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 شناسي دستور زبان فارسي از ديدگاه ردهنقد 

  *سهيال فرهنگي

  چكيده
نوشتة شهرزاد ماهوتيـان و ترجمـة    شناسي دستور زبان فارسي از ديدگاه رده

هـاي   منظـور مقايسـة زبـان    است كـه بـه   هايي كتاب سلسله از ،مهدي سمائي
كـردن   براساس معيارهاي جهاني و فراگير و فراهم ،ها و بررسي آن گوناگون

ي و پژوهشـگران  شناسـي نظـر   قان زبانقمند براي مح هايي واحد و نظام داده
منـدي   پژوهشي كتاب ارزش بعد از ،اين كتاب. شناسي نوشته شده است رده

دارد كـه در  هـايي   كاستي ،ساختاري و محتواييو  ا در ابعاد ظاهرياست، ام
درسيِ  واحدبراي  ،جا كه اين كتاب از آن. شود ها پرداخته مي اين مقاله به آن

شناسـي همگـاني    رشتة زبـان ساخت زبان فارسي در مقطع كارشناسي ارشد 
 هـاي بعـدي   ، ضرورت دارد كـه در چـاپ  شود تدريس ميدانشگاه پيام نور 

  .شودبازنگري دقت  به
  .شناسي، شهرزاد ماهوتيان دستور زبان، زبان فارسي، رده :ها كليدواژه

  
  مهدمق. 1

نوشتة شهرزاد ماهوتيان است و مهدي سـمائي آن   شناسي دستور زبان فارسي از ديدگاه رده
اسـاس   اين كتاب نخستين دستور زبان فارسي است كه بـر . را به فارسي ترجمه كرده است

شناسـي امـروز    هاي عمده در زبـان  كه از گرايش ،)language typology( شناسي ديدگاه رده
  .نوشته شده است ،است

سـبب   ،يـر اخ يهـا  در سالهاي زبان  يشناسي زبان و بررسي جهان هاي رده پيشرفت
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هـاي توصـيفي دقيـق و     پردازاني شده است كه در كـار خـود نيـاز بـه داده     ظهور نظريه
شناسـان از   شـوند كـه زبـان    باعث مـي  ،ها اين داده. هاي گوناگون دارند مند از زبان قاعده

اسـتفاده  سـهولت   ديگر بـه  كمند شوند و بتوانند از حاصل كار ي ساني بهره يكاطالعات 
هـا دسـتور نوشـته شـده      شصت زبان با اين هدف بررسي شده و براي آن ،تاكنون. كنند
بر هـم   شانهاي ها و زيربخش ها، بخش مباحث واحدي دارند و فصل ،ها اين كتاب. است

سـان در همـة    اي يـك  توان بحثي مفـروض را بـا شـماره    كه مي  طوري   به؛ منطبق است
دستور زبان فارسي ). 2 - 1: 1384 ماهوتيان،(هم مقايسه كرد ها را با  ها يافت و آن كتاب

  .هاست كتاب اين سلسلهجزو هم  شناسي از ديدگاه رده
هـا و   شناسي اسـت و كتـاب   نويسندة اين كتاب، شهرزاد ماهوتيان، دكتري رشتة زبان

تـوان بـه    مـي  ،هـا  شناسي نوشته است كـه از جملـة آن   را در زمينة زبانبسياري مقاالت 
دستور زبان توصيفي زبان فارسي، راهبردهايي براي دسـتيابي بـه مهـارت در    هاي  كتاب

ارتباط؛ چيزي فراتـر  «و » هاي جهاني رمزگرداني و محدوديت«و مقاالت  ،زبان انگليسي
است كه او نيز دكتراي رشـتة  سمائي مترجم اين كتاب نيز مهدي . اشاره كرد» از كلمات

  . از آثار منتشرشدة اوست زبان مخفيفرهنگ لغات . شناسي است زبان
فصـل  ؛ به نحـو  ،فصل اول :پنج فصل دارد شناسي دستور زبان فارسي از ديدگاه رده

 عنـوان فصـل چهـارم   . شناسـي اختصـاص دارد   بـه واج  ،به صرف و فصـل سـوم   ،دوم
صـفحه   366 ايـن كتـاب  . اسـت  »واژگان«و عنوان فصل پنجم نيز  »آوا و صوت انديش«

  .مركز آن را چاپ و منتشر كرده استدارد و نشر 
سـاخت زبـان فارسـي مقطـع     براي تـدريس واحـد درسـيِ    كه اين كتاب  جا از آن

اسـت  در نظر گرفته شده شناسي همگاني دانشگاه پيام نور  ارشد رشتة زبان  كارشناسي
منبـع   منزلة بهمحققان از دانشجويان با آن سروكار دارند، همچنين  بسياريساله  همهو 

ضرورت دارد كه در ، كنند استفاده مي از آن پژوهشي در زمينة دستور زبان فارسيكار 
تـا بـه دور از اشـكاالت و نـواقص در     هاي بعدي به بـازنگري آن توجـه شـود     چاپ

ها و محاسن اين كتـاب   دادن كاستي نشانهدف با اين نقد نيز . دسترس مخاطبان باشد
شـده در   از نقدهاي مطرحبرخي . است بازخواني و اصالح آن نوشته شده ،و درنهايت
در  ،در ايـن مقالـه  . شود به ترجمه مربوط ميبرخي نويسنده است و متوجه  ،اين مقاله

به ارزيابي ظاهري و ساختاري، همچنين به ارزيابي محتوايي اين كتاب  ،كليدو بخش 
 .شود پرداخته مي
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 بحث و بررسي. 2

  ارزيابي ظاهري و ساختاري 1,2
  نظم و انسجام 1,1,2

دهد كه ساختار حـاكم بـر آن    هاي اين كتاب نشان مي ها و زيرفصل نگاهي به عناوين فصل
نامـة   واژه ،اسيشن كتابمترجم، ة ممقدفهرست مطالب، . مند است ساختاري منسجم و هدف

هاي مفيد اين كتاب اسـت و   فارسي و نمايه از بخش ـ نامة انگليسي انگليسي، واژه ـ فارسي
كـه  ـ  مفيد مترجمهاي  پانوشت ،همچنين. رساند مند به اين حوزه ياري مي عالقهقان قمحبه 

او به اين حوزه ط لتسنشان از توانايي مترجم و  ـ ها به اشكاالت متن اشاره شده است در آن
خواننده  ،شود كه گاه بسيار طوالني مي، هر فصل گوناگونهاي  گذاري بخش شمارها ما ،دارد

 ،1)14 س، 33ص (رسـد   كه گاه به هشت هم مي ،ها اين شماره .كند مي ميرا دچار سردرگ
يسـنده و متـرجم   بـه نو  اشـكال،  اين البته ؛كند مي مشكل دچار را ديگر يكبه ها  ربط بخش

كه براي توصيف همـة   ،شده  پيش تعيين از ياساس ساختار زيرا نويسنده بر ؛مربوط نيست
 . به تدوين اين اثر پرداخته است ،استها تنظيم شده  زبان

  نگاري حروف 2,1,2
 شـده تحريرية نشـر مركـز ويـرايش    در آمده است،  اش هكه در شناسنام  چنان اين كتاب، آن

ا ماطلبد،  تري مي بيشت دقشده در مقايسه با آثار تأليفي، توانايي و  ويرايش اثر ترجمه. است
از اشتباهات ايـن كتـاب    رخيب. الزم صورت نگرفته استت قدگويا در ويرايش اين كتاب 

  .نگاري كتاب مربوط است به حروف برخيهاست و  گذاري اشكال در شماره
 :شود مي ديده ذيل موارد در ها شماره در اشتباه

، س 29ص (» ب 85«جـاي   به» ب 86«، )15، س 29ص (» الف 85«جاي  به» الف 86«
» 8,2,1,1,2«جـاي   بـه » 9,2,1,1,2«، )7، س 30ص (» ب 86«جـاي   به» ب )الف 86«، )17

جـاي   به» 5,2,1,1,2«، )16، س 55ص (» 3,2,1,1,2«جاي  به» 4,2,1,1,2«، )7، س 54ص (
ــه» 2,1,1,10,1,2«، )6، س 56ص (» 4,2,1,1,2« ــاي  ب ، )10، س 63ص (» 2,1,10,1,2«ج
» 2,1,5,1« جـاي  بـه » 4,1,5,1«، )19، س 72ص (» 6,2,1,1,2«جـاي   به» 7,2,1,1,2«
  .)7، س 99ص (

گـاه  . كتـاب اسـت   يـن ا ياشـكاالت ظـاهر   يگركلمات از د يانفاصلة م نكردن رعايت
فاصـله از هـم جـدا     ديگر جدا شوند، با نيم كه با فاصله از يك جاي آن كلمات يك سطر به
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اند و گاه بالفاصله بعد از يك كلمه، كلمة ديگري نوشته شده است كه سبب نازيبـايي   شده
 :شود ديده مي ذيلچند نمونه از اين دست در موارد . شود ميمتن 

 ؛1س  ،65ص  ؛11س  ،59ص  ؛1س  ،14ص  ؛7س  ،13ص  ؛7س  ،10ص 
 ،182ص  ؛2س  ،98ص  ؛4س  ،94ص  ؛10س  ،91ص  ؛4س  ،79ص  ؛14س  ،69  ص
  ... .و 19س  ،343ص  ؛15س  ،260ص  ؛14س 

 :از اند عبارت نگاري حروف اشكاالت ديگر
»Z« جاي  به»Ž «) جـاي   به »كه« ،)3، س 27ص (» پدرم«جاي  به »پِدرم« ،)6، س 12ص

 »شـوند  مـي « ،)15س ، 39 ص(» سـور و كـه  «جاي   به »كهسور « ،)21، س 37ص (» )كه(«
 »پا بـه « ،)3، س 46ص (» )كه(وقتي «جاي  به »وقتي كه« ،)20، س 43ص (» شوند«جاي  به

ــه ــاي  ب ــه«ج ــدا،« ،)19، س 46ص (» پاي ــه »ابت ــاي  ب ــداي«ج و « ،)11، س 47ص (» ابت
» تكـواژ «جـاي   بـه  »تكـواژه « ،)21، س 57ص (دو بار تكـرار شـده اسـت     »شدگي اسنادي

و  13، س 84و ص  10، س80ص (» )و(و  - «جــاي  بــه» و و - « ،)10و  9، س 61  ص(
بـين   ،)2، س 87ص (پرانتز بسته نشده است  ،)19، س 86ص (» دوم«جاي  به» ذوم« ،)14

در آغـاز عنـوان شـمارة     ،)19، س 116ص (جا افتاده است » و«كلمات پايه و پيرو، حرف 
» هـا  سـازه «جـاي   بـه » سازهها« ،)14، س 117ص (كلمة تأكيد جا افتاده است . 4,2,2,11,1

 ،)13، س 74ص ( 258در مثـال   ،)17، س 124ص (» اون«جاي  به» او« ،)2، س 117  ص(
» ستاك فعل« ،زير چيزي خط كشيده نشده استاست، گفته شده  9چه در سطر  برخالف آن

» گـروه حـرف اضـافه   «جـاي   به» گروه اضافه« ،)14، س 35ص (» ستاك حال فعل«جاي  به
» اسـم «جـاي   بـه » اسمي« ،)15 ، س139 ص(» شخص«جاي  به» شخض« ،)2، س 69ص (
جاي  به» فهمم ؤؤؤ مي ط ط« ،)9، س 200 ص(» ندارن«جاي  به» ندارند« ،)16، س 192ص (
جاي  به» به ون« ،)21، س 276ص (» مالزي«جاي  به» مالزمي« ،)4، س 220ص(» فهمم مي«
 .)4، س 287ص (» بدون«

  الخط و نگارش رسم 3,1,2
رود بـه   انتظـار مـي   ،رو ازاين ؛عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسي است ،مترجم اين كتاب

الخـط نامتعـارفي در كتـاب     در مواردي رسم مافارسي فرهنگستان پايبند باشد، ا طدستور خ
بعضـي از جمـالت نيـاز بـه ويـرايش و بازنويسـي دارنـد كـه بـه           ،همچنين .شود ديده مي
  :شود هايي اشاره مي نمونه
» شـود  هم همواره جدا از كلمة پس از خود نوشـته مـي  «نامة فرهنگستان  اساس شيوه بر
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قبـل از  » هـم «ا اگر امالبته چند استثنا نيز وجود دارد،  ؛)23: 1390بان فارسي، فرهنگستان ز(
چند نمونـه  . نويسي جايز نيست شود بيايد، پيوسته شروع مي) م(با  لشانكلماتي كه حرف او

 :شود ديده مي ذيلهاي   در اين كتاب در نمونه» هم«نويسي  از پيوسته
، 102و ص  پانوشـت ، 97؛ ص 20، س 94ص (هممرجع  ،)10، س 19ص (هممعني 

  .)1س 
صورت جدا هـم   به ،در موارديا ما ؛جا پيوسته نوشته شده است همه» ها« ،در اين كتاب

ص  ؛18، س 273 ص(» هـا  غيرهجـائي «، )4، س 5ص (» هـا  راهنمايي«شود، مثل  ديده مي
، )صـورت پيوسـته آمـده اسـت     هر دو صفحه به پانوشتالبته همين كلمه در  ؛16 ، س281

 ).22، س 323 ص(» محيطها«و ) پانوشت، 316ص (» روانها«
در مواردي نيـز پيوسـته   ا ما، است درستي جدا از فعل نوشته شده به ،در اين كتاب» مي«

 ).8، س 209ص (» ميكند«و ) 19، س 181 ص(» ميتوان«آمده است، مانند 
دا از كلمـة پـس از خـود نوشـته     هـيچ همـواره جـ   «نامة فرهنگستان  اساس شيوه بر
صـورت پيوسـته آمـده     بـه  ،در اين كتاباما ، )21: 1390فرهنگستان زبان فارسي، (» شود مي

» هيچوقت«و ) 17، س 278و ص  9 ، س272؛ ص 21، س 189 ص(» هيچيك«است، مثل 
 ).10، س92ص (

انـد   نيز گاه بـرخالف دسـتور خـط فرهنگسـتان نوشـته شـده      » بودن«هاي فعل  صورت
 :ذيلهاي  مانند مثال ،)25: 1390فرهنگستان زبان فارسي، (

» فعلهاسـت «جـاي   بـه » فعلهـا اسـت  « ،)23، س 4ص (» پيداسـت «جاي  به» پيدا است«
جـاي   بـه » هـم قـدايم  « ،)13، س 117ص (» بلدنـد «جـاي   بـه » بلد انـد « ،)20، س55  ص(
 .)22 ، س174ص (» قرارند«جاي  به» قراراند« ،)10، س 83ص (» قديم هم«

در ايـن كتـاب بـه    » با وجـود ايـن  «جاي  تركيب نادرستي است كه به» با اين وجود«تركيب 
ص  ؛11، س 72؛ ص 14، س 65؛ ص 4، س 61؛ ص 11، س 57ص (خـورد   چشم مـي 

 .)20، س 125
نيز كاربرد نادرستي است كه از راه ترجمه وارد زبان شده و در اين كتـاب  » طستو« واژة

 ).15، س 210و ص  9س ، 144 ص(نيز آمده است 
  :تري استفاده شود هاي مناسب هم از جايگزين ذيلشود در موارد  پيشنهاد مي

 .»ابزاري زايا« ←) 2، س 73ص (» يكي از ابزار زايا«
 .»نبود« ←) 16، س 112ص (» عدم وجود«
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البتـه  ؛ »ممكـن « ←) 13، س 123ص  ؛15، س 121؛ ص 12، س 80ص (» امكانپذير«
 ،80چراكـه در صـفحة   ؛ شـود  پذير هـم ديـده مـي    الخط در كلمة امكان رسمنبودن  سان يك
 .صورت پيوسته نوشته شده است به ،123و  121صورت جدا و در صفحة  به

 .كنش گفتاري ←) 15، س 32ص (» عمل به گفتار«
 

  ارزيابي محتوايي 2,2
حتـوايي  ط داشـته و بسـياري از اشـكاالت م   لدستور زبان فارسي تسـ  هخوشبختانه مترجم ب

كـه  است مواردي نيز از ديد ايشان پنهان مانده  ايادآوري كرده است، ام پانوشتكتاب را در 
هـا   بـه آن  پانوشـت پردازيم و از تكرار مواردي كه مترجم در  به ذكر اين موارد مي ،در ادامه

 بـه هايي  رسد كاستي نظر مي بهالبته در موارد اندكي هم  ؛كنيم اشاره كرده است خودداري مي
 .ترجمه راه يافته است

  ها تناقض 1,2,2
گـروه  + صورت فاعـل  به ،)13س ( 17ها در زبان فارسي را در صفحة  ترتيب سازه هنويسند

؛ 6، س 52ص (كـه در مـوارد ديگـر      حـالي  در ؛فعل آورده است+  مفعول+  حرف اضافه
دانـد كـه    جايگاه مفعول را قبل از گروه حرف اضافه مي ،)23، س 66ص  ؛14، س 53  ص

 .تري است اين ترتيب ترتيب معمول
اگـر جملـة پرسشـي    «: آمـده اسـت  » شـده  پاسخ به جملـة پرسشـي هـدايت   «در بخش 

در ا ما، )8، س 34ص ( » تواند فرض جمله را تأييد كند شده منفي باشد، پاسخ نه مي هدايت
 ،شده منفي باشـد  اگر جملة پرسشي هدايت«: شده استنوشته ) 20س (پايان همان صفحه 

جاي  رسد به نظر مي به. »برانگيز خواهد بود احتمال آوردن آره يا نه در پاسخ آن نيست و ابهام
  .گذاشته شود تا تناقض دو جمله از ميان برود» بله«بايد كلمة » نه«كلمة 
بـه  « (clause)زيـرا بنـد    ؛رسد نويسنده در تعريف بند بـه اشـتباه رفتـه اسـت     نظر مي به
: 1391زاده،  طبيـب (» كنـد  اي ديگر را توصيف مي شود كه كلمه يا جمله اي اطالق مي جمله
بلكـه   رود؛ شـمار نمـي   بـه در زبان فارسي بند  ،نامد مي» بند نامحدود«چه نويسنده  آن). 427

خونـدن شـاگرد   در اثر درس «را در جملة » در اثر درس خوندن«مثالً نويسنده  .گروه است
گـروه يـا    ،كه درواقـع است كرده  ر، بند قيدي نامحدود تصو)49 ، ص166مثال (» اول شد

 .عبارت قيدي است
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آيد بند اسـت   مي» در اثر«صورت مصدري همراه  اساس تعريف كتاب، گروهي كه به بر
مثال  ،زيرا در آن ؛شود نقض مي 48صفحة  162در مثال  ،همين مطلبا ام، )2، س 49ص (

در اثـر  « ،؛ درواقـع »در اثر گردباد چندين درخت از ريشه كنده شد«: شود دري ديده نميمص
 .ناميده است (result clause)ساز  بند نيست كه نويسنده آن را بند نتيجه» گردباد

يعنـي بـه را    ،حـرف اضـافة مقصـدنما   «: آمـده اسـت  ) 11س (كتاب  80در صفحة 
رچند حذف حرف اضافة مذكور در جملـة  ه؛ هاي همپايه حذف كرد توان در جمله نمي

مقايسـه   295و جملة مركب  294اين نكته در جملة سادة شمارة  .پذير است ساده امكان
 :شده است

  .بازار) به(سهيال رفت  )294
  .»و سيما به سينماـ سهيال رفت به بازار  )295

يعنـي بـه را در    ،توان حرف اضافة مقصدنما نمي«: خوانيم مي) 12س ( 87ا در صفحة ما
هاي ساده و مركب  حذف حرف اضافة مقصدنما در جمله. هاي محذوف حذف كرد ساخت
  .شود ذكر مي 80؛ سپس همان دو مثال صفحة »پذير است امكان

» هاي همپايه جمله«، »جملة مركب«جاي  به 80بهتر بود در صفحة  ،براي رفع اين تناقض
اسـتفاده  » هاي همپايه ساخت«، از »محذوف هاي ساخت«جاي  بههم  87آمد و در صفحة  مي
نـه در   ،دانسـت  هـاي سـاده ممكـن مـي     را در جملـه  هاضافحذف حرف  ،همچنين. شد مي

  .بكهاي ساده و مر جمله
ذيل عنوان بند قيدي محـدود  ) 63ص ) (جمشيد به اندازة من خوشحال بود( 212مثال 

) 449مثال (نويسنده مثال مشابه آن كه   درحالي ؛است رفته شمار بهو نامحدود آمده و دو بند 
و  در نظـر گرفتـه اسـت   واحـد   يرا بنـد ) مهران به اندازة گلـي پـول داره  ( 108در صفحة 

كه فعل آن حذف  ،يك بند واحد است و زنجيرة به اندازة گلي 449مثال شمارة «: نويسد مي
بايـد ايـن    زيرا يـا  ؛؛ كه البته همين جمله هم جملة درستي نيست»بندي ناقص نيست ،شده

را ناقص بدانـد و   »زنجيرة به اندازة گلي«تر است و  كه درست در نظر گيردمثال را يك بند 
بـا جملـة    »بندي ناقص نيسـت  «ة جمل. شمار آورد يا اين مثال را دو بند به در نظر نگيردبند 

 .در تناقض است هاول نويسند
مفعول را به مفعول مستقيم و غيرمستقيم تقسيم  ،زبان فارسيتي نسهاي دستور  در كتاب

مفعـولي   ،ناميدند واسطه و مفعول صريح نيز مي كه مفعول بي ،كردند و مفعول مستقيم را مي
را ) ةاضـاف گـروه حـرف   (م ممـت ي آن حذف شده باشد و »را«بيايد يا » را«دانستند كه با  مي
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؛ پانوشت، 118: 1367وري و گيوي، ان(ناميدند  واسطه و غيرصريح مي همفعول غيرمستقيم، ب
 ).42: 1389، پور اميخ

؛ 88: 1372بـاطني،  (نامنـد   مـي م ممـت مفعول را  ،هاي دستوري در بعضي ديگر از كتاب
گاه از مفعول  شناسي دستور زبان فارسي از ديدگاه ردهنويسندة ا ما ،)101: 1391زاده،  طبيب

مثالً مثال  ؛اي گويد، گاه از مفعول غيرمستقيم و گاه از مفعول حرف اضافه مستقيم سخن مي
اي آمده است و  مفعول حرف اضافه مثالِِِ براي) 9، س 43ص (» مردي كه پولو بهش دادم«

ر د. مثالي براي مفعول غيرمستقيم است» كه لباسارو بهش دادماي  هچب«مثال  ،در صفحة بعد
اي شامل مفعول غيرمستقيم  مفعول مستقيم و گروه حرف اضافه«: گويد جاي ديگري نيز مي

ها بـه يـك شـيوه     گذاري ، بهتر است در نام)15، س 115ص (» ...اي و مفعول حرف اضافه
هاي ديگري  شود، در كنار آن نام استفاده ميتي نسهاي دستور  عمل شود و وقتي از همان نام

  .آشفتگي ذهن خواننده شودذكر نشود كه موجب 
 ،يـك  ،كدوم«هاي پرسشي شامل  صفت ،)15س ( 27و صفحة ) 20س ( 21در صفحة 

هـاي پرسشـي    صفت«: آمده است) 13س ( 208در صفحة ا مااست، » چندتا و چقدر ،چند
هاي پرسشي  رسد صورت درست صفت نظر مي به؛ كه »كدوم يكي و چندتا و چقدر/ كدوم

توانـد هـم صـفت     يمـ » چـه «البتـه   .تنهايي صفت پرسشي نيست به» يك«زيرا  ؛همين باشد
كـه نويسـنده بـه آن اشـاره نكـرده      ) 148: 1384 ،الزار(پرسشي و هم ضمير پرسشي باشد 

درستي هم ضمير پرسشي و هم صـفت پرسشـي    به 208در صفحة » كدوم« ،همچنين. است
 . در شمار ضماير پرسشي نيامده است ،27و  21كه در صفحات   حالي در ؛دانسته شده است

ناميـده   »سـور ترتيبـي  «و  »سـور اصـلي  «اعداد اصلي و ترتيبي  ،25هاي صفحة  در مثال
» سور«عنوان  ،255و در صفحة » اعداد ترتيبي«عنوان  ،254در حالي كه در صفحة  ؛اند شده
 . اند از هم در نظر گرفته شدها زمجدرستي دو چيز  بينيم كه به را مي
قواعـد  «: آمده است با هم تنـاقض دارد مقدمه چه دربارة قواعد درج و حذف در  آن

 بهقواعد حذف . اي نيست پرداخته يا محاوره ،و بسته به سبكاست  ياجبار درج اغلب
» يسـت ن يـاري اخت ،رود كـار مـي   بهو با وجودي كه در محاوره بسيار عكس قواعد درج 

 ).17 ، س13ص (

 اشكاالت محتوايي 2,2,2
ايـم توصـيف كنـيم     سبكي را كه در ايـن كتـاب سـعي كـرده    «: كتاب آمده استمقدمة در 
 ،هـا در پايتخـت ايـران    كـرده  اين سبك را تحصيل. اي پرداخته ناميد توان سبك محاوره مي
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بـه   ،شده در اين كتـاب  هاي انتخاب بعضي از مثالاما ، )13ص (» برند كار مي بهيعني تهران 
هاي خود را از تعدادي از ايرانيـان   گويا نويسنده نمونه. دارندتعلق فرهنگي خارج از ايران 

نيويـورك  ) در(«هـايي همچـون    مثال؛ آوري كرده است مهاجر و ساكن خارج كشور جمع
كت شلوارِ پونصد «، )30، ص 85مثال (» رفتم شيكاگو«، )142، ص 25مثال (» كنم كار مي
) 162، ص 160مثـال  (» كنـه  زندگي ميبهروز نيويورك «و ) 158، ص 140مثال (» دالري

ها هم مربوط به فرهنگ و اجتماع خارج از كشـور   بعضي از مثال. ادعاستتأييدكنندة اين 
: آمـده اسـت  ) 79ص ( 288مثالً در مثـال  ؛ و به دور از فرهنگ اسالمي كشور ايران است

مـن   هـم «: خوانيم مي) 83ص( 313يا در مثال » و حالش بد شدـ زيادي مشروب خورد  «
تمـام شـب   «: موضوع چند مثال هم به رقص اختصاص دارد. »هم ايرج اپرا دوست داريم

آواز ) رقـص و (موسـيقي، رخصـو   «، )27، ص 71مثـال  (» )رقصيد(آواز خوند و رخصيد 
 366و  ،363، 362، 361، 360، 359هـاي   ، مثال)86  ، ص334مثال (» خوندن دوست داره

، ص 433مثـال  (» اونـا بـا هـم رخصـيدند    « ،همچنين. هم مربوط به رقص است) 91ص(
واقعـاً  «و مثال نامناسبي همچون ) 105، ص 434مثال (» اونا با زن هم رخصيدند«و ) 105
هاي ديگري  توانست مثال كه مترجم مياند  بيهاي نامناس نمونه) 113 ، ص473مثال (» خره

 . ها كند را جايگزين آن
فارسـي  تي نسـ هاي دستور  اسان دربارة كتابشن كه زباني ممهو  جا بهيكي از اشكاالت 

، دستور زبـان  شناسان زباننظر  ؛ به)16: 1372باطني، (بودن آن است  كنند تجويزي مطرح مي
بـودن دارد   توصـيفي عـاي  داكـه   ،در كتابي همچون دستور ماهوتيانا ما، بايد توصيفي باشد

با شواهدي  ،در اين كتاب. رسد نمينظر  ، ذكر بايدها و نبايدها منطقي به)7: 1384ماهوتيان، (
آمده ) 8س ( 83مثالً در صفحة  ؛بودن آن است شويم كه نشانة گرايش به تجويزي مواجه مي

در ابتدا و قبـل از   ،بايد به ياد داشت كه اگر ضمير اول شخص با اسمي همپايه شود«: است
؛ در حـالي  »هم قدايممن و مادرم «: كند سپس اين مثال را ذكر مي ؛»گيرد حرف ربط قرار مي
توانـد در آغـاز    باشد، مي» مادر«بايدي وجود ندارد و اگر تأكيد بر كلمة  ،كه در چنين مثالي

؛ 14، س 55انـد از ص   عبـارت  ،بودن در ايـن كتـاب   هاي ديگر تجويزي نمونه. جمله بيايد
 .8، س 214و ص  17، س 177؛ ص 15، س 175؛ ص 13، س 110؛ ص 9 ، س109  ص

 :اند از شود كه عبارت ديگري نيز اشكاالت محتوايي ديده ميدر موارد 
 ،اگر دربارة فاعل سؤال شود«: آمده است) 27 ص(پذير  در بخش جايگاه عناصر پرسش

واژه  پرسش ،شود سؤال مفعول دربارة اگردر ابتداي جمله و در جايگاه فاعل و  واژه پرسش
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 جايگـاه  جاي واژه را به پرسش ،فاعل و اگر دربارة مفعول سؤال شود يگاهدر وسط و در جا
گفـت   يـد جملـه، با  يندر آخـر  ياز اشكال نگارش غير كه »دارد قرار جمله ابتداي در مياني

هايي كه به دنبالش آمـده، همخـواني    نويسنده دربارة مفعول درست نيست و با مثال توضيح
واژه در  پرسش ،و اگر دربارة مفعول سؤال شود«: دتواند به اين شكل اصالح شو ندارد و مي

 يجـا  واژه را بـه  پرسش ،سؤال شودبا تأكيد  ،و اگر دربارة مفعول مفعول يگاهوسط و در جا
 .»فاعل قرار داد يگاهجمله و در جا يدر ابتداتوان  مي ،يانيم يگاهجا

 ،)39ص ( 110 آورده اسـت در مثـال  » مممتاي مفعول يا  بند كه«هايي كه براي  در مثال
 ،»مريضـه ) كـه (معلومه «. مممتاست نه مفعول و مسنداليه اي  بند كه ،برخالف نظر نويسنده

 .بودن او معلوم است مريضيعني 
» كامالً به دستم فرو رفـت «: مثالي كه براي توصيف حروف اضافه با قيد آمده اين است

تشـديدكنندة فعـل اسـت نـه     قيـد  » كـامالً « ،كه در اين مثال  حالي در ؛)236، مثال 68ص (
 .توصيف حرف اضافه

، به رابطة ملكـي  )75ص ( است اليه در اين كتاب آورده چه نويسنده با عنوان مضاف آن
اليه در زبـان فارسـي بسـيار زيـاد      كه روابط بين مضاف و مضاف  حالي در ؛شود منحصر مي

، )262مثـال  ( »كتـاب تـاريخ  «هـاي   هاي صفت وصفي در همان صفحه، مثال در مثال. است
اليـه   هـايي بـراي مضـاف    مثـال  ،)265مثال (» وقت رفتن«و ) 264مثال (» كتاب زير صندلي«

 .نه مثال براي صفت وصفي ،توانند باشند مي
تـر   اگر اسم سه صفت يا بـيش «: گويد در بخش توصيف اسم با چند صفت مي هنويسند
» بـا حـرف ربـط تـرجيح دارد    هـا   آنصـال  تاها با ساخت اضافه بـر   آنصال تا ،داشته باشد

 .اي است رسد اين ترجيح ترجيح درستي نيست و سليقه نظر مي به؛ )17، س 77  ص(
 علتبه ) 45 -  44، ص 144تا  136هاي  مثال(شونده  هاي مربوط به عناصر موصولي مثال

هـاي   دهند، الزم اسـت كـه جملـه    ها را در بند پايه و پيرو نشان مي شدن اسم موصوليكه  آن
هاي نـاقص   ها جمله كه همة مثال اند، در صورتي  ي باشند كه از پايه و پيرو تشكيل شدهكامل

اي  هچب( 139عنوان مثال  ،همچنين. كنند هستند و مخاطب را در فهم مطلب دچار مشكل مي
 ،اساس گفتة نويسنده است كه بر» مفعول غيرمستقيم موصولي شده«) كه لباسارو بهش دادم

مفعول غيرمستقيم «) اي كه شيرو بهش دادم گربه( 143است و عنوان مثال به بند پايه مربوط 
توان يكـي   كه اين دو مثال فرقي با هم ندارند و نمي  حالي در ؛است» شدة بند پيرو موصولي

 .را به پايه و ديگري را به پيرو نسبت داد
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: د گفـت بايـ ) 9، س 45ص (» گيـرد  ها كه قرار مـي  جاي آن به«رسد در جملة  نظر مي به
 .»گيرد ها كه قرار مي قبل از آن«

صـورت   بـه تـوان   هـا را مـي   فعل«: آمده است» هاي بدون مفعول مستقيم فعل«در بخش 
 ؛)5، س 55ص (» كـار بـرد   و هم الزم بـه ي دمتعصورت هم  يا الزم يا گاهي هم به ديمتع
ها افعال دووجهي گفتـه   افعالي كه به آن ،ثانياً. در اين جمله نادرست است» هم«تكرار  ،اوالً
كـار   اي بـه  ها را در جملـه  زماني كه آن و اند اند، دووجهي كار نرفته شود وقتي در جمله به مي

تعريف نويسنده نياز به بازنگري دارد و بايد  ،بنابراين. گرفتيم، يا الزم يا متعدي خواهند بود
 .»روند كار مي ت الزم بهصور صورت متعدي و گاه به گاه به«: شود گفته 

صـورت   بههايي هستند كه هم  خوردن و شنيدن از فعل«: در ادامة مطلب هم آمده است
از » شـنيدن «و » خـوردن «كه بايد گفت ). 8، س 55ص (» روند كار مي به يالزم و هم متعد

 كه هرگويا منظور نويسنده آن بوده است . روند كار نمي بهصورت الزم  بهو  اند يمتعد لافعا
» صداي بلندي شنيدم«زيرا در ادامه، بعد از دو مثال  ؛گاه مفعول حذف شود، فعل الزم است

كـه    حـالي  در ؛»توان حـذف كـرد   بايد به ياد داشت كه مفعول را نمي«: گويد مي» شنيدم«و 
  .»خوردم«: و هم بگوييم» غذا را خوردم«: توانيم بگوييم چنين چيزي درست نيست، هم مي

. مفعـول مسـتقيمِ صـفت نيسـتند     ،)204و  203هـاي شـمارة    مثـال ( 62فحة دو مثال ص
اي بگيـرد كـه    تواند وابسـته  صفت نيز خود مي«: آمده است) 21س ( 63در صفحة  ،همچنين

) 214و  213هاي شمارة  مثال(هاي آمده  اين حكم در مورد مثالاما ، »مفعول مستقيم آن است
 .اليه است مضاف» شغلش« ،214نهاد و در مثال » درمبرا« ،213زيرا در مثال ؛ كند صدق نمي

كـار نرفتـه    براي توصيف اسم بـه » فقط«، برخالف نظر نويسنده، )72ص ( 253در مثال 
  .تر آن است كه آن را قيدي بدانيم كه براي تأكيد فعل آمده است بلكه درست ؛است
: بايـد گفتـه شـود   ) 10، س 84ص (» و و حـرف ربـط و  ـ بسـت ربطـي     واژه«جاي  به

 .توانند بيايند زيرا هر دو با هم نمي ؛»و يا حرف ربط وـ بست ربطي  واژه«
توان با  بيش از دو جمله را نيز مي«: آمده است ،345قبل از مثال  ،»حذف فعل«در بخش 

» س حلـوا شـيرين مـاهي درسـت كـرد، اقـد     : هـا را حـذف كـرد    هم همپايه كرد و فعل آن
كه اين مثال، دو جمله است و بايـد جملـة ديگـري نيـز بـه آن اضـافه         حالي در ؛)87  ص(

 .»و مريم پلو«: شد مثالً بعد از آن نوشته مي ؛شد مي
وگرنـه در توضـيح    ؛بياينـد  389بايد با هم و با عنـوان   390و  389مثال  ،96در صفحة 

 . شود نويسنده خلل ايجاد مي
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جـاي   دو بار به اشتباه به» در نقش مفعول مستقيم با ضمير متقابلرابطة مرجع «در بخش 
كه اين بخش مربوط بـه ضـمير متقابـل      حالي در ؛ضمير متقابل، ضمير انعكاسي آمده است

 ).15و 14، س 105ص (است 
ي كه يهايي نظير كسي كه و چيزي كه و جا آن را قبل از عبارت«در جملة » قبل«جاي  به

 .»بعد«: بايد گفته شود) 22، س 115ص (» گذاشت
در  464مثالً مثال  ؛اند روند متفاوت كار مي چه در زبان محاوره به ها با آن مثال ،در مواردي

ايـن فرشـو   ( ،158در صـفحة   133و مثال » از دستش عاجز شدم كامالً عاجز( 111صفحة 
 . در محاوره به اين صورت كاربرد ندارند) براي هزار تومن خريدم

 ،)126ص ( 523جمله است، در مثال  آغازحضور سازه در » مبتداشدگي«اگر منظور از 
آميزي بـه   شود، تنها سازه آميزي و هم مبتداشدگي در آن ديده مي نظر نويسنده هم سازه كه به

 .شود خورد و مبتداشدگي ديده نمي چشم مي
نيسـت،  » مسـعودي «بـرخالف نظـر نويسـنده     ،)142 ص( 27م فعل ربطي در مثال ممت

 .م فعل ربطي استممت» آقاي مسعودي«
در . نويسنده در تشخيص فاعل اشتباه كرده است ،)145 ص( 40و 39، 38هاي  در مثال

فاعـل اسـت نـه    » خرخركـردنم «، گروه اسـمي  )كنه خرخركردنم تورو اذيت مي( ،38مثال 
» نـدارم «در » م« َ، فاعـل  )دوست نـدارم  خرخركردنتو ( 39در مثال  .بست اول شخص واژه

، گـروه  )كنـه  خرخركردن ِزنم منو اذيت نمي( 40بست دوم شخص؛ و در مثال  است نه واژه
نيـز  ) 146ص ( 42و  41هـاي   در مثال. »زنم«نه لفظ  ،فاعل است» خرخركردن ِزنم«اسمي 

 .شود اين اشتباه ديده مي
 .زائد است» بعضي« ،)157 ص) (چندتا بعضي از سيبا( 122در مثال 

هاي خود را از زبان محاوره انتخاب كرده است، نبايد باعـث   كه نويسندة كتاب مثال اين
مثالً نويسنده در توضيحات مربـوط   ؛رود، اساس قرار گيرد كار مي چه در محاوره به شود آن

و در ادامـه اسـامي   » اولين روز هفتـه شـمبه اسـت   «: نويسد مي) 175 ص(به روزهاي هفته 
آورده » شمبه، چهارشـمبه، پنجشـمبه، جمعـه    شمبه، يكشمبه، دوشمبه، سه«زهاي هفته را رو

 ؛آمد ها مي اي آن صورت محاوره ،ها صورت اصلي و در مثال ،بهتر بود در توضيحات. است
اي توضـيح داده شـود    گونه به فرايندهاي واجي مربوط است و نبايد بهظ فتلچراكه اين نوع 

 .ي به همين صورت استكه گويا اصل اين اسام
برنـد و از اون بـراي    كار مي بهاو را براي اشاره به انسان «: در بخشي از كتاب آمده است
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براي اشاره به انسان » اون«كه از   حالي در ؛)13، س 199 ص(» كنند اشاره به اشيا استفاده مي
 .شود هم استفاده مي

در جايگـاه مفعـول    ،ضمير متقابـل هر سه «: در بحث مربوط به ضمير متقابل آمده است
: 369مثـال  (اسـت  در مثـال آمـده   ا ما، )204 ص(» ها فاعل است گيرند و مرجع آن قرار مي

 .اليه است نه مفعول مضاف» هم«، ضمير )پيمانو شيوا از آرزوهاي هم آگاهند
دو ضمير اشاره در زبان فارسـي  «: گفته است) 206ص (در بخش ضمير اشاره ه نويسند

 .اي نكرده است اشاره» همان«و » همين«، و به »ن و اوناي: هست
ها با حروف  آمده است و همة آن 224تا  219ها در صفحات  ستاك حال تعدادي از فعل

مثالً  ؛اند صورت ناقص نوشته شده بهچند نمونه با حروف التين و  ااند، ام فارسي نوشته شده
نوشـته شـده اسـت     d» ده«جاي  به» دادن«و ستاك حال  Ŝ» شو«جاي  به» شدن«ستاك حال 

» رو«جـاي   به» رفتن«و ستاك حال  g» گو«جاي  به» گفتن«ستاك حال  ،همچنين). 221 ص(
r  224 ص(آمده است.( 

 
 گيري نتيجه. 3

دهد كـه نويسـندة ايـن     نشان مي شناسي دستور زبان فارسي از ديدگاه ردهبازخواني انتقادي 
 ،همچنـين . كـرده اسـت   بسـياري تـالش  براي توصيف زبان فارسي از ديدگاهي نو  ،كتاب

نظـر   ا بهما ،مترجم كتاب نيز توانايي الزم را براي ترجمة چنين اثري از خود نشان داده است
منبـع   منزلـة  رسد اين كتاب، كتاب مناسبي براي آموزش دستور زبان فارسي نيست و بـه  مي

سبب سـردرگمي آنـان    ،ازهاي دانشجويان باشد و در موارديني گوي پاسختواند  نميدرسي 
دسـتور زبـان   . ه كننـد اسـتفاد  از آنمنبع فرعي  مثابة بهد نتوان ميدانشجويان البته  ؛شود نيز مي

كـه در آن بـه توصـيف    ) 1374(الـديني   ةمشكونوشتة مهدي  فارسي بر پاية نظرية گشتاري
اثـر   ساختمان دسـتوري زبـان فارسـي   توصيف  ؛شده استه جتوبخش نحوي زبان فارسي 

هاي  با سرفصل) 1384(نوشتة الزار  دستور زبان فارسي معاصرو ) 1372(باطني درضا ممح
 .تري دارند اين درس تناسب بيش

، اي تهراني است اساس گفتة نويسنده برگرفته از سبك محاوره كه بر ،هاي كتاب نيز مثال
نگاري و  حروفد دمتعاشكاالت . ارسي معيار باشدتواند نمونة جامع و مناسبي از زبان ف نمي
نشـان   ،بررسـي ايـن كتـاب   . اين كتاب استد دمجگر ضرورت ويرايش  الخط نيز بيان رسم
تـرين   اشـكال  كـم ) شناسـي  واج(تـرين و فصـل سـوم     پراشكال) نحو(دهد فصل اول آن  مي
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دهد كه  نشان مي را اشكاالتيها و  ارزيابي محتوايي اين كتاب نيز تناقض. اند هاي كتاب فصل
هرچند مترجم در . دوري نويسنده از فضاي زبان فارسي باشد علتها شايد به  بسياري از آن

شـود كـه    مواردي نيز ديـده مـي  ا ام، است به بعضي از اين اشكاالت اشاره كردهها  پانوشت
  .نيازمند بازخواني و بازنگري است

  
  نوشت پي
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