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 نقد و بررسی کتاب

 های خودگردان در دستور وابستگیی گروهزبان فارسی بر اساس نظریهدستور 

 زادهدکتر امید طبیبتألیف 

  
  1محمدجواد مهدوی

 2سید محسن حسینی وردنجانی

  

 چکیده
های ایه نظریه گروهزاده رویکردی نو به دستور زبان فارسی دارد. این کتاب بر پکتاب دستور زبان فارسی دکتر امید طبیب

های آن کننده روابط هسته و وابستهدستور وابستگی که بررسینظریه  خودگردان در دستور وابستگی شکل گرفته است.
. این نظریه، هر گروه نحوی را به یک کشور فدراتیو فرانسوی عرضه شد «یرلوسین تنی» ر از سوینخستین با است،

ها با هم هسته تنها بر روابط میان وابسته کند. بنابراین، هرگردان تشبیه میالت خودای متشکل از یک حکومت مرکزی و چند
شده با استفاده از این  کتاب یاد ندارد.های خود با وابستهو با خودش نظارت دارد و تأثیر چندانی بر روابط درونی وابسته 

های نحوی با توجه به پنج نوع و بررسی تمام گروهمند بودن کتاب نظریه، تنها به بررسی نحو زبان پرداخته است. نظام
مقاله حاضر کوشیده است ضمن توجه به نقاط قوت کتاب، ابهامات یا اشکالاتی را  عنصر نحوی از جمله نقاط قوت آن است.

استفاده  ها بتوان در فرایند آموزش از آن بهتره است، مطرح سازد تا با اصلاح آننظر رسید به که در حین تدریس این کتاب
 .شده است از متن انجام استفاده از شواهد برگرفته بررسی اشکالات با لازم به ذکر است .نمود

 

 .های خودگردان، دستور وابستگیهزاده، گرودستور زبان فارسی، امید طبیب ها:کلیدواژه
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 درآمدپیش 
د که تحسین کرمنتشر  رفیت فعلظصورت کوچکی از کتاب حاضر را به نام  1831در سال  زادهدکتر طبیب

لف سبب بسط و تکمیل کتاب ؤو پشتکار مو دانشجویان جمع زیادی را بر انگیخت. اقبال عمومی استادان 
نویسی ساختاری است بر پایه  و پدید آمدن کتاب حاضر شد. این کتاب که رویکردی نو در دستور ظرفیت فعل

 استوار است. «وابستگی در دستور های خودگردانگروه»ای به نام نظریه
 ةکنندبررسی کرد. این نظریهفرانسوی عرضه  «لوسین تنی یر» دستور وابستگی را نخستین بارنظریه 

 توان بههای خودگردان میها را در نظریه گروهروابط هسته و وابسته هایش است.روابط میان هسته و وابسته
 که هر ایالتیعنی در عین این ؛تشبیه کرد دگردانفدراتیو مرکزی با چندین ایالت خو روابط یک حکومت

 ندارد. ینقش آنحکومت مرکزی در تعیین قوانین داخلی ، شودای از حکومت مرکزی محسوب میزیرمجموعه
. این بررسی بر اساس پردازدمیذکر شده ة بر اساس نظرینحو زبان  بررسی فقط بهزاده دکتر طبیبکتاب 

نهایت فقط از  در های داخل آن،. هر ساخت نحوی، چه جمله و چه گروه1 گیرد:دو فرض اصلی انجام می
یک تا چند  صفر تا چهار وابسته )شاملة به علاو یک هسته، که  عبارتند از:شود تشکیل میعنصر  پنج نوع

. روابط نحوی در درون هر ساخت صرفاً از 2(؛ و افزوده عام ،متمم اجباری، متمم اختیاری، افزوده خاص
 .شودق شرح روابط وابستگی در میان همین پنج عنصر نمایش داده میطری

 

 پژوهشة پیشین
های خودگردان گروهة معرفی و نقد کتاب دستور زبان فارسی، بر اساس نظری»یک مقاله با عنوان  تنها تاکنون

شده است که زاده منتشر کتاب دستور دکتر طبیبة دربار مهنداثر محمد راسخ (1831) «در دستور وابستگی
-اما پژوهش پیشها تا پرداختن به اشکالات و کاستی پردازدبیشتر به معرفی این کتاب و برخی پیشنهادها می

 تدریس این کتاب به نظر رسیده که در حین ییهاو کاستیها رو سعی نموده، بیشتر به برخی اشکالات، ابهام
در این زمینه ی، این اثر که به حق جزو بهترین آثار های بعدها در چاپبپردازد تا با برطرف نمودن آن است

  تر گردد.خود نزدیکاست به کمال 

 

 درآمد
فصل به بحث و بررسی عناصر نحوی  13فصل دارد که در طول  13مجموعاً  زاده،دستور دکتر طبیبکتاب 

تجزیه و تحلیل کرده  معاصر ایرانی راة نویسند 12از آثار  جمله 222، 13در فصل آخر، یعنی فصل  پرداخته و
 است.

لیف مناسب است أتة شیوآن و  مندروشة نظری برخی از محاسن این کتاب که در مجموع، برآمده از
 :عبارتند از
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 و فاصله گرفتن از شیوه سنتی تجزیه جمله به دو بخش نهاد و  مند و روشمند بودن مباحث کتابنظام
 ها؛بط هسته با وابستههای نحوی بر اساس رواو بررسی تمام ساختگزاره 

 طلاحاتی که آشنایی بیشتر مخاطب با تعاریف و اص منظوربهلی رار توصیفی تعاریف و اصطلاحات اصتک
 رسند؛می نظرجدید به

  ؛مباحث روشن شدنها برای مثال ها واستفاده کافی از شاهد 

  ؛های کتابفصل چگونه خواندنراهنمایی کردن خواننده در 

 بندی و بحث متمم ندمان ل جدیدیسنتی و زایشی و طرح مسابهامات دستورهای پرداختن به برخی ا
 ؛تأکید همراه« رای»

 ؛مراجعه و استفاده بیشتر خواننده برایبا مباحث در پایان هر فصل  مرتبط معرفی منابع 

 ل مطرح ئر مخاطب با مساتشریحی جهت فراگیری و آشنایی بیشت های بعضاًها و پاسخطرح پرسش
 هر فصل؛ شده در

 ویژه دانشجویان، است.حق راهنمای خوبی برای خوانندگان، بهکه به توصیفیة نامداشتن واژه 

 

 شکالاتا
 .شوندتقسیم می ویرایشی -و اشکالات تایپی محتواییاشکالات به دو بخش عمده اشکالات 

 محتوایی:( اشکالات الف

  سنتی نظیر فاعل و تی کاملاًاصطلاحااستفاده از اصطلاحات جدیدی همچون متمم مستقیم در کنار 

 رایج در بسیاری هایبا همان عنوان ،تمیز و مسند ،های فعل، فاعلبندی متمموقتی در تقسیم : و ... تمیز
 مفعول با همان ماهیت قبلی آن دربرای نقش  «م مستقیمممت»پیشین آورده شده، آوردن عنوان  دستورهای

 .دهدانجام نمی دیگری تر کند کارآموزشی را دیریابدستورهای پیشین جز اینکه این متن 

 چند عنصر و اختصارات ناقص بودن و گاهی یکسان بودن علایم: 

  علامت متمم اجباری و اختیاری نیامده و (2 و 1)ص  «، اختصارات و علایماصطلاحات»در بخش 
 .هسته و گروه دارای اختصار یکسان هستند سه عنصر متمم اجباری،

 توان خلاف آن را ای که میگونهبهبودن راهکارهای تشخیص فعل مرکب ی نکامل و قطع

که با فعل مرکب دانسته شده در حالی 182صفحه  11در  مثال  که «نفس کشیدن»فعل  :مانند ؛اثبات کرد
را به کلمه « چند تا» عدد مبهم توانمی و بعد( 31)ص که در ذیل بحث فعل مرکب آمده توجه به معیارهایی

مرکب  ،های خود کتاب این فعلبر اساس معیار ،با این حساب .که نقش همراه دارد اضافه نمود« فسن»
 .نیست

 ده اثر  با وجود آنکه پیکره زبانی کتاب، هادر مثالیا نزدیک به گفتار  استفاده از زبان گفتار
 .121 های صفحهپرسش ( مانند: برخی13)ر.ک: فصل  نوشته شده به زبان فارسی معیار است
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  اسم »کتاب تحت عنوان  283در صفحه  :601در صفحه عنوان نشانه معرفگی به« را»معرفی

بتواند هم با « را»و ... وقتی « اشینی را راندم»، «کتابی را خریدم»چنین جملاتی آمده است:  «مشخص نکره

 دانست.  توان آن را نشانه معرفگیکار رود و هم با اسم نکره مشخص، دیگر نمیاسم معرفه به

 که  113: مبحث قید مقدار در صفحه مانند ؛های نحویدرست برخی از نقشاتشخیص ن
زیادی  آنقدر یا»یلی از افعال کاربرد دارند مثل چون با خ ،افزوده عام هستند« آنقدر و زیادی»قیدهایی چون 

نوان افزوده خاص ذکر سمت به عدر این ق کهدر حالی...« غذا نخور و  ،راه نرو، درس نخوان، ایراد نگیر
    .اندشده
  عنوان مثال باید قید زمان و مکان هم در این تقسیمات در به: عامکامل نبودن تقسیمات افزوده

  شد.می اضافه 113صفحه 
 31در صفحه  مثلاً تناقض است؛ات متن مهایی که با تعاریف و توضیحاستفاده از برخی مثال 

طلب نقض مزیر این  مثال که بادر حالی است؛افعال مرکب جدا نشدنی زمره  از «آزار دادن»گفته شده که 
 .«دادند زیادیآنها علی را آزارِ » شود:می

غیر « از میهنمان را داریم ما وظیفه دفاع»جمله  ،پ( -بندی، در مثال )دودر مبحث متمم 112 صفحهدر 
 که این جمله دستوری است.در حالیشده، دستوری در نظر گرفته 

که سه در حالی ،دو ظرفیتی تشخیص داده شده« با کسی رفتار کردن»، فعل 12شماره  143 صفحهدر 
 .رفتار کردن ]مؤدبانه[ یعنی با کسی ظرفیتی است

گروه ، «نی دور از بغداد، در هندوستان گذرانیدیمسعود سعد عمر خود را در سرزم» در مثال 113صفحه در 
رسد باید آن را افزوده نظر میکه بهافزوده عام تلقی شده، در حالی« در سرزمینی دور از بغداد، در هندوستان»

  .خاص دانست، چون فعل گذرانید در این کاربرد به آن نیاز دارد
غیر « ها عادت داده شده بودیمبه سختی ما»، جمله «پ»مثال سه پایان صفحه شماره  164صفحه در 

ها سربازی به سختی ما در دوران»رسد؛ مانند این جمله: نظر میبه که دستوریتوری تلقی شده در حالیدس
 «.عادت داده شده بودیم

 در  و نادیده گرفتن موارد نقض: نداکننده مدعای مؤلف بودههایی که تأییداستفاده از مثال
ی تلق خاصافزوده « با میل»کلمه « حویل دادکتاب را با میل به من ت علی دیروز»در مثال  18 و 12 صفحات

ین افزوده با هر استفاده شده تا دلیلی باشد بر اینکه ا« خانه با میل آتش گرفت»شده و برای اثبات آن از مثال 
 او با میل»: ؛ ماننددکار بری دیگر بههاری از فعلتوان با بسیاکه این افزوده را میدر حالی ،رودکار نمیفعلی به

 صحبت کرد  /نگاه کرد /فروخت /خندید /کار کرد /دعوت کرد /درس خواند /خرید کرد /رفت راه
 ....«و 
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( و صفت اشاره : چه و عجبمثلاًتعجبی ) ها همچنین با صفاتسور: »عنوان شده 213یا در ابتدای صفحه 
 حالی در این .«دمیاکثر هر آ»و به این مثال استدلال شده: « شوند( در موقعیت دوم همراه نمیهرمبهم )

 .و درست هم هست« هر شهری بیشتر»توان گفت: است که می
 در این قسمت صورت صحیح عبارات داخل قلاب بیان شده است. :ویرایشی -تایپی ات ( اشکالب
  14صفحه 

 د.ندو پایانه نیاز داربه ، ها، در مورد متمم، تمام نمودارهاجز نمودار اول

   44صفحه  

 همین سؤال هم پاسخ« ت»سؤال یک، جمله متفاوتی توضیح داده شده و قسمت  «پ»در پاسخ قسمت 
  .داده نشده است

 12صفحه 
 از فعل است. [پیش] پسبلافاصله  نشان متمم مستقیم معمولاًمحل بی

  11صفحه 
 .«نیستم [موافق] موفقبا شما  ابدا» :مثال چ

  66صفحه 
 نه نیاز دارد.دو پایابه های خاص، نمودار دوم، در مورد افزوده

  ت -چهار»مثال ، 62صفحه:»  

   صحیح بود. [شود کنند در این جمله باید حذف] کنندزدگان ظر سازمان ملل درباره کمک به سیلن»

 ب -دو»مثال  ،33صفحه»: 
  «علی آمد» که باید به این صورت اصلاح شود:« علی پایین آمد»
فعل بسیط هم باید به این + ایمم حرف اضافهجمله قبل از مثال یک ذیل مبحث متدر همین صفحه، و 

را از این دو فعل جدا کنیم، تغییری در معنای فعل « به( پایین»)و « به( عقب»)شکل اصلاح شود: اگر گروه 
 .شودحاصل نمی« آمدن»و « رفتن»

 126صفحه 
ه فعل باید بیرون قلاب باشد چون همرا« یاد»و « تحویل» ،«الف -دو»و  «الف -یک»های مثالدر 

 مرکب است.

  113صفحه 
 .«قیدهای مطابقت هستند [زمره]  رمرهاز »در ذیل قید مطابقت: 

  123صفحه  

 افزوده عام در نظر «برای خرید دستگاه و برای کشیدن سیگار»های گروه «14و  18»در سؤالات شماره 
 .شده استاصلاح  142 ه در صفحهکچنانکه افزوده خاص هستند آندر حالی اند،گرفته شده
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  123صفحه 

 «[بشورند ]بشویند دادم ماشین را حسابی» 22در شماره 

  186صفحه 
است. « حرف بزنم» و «مببینی» ،«بیاید»موضوع بحث  «ب -سه» و «ب -دو» ،«ب -یک» هایمثالدر 

بخش  های این. در دیگر مثالشوند (بُلدبرجسته )باید  هااین «باید»و  «جا دارد» ،«است»در نتیجه به جای 
 است. هم همین اشکال تکرار شده

 141صفحه 

ها در که در بخش پرسشرا هایی جملهة دهندعناصر تشکیل» :است آمدهال ؤساین در پایان فصل پنجم، 
در را و روابط وابستگی  کنیدم و نمادهای هر عنصر مشخص یآمده، با استفاده از علا [فصل چهار] فصل پیش

یعنی  یست؛برابر ن ی فصل پیشهاپرسش تعداد ها، تعداد جملات بات پاسخاما در قسم «.هیدآنها نمایش د
عدد از جملات این  26که در فصل پنجم تنها عدد است، در حالی 88شمار جملات پرسش اول فصل چهارم 

 پرسش بررسی شده است.

  142صفحه  

که در حالی ،نه فاعل استنشا ظاهراً ای وجود دارد کهآغازه« تشریف دارند»در فعل  12در پاسخ شماره 
 .است، لذا این آغازه باید حذف شود« حضرت آقا»فاعل اسم ظاهر یعنی 

  112صفحه 

 «||مس،|| [فا] ف ||» یک(   :در پایان صفحه 

  164صفحه 
 جا شود.جابه بین این دو مثالباید های داخل پرانتز، ، نوشته«ب و پ یک» مثال

  166صفحه 
لف و نشر باید در این جمله مرتب «. دو اصطلاح سببی و ضد سببی استفاده...اصطلاحات لازم و متعدی از »

 صورت اصلاح شود: است. یعنی بدین یباشد زیرا متن آموزش
 «اصطلاحات لازم و متعدی از دو اصطلاح ضد سببی و سببی...»

  136صفحه 
 مفردل شخص و او [مفرد] جمعفاعل در سه مثال فوق به ترتیب سوم شخص مفرد، اول شخص »... 

 «است... [جمع]

  224صفحه 
 د که جنسش از چوب است.رعلی میز دا الف.
 *علی عقیده داد که صلح در راه است. ب.
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که نشانگر  (*) علامت در نتیجه جای ،تغیر دستوری اس« الف»دستوری و « ب»ها مثال در این مثال
 .شود جاباید جابه دستوری بودن استغیر

  216صفحه  

های کلی و سور [گروهی]بسیط از نوع  وجودی غالباً رسد که سورهاینظر مینین بهچ: »وسط صفحه
 . «هستند [بسیط]گروهی از نوع  غالباً

  224صفحه 
دیوان  13)قطعه شماره  دوم شعر رودکی است مصرع« که به روز تو آرزومندند بسا کسا» «:ب»مثال 

در غیر این  و «آرزومند است»باید فعل آن بدل شود به  ختار شعر استابه س پایبند بودنبر که اگر بنا (رودکی
 .برقرار گردد مطابقت فعل و فاعل از نظر شمار، بینتا  آورده شود «کسان» ،«کسا»باید به جای  ،صورت

  284صفحه  

، یعنی نکره را در موقعیت اصلی خودش «ی-»توان شود که در اینجا دیگر نمی توجه»در وسط صفحه: 
 .« ه یا همان مضاف نگاه داشتاز هست [پس]پیش 

  248صفحه  

 «نان» آن، یعنیة شود، هستجمع بسته می« گرفتن نان»وقتی گروه مصدری »ابتدای صفحه آمده: در 
دانسته « گرفتن»اسم « گرفتن نان»هسته گروه مصدری  242که در صفحه در حالی «شود.جمع بسته می

 شده است.

  812صفحه  

 های ت و د(.ر تکرار شده )در شمارهدوبا« که»ساز قید وابسته

  811صفحه 

ساز از زمره قیدهای وابسته« ]و گر نه[ که، مگر نه با وجود اینکه، تا آنجا» قیدهایی مانند»در پایان صفحه 
 .از قلم افتاده است« پیوسته»که کلمه « ]+ پیوسته[ هستندمرکب 

 

 گیرینتیجه
اشکالات  گروهزیر زاده در دودر کتاب دستور دکتر طبیب مشکلات موجود به برخیاین جستار با پرداختن 

نویسی در های دستورتجربهترین سعی نمود که در راه بهبود این اثر که از موفقمحتوایی و تایپی/ ویرایشی 
این کتاب های بعدی توسط مؤلف محترم زبان فارسی است قدمی بردارد تا ضمن رفع و اصلاح آنها در چاپ

 تر شود.آل خود نزدیکبه جایگاه ایده
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