 نقد و تحلیل کتاب 

 های بنیادین جمله در فارسی امروز؛  ظرفیت فعل و ساخت
 وابستگی دستور نظریة ساسبراپژوهشی 

*عبدالکریمیسپيده

 چكیده

 یجملهه د  فا سه   یادینبن یها فعل و ساخت ظرفیتبه کتابِ  یحاضر محصول نگاه ۀمقال
 بهر  مشهتمل آن  ا  زاده یه  طب یداست که ام وابستگی دستو  نظریۀ براساس یامروز؛ پژوهش

د صهد   یهران به دستو  زبان د  ا یکردی و ینچن که آن بهتوجههشت فصل نگاشته است. با
 خهالیِ  جهای  اسهت   داده اختصاص خودبه ا  یشناخت زبان یها از مطالعات و بحث یتر کم
  کنهد  یمعرفه  فا سهی   زبهان  بهه  ههم  آن  مند عالقه پژوهانِ زبان به  ا اخیر نگرش که کتابی
 یسهتۀ و شا یاثهر سهتودن   ینکوشش نگا ندة ا یل دل ینمحسوس بوده است. به هم شدت به

 یهن نگا نهدة ا  برعهدة که حساسی امو  از یکی گفت توان می تئجربه. است یگزا  سپاس
 بهوده  هها  آن تبیین و توضیح نیز و تخصصی حوزة این اصطالحات و ها واژه معرفیِاثر بوده 
د   یو حته  یسهنت  ید  دسهتو ها  یژهو به ی کا برد اصطالحات دستو  زمینۀ د  زیرا است؛
  تخصصهی  اصهطالحات  تشهتت اند  گهاه   نگاشته شده یکه د با ة ساخت زبان فا س یآثا 
 ههای  یژگهی و یادشهده . کتاب شاهدیم تعا یف آن برای  ا نقض های مثالو   یقنادق یفتعا 

 کهه  اسهت   سهیده  کتهاب  ایهن  مرو گرِ ذهن به نیز هایینهاد پیشدا د و البته  یا یمثبت بس
 ا از ذههن مخاطه     یکهوچک  یهها  بتواند گره یدو پسندِ نگا نده شا دید صالح د صو ت
 .یدکتاب بگشا

 جمله. یادینفعل  ساخت بن یتیساخت ظرف یلی نقد تحل ی دستو  وابستگ :ها کلیدواژه
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 مقدمه. 1

 تبیهین  د صهدد  بلکه  پردازند ینم یفبه توص ( صرفاformal grammarsً) گرا صو ت دستو های
 (dependency grammar) وابسهتگی  دستو . (Finch 2000: 80) ندا   زبان کا کرد توضیح چگونگی

مختلهف   یهها  گونهه » یدسهتو   یکرد و ین. د  اگیرد یقرا  م گرا صو ت یدستو ها یلذ یزن
 « ود یشهما  مه   بهه  ی وابه  دسهتو    یحتوض یبرا یساخت ابزا  یکعناصر  یانم یوابستگ

(Crystal 2006: 137.) هر وابسته ید  دستو  وابستگ (dependent) دیگهری  عنصهر  وجهود  بر 
کهه   کند یداللت م یهر صفت بر وجود اسم مثال برای (.Matthews 2011: 98) کند می داللت
 . ود میشما   به وابستۀ آن یادشدهصفت 
 براسهاس  یامهروز؛ پژوهشه   یجملهه د  فا سه   یادینبن یها فعل و ساخت ظرفیت کتابِ
هشت فصل نگاشهته و   بر مشتملآن  ا  زاده ی طب یداست که ام یکتاب وابستگی دستو  نظریۀ

 سهال  بهه  مربهو   کتاب نخست چاپ. است  سانده چاپنسخه به پانصدد   آن  ا نشر مرکز
 جاکهه آناسهت. از  0909مربهو  بهه سهال      که مرو  و نقهد شهده    کتاب دوم چاپ و 0911

 یانقرا  گرفتهه و دانشه و   توجهمو د تر کم یرانیانا یشناخت د  مطالعات زبان یدستو  وابستگ
بهه   یکهردی  و ینبا چنه  تر کم یمند به مطالعات دستو  پژوهان عالقه مرتب  و زبان یها  شته

منهد   پژوهانِ عالقهه   ا به زبان یادشدهکه نگرش  یکتاب یِخال یجا  یندمطالعۀ دستو  زبان آشنا
 د  مطهرح  مباحهث . اسهت  بهوده  محسهوس  شهدت بهه   فا سهی  زبهان  به هم آن  کند یمعرف

 ایهن  بهر  هایی تحلیل و شده مطرح مقاالتی د  پراکنده صو تبه وابستگی دستو  چها چوب
 یممفهاه  یحهوزه بها معرفه    یهن جهام  د  ا  یامها سهابقۀ نگها ش کتهاب     گرفته  صو ت اساس
امهر بهر    ینوجود نداشته است و هم یاز زبان فا س نمونه رایب هایی یلو ا ائۀ تحل یتخصص
 کتاب افزوده است. ینا زش ا
 یهها  هها و فصهل   بخهش  بر مشتملمختصر ساختا  کتاب که  یپس از معرف  مقاله این د 

 کهه  ای احتمهالی  ههای  محهدودیت  دلیلبه که آید می میانبه یبحث د با ة موا د  کتاب است
 انهد   بها  کتهاب  مخاطبهان  که است آو ده وجودامکان  ا به ینا  بوده  و  وبه ها آن با نگا نده
نگا نهده د    یحاتِتوضه  یهتِ وضهوح و کفا  بهه توجهبا  که آن مهمِ نکتۀ. شوند  و  وبه ابهامی

 یهن مطهرح د  ا  یمو مفهاه  یدستو  وابستگ یخچۀتا  یصفحه به معرف 93کتاب و اختصاص 
 یخهال  یادشهده  یدستو  یکردسطو  د با ة  و یندوبا ة نگا ندة ا یحتوض ی دستو  یکرد و

حهوزه بهه    یهن مند به مطالعه د  ا مخاطبان عالقه ین خواهد بود. بنابرا یرضرو یاز لطف و غ
 براسهاس  یامهروز؛ پژوهشه   یجملهه د  فا سه   یادینبن یها فعل و ساخت ظرفیت یها کتاب
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 یهها  گهروه  نظریهۀ  براساس ی؛زبان فا س دستو  و (0911 زاده ی )طب وابستگی دستو  نظریۀ
 .شوند ی( ا جاع داده م0900 زاده ی )طب یخودگردان د  دستو  وابستگ

 کهه  ایهن  یکهی  ؛نمایهد  یم یستهدا  د  کتاب با مشکل یاساز  موا د ابهام با ةد  نکته دو ذکر
 ازسهوی  خهاص  ههدفی  د نظرگهرفتن  بها  و عامدانهه  اسهت  ممکن یادشده موا د بروز مسلماً
 معدودند موا د ینا که این دوم و ندا د وجود توضیحی نگا نده عمد د با ة اما باشد نگا نده 

 .کاهد نمی شناسی زبان های کتاب د میان آن واالی جایگاه و کتاب ا زش از ها آن ذکر و
 

 کتاب ساختار. 2

 نظریهۀ  براسهاس  یامروز؛ پژوهشه  یجمله د  فا س یادینبن یها فعل و ساخت ظرفیت کتابِ
 بلکهه   اند نگرفته قرا  م زا های بخش د  فصل هشت این. دا دفصل  هشت یدستو  وابستگ

  گفتها   پیشکتاب  ی هشت فصل اصل بر. افزوندهند یم یلکتاب  ا تشک یبدنۀ اصل ترتی به
نگا نهده د   شهده    گفتها   پهیش . پس از فهرسهت مطاله     دا د یزو فهرست مأخذ ن  مقدمه

امهر اسهت کهه سهب       ینانهد و همه   شهده  یانو با صداقت تام ب یمانهاست که مطال  آن صم
زحمهات   یجاز نتها  کهه  شهود  کهاو  کنجکند و  برقرا  یمانهصم ای  ابطه با آن مخاط  شود یم
 ههای  یبنهد  بخهش بهه نکهات مههم و دسهته      یهن د  ا بهراین  افزون. شودسالۀ نگا نده آگاه  ده

خواهد آمهد. د    یآت یها د  بخش تر بیش یلاشا ه شده است که ذکر آن با تفص یزن یا ا زنده
کتهاب ا ائهه شهده اسهت؛      یو طهرح کله   یاز دستو  وابسهتگ  یکل یریتصو یزبخش مقدمه ن

 .است  آمدههشت فصل کتاب و فهرست مأخذ  ازآن  پس
دانسهت کهه همهۀ جمهالت      ییالگو)ها( دادندست بهبتوان  یدکتاب  ا شا یازامت ترین مهم
 یبلنهد و مههم بهرا    یگام یی)ها(الگو چنین ا ائۀ. گیرد می شکل)ها(  آن براساس یزبان فا س
 خهوبی بهه  یو نگا نده آن  ا د  چهها چوب دسهتو  وابسهتگ    شود یمحسوب م یزبان فا س
 .است برداشته
 
ومقدمهگفتارپيش9.1
دا د و مخاطه ِ کتهاب  ا بها نگا نهده د       یمی وان و صم یمتن گفتا  پیششد   ذکر که چنان

 یتلقه  یها  بخهش مع  یهن د  ا بهراین  . افزونکند یم  اه همچندان سادة نگا ش کتاب  مراحلِ نه
  وییشِپه  د ادامهه  اسهت  قهرا   کهه  جدیهدی  مفهاهیم  است  شده بیان  وشنیبه مرک  فعل

 یزبهان فا سه   یبرا یدستو  ینو هدف از نوشتن چن  است  شده یمعرف بگیرد قرا  مخاط 
 است.   دهش داده شرحکتاب  یازدهمد  صفحۀ  مشخصاً یزن
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با مثهال ا ائهه شهده اسهت کهه        اه هم یاز دستو  وابستگ یکل یریتصو  مقدمه بخش د 
بخهش مشهخش شهده     یند  ا  چنین هم. کند یو ود به بحث آماده م یمخاط  کتاب  ا برا

 تعریهفِ  مبنای که منابعی است  شده برگرفته فا سی زبان گونۀ کدام از مو دبر سی پیکرة که
و   صهو ت گرفتهه اسهت    مسئلهاند  طرح  اند مشخش شده متمم بوده چون هم نظری مفاهیم

 یهز پژوهش اشا ه شده و ساختا  کتهاب ن  یاند. به کا بردها مشخش شده یزاهداف نگا نده ن
 .است دهش یمترس  وشنیبه

 

فصلاول1.1
 ده  است اختصاص داده شده ید با ة دستو  وابستگ یحکه به توض  کتاب نخست فصل
 دسهتو   تا یخچهۀ  د با ة توضیح از پس فصل  این اول زیربخش پنج د . دا د یربخشز

 میهان  تمایزنههادن  ههای   اه هها   غیرمتمم و ها متمم افعال  نحوی ظرفیت د با ة وابستگی
 یهربخش ها سخن گفته شهده اسهت. پهنج ز    متمم یریجاپذ و جابه  ها غیرمتمم و ها متمم
جملهه د    یۀت ز ی نحو یتساخت ظرف یشنما یی معنا یتد با ة ظرف یحبه توض یبعد

و واژگان اختصاص داده  یو دستو  وابستگ  جمله یادینبن یها ساخت ی دستو  وابستگ
 شده است.

 

فصلدوم9.1
اختصهاص داده   است کتاب موضوع با مرتب  که پیشین های پژوهش ذکر به کتاب دوم فصل

از  یو گزا شهه   وش پههژوهش  فصههل بهها ذکههر عنههوان یههنشههده اسههت. سههه پههژوهش د  ا
 د  هها  آن آثها   کهه  انیگر پژوهش. است شده یموجود د  هر اثر معرف ینظر های بندی یمتقس
و   (0919) زاده یه  طب ید(  ام0091) یر قممهاج یامکاز س اند عبا ت   شده معرفی فصل این

 (.0990) یشهرام احد
 

فصلسوم2.1
فصهل   یهن است. د  ا یافتهفعل اختصاص  ید با ة مقولۀ دستو  یحسوم کتاب به توض فصل
 د برابهر  وجههی  غیهرمعین   برابهر د  ینبهه انهواعِ معه    دانسهته شهده کهه    نحوی ای مقولهفعل 

 بهه  غیهرمعین  افعهال  بندی  تقسیم این د . است شده تقسیم اصلی برابرد  یو  بط  غیروجهی



 671  ( یمیعبدالکر يدهسپ) ... های بنيادین جمله ظرفيت فعل و ساختنقد و تحليل کتاب 

 گهروه  دو بهه  خهود نوبهۀ به نیز غیروجهی افعال و شوند می تقسیم غیروجهی و وجهی نوع دو
 بر سهی  و مو دبحهث  سهاختا ی  حیث از فعل انواع د ادامه . شوند می تقسیم اصلی و  بطی
 افعهال  مرکه    افعهال  ونهدی  پهیش  افعال ساده  افعال اخیر بندی تقسیم د . است گرفته قرا 
 .یم ا دا  یفعل یها و عبا ت  بستی پی

 

فصلچهارم5.1
آن  ا پهس از فصهل سهوم     تهوان  یفصهل کتهاب اسهت و مه     تهرین  یکه طهوالن   چها م فصل

 فا سهی  زبهان  د  فعهل  ههای  مهتمم  انهواع  د بها ة   شما  آو د بحث به ید بردا ندة بدنۀ اصل
مفعهول   ی ا از فاعل  مفعول  مفعهول حهرف اضهافه    اند عبا تها  متمم این ؛است داده وضیحت

 یهها  که د  بخهش   اهمیت . نکتۀ حائزیدیو متمم ق  یزمسند  تم ی بند متمم ی ا نشانۀ اضافه
 ایهن  ههای  تفهاوت  و هها  تشهابه  بهه  کهه یهن ا  به آن اشا ه خواهد شد تر بیش یلبا تفص یزن یآت

 .است شده اشا ه نیز ها متمم
 

فصلپنجم3.1
هها د  سهه    جمله ینبدون فعل اشا ه شده است. ا یها فصل پن م به انواع گوناگون جمله د 

 و اصوات.  ها جمله شبه ی اسم یها از جمله اند عبا تاند که  گروه قرا  گرفته
 

ششمفصل7.1
 چنهین  اهمیهت  و اسهت  شهده  بحهث  فعهل  ظرفیتی های ساخت د با ة کتاب ششم فصل د 

 ههای  سهاخت  بحث به و ود برای ای مقدمه فصل این مطال  که گردد برمی نکته این به بحثی
 سهپس  و  فتهه  کها   د  جملهه بهه   یاز فا سه  یافعهال   فصل این د . است بوده جمله بنیادین

 شده است. یحها تشر آن یتیساخت ظرف
 

فصلهفتم2.1
جمله شهرح   یادینبن یها ساخت دهد  ینشان م یزکه عنوان فصل ن فصل هفتم کتاب  چنان د 

 ظرفیتهی   یهک  یهادین بن یهها  سهاخت  دا د یهربخش ز چهها  فصل که  ینداده شده است. د  ا
 .است د  بافت جمله مشخش شده یتیو چها ظرف  یتیظرف سه یتی دوظرف
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فصلهشتم1.1
سهت.  ها آن بنیهادین  ههای  ساخت استخرا  و جمله دویست یلفصل هشتم کتاب تحل عنوان

  صهفحه اسهت   99کهه شهامل     فصهل  این د . است آن محتوای معرف خوبیعنوان فصل به
و د   شهده  انهد ذکهر   هها برگرفتهه شهده    که جمهالت از آن  یجمله با ا جاع به منابع دویست

 اند. شده یلتحل یچها چوب دستو  وابستگ
 

 اثر تحلیل و بررسی. 3

ت کهه از  برخهو د کهرده اسه    یسهطو  بها مهوا د    ینمرو  مطال  کتاب  نگا ندة ا یانجر د 
 و تهد یس  زمینهۀ  د  گشها   اه یو آن  ا بهه اثهر    ود یشهما  مه   اثر بهه  ینممتاز ا های یژگیو

 کهه برخهو ده   یهز ن یبه موا د دیگرازسوی و است ساخته مبدل فا سی زبان دستو  آموختن
مثبهت نداشهته باشهند.     یرتهأث  از مطله   کتهاب  خواننهدة د   کامل و خوبِ   دممکن است 

 چگهونگیِ  بهه  یگهر د یبرخه  مربو  اسهت   شده ا ائه توضیحات میزان بهموا د  یناز ا یبرخ
 است.   یصو  یزن یگرموا د د برخیو   است مربو  توضیحات
 گذشهت  خواهنهد  نظهر  از آتهی  های بخش د  که موا دی از بخشی شد  گفته چهآن بنابر
 یهها  بهه  فه  ابههام    توانهد  یو پسهند نگا نهده مه    دید صالح بنابر ها آن اصالح که ندا یموا د
 .یفزایدکتاب ب یموجود کمک کند و بر غنا یِاحتمال
 
فهرستمطالب9.9
 زیرعنهوان  وجهود . اسهت  نشده ا ائه مختلف فصول های زیرعنوان مطال   فهرست بخش د 
  وپهیش  کهه  مطهالبی  د خصهوص  مخاط  ذهنی تصویرسازی به فصول های زیربخش برای
سهطو  آن اسهت کهه مطاله       یهن نگا نهدة ا  نههاد  پهیش  لذا. کند می توجهیشایان کمک دا د
د  فهرست گن انهده شهوند تها مخاطه ِ      ها یرعنوانو ز بندی دسته هایی زیربخش به ها فصل

 هر فصل داشته باشد. یاز محتوا تری یقتر و دق  وشن یرکتاب تصو
 انتخهاب . اسهت  «نحهوی  ای مقولهه  عنهوان  بهه فعل » است آمده سوم فصل ذیل که عنوانی
 بهدیهی  چهآن که بیاو د وجودبه کتاب مخاط ِ برای  ا تفاهم سوء این تواند می عنوانی چنین
 نحهوی  مقهوالت  زمهرة  د  فعهل  کهه  است واضح زیرا  داده و اثبات شده است یحتوض است
عنهوانِ   شهود  یمه  نههاد  پهیش   کتهاب  د  عنهوان  این ذیل توضیحات بهباتوجه. دا د قرا  زبان
 .برود بین از بدیهیات توضیحِ برداشتِآن شود. تا سوء گزین جای« افعال ینحو یکا کردها»
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 اسهت  شده د   فصل عنوان تنها که شود می مالحظه  سیم  می ششم فصل به کههنگامی
فصهل از کتهاب  امکهان     یهن ا یمحتهوا  بهه باتوجهه . اسهت  نیامهده  آن ذیهل  زیرعنوانی هیچ و

 نظهر بهه  پهذیر امکهان  انهد  آمهده  مثهال  رایبه که  یافعال ظرفیت براساسمطال  آن  یِبند بخش
آن ذکهر   یهل ذ یرعنهوانی ز یچنخواهد بود که هه  یفصل تنها فصل ینا  صو تد این.  سد می

گمان  ا به ذههن مخاطه  متبهاد      ینفصل از کتاب ا ینا یبرا یرعنواننشده است. نداشتنِ ز
 است. یمطال  کاف یا یمنطق یبند فاقد بخش یادشدهکه فصل  کند یم

 
ومقدمهگفتارپيش1.9
مخاطه  کتهاب    یمرکه  بهرا   فعهل  عنهوان  بهه فعل  یک کردنتلقی معیا   گفتا  پیشبخش  د 
 ههای  آمهوزه  بهتوجهبا  که شده معرفی بخش این د  مفاهیمی  چنین همداده شده است.  یحتوض

 بهه   ا هها  آن و شهوند  مهی  تلقهی  نهو  کتاب  مخاطبان دستو ی آموزش سبقۀ و سنتی دستو های
 کتهاب  از بخش این مثبت نکات دیگر از. کند می ترغی  مطال  گیریپی و کتاب کامل خواندن
 یهازدهم د  صهفحۀ   مشخصهاً  یزن یزبان فا س یبرا یدستو  ینچن نوشتن از هدف که است آن

 بنهابر  کتهاب   خوانهدن  بهه  باید آیا که یافت د خواهد کتاب مخاط  و است دهش یحکتاب تشر
 دیگهر سهوی واگذا د و از یگرد یمطالعۀ آن  ا به زمان یاادامه دهد   کند یدنبال م احیاناً که هدفی
 داشته باشد. هایی یگذا  چه هدف تواند یبا خواندن کتاب م که کند می مشخش مخاط  برای
 یحاتتوضه  یِ اه هما ائه شده است که  یاز دستو  وابستگ یکل یریتصو  مقدمه بخش د 
 بخهش  ایهن  د   چنهین  ههم شهما  آو د.   بخهش بهه   یناز نقا  قوت ا ید ا با وشن  یها با مثال
 و اسهت  شهده  برگرفتهه  فا سهی  زبهان  گونۀ کدام از مو دبر سی پیکرة که است شده مشخش
  باشهد  بسهته نقهش   یفا سه  ترِ یمقد یها د  ذهن مخاط  از گونه یخاص یها اگر مثال د نتی ه
 الگهوی  دیگهر  ازسهوی  امها  انهد؛  نشهده  گن انهده  کتهاب  د  هایی مثال چنین که یافت خواهدد 
 مو داسهتفاده  منهاب  . بود خواهند مدآکا  مخاط  ذهنی های مثال تحلیل برای کتاب د  شده ا ائه
 د نتی هه  و انهد شهده  تصهریح  و مشهخش  مهتمم  ونچه  ههم  مفاهیمی تعریف د  استنادمو د یا

 مسهئله ها مراجعه کند. د  بخش مقدمهه طهرح    به آن تمایل و لزوم صو تد  تواند یمخاط  م
  وشهنی بهه  یهز پژوهش اشها ه شهده و سهاختا  کتهاب ن     یصو ت گرفته است. به کا بردها یزن

 .است دهش یمترس
 «شهدن » ید بها ة فعهلِ  بطه    یحتوضه  هنگامبه  کتاب شانزدهم صفحۀ از خ  آخرین د 

 کهه  اسهت  واضحداده شده است.  یشنما «فعل + مسند + فعل» صو تآن به یادینساخت بن
 شود.   ینجانش مسندالیه /فاعل واژة با باید فعل واژة اولین
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فصلاول9.9
 اسهت  شهده  ذکهر  وابسهتگی  دسهتو   د بها ة  کتهاب  نخسهت  فصل ابتدای د  که ای تا یخچه

ذهن مخاطه    یرااست؛ ز مدآکا  حالعین( کوتاه و د یخچهبخش )تا  ینمتناس  با عنوانِ ا
 .  کند یکتاب آماده م یبا مطال  آت یا ویی و ی ا برا

 بهراین   افزون و است دهکرو سهل  ی ها  ا سر به آن ی س دست متن د  ها معادل ذکر
 یسهی  انگل یعنهی  ییها به سه زبان مهم ا وپا کتاب معادل 01د  صفحۀ  مثالً ی د  موا د
 . ود میشما   به کتاب متن مثبت های ویژگی از امر این. اند ا ائه شده یو آلمان وی فرانس
مهتمم  « به ما» که ینمثال آو ده شده است و د با ة ا «دادناجا ه»کتاب فعل  01صفحۀ  د 
 صفحه آمده است:   ینداده شده است. د  ا یحفعل است توض ینا یا یاخت

 اوالً کهه  اسهت  این دانیم می فعل اختیا ی های متمم از فوق جملۀ د   ا ما به که این علت
 آن از تهوان  نمهی  دیگهر  افعهال  بسهیا ی  با اما  ود  می کا به «دادناجا ه»متمم با فعل  ینا

 کها  ههم بهه   ای به ای اضافه حرف مفعول بدون اگر حتی «دادناجا ه» ثانیاً... کرد استفاده
 ...  دا د مستتر خود د   ا مفعول آن وجود  ود 

 مهتمم  کهه  نکتهه  ایهن  بهر  محتهرم  نگا نهدة  اول  دلیل د با ة توضیح از پس است شایسته
 خصهوص دوم د  یهل دل یکنند. حال  وقت تأکید باشد اختیا ی متمم تواند می فعل یک خاصِ
 یهن حهال حاضهر  ا   یهان شفاف خواهد بود. بها ب  یحتوض  دشو می بیان متمم این بودناختیا ی

خهاص   یمتمم با فعله  یک کا  فتنمباحث به ینوا د به ا احتمال وجود دا د که خوانندة تازه
نکتهه    یهن بدون اشا ه بهه ا   بنابراین. بداند آن بودناجبا ی نه و آن بودناختیا ی بر ل نه دا  ا
 .دشو یابهام تلق یبالقوه دا ا تواند یم یحتوض ینا

 کهه  بهاوجوداین  امها  اسهت   شهده  داده توضیح فعل قید و جمله قید د با ة 99 صفحۀ د 
تنهد   خیلهی )او  یهد ق یهدِ ( و قیبها ز خیلیصفت )دخترِ  یدآمده است  به ق میانبه قید از سخن
اسهت کهه    اهمیهت  از آن جهت حائز یراخ یدنشده است. اشا ه به دو نوع ق یا ( اشا هدود یم
 تکمیهل  اختیها ی  و اجبها ی  های متمم های وابسته عنوان به ا  یدبحث د با ة انواع ق تواند یم

 سهخن  کتاب د  نیز صفت و اسم دستو ی های مقوله گرفتنِوابسته د با ة که این ویژه به کند؛
 .است آمده میانبه

مثبهت و   ههای  یژگهی از و یدهابا ق یا یاخت یها اشا ه به وجه تفاوت متمم 90صفحۀ  د 
 یعنهی هها   بخش از کتاب د با ة انواع محمهول  یند  هم شود یم نهاد پیش. ستگشا  اه یا بس

 نکتهه  ایهن  به زیرا آید؛ میانبه سخن نیز (predicate)و بالقوه  (predicator) بالفعل یها محمول
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د  زبان هستند کهه   یکلمات هازجمل نیز صفات و ها اسم فعل  برعالوه... » که است شده اشا ه
 مو د ا ائه نشده است.   یند  ا یتر بیش یحاما توض  «گیرند یوابسته م

: باشهند  داشهته  تعلق متنوعی دستو ی های مقوله به توانند می جمله د  بالفعل های محمول
و   ...( بهین  د  )ماننهد   اضهافه  حهرف ...(   نوشهتن )مانند  فعل...(   گرسنه قرمز  )مانند صفت

 نههاد  پهیش   وازآن توضهیحی  چنهین  ا ائهۀ . (Hurford et al. 2007: 47) ...( اسم )ماننهد آ نهج  
 دیهد  جملهه  د  واژه یک نبودن یا بودنمحمول مو دبه مخاط  کتاب د  تواند یکه م شود یم

 .ببخشد تری وسی 
 

فصلدوم2.9
 یهها  مخاطبان با پژوهش آشناکردن جهتد  مند ا زش یپژوهش د  فصل دوم اقدام یشینۀپ ذکر
 یهن کهه د  ا  ییهها  پژوهش ین. عناوآو د یفراهم م تر بیشمطالعات  ی ا برا ینهاست و زم یشینپ

 یهن کهه ا  است دهش رکد  متن ذ هداده شد یحها توض ها ا جاع داده شده و د با ة آن فصل به آن
 ی سه  دسهت و   دیهابی قابل خذآد  فهرست مناب  و م عناوین زیرا  سد؛ نمی نظربه یامر ضرو 
 یهژه و و بهه  یرایرانهی د بها ة منهاب  غ   یزن یحاتیفصل از کتاب توض یناگر د  ا که بود. بهتر است
 .است کرده استوا  ها آن پایۀکتاب  ا بر ینظر یکه نگا نده مبان شد یذکر م یمنابع
 

فصلسوم5.9
 ای هاد  10 صهفحۀ  د  غیرسهببی  اسهنادی  های ساخت و م هول های ساخت میان که تمایزی
و  یها گو شهده  ا ائه افعال ساختمان د با ة که توضیحاتی  چنین هم. ستگشا  اهواضح و  شده
معهادل    ونهد  میشما   به تخصصی اصطالحات از واق انواع افعال که د  یاست  اما برا یدمف
 ا ائه نشده است. یسیانگل

 نوآو انهه  کهه ساخته شده « فرم»سرواژة « مرک  یفعل  بط»اصطالح  یبرا 19صفحۀ  د 
آن کهدام   یهق تلفه  دق  یوةش که یستکوتاه مشخش ن یها واکه ندادن نمایش دلیلبه اما است 
 با کسر آن. یاخواند « ف» یسۀآن  ا به ضم نو یدبا یااست؛ آ

 آو ده است:  داده یحتوض یفعل یها که د با ة عبا ت  00 صفحۀ د  نگا نده

از دو کلمهه   یشد  اکثر موا د شامل به  اوالً که شود می اطالق افعالی به فعلی های عبا ت
 یاجهزا  یهان  وابه  م  شوند  یمحسوب م یواحد مستقل واژگان یکگرچه  یاًهستند و ثان

 است. یها از نوع  واب  نحو آن
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کهه   یفعل یها از عبا ت یمثال  است شده استفاده «موا د اکثر د » عبا ت از که باوجوداین
 یها که آ ماند یمخاط  بدون پاسخ م یپرسش برا ینشامل دو واژه باشند ا ائه نشده است و ا

 از هها  آن اجهزای  میان  واب  و باشند واژه دو برکه مشتمل یافت ا  یفعل یها عبا ت توان یم
 .باشد نحوی  واب  نوع
 

فصلچهارم3.9
الزم ا ائهه شهده و    یحتوضه  است داشته وجود تفاهمسوء بروز امکان جاکتاب  هر سراسر د 

 صهفحۀ  د  جملهه با مثال آو ده شده اسهت؛ از   اه هم یکاف یحتوض یممفاه یزد با ة وجوه تما
 بهودن ’اسهم +   یاصفت » های یرهانواع زن  یرفعل مرک  با فاعل محذوف و سا یانکه م  00

که فعهل مرکه  بها     هایی یرهزن  یراشا ه شده است که د  سا  شده گذاشته تمایز «‘ شدن’ یا‘
 بهرای ها  د  آن یشناسۀ فاعل ثانیاً و  وند می کا به یبدون بند متمم اوالً یستندفاعل محذوف ن

 هنگهام بهه  یگهذا   عالمهت  یوةش با ةد  یزن 099است. د  صفحۀ  شدنی صرفص اشخا تمام
 .است شده داده مستدل توضیحات اختصا نویسی

مثهال آو ده شهده اسهت:     یهن ا  « ا» یتأکیهد بحث د با ة نقش  هنگامبه  099 صفحۀ د 
آو ده  یهز ن یحاتکهه د  توضه   جملهه  چنهان   یند  ا«. پسر  ا که دا م یکنداشته باشم   یچه»

آو ده شهده   تأکیهد  ینشانه برا ینا و  فته کا  به«  ا»با نشانۀ   اه هم «داشتن»مفعول فعل  شده 
نکتهه   یهن امها بهه ا   کنهد   یم یفانقش ا تأکید یبرا«  ا» پایهم یزن« که» یادشدهاست. د  جملۀ 

 .دا د یتأکیهد اسهت کهه نقهش    «  ا» صهرفاً  ها مثال یرد  سا  برایننشده است. افزون یا اشا ه
 مو دبحثمهان  مثهال  همهان )کهه   نخسهت  مثال که این هست ینا یزن یگرامکان د یک  ینبنابرا
«  ا»نشهانۀ   یبهرا  صهرفاً  یدکیه أت نقهش  تها   ود کها  بهه  جمله د  «که» د   بدون نیز( است

 محفوظ بماند.
 فعلهی  عنهوان  بهه « داشتن»جهت فعل  د نظرگرفتن برای نویسنده مخالفت 001 صفحۀ د 
 یهان ب یعلمه  کامالًو   مستدل یانه گرا صو ت منظری از وابستگی دستو  چها چوب د  میانی

. گهذا د  ینمه  یخواننده باق یبرا پاسخ یب یِشبهه و پرسش ذهن یجا که ای گونهشده است؛ به
 کنهد  مهی  اذعهان  د ستیبه نگا نده متعدی  مرک  افعال د با ة بحث هنگامبه  001د  صفحۀ 

 «دادنعهادت »و   «زدنکتهک »  «زدنگول» چون هم ای متعدی مرک  افعال م هول صو ت که
 یکهه بهرا   یصهو ت م ههول   بها ة د  هم بحثی هیچ دیگرسوی ا مشاهده نکرده است  اما از

بها   یگهری د کهرد هم با آن یگزین جایو  کردهم ظرفیت کاهش طریق از یادشدهافعال مرک  
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  «خهو دن کتک»  «خو دنگول» یها مطرح نکرده است. صو ت شود یساخته م تر کم یتظرف
 یهن . البتهه نگا نهدة ا  شوند یم یتلق یادشدهم هول افعال مرک   یها صو ت «کردنعادت»و 

 یکهردی و د   و یسهت ن یصهو   یسهاز  م هول یوةش یننکته واقف است که ا ینسطو  بر ا
 آن بهه  اشا ه اما باشد  نداشته مستقیم طرح جای بسایا وابستگی دستو  مانند یانهگرا صو ت
 کتهاب  مخاطبهان  ذهنهی  لۀئمسه  ینبه ا است توانسته می ونبوده  ثمر یپانوشت ب د قال  حتی
   0.دا ند یم هول د  زبان فا س صو تافعال  ینا د هرحال که گوید پاسخ
 مرک  دو  اه ذکر شده است:   ای اضافه یشحروف پ شدنساخته برای 003 صفحۀ د 

 یها  دو ترکیه   طریهق  از یکی: شوند یساخته م یقمرک  به دو طر ای اضافه یشپ حروف
 ای اضهافه  پیش حروف ترکی  طریق از هم یکی و... هم با ساده ای اضافه پیش حرف سه
 .ای اضافه پیش حروف نقش د  دیگر کلمات کا گیری به نیز و دیگر  کلمات با ساده

 شهدن  سهاخته  بهرای   وش سهه  واق  د  است  مشهود نیز نگا نده  سای بیان از که چنان
 دو» عبها تِ  سههوی  خطهای  براثهر  نگها ش   د  امها  اسهت   شده ا ائه ای اضافه پیش حروف
 انتههای  د . اسهت  اصهالح  نیازمنهد  کهه  است شده ذکر حروف این شدنساخته برای «طریق
آمهده اسهت کهه بها      وجهود به (تایپی) ینیچ حروف اشکال اِنگل به ا جاع د  نیز 009 صفحۀ
 بوده است.  اه همها و پرانتز  واژه ییجا جابه
 ا بهه ذههن    بسهتی  یموضوعِ افعال په  یا مفعول نشانۀ اضافه با ةد  بحث  090 صفحۀ د 
 کهه  ایهن  بهه توجهه دو وجهود دا د. با  یهن ا یانم یمشابه نسبتاً ی فتا  نحو یراز کند؛ یمتباد  م
 ههای  ویژگهی  از یکهی  تخصصهی  اصهطالحات  و اهیممف تشابه و تمایز وجوه د با ة توضیح
 افعهال  د  بسهت  پهی  تشابه و تفاوت وجوه به نیز بخش این د  بود  بهتر  است اثر این مشهود
 .شد یم  اشا ه ای اضافه نشانۀ مفعول و بستی پی

 بندهای پیرو  بندهای دیگر از متممی بند تشخیش د با ة بحث هنگامبه  039 صفحۀ د 
 یو بنهدها   یهدی ق یبنهدها  ی وصهف  یاز بندها اند عبا تاند که  د  سه گروه قرا  گرفته پیرو
 وقتهی  اما   شده  داده توضیح د ادامه 0 و 0 های شما ه با قیدی و وصفی یروپ ی. بندهایمتمم
پها اگراف   ینبنهدها د  آخهر   یهن د با ة ا یحتوض   سیم می 031 صفحۀ د  متممی بندهای به

 اخیهر  نوع د با ة کلی توضیحی یافتن د   ا مخاط  امر همین و ندا د شما ه یادشدهصفحۀ 
فصل چهها م   ینموضوع هم یمتمم ی. د ست است که بندهاکند یسرد گم م پیرو جمالت
 9بنهدها شهما ة    یهن ا 031د  صفحۀ  که بود بهتر  039 صفحۀ بندی تقسیم براساساما   است
 .نگردد پیرو بندهای سوم دستۀ د با ة توضیح دنبالتا خوانندة کتاب به یرندبگ
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 گیرند یشده است که اسم و صفت مانند فعل موضوع م تأکیدنکته  ینبر ا 099صفحۀ  د 
 مهثالً دا ای متمم باشند؛  د  جمله یدبا ا ائه شده است که حتماً یاز صفات ییها مثال ادامهو د 
ا ائه  یمند ا زش یها مثال که نوجودای. باپذیرد یکه هموا ه د  جمله وابسته م «مبتنی»صفت 
 اسهت  دهنشطرح  پذیرند یکه وابسته م ییها از اسم یمثال  گیرند یکه وابسته م یاز صفات شده
 ههای  بحهث  بهه  وا د تهازه  خوانندة ذهنی های پرسش از بخشی کم دست تواند می امر همین و

 و هها  اسهم  کهه  اسهت  نشهده  اشها ه  نکتهه  ایهن  به براین افزون. بگذا د پاسخ بدون  ا نحوی
 موضهوع  و شوند می واق  محمول   وند می کا به اسنادی های ساخت د  کهیهنگام  ها صفت
خواههد بهود.     بطهی  /یجملهۀ اسهناد   یههمان مسندال حالت این د  ها آن موضوع پذیرند؛ می
ابههام   یوا د به بحث دسهتو  وابسهتگ   د  ذهن خوانندة تازه تواند ینکته م ینبه ا نکردن اشا ه
 سهایر  بها  تقابهل  د  بهودن  د سهت   غهم یشهده  عله   از اطالعات ا ائه یبخش یراکند؛ ز ی ادا

 .است شده ا ائه نحوی مباحث سایر د  او برای ترپیش که گیرد می قرا  اطالعاتی
 موجهود  محهل  ایهن  د  غذا» د   برمبتنی «است موجود غذا» مثال د   091 صفحۀ د 
شهده اسهت؛    یکثرت استعمال معرف ید ک ینبه چن یدن س یلگرفته شده و دل نظر د  «است
 بهر  مبتنهی  توان می سادگی ا به ید ک ینبه چن یدن س  سطو  این نگا ندة دیدگاه از که آنحال
 ههایی  مکهان  د   ا ای جملهه  چنهین  با شدنمواجه ت ربۀ خواننده زیرا دانست؛ موقعیتی بافت
جملهۀ  « کثهرت اسهتعمال  » یاگهر پها   یحت  وازاین و غذاست توزی  و تهیه با مرتب  که دا د
 .کند یم یفاا ید ک ینبه چن یدنپر نگ د   س ینقش یتیبافت موقع  نباشد میاند  یزن یراخ

فصل چهها م کتهاب برشهمرد     یبرا توان یکه م ای ویژگی آخرین د واق  و دیگر ویژگی
ها د  جملهه   متمم یرآن متمم با سا یزماد با ة هر متمم به وجوه ت یحآن است که پس از توض

 .است دهشا ائه  دیگر یکها از  آن زییتم یبرا ی وشن یا هایاشا ه شده و مع
 

فصلپنجم7.9
 ی اسهم  یهها  مانند جمله  ها جمله شبه» :است شده تعریف گونه این جملهشبه 001 صفحۀ د 

است کهه   یند  ا یاسم یها جملۀ کامل هستند  اما تفاوتشان با جمله یک یافتۀ یلصو ت تقل
 تمهایز  وجهه  بهه  کهه هنگهامی  تعریهف   ایهن  آخهر  بخش د  .«هستندجزء  یکتنها مرک  از 

 وقتهی  کهه  داشهت  توجهه  نکتهه  ایهن  بهه  بایهد  شود  می اشا ه اسمی های جمله با ها جمله شبه
 زیهرا  آو د؛ حسهاب ها  ا مرکه  بهه   آن توان ینم یگرد  دا ند جزء یک تنها اسمی های جمله
 ایهن  بهه   ا جملهه  محتهرم  نگا نهدة  بود. بهتر است «از یافته ترکی » عنایمبه مرک  واژة خود

 «.جزء دا ند یکها تنها  جمله شبه» :کرد می بازنویسی صو ت
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 بهه توجهه اب  فصهل  ایهن  چرا کهآن کند می خطو  ذهن به پن م فصل د مو د که پرسشی
 مانهده  یکی فصل یا کتاب فصل آخرینفصول   یرح م اند  آن و موضوع متفاوت آن با سا

 آنْ نکهردن ذکر  اسهت  داشهته  توضیحی مو د این د  نگا نده اگر. است نشده انتخاب آخر به
 پرسش فوق  ا د  ذهن مخاط  بدون پاسخ گذاشته است.

 
فصلششم2.9
هسهتند    «کهردن کمهک »و  «کهردن نگهاه » اند شده تحلیل ششم فصل د  نمونه رایبکه  افعالی
و  یتهی ظرف تهک  یفعله  کهه  بهود  بهتهر   یا . بسیتیظرف فعل سه یکو  یتیفعل دوظرف یک یعنی

 فصهل  ایهن  د  شهده  تحلیهل  ههای  مثهال  فهرسهت  سویکتا از شد یم یلتحل یزن یتیچها ظرف
که بهه   شد می برقرا  یفصل و فصل بعد ینا ینب یتناس  بهتر دیگر ازسوی و باشد تر کامل
 .پردازد یم یتیتا چها ظرف یتیظرف جمله از تک یادینبن یها ساخت یلتحل
 
فصلهفتم1.9
 داده توضهیح  و برقرا  تمایزی ساده جملۀ و جمله بنیادین ساخت میان کتاب 093 صفحۀ د 
وا دان به حهوزة   تازه یژهو به  کتاب مخاطبان ذهن برای وبوده  یو ضرو  جا هب یا که بس شده

 گشاست. گره  یمطالعات دستو 
 یهادین بن یهها  جمله و استخرا  سهاخت  دویست یلکه تحل  هشتم فصل عنوان  بهباتوجه

و پرسهش   شود یبسته م کامالًد  فصل هفتم  یتخصص یمهاست  پروندة بحث د با ة مفاه آن
. «وابسهتگی   دسهتو   چهرا » کهه آن کنهد  یفصل هفتم به ذهن خطو  م یانکه پس از پا یمهم
  زمینهه  ایهن  د  تخصصی مناب  سایر د  هم و مخاط  ذهن د  هم   ویکرد این تسمیۀ وجه
 تها  نهد کا ائه  یحینگا نده د با ة آن توض که  ود می انتظا  اما  نماید می استنبا  و  دیابی قابل

 سهایر  دلیلبه یدشا یحیتوض یننشوند. انتظا  ا ائۀ چن وادا  به حدس و گمان کتاب مخاطبان
از  یهی زدا د  ابههام  یسهع  امکهان  تاحد که است آمده پدید نگا نده جای هب و شیوا توضیحات

 ذهن مخاط  داشته است.
 
فصلهشتم9..9
 دقیهق  تحلیل و ا جاع. ندمستند اند شده ذکر تحلیل برای کتاب هشتم فصل د  که هایی نمونه
 .است کتاب این ممتاز و برجسته های ویژگی دیگر از فصل این د  ها مثال
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یهنامهونماواژه99.9
 نمایهۀ ) نمایه نیز و نامه واژه مطال   پایان د  کتاب  این ممتاز و برجسته های ویژگی  غمعلی
 نقها   معهدود  از تهوان  مهی   ا بخهش  دو ایهن  فقدان. شود نمی دیده( موضوعی نمایۀها و  نام

 ههای  فرهنهگ  نگها ش  برای  ا  اه که برایننافزو  نامه واژه وجود. آو د شما  به کتاب ضعف
هها و اصهطالحات    واژه سهازی  سهان یک د جهت نیز گامی کند  می هموا  تخصصی توصیفیِ
کتهاب گن انهده    یاند  پا یفینامۀ توص . اگر واژهشود یمحسوب م یدستو  وابستگ یتخصص

 .شد می تر وصول مخاط  سهل یمرتب  برا یتخصص یحاتبه توض یابی دست شد  یم
هها   آن ا جهاعِ  بهکه گاه  یخاص یها مخاط   ا به نام ی س دست تواند یم یزن یهنما وجود
مربهو    یحاتو توضه  یفتعا  یافتنامکان  چنین همکند و  تر  آسان شود یم یداپ یازن د  کتاب

 د  توانهد  مهی  موضهوعی  نمایهۀ  بهراین  افزون. ندک می تر سهل کتاب د   ا تخصصی مفاهیم به
 و شهده  تهفگ سخن ها آن از کتاب متن د  که دهد نشان  ا مباحثی کتاب خوانندة به نظر یک
  ا هها  آن د بها ة  گفهتن سخن یِنسب یفراوان براینعالوه و است شده داده توضیح ها آن د با ة
 .دهد می نشان نیز

 

 بندی جمع. 4

 براسهاس  یامروز؛ پژوهشه  یجمله د  فا س یادینبن یها فعل و ساخت ظرفیتکتاب  جایگاه
 یفواالست. تعها   یگاهیجا یدکشو  بدون ترد یشناس زبان ید  فضا وابستگی دستو  نظریۀ
  یافهت  توان می هم نقض مثال شانیکه گاه برا  یسنت یمند   د  دستو ها یکل یحاتو توض
 یجها  یموجهودِ دسهتو    ههای  یبنهد  پژوهان کهه د  دسهته   و زبان یاندانش و یذهن یها مثال
 یدسهتو   ههای  یفبهه توصه   گونهه  یاضهی کهه بهس     یننهو  نسهبتاً  یکرهایو  و گیرند  ینم
 یجمله د  فا سه  یادینبن یها فعل و ساخت ظرفیتمانند کتاب  یاثر یخال یجا پردازند  یم

 نظهر  از. بودنهد  کهرده  نمایان پیش از بیش  ا یدستو  وابستگ نظریۀ براساس یامروز؛ پژوهش
 زبهان  سهاخت » د وس تهد یس  بهرای  تهوان  مهی  کتهاب  ایهن  مباحث از حاضر  نقدِ نگا ندة
 یهها   شهته  یاندانشه و  یبهرا  «یشناسه  مقهدمات زبهان  » یهز و ن  «فا سی زبان نحو»  «فا سی

بهره بهرد؛   یشناس مرتب  با زبان یها  شته یرو سا  یفا س یاتادب ی باستان یها فرهنگ و زبان
و   یزهها مم  ملمهوس  ههای  یبنهد  دسهته  یحهوزه دا ا  یهن د  ا یگریاز هر کتاب د یشب یراز

 د  آمهدن بهدون گرفتا   تهوان  یبرخو دا ند و مه  یشناخت  وان یتاست که از واقع یحاتیتوض
 .گذاشت صحه ها آن بر ع ی  های پیچیدگی
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 ا  نه د  قال  ترجمه و نهه د  قاله     یاثر کهینا داشت دو  نظر از توان نمی که واقعیتی
. شهرح  دنداشهته باشه   یهاز ن اصهالح  بهه باشد کهه   یاز موا د یکه عا  یافت توان ینم یف تأل
 تهرین  مههم  بهه  وا  فهرسهت  صهو ت به صرفاً  بخش این د  و است آمده متن د  هانهاد پیش
ترجمهۀ کتهاب    بها ة د  چهه آن بنهابر . داشهت  خواهیم اجمالی نگاهی متن د  ذکرشده نکات
 :آو دشما   به ترجمه ین ا نقا  قوت ا یلموا د ذ توان یذکر شد  م یادشده
 مخاطبهان  /مخاط  برای مرک  فعل  بهفعل  یک کردنیتلق یا مع گفتا  پیشبخش  د  ـ

 ؛است شده داده توضیح کتاب
 سهبقۀ  و سنتی دستو های های آموزه بهتوجهبا  که  شده یمعرف گفتا  پیشد   یمیمفاه  ـ

 و کتهاب  کامهل  خوانهدن  بهه   ا هها  آن و هسهتند  نو کتاب  مخاطبان دستو ی آموزش
 ؛کنند می ترغی  مطال  گیری پی

زبان  یبرا یدستو  ینچن نوشتن از هدف کهکتاب آن گفتا  پیشنکات مثبت  یگراز د  ـ
 کتهاب  مخاطه   و اسهت  دهش داده شرحکتاب  یازدهمد  صفحۀ  مشخصاً یزن یفا س

ادامهه    کند یدنبال م احیاناً که هدفی بنابر کتاب  خواندن به باید آیا که یافت د خواهد
 مشهخش  مخاطه   بهرای  دیگرسویواگذا د و از یگرد یمطالعۀ آن  ا به زمان یادهد 
 ؛داشته باشد هایی یگذا  چه هدف تواند یبا خواندن کتاب م که کند می

 یِ اهه  ههم ا ائهه شهده اسهت کهه      یاز دستو  وابستگ یکل یریتصو  مقدمه بخش د  ـ
   .آو د شما  به کتاب قوت نقا  از باید  ا  وشن های مثال با توضیحات

 گونهۀ  کهدام  از بر سهی مو د یکهرة مشخش شده است که پ چنین همبخش مقدمه   د  ـ
د  ذههن مخاطه  از    یخاصه  یها اگر مثال د نتی ه و است شده برگرفته فا سی زبان
 د  ههایی  مثهال  چنهین  کهه  یافهت  خواهدنقش بسته باشد  د  یفا س ترِ یمقد یها گونه
 تحلیهل  بهرای  کتهاب  د  شهده  ا ائهه  الگهوی  دیگهر  ازسوی اما  اند نشده گن انده کتاب
   ؛بود خواهد مدآکا  مخاط  ذهنی های مثال

انهد و   انهد مشهخش شهده    متمم بهوده  چون هم ینظر یممفاه یفِتعر یکه مبنا یمنابع  ـ
کنهد. د  بخهش    هها مراجعهه   به آن تمایل و لزوم صو تد  تواند یمخاط  م نتی هد 

پهژوهش اشها ه شهده و     یصو ت گرفته است. بهه کا بردهها   یزن مسئلهطرح   مقدمه
 ؛است دهش یمترس  وشنیبه یزساختا  کتاب ن

 اسهت  شده ذکر وابستگی دستو  د با ة کتاب نخست فصل ابتدای د  که ای تا یخچه ـ
 ذههن  زیهرا  اسهت؛  مدآکا  حالعین( کوتاه و د یخچهبخش )تا  ینمتناس  با عنوانِ ا

   ؛کند می آماده کتاب آتی مطال  با  ویا ویی برای  ا مخاط 
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 بهراین  افزون و است دهکرو سهل  ی ها  ا سر به آن ی س دست متن د  ها معادل ذکر ـ
 یعنهی  ییهها بهه سهه زبهان مههم ا وپها       کتاب معهادل  01د  صفحۀ  مثالً موا دی د 
 مثبت کتهاب  های یژگیامر از و ینا ائه شده است که ا یو آلمان وی فرانس یسی انگل
 ؛ ود میشما   به

مخاطبهان بها    آشهناکردن  جههت د  مند ا زش یپژوهش د  فصل دوم اقدام یشینۀپ ذکر ـ
 ؛آو د یفراهم م تر بیشمطالعات  ی ا برا ینهاست و زم یشینپ یها پژوهش

 10 صهفحۀ  د  غیرسهببی  اسهنادی  های ساخت و م هول های ساخت میان که تمایزی ـ
 نیهز  شهده  ا ائه افعال ساختمان د با ة که توضیحاتی. ستگشا  اهواضح و  شده ای اد
 ؛است مفید و گویا

الزم ا ائه شهده و   یحتوض  داشته وجود تفاهمسوء بروز امکان جاکتاب  هر سراسر د  ـ
 ؛با مثال آو ده شده است  اه هم یکاف یحتوض یممفاه یزد با ة وجوه تما

 ؛است شده داده مستدل اتحتوضی اختصا نویسی هنگامبه  یاگذ عالمت یوةش با ةد  ـ

 جملهه  د  هها  مهتمم  سهایر  بها  مهتمم  آن تمایز وجوه به متمم هر د با ة توضیح از پس ـ
 ؛است دهشا ائه  دیگر یکها از  آن زیتمی برای  وشنی معیا های و شده اشا ه

 توضهیح  و برقهرا   تمهایزی  093 صهفحۀ  د  سهاده  جملۀ و جمله بنیادین ساخت میان ـ
 و کتهاب  مخاطبهان  ذههن  برای و است بوده ضرو ی و جا هب بسیا  که است شده داده
 ؛گشاست گره دستو ی مطالعات حوزة به وا دان تازه ویژه به

 تحلیهل  و ا جهاع . ندمستند  شده ذکر تحلیل برای کتاب هشتم فصل د  که هایی نمونه ـ
 .است کتاب این ممتاز و برجسته های ویژگی دیگر از فصل این د  ها مثال دقیق

کتهاب   یتا بر غنا  سند یم نظربه اصالح نیازمندِ که موا دی کتاب  این قوت نقا  د کنا 
 :است زیر شرحبه دشوافزوده  یبعد یها د  چاپ

ذکر نشهده   یرعنوانز فصول های زیربخش از یکهیچ برای مطال   فهرست بخش د  ـ
پهیش  کهه  مطهالبی  خصوصد   مخاط  یذهن یرسازیبه تصو یرعنواناست. وجود ز

سهطو  آن اسهت کهه     یهن نگا ندة ا نهاد پیش لذا. کند می توجهییانکمک شا  دا د  و
 ؛شود تعیین یرعنوانفصول ز های یربخشز یبرا

 انتخهاب . اسهت  «نحهوی  ای مقوله عنوان بهفعل » است آمده سوم فصل ذیل که عنوانی ـ
 چهه آن کهه  آو د وجودبه کتاب مخاط ِ برای  ا تفاهمسوء این تواند می عنوانی چنین
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 زمهرة  پرواضح اسهت کهه فعهل د     یراداده و اثبات شده است؛ ز یحتوض است بدیهی
 نهاد پیشد  کتاب   عنوان ینا یلذ یحاتتوض بهباتوجه. دا د قرا  زبان نحوی مقوالت

 ؛آن شود گزین جای« افعال ینحو یکا کردها»عنوانِ  که شود یم

 د   فصهل  ایهن  عنوان تنها که شود می مالحظه  سیم  می ششم فصل به کههنگامی ـ
فصهل از   یهن ا یمحتهوا  بهباتوجه. است نیامده آن ذیل زیرعنوانی هیچ و است شده

 انهد  آمهده  مثهال  رایبه کهه   یافعهال  ظرفیهت  براسهاس مطاله  آن   بندیِ بخشکتاب  
نخواههد بهود کهه     یفصهل تنهها فصهل    ینا  صو تد این.  سد می نظر به پذیر امکان
فصل از کتاب  ینا یبرا یرعنوانز نداشتنِآن ذکر نشده است. وجود یلذ یرعنوانیز
 یبنهد  فاقهد بخهش   یادشهده کهه فصهل    کنهد  یگمان  ا به ذهن مخاط  متباد  م ینا

 ؛است یمطال  کاف یا یمنطق

 «مها  بهه » کهه  این د با ة و است شده آو ده مثال «دادناجا ه» فعل کتاب 01 صفحۀ د  ـ
اول  یهل اسهت دل  یسهته داده شهده اسهت. شا   یحتوضه  اسهت  فعهل  این اختیا ی متمم
 یهن ا بهودن اختیها ی  د خصهوص  دوم دلیل و شود ذکر «ما به» بودنِمتمم خصوصد 

 خهاص  فعلهی  با متمم یک کا  فتنبه کتاب  نگا ندة فعلیِ بیان با زیرا د؛شو یانمتمم ب
 یهن بهدون اشها ه بهه ا     بنابراین. آن بودناجبا ی نه و است آن بودناختیا ی بر دال نه

 ؛دشو یابهام تلق یدا ا تواند یم یحتوض یننکته  ا

 کهه  بهاوجوداین  امها  است  شده داده توضیح فعل قید و جمله قید د با ة 99 صفحۀ د  ـ
 یلهی )او خ یهد ق یدِ( و قیباز یلیصفت )دخترِ خ یدبه ق  است آمده میانبه قید از سخن
 یهت از آن جهت حائز اهم یراخ یدنشده است. اشا ه به دو نوع ق یا ( اشا هدود یتند م

 و اجبها ی  ههای  مهتمم  ههای  وابسته منزلۀ  به ا  یدبحث د با ة انواع ق تواند یاست که م
 ؛کند تکمیل اختیا ی

مثبهت و   های یژگیاز و یدهابا ق یا یاخت یها متمم تفاوت وجه به اشا ه 90 صفحۀ د  ـ
هها   بخش از کتاب د با ة انواع محمهول  یند  هم شود یم نهاد پیش. ستگشا  اه یا بس
 شهده  اشها ه  نکتهه  این به زیرا آید؛ میانبهسخن  یزبالفعل و بالقوه ن یها محمول یعنی
د  زبهان هسهتند کهه     یکلمهات  هازجمل نیز صفات و ها اسم فعل  بر عالوه... » که است

 چنهین  ا ائهۀ . اسهت  نشهده  ا ائهه  مو د این د  یتر بیش یحاما توض  «گیرند یوابسته م
 بهودن محمهول  با ةبه مخاط  کتاب د  تواند یکه م شود یم نهاد پیش  وازآن توضیحی

 ؛ببخشد تری وسی  دید جمله د  واژه یک نبودن یا
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 توضهیح  ها آن د با ة و شده داده ا جاع ها آن به فصل این د  که هایی پژوهش عناوین ـ
 زیهرا   سهد؛  نمهی  نظهر  بهه  یامر ضهرو   ینکه ا است هشد رکد  متن ذ است شده داده

 .است ی س دستو   دیابیقابل خذآد  فهرست مناب  و م عناوین
 ویهژه  بهه  و غیرایرانهی  منهاب   د بها ة  نیز توضیحاتی کتاب از فصل این د  که بود  بهتر  ـ

 ؛است کرده استوا  ها آن پایۀکتاب  ا بر ینظر یکه نگا نده مبان شد می ذکر منابعی
 10 صهفحۀ  د  غیرسهببی  اسهنادی  های ساخت و م هول های ساخت میان که تمایزی ـ

 ا ائهه  افعال ساختمان د با ة که توضیحاتی  چنین هم. ستگشا  اهواضح و  شده ای اد
 تخصصهی  اتحاصهطال  از واقه  انهواع افعهال کهه د     یاست  اما برا یدو مف یاگو شده
 ؛ا ائه نشده است یسیمعادل انگل  وند میشما   به

 سهاخته  بها  اولین یبرا« فرم»سرواژة « مرک  یفعل  بط»اصطالح  یبرا 19صفحۀ  د  ـ
 کهه  یسهت کوتهاه مشهخش ن   یها واکه ندادن نمایش دلیلبه اما است  نوآو انه کهشده 
 ؛با کسر آن یاخواند « ف» یسۀآن  ا به ضم نو یدبا یاآن کدام است؛ آ یقتلف  دق یوةش

 افعهالی  بهه  فعلهی  های عبا ت» :است آمده فعلی های عبا ت تعریف د  00 صفحۀ د  ـ
 یهک گرچهه   یاًاز دو کلمه هستند و ثان یشد  اکثر موا د شامل ب اوالً که شود می اطالق

هها از نهوع  وابه      آن یاجهزا  یهان  وابه  م  شوند  یمحسوب م یواحد مستقل واژگان
از  یمثهال   شهده  اسهتفاده  «مهوا د  اکثهر  د » عبها ت  از کهه  وجوداینبها «. اسهت  ینحو

 یپرسهش بهرا   یهن که شهامل دو واژه باشهند ا ائهه نشهده اسهت و ا      یفعل یها عبا ت
 بهر  مشهتمل کهه   یافت ا  یفعل یها عبا ت توان یم یاکه آ ماند یمخاط  بدون پاسخ م
 ؛باشد یها از نوع  واب  نحو آن یاجزا یاندو واژه باشند و  واب  م

مثهال آو ده شهده اسهت:     ینا«  ا» یتأکیدبحث د با ة نقش  هنگامبه  099 صفحۀ د  ـ
 یهز ن یحاتکهه د  توضه   جمله  چنهان  یند  ا«. پسر  ا که دا م یکنداشته باشم   یچه»

  فتهه  کها   بهه  تأکیهد  یبهرا «  ا»نشهانۀ    اه همبه «داشتن»آو ده شده است  مفعول فعل 
 یهن امها بهه ا    کند یم یفاقش ان تأکید یبرا«  ا» پایهم یزن« که» یادشدهاست. د  جملۀ 

اسهت کهه نقهش    «  ا» صهرفاً  هها  مثهال  یرد  سا  برایننشده است. افزون یا نکته اشا ه
 همهان )کهه   نخست مثالبوده است که  ینا یزن یگرامکان د یک  ینبنابرا .دا د یتأکید
 ؛ ود کا به جمله د  «که» د   بدون نیز( است مو دبحثمان مثال

د  چهها چوب دسهتو     ید  فا سه  یانهه مخالفت با داشهتن جههت م    001 صفحۀ د  ـ
شههده اسههت؛  یههانب یعلمهه کهامالً مسههتدل و  یانهههگرا صههو ت منظههری و از یوابسهتگ 

 ؛گذا د ینم یخواننده باق یبرا پاسخ یب یِشبهه و پرسش ذهن یجا که ای گونه به
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 اذعهان  د سهتی نگا نده بهه   متعدی مرک  افعال د با ة بحث هنگامبه  001 صفحۀ د  ـ
و   «زدنکتهک »  «زدنگول» چون هم ای متعدی مرک  افعال م هول صو ت که کند می
صهو ت   د مهو د  بحثهی  ههیچ  دیگهر سوی ا مشاهده نکرده است  اما از «دادنعادت»

 یگزینه  جهای و  کردهم ظرفیت کاهش طریق از یادشدهافعال مرک   یکه برا یم هول
  «خهو دن گهول » یها مطرح نکرده است. صو ت تر کم یتبا ظرف یگرید کردهم با آن
 یتلقه  یادشهده م ههول افعهال مرکه      یهها  صهو ت  «کردنعادت»و   «خو دنکتک»
 یسهاز  م هول یوةش یننکته واقف است که ا ینسطو  بر ا ین. البته نگا ندة اشوند یم

 باشهد   نداشته مستقیم طرح جای بساای یانهگرا صو ت یکردیو د   و یستن یصو 
 لۀئمسه  یهن بهه ا  است توانسته می و است نبوده ثمر بی پانوشت د قال  آن به اشا ه اما

 د  م ههول  صهو ت  دا ای افعهال  این د هرحال که گوید پاسخ کتاب مخاطبان ذهنی
 ؛هستند فا سی زبان

شهده   نههاد  پهیش  ای اضهافه  یشحهروف په   شدنساخته برای  وش سه 003 صفحۀ د  ـ
شهدن ایهن    بهرای سهاخته  « یقدو طر»عبا تِ  سهوی خطای اثراست  اما د  نگا ش بر
 ؛حروف ذکر شده است

 ا بهه   بسهتی  یموضهوعِ افعهال په    ی ا مفعول نشانۀ اضافه با ةد  بحث  090 صفحۀ د  ـ
توجهه دو وجهود دا د. با  یهن ا یانم یمشابه نسبتاً ی فتا  نحو یراز کند؛ یذهن متباد  م

از  یکهی  یو اصطالحات تخصص یمبه مفاهو تشا یزد با ة وجوه تما یحتوض که این به
 و تفهاوت  وجهوه  بهه  نیهز  بخش این د  که بود  بهتراثر است   ینمشهود ا های یژگیو

 ؛شد می ای اشا ه ای اضافه نشانۀ مفعول و بستی پی افعال د  بست پی تشابه

 پیهرو   بنهدهای  دیگهر  از متممهی  بنهد  تشخیش د با ة بحث هنگامبه  039 صفحۀ د  ـ
 یبنهدها  ی وصهف  یاز بنهدها  انهد  عبها ت اند کهه   د  سه گروه قرا  گرفته پیرو بندهای

 د ادامهه  0و  0 یهها  بها شهما ه   یدیو ق یوصف یروپ ی. بندهایمتمم یو بندها  یدیق
 یحتوضه   سهیم   یمه  031د  صهفحۀ   یمتمم یبه بندها یاما وقت اند  شده  داده توضیح
امهر   ینو هم یستشما ه ن یدا ا یادشدهپا اگراف صفحۀ  ینبندها د  آخر یند با ة ا

. کنهد  یسهرد گم مه   یروجمالت پ یرد با ة نوع اخ یکل یحیتوض یافتنمخاط   ا د  
 براسهاس فصهل چهها م هسهتند  امها      ینموضوع هم یمتمم ید ست است که بندها

تها خواننهدة    یرنهد بگ 9شهما ة   031د  صهفحۀ   کهه  بود بهتر  039 صفحۀ بندی تقسیم
 ؛نگردد ها آن دنبالکتاب به
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شده است که اسهم و صهفت ماننهد فعهل موضهوع       تأکیدنکته  ینبر ا 099صفحۀ  د  ـ
 ید  جملهه دا ا  یهد با ا ائه شده است که حتماً یاز صفات ییها مثال ادامهو د  گیرند یم

 کهه  وجوداین. بها پهذیرد  یکه هموا ه د  جمله وابسته م «مبتنی»صفت  مثالًمتمم باشند؛ 
 ییها از اسم یمثال  است شده ا ائه گیرند می وابسته که صفاتی از یمند ا زش یها مثال

 از بخشهی  کهم  دسهت  توانهد  مهی  امهر  همهین  و است دهشطرح ن پذیرند یکه وابسته م
 .بگهذا د  پاسهخ  بهدون   ا نحهوی  ههای  بحهث  بهه  وا د تهازه  خواننهدة  ذهنی های پرسش
 د  کهه یهنگهام   هها  صهفت  و هها  اسهم  کهه  اسهت  نشهده  اشا ه نکته این به براین  افزون
 پذیرنهد؛  یو موضهوع مه   شوند یخود محمول واق  م   وند می کا به اسنادی های ساخت

خواههد بهود.     بطهی  /یجملهۀ اسهناد   یهحالهت همهان مسهندال    یهن هها د  ا  موضوع آن
 یوا د بهه بحهث دسهتو  وابسهتگ     د  ذهن خوانندة تازه تواند ینکته م ینبه ا نکردن اشا ه
 بها  تقابهل  د  بهودن  د سهت   غمیشده  عل از اطالعات ا ائه یبخش یراکند؛ ز ی ادابهام ا
 ؛است شده ا ائه نحوی مباحث سایر د  او برای ترپیش که گیرد می قرا  اطالعاتی سایر

 محهل  ایهن  د  غهذا » د   بهر مبتنهی  «اسهت  موجهود  غذا» مثال د   091 صفحۀ د  ـ
 اسهتعمال  کثهرت  د کهی  چنهین  بهه   سهیدن  دلیل و شده گرفته نظر د  «است موجود
  ا د کهی  چنهین  به  سیدن سطو  این نگا ندة دیدگاه از که آنحال است؛ شده معرفی
 بها  شهدن  مواجهه  ت ربۀ خواننده زیرا دانست؛ موقعیتی بافت برمبتنی توان می سادگیبه

  و ازایهن  و غذاسهت  توزیه   و تهیهه  با مرتب  که دا د هایی مکان د   ا ای جمله چنین
 د  پر نهگ  نقشهی  مهوقعیتی  بافهت  نباشد  میانهم د « کثرت استعمال» یاگر پا یحت

 ؛کند می ایفا د کی چنین به  سیدن

اشها ه   یاسهم  یهها  هها بها جملهه    جملهه  شبه تمایز وجه به کهیهنگام  001 صفحۀ د  ـ
  دا نهد جزء  یکتنها  یاسم یها جمله ینکته توجه داشت که وقت ینبه ا یدبا شود  یم
 معنهای بهه  مرکه   واژة خهود  زیهرا  آو د؛ حسهاب هها  ا مرکه  بهه    آن توان ینم یگرد
 یسهی صهو ت بازنو  یننگا ندة محترم جمله  ا به ا که بود . بهتر است «از یافته ترکی »
 ؛«جزء دا ند یکها تنها  جمله شبه» :کرد یم

 بهه  توجهه با  فصل این چرا کهآن کند می خطو  ذهن به پن م فصل د مو د که پرسشی ـ
فصهل   یها فصهل کتهاب    آخرینفصول   یرح م اند  آن و موضوع متفاوت آن با سا

  داشهته  توضهیحی  مهو د  ایهن  د  نگا نهده  اگر. است نشده انتخاب آخر به مانده یکی
 ؛پرسش فوق  ا د  ذهن مخاط  بدون پاسخ گذاشته است آنْ نکردنذکر  است
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 ؛اسهت  «کهردن کمهک »و  «کردننگاه»  شده تحلیل ششم فصل د  نمونه رایبکه  افعالی ـ
و  یتهی ظرف تهک  یاگر فعل که بود  بهتر. یتیظرف فعل سه یکو  یتیفعل دوظرف یک یعنی

 فصهل  این د  شده تحلیل های مثال فهرست سویکتا از شد یم یلتحل یزن یتیچها ظرف
 شهد  یبرقرا  م یفصل و فصل بعد ینا ینب یتناس  بهتر دیگرازسوی و باشد تر کامل

 ؛پردازد یم یتیتا چها ظرف یتیظرف جمله از تک یادینبن یها ساخت یلکه به تحل

 دسهتو   چهرا » کهه آن کند می خطو  ذهن به هفتم فصل پایان از پس که مهمی پرسش ـ
  ود مهی  انتظا  اما نماید  می استنبا  و  دیابیقابل  ویکرد این تسمیۀ وجه. «وابستگی 
نشوند.  وادا  گمان و حدس بهتا مخاطبان کتاب  دکن ا ائه توضیحی آن د با ة نگا نده

 پدیهد  نگا نده جای هب و شیوا توضیحات سایر دلیلبه یدشا یحیتوض ینانتظا  ا ائۀ چن
 ؛از ذهن مخاط  داشته است ییزدا د  ابهام یسع امکان تاحد که است آمده

 یهه نما یزنامه و ن واژه  مطال  پایان د  کتاب  این ممتاز و برجسته های ویژگی  غمعلی ـ
از  تهوان  یدو بخهش  ا مه   یهن . فقهدان ا شود ینم یده( دیموضوع یۀنما و ها نام نمایۀ)

 بهرای   ا  اه کهه  بهراین افهزون   نامه شما  آو د. وجود واژه معدود نقا  ضعف کتاب به
 سازی سان یک د جهت نیز گامی کند  می هموا  تخصصی توصیفیِ های فرهنگ نگا ش
نامهۀ   . اگهر واژه شهود  یمحسهوب مه   یدستو  وابسهتگ  یاصطالحات تخصصها و  واژه
مهرتب    یتخصصه  یحاتبهه توضه   یابی دست شد  یکتاب گن انده م یاند  پا یفیتوص
 .شد یتر م وصول مخاط  سهل یبرا

 ا جهاع  بهه که گهاه   یخاص یها مخاط   ا به نام ی س دست تواند یم یزن یهوجود نما  ـ
 یحاتو توضه  یفتعا  یافتنامکان  چنین همکند و  تر  آسان شود می نیاز ها د  کتاب آن

 یموضهوع  یهۀ نما این برافزون. ندک یتر م  ا د  کتاب سهل یتخصص یممربو  به مفاه
هها    ا نشان دهد که د  متن کتهاب از آن  ینظر به خوانندة کتاب مباحث یکد   تواند یم

 یِنسهب  یفراوانه  بهراین عالوه و است شده داده توضیح ها آن د با ة و شده گفتهسخن 
 .دهد می نشان نیز  ا ها آن د با ة گفتنسخن

 

 گیری نتیجه. 5

 نظریهۀ  براسهاس  یامروز؛ پژوهشه  یجمله د  فا س یادینبن یها فعل و ساخت ظرفیت کتاب
 کهه  اصالحاتی  غمعلی و پیشین های بخش د  مند   توضیحاتبراساس   وابستگی دستو 
 و فعهل  بر سهی  محو یهت  بها  فا سهی  زبهان  دسهتو   حهوزة  د  یکتهاب   است اعمال شایستۀ
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 ههای  توصهیف  از دو  وان  به یو متن یواش یکه با زبان است دستو ی مقولۀ این های ظرفیت
 نحهو »  «فا سهی  زبهان  سهاخت » د وس تهد یس  برایآن  یمحتوا از پیچیده  و گونه  یاضی
 یباسهتان  یهها  زبهان  یهها   شهته  یاندانشه و  یبرا «یشناس مقدمات زبان» یزو ن  «فا سی زبان
از  یشبه  یهرا بهره برد؛ ز توان یم یشناس مرتب  با زبان یها  شته یرو سا  یفا س یاتادب یران ا

 از کهه  دا د یحاتیو توضه   یزهها مم  ملمهوس  ههای  یبند حوز دسته یند  ا یگریهر کتاب د
کته  آمهوزش    ا د کن توان می حتی  ا کتاب این محتوای. برخو دا ند شناختی  وان واقعیت

 .گرفت آموزش یا یِبه یرستاند  مقط  دب یدستو  زبان فا س
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