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 تاریخچۀ مختصر دستورنویسی در زبان فارسی

 2محمد محمدی ، 1محمدجواد مهدوی

 دانشگاه فردوسی مشهدزبان و ادبیات فارسی استادیار -1

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد-2

 چکیده

فظ بوده است. شاید نیاز به ح دیاریک سرزمین، همواره مدنظر دانشمندان و ادیبان آن مردم نگارش و تدوین دستور برای زبان 

ت آن زبان یفراگیری آن به خاطر رسیدن به مناصب دیوانی و اداری حکومت به دلیل وجود رسمهای بیگانه یا زبان از تأثیر زبان

ر مطالعه و بررسی تاریخیِ سیاهمیت ست خواندن و درست نوشتن بوده استتدوین قواعد دردالیل  در دستگاه، از مهمترین

اکستان، چین شبه قارۀ هند و پ درفارسی  گسترۀ نفوذ زبان ز چند منظر قابل توجه است. نخست،ادستورنویسی در زبان فارسی 

نگاه مردم جوامع دیگر به زبان و فرهنگ فارسی و اهتمام به فراگیری آن در  و دیگر، کند.هایی از اروپا را مشخص میو بخش

ود شاخص و در نوع خ انددر زبان فارسی بودهکه منشأ دستورنویسی ی آثار تا استدر این نوشتار سعی بر آن خور توجه است. 

موجد  و در داخل و خارج ایران برای اولین بار به تدوین قواعد زبان فارسی پرداخته آثار این د.شوند، معرفی گردمحسوب می

 ند.اشدهبرای زبان فارسی سنت دستورنویسی 

 : دستور، زبان فارسی، دستورنویسی. هاکلیدواژه
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 معنای لغوی واژۀ دستور

دهخدا، )مسند  صاحب و امیر وزیر، :جملهشده است. از آنهای لغت به معانی گوناگون تعبیر واژۀ دستور در فرهنگ

تقریباً تمام معانی واژۀ  بزرگ سخنفرهنگ در نهایت  ،(7711)معین،  برنامه وروش، پروانه ، مشاور فرمان،، (7711

اری، کای که برای کاری در نظر گرفته شده، روش و شیوۀ انجام دادن ، برنامهفرماندستور را نام برده که عبارتند از:  

و باالخره معنایی که امروزه بعد از شنیدن واژۀ دهنده، پیشوای مذهبی زرتشتیان، پزشک اجازه، وزیر، مشاور، اجازه

ها ملهها و جمهط کلدانش بررسی ساخت، نحوۀ کاربرد، و رواب"کند: به ذهن مبادرت می دیگر دستور بیش از هر چیز

 (7717انوری، )  "گویان یک زبانساختی سخنرفی و ژشناسی، دانش توصیف توانش زباندر یک زبان و در زبان

کنند. د که همگی از یک فرآیند حکایت میعالوه بر تعریف یاد شده، تعاریف دیگری نیز برای واژۀ دستور وجود دار

ها و ها، جملهبر ساختمان و کارکرد آواها، کلمهای از قواعد حاکم مجموعه ،زبان فارسی یا دستور زباندستور مانند: 

 (7711، سامعیاست. ) نیز چگونگی ترکیب و تعبیر آنها در یک زبان معین

رت که در زبان عربی وزن فَعلول وجود ندارد به صوبه اینالبته واژۀ دستور به زبان عربی نیز راه یافته است و با توجه 

 در آنان مستمری و سپاهیان نام گردیده و آوریجمع آن در کشور ضوابط و قوانین که دفتری رود.به کار می "دُستور"

  شده است. نوشته آن

ه : القاعدۀ یُعمَل بمقتضاها، الوزیر علی التشبیه بالقاعده ، اإلجازه، الدفتر الذی تُجمَع فیدُستور: ج دساتیر والکلمه فارسیهال

 (م7691أسماء الجند و أرزاقهم. ) ضوابطُه أو تُکتَب فیهقوانین الملک و 

 

 شناسیریشه

 صاحب معنی به بوده "وَر دَست" اصل در فرهنگ لغت دهخدا ریشۀ واژۀ دستور را به این شکل بیان کرده است که: در

: گوید اللغات غیاث صاحب. چاربالش یا دست صاحب. دارندهبه معنای  (ور)=  اور+  مسند معنی به دستو  ...مسند

 جهته ب .آید صاحب معنی به که «ور» لفظ از و باشد قدرت و مسند معنی به که« دست» لفظ از است مرکب لفظ این

 (7711دهخدا، ) .رنجور و گنجور در چنانکه کردند ساکن را واو ماقبل تخفیف

در اصل  dastwar. شده استتلفظ می dastwarبه صورت فارسی میانه در دستورتر باید گفت:  اما به طور دقیق

 . warو پسوند  dastمرکب است از 

اوستایی  dastvaبازماندۀ  dastور ، مزدور. بهره آمده مانند: ruو  warدر فارسی دری به صورتهای  warپسوند 

 «.آموزش»است به معنی 
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dastwar در فارسی دری عالوه بر معنی اصلی بر وزیر هم اطالق شده است. معنی وزیر  عنی فقیه و دانشمند بوده وبه م

و هم در  فارسی سبب شده که تصور کنند دستور به معنی صاحب مسند است و دست را جداگانه به معنی مسند هم در

 (7711)ابوالقاسمی،  اند.عربی به کار برده

 

 لفانؤپیشینه و رویکرد م

ند بعضی اوجود آمده در سطوح مختلف به نامهی مختلف مثل کتاب، مقاله و پایانهادستور در قالب شده با عنوانآثار تألیف

ث حروف تر مثل مقولۀ فعل و تحول آن و یا مبحاند و بعضی از آثار به مباحث جزئیبه صورت مستقل و کلی به دستور پرداخته

 اند.و کارکردهای آن پرداخته

و برخی در خارج از ایران، برخی به زبان فارسی و برخی به زبانهای عربی، ترکی، انگلیسی و اردو داخل در برخی از این آثار 

 اند. تألیف شده

 .اند از چند منظر درخور توجه استرویکرد کسانی که به بررسی پیشینۀ آثار دستوری زبان فارسی پرداخته

 (همایی؛ جالل الدین بندی تاریخی آثار: )دستور زبان فارسیطبقه -7

 (اصغر دادبه ؛تقسیم آثار دستوری به مستقل )به زبان فارسی و عربی( و غیر مستقل )ضمنی(: )تاریخ زبان فارسی -2

 (مهیار ؛ محمدفارسی زبان برای دستورنویسی پیشینۀ) بندی مفصل و جزئی:طبقه -7

دستورهایی که  ،ها در دست نیستای از آننشده و یا نسخهن نوشته برای دستور زبا اًهایی که مستقیمکتاببندی، در این طبقه

هایی که سالهر هند تألیف شده،ۀ که در شبه قارهایی دستور زبان ،حکومت عثمانیان در آسیای صغیر نوشته شده است ۀدر دور

ران و یدستورهایی که این اواخر، در ا تورهایی که در اروپا تألیف شده،دس ت،ه شده اسهای فارسی نوشتنامهلغت ۀدر مقدم

ثیر أتحتهایی که تآن دسته از دستور زبانو باالخره  ایرانیان و به زبان فارسی تألیف شده است ۀکشورهای همجوار به وسیل

 اندناس بودهشناسی آشنایی داشته و یا خود زبانشهای زبانها با مکتبلفان آنؤنوشته شده است و منوین شناسی نهای زبانظریه

 (فارسی زبان برای پیشینۀ دستورنویسی)مهیار،  ست.آوری گردیده اجمع

 وند.شمحسوب میاولین  ،اند و در نوع خوداما روش ما در این تحقیق ناظر به آثار دستوری است که به نوعی شاخص بوده

 آثاری که برای اولین بار برای تدوین دستور زبان فارسی در داخل ایران، شبه قارۀ هند و پاکستان، چین و آسیای صغیر و اروپا

 اند.نگاشته شده

  ند.اغییر نگرش در روش دستورنویسی گردیدهموجب تحول و ت های اخیرکه در دورۀ معاصر و سده آثار دستوری بررسی و نیز

 برای زبان فارسیپیدایش دستور 

همه پیشینۀ  اینبا که بوده است. حال آن ه.ق 1از قرن بعد  برای زبان فارسیدستور شروع نگارش های تاریخی طبق گزارش

ی چون آثار ارجمند توان تصور نمود کهآیا می ،باستان و میانه و چه در فارسی دریفارسی در  ، چهارسییات فدرخشان در ادب

واند بدون تها اثر دیگر آیا میتاریخ بیهقی و ده بازگردان تفسیر طبری، های منوچهری،اشعار رودکی، چکامهشاهنامۀ فردوسی، 

 مندی شکل گرفته باشد.وجود دستور مدون و قاعده
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منثور  این سخن درست است اما آنان آثار برخی اند. به نظرعران بزرگ ما دستور زبان نخواندهآیا باید بپذیریم که ادیبان و شا

ۀ توصیفی عاند و آموختن را با یادگیری دقیق و مو به موی قرآن کریم و زبان عربی یعنی مطالو منظوم فارسی را به دقت خوانده

 ( 7711آگاهی داده است. )وحیدیان، اند و همین مطالعۀ عمیق به آنان زبانو علمی زبان آغاز کرده

ه قواعد و دستور زبان وجود داشتبرای زبان فارسی در تمدن قدیم ایران  ها بر این نگرش استوارند که قطعاًاهو برخی دیدگ

اخبار آن از میان رفته و به دست فراموشی  -اعرابورود به ویژه پس از  -منتهی به علت چند قرن فترت فرهنگی در ایران 

 سپرده شده است. 

 وجهیت ایران مردم ملی فرهنگ عظمت به آنکهبی عرب فرمانروایان ایران به اسالم ورود از پساین دیدگاه معتقد است که 

 ماندنمی باقی بانز تکاملی سیر و رشد برای فرصت فضایی چنین در و کنند متعرب نیز را ایرانیان که شدند آن بر باشند داشته

 (7711)بانو صنیع،  .ریزدمی هم در آن هایپایه و شودمی دگرگونی دستخوش نیز آن پیشین قوانین و قواعد و

این  »بدیهی و روشن است و  زبان مادری برایشانکنند چرا که احساس نمی زبان مادریمردم نیازی به فراگیری قواعد اساساً 

طرۀ و فآموزند قواعد و ضوابط را هم طبعا قواعد برای اهل زبان فطری و طبیعی است چه از همان هنگام که زبان مادری را می

 ن اهمیتآموزند. از این جهت قواعد صرف و نحو و اشتقاق یک زبان برای اهل آن تازگی ندارد و چون تازگی ندارد بدامی

 (7711)همایی، « دهند.نمی

گیرد که زبان از محل اصلی خود به محلی دیگر نگارش قواعد و ضوابط زبان زمانی شکل می ،از طرفی به شهادت تاریخ و

ألیف و ایرانیان برای فراگیری این زبان به ت وقت گردیدبان عربی که با ورود اسالم به ایران زبان رسمی حکومت برود مثل ز

 پرداختند.قواعد و صرف و نحو عربی 

مند ایرانی سیبوبه به دست دانش الکتابترین و معتبرترین اثر در صرف و نحو زبان عربی یعنی اکنون شاهد آن هستیم که قدیمی

 زیسته است.که در قرن دوم هجری میتألیف شده  شیرازی

خان آرزو خطاب به حزین و در واقع خطاب به مردم الدین علیادیبان هند وقتی سراج جریان مجادله میان حزین الهیجی ودر 

 معلمان ما درکه درحالیاید ها( آموختهگوید: شما زبان فارسی را از پیرزنان )یعنی از مادران و مادربزرگفارسی زبان می

، بیان اند، گذشته از مفاخرهآموختن زبان و سپس ادب فارسی بزرگانی چون فردوسی و نظامی و مولوی و سعدی و حافظ بوده

ن ما را به خواندن متون ادب فارسی و تدویزبان فارسی که زبان مادریمان نبود، این معنا نیز هست که احساس نیاز به آموختن 

 (7761 )دادبه، ن شد.قواعد این زبان رهنمو

 نویسیاهمیت دستور

تی نوشتن به راسبرخورد میکنیم که: از این قبیل های دستوری در ذهن خود به سئواالتی گاهی هنگام مواجهه با انبوه کتاب

ای چه پایه و فلسفۀ تدوین دستور بر ؟چه مقدار به آن پایبندنداز دستور کنندگان استفاده ؟دستور برای زبان چه اهمیتی دارد

 ؟استوار گردیده است
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تدوین قواعد زبان برای هر قومی چند ثمرۀ مهم و نتیجۀ مسلم دارد. از جمله اینکه زبان و ادبیات او را از نفوذ و تسلط بیگانگان » 

ها و ملل و یشرفت سریع آن در کشورپدیگر اینکه وسیلۀ سهولت تعلیم و تعلم زبان و در نتیجه سبب رواج و  کند.حفظ می

 ( 7711)همایی،  «گردد.اقوام دیگر می

آموختن دستور هر زبان، آگاهی علمی به آن زبان است. این آگاهی منشأ بسیاری از عملکردهای درست زبانی است؛ از طرفی 

ه دهندۀ فکر و ذهن، آموزش درست زبانهای بیگانعملکردهایی از قبیل استفادۀ مناسب و منطقی از زبان به عنوان ابزار سازمان

 (7711دیان، آن استفاده کند. )وحی تواند ازشناسد بهتر میو توفیق در برقراری ارتباط گفتاری؛ مسلماً آن که زبان را بهتر می

دستور »انجامد. می انبفهم بهتر پیشینۀ ادبی زو به ویژه دستور تاریخی، به البته ذکر این نکته ضروری است که فراگیری دستور 

قدیم و دستور تاریخی برای فهم و تفسیر متون کهن بسیار سودمند است به طوری که بدون یادگیری قواعد ابدال و تخفیف و 

 (7767)فرشیدورد؛  «ماند.صرف و نحو قدیم بسیاری از آثار گذشته برای ما غیر قابل فهم باقی می

ا به نوعی نگاری رفرهنگنویسی و رابطۀ دستور»اند. ز منظر دیگری بررسی کردهلفان اهمیت دستورنویسی را ابرخی از مؤ

توان به رابطۀ علوم و فنون تشبیه کرد. در علم، نفس پژوهش مهم است و نتایج کاربردی حاصل از مطالعات علمی اهمیت می

ی به اهداف برای دستیاب ما فناوران صرفاًچندانی برای متخصصان علوم ندارد برای آنان هدف علم چیزی به جز خود علم نیست. ا

 یند.جوصان علوم نیز بهره میوردهای متخصّشوند و در این میان، البته از دستاردی خاصی وارد میدان عمل میعملی و کارب

 (7711زاده، )طبیب

له: رسد از آن جمنظر میها منطقی به که برخی از این مخالفت با وجود دالیل مذکور، دستورنویسی همچنان مخالفانی دارد

 کند.  خوانندگان را با سردرگمی مواجه میاست که  های مختلفبندی به یک اثر جامع و تعدد آثار دستوری با سلیقهنبود پای

به تیجه نآور و بیاند و فراگیری آن ماللکه بسیاری از قواعد دستوری در واقع کاربرد خود را در زبان از دست دادهدیگر آن

 . رسدمی نظر

تری نگارش رایانهگرفع کرده و به شکل واقعتا حدود زیادی البته باید گفت: نگارش دستور با رویکرد توصیفی این مشکل را 

    رویکرد توصیفی و تجویزی، دو نگرش متفاوت به دستورنویسی است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.  یافته است.

 تاریخچۀ دستورنویسی

 الدین محمد بن قیس رازی ه.ق(، شمس 416)فی معاییر اشعار العجم المعجم 

عجم به دست ما رسیده، المعجم فی معاییر اشعار ال ترین اثری که، قدیمیانددر میان آثاری که به دستور زبان فارسی پرداخته

 است.

به خاطر اصرار ارباب نظم و نثر در شهر مرو اقدام به  :کند کهمی خود بیان در دیباچۀ کتابالدین محمد بن قیس رازی شمس

د کند و بیشتر فصول و ابواب آن را در چند روز معدوتألیف اثرش با موضوع عروض و قافیه و فن نقد اشعار تازی و فارسی می

  (7771، مرتب گردانیده است.)شمس قیس

     .توان وی بر زبان فارسی و عربی اساز دانش و تسلط فرای، المعجم را تألیف نموده حاکی این که شمس قیس در مدت کوتاه
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ر ل دستوری نیز نکات مهمی را ذککه در ضمن این مباحث دربارۀ مسائ عروض، قافیه و نقدالشعر است المعجمموضوع کتاب 

مأخذ  تریندیمیبی اندازه در خور اهمیت است خاصه از این نظر که حالی ق"همایی واع حروف که به تعبیر کند مانند انمی

  (فارسی زبان برای پیشینۀ دستورنویسیهمایی، ) ".زبان فارسی است

 (؛ ابوحیان نحویه.ق 8 قرن منطق الخُرس فی لسان الفُرس )

واعد و متأسفانه نسخۀ این کتاب موجود نیست. ابوحیان در قمنطق الخرس در قواعد زبان فارسی است به زبان عربی نگاشته شده 

م بسیار . تألیفات او در نحو و صرف عربی هتألیف کرده است "زهو الملک فی نحو الترک" ی با عنوانهم کتاب نحو زبان ترکی

 (فارسی زبان برای پیشینۀ دستورنویسیهمایی، )است. 

الدین سیدجمال (؛، قرن هشتم ه.قحُلیۀ االنسان فی حَلبَۀ اللسان )در قواعد سه زبان عربی و ترکی و فارسی

 ابن مهنا

چون در این روزگار فراگرفتن زبان ترکی و فارسی برای مردم در مسافرت و یا برای جلب » مؤلف در مقدمه نوشته است 

  «منفعت و دفع ضرر و یا به جهت رسیدن به کمال الزم است به تألیف این کتاب پرداختم.

ت. در شامل پانزده فصل و بیست و هشت باب اسحلیه االنسان از سه بخش تشکیل شده است. قسم اول: دربارۀ زبان فارسی که 

سم سوم: دربارۀ قو  زمینۀ تصریف افعال، صفات متضاد و تفضیلی و انواع حروف سخن رانده است. قسم دوم: دربارۀ زبان ترکی

 (7717)بانو صنیع؛. زبان مغولی

 

 ، از احمد بن اسحاق قیسری )قرن نهم ه.ق( ه النفوستاج الرؤوس و غرّّّّ

شمرد که آلپ ارسالن پادشاه بر ه.ق 197از سال باید واقعی زبان فارسی و به تبع آن فرهنگ ایرانی را در آناتولی  آغاز نفوذ

 (7796حی، )ریا .مقتدر سلجوقی در جنگ مالزگرد، رومانوس دیوجانوس امپراتور روم شرقی را شکست داد

یف ه النفوس را به زبان فارسی تألاز اهالی قیساریه )قیصریه( روم است که کتاب تاج الرؤوس و غرّ احمد بن اسحاق قیسری

 تر که در لسان عربتر و مضبوطدر اصطالحات السنه تأمل نمود و قواعدی از آن خوب» گوید: کرد. وی در مقدمۀ کتاب می

افعال و حروف از آنچه به خاطر آمد از زبان فارسی به قلم آورده اند یافت و ... به وسع طاقت کلمه ای چند از اسماء و نهاده

 (7761دادبه، ) «تاج الرؤوس و غره النفوس وضع کرد.جریده ای موسوم به 

 ؛ محمد بن الحکیم الزّّینیمیّ الشّّندونی الصّینیه.ق( 11)قرن  منهاج الطلب

 یف شده است.تألو به زبان فارسی ترین دستور زبان فارسی است که توسط یک نفر چینی در حوزه چین منهاج الطلب ، کهن

: روز آمده است کتابت آن در پایان چنیناین کتاب به وسیلۀ محمد بن الحکیم الزّینیمیّ الشّندونی الصّینی نوشته شده و تاریخ 

 بویه. جمعه ماه اعظم رجب معظم سال هزار و هفتادم از هجرت ن

فارسی به بان زتاکنون هیچ کتاب مستقل دستور زبان فارسی به  ح کتاب منهاج الطلب،مصحّ، محمدجواد شریعتبه اعتقاد 

 تر باشد.ین کتاب قدیمیدست ما نرسیده که از ا



 

7 
 

سماء األباب  ،مقدمه و قسمت دوم شامل: صفتو  ، فعل و انواع آناسم قسمت اول شامل: کتاب منهاج الطلب بر دو قسم است:

ه و نس و اسم صفت، معرف: مبتدا و خبر، فاعل، متعلقات فعل، مضاف و مضاف الیه، توابع، اسم جهایکه خود شامل فصل)

   .یابدپایان می "خاتمه" با عنوان در بخش آخر. منهاج الطلب باب الحروف و باب االفعال( نکره، جمع و انواع اسم است

 دالصمد زنده طاهر ملتانی ؛ عبه.ق( 12)اوایل قرن اصول فارسی

یسته و نام وی زنخستین کسی که دستور زبان فارسی را به صورت مستقل نوشته حدود دو قرن قبل از میرزا حبیب اصفهانی می»

 (7712)پورجوادی،  «عبدالصمد زنده طاهر ملتانی، صاحب کتاب اصول فارسی است.

مقدمه و  دارای یک این اثراصول فارسی، اولین اثر دستوری در حوزۀ شبه قارۀ هند است که به زبان فارسی نوشته شده است. 

 هشت باب است:

 ؛باب چهارم: تعریف کلمات؛ باب سوم: وضع حروف تهجی؛ باب دوم: ابدال؛ باب یکم: در اسامی حروف هجا

در  –باب هشتم: در مسائل متفرقه )در بیان اضافه ؛ باب هفتم: انواع لغات؛ م: اسمباب شش؛ باب پنجم: فعلها و مشتقات از آنها

 (7712)پورجوادی،  .در اختصار کلمه( -در بیان جملۀ معترضه -لف و نشر

نخستین کسی که واژۀ دستور را در کتاب خویش آورده سنجر قزوینی است که کتاب وی نیز دستور سخن نام دارد و در سال 

 ( 7712، همانم چاپ شده است. ) 7116برابر با ه.ق  7269

  میرزا حبیب اصفهانی ه.ق(؛ 1038)و دبستان فارسی ه.ق(  1281)دستور سخن

انی بوده است. میرزا حبیب اصفهنخستین کسی که کلمۀ دستور را برای کتاب قواعد پارسی اختیار کرده  ،همایی عالمهبه نظر 

اعد اصول و قوبرای زبان فارسی د عرب قدم بیرون نهاده و قواعد فارسی را از عربی جدا ساخته و از دائرۀ ترجمه و تقلی یو

میرزا حبیب سالیان دراز در اسالمبول معلم زبان و ادبیات فارسی بوده و چون دور از وطن خود مستقلی ترتیب داده است. 

دبستان  یو برده احتیاج فارسی را به تدوین قواعد خوب احساس کرده است.سر میزیسته و در کشور غیر فارسی زبان بهمی

 (فارسی زبان برای پیشینۀ دستورنویسیهمایی، ) است.ن مدارس نوشته برای نوآموزان و شاگردارا فارسی 

رف تقسیم فعل و حروش دستورنویسان پیش از میرزا بر پایۀ صرف و نحو عربی استوار است که کلمه را به سه بخش، اسم و 

 ثر میرزا حبیب،اکند. ولی روش میرزا حبیب در نگارش دستور سخن بر پایۀ گرامر اروپایی به ویژه گرامر فرانسوی است. در می

 قسم تقسیم شده است.  6یا  71کلمه در زبان فارسی به 

  "دستور سخن"بحثی پیرامون عنوان 

ستین کسی نخ» گوید:میهمایی  نظرخالف بر ،نویسی در شبه قارهدستورخود با عنوان سیدجوادی در اثر دکتر سیدحسن حاج

ه.ق  7269که واژۀ دستور را در کتاب خویش آورده سنجر قزوینی است که کتاب وی نیز دستور سخن نام دارد و در سال 

 ( 7712)پورجوادی، « م چاپ شده است. 7116برابر با 

( در فارسی ادب و انزب فرهنگستان پیوستۀ عضو و تهران دانشگاه ۀاستاد بازنشستصادقی )توضیحی از آقای دکتر علی اشرف 

ال ر حدود صد و بیست و چند سمعنی وجود نداشته است. اولین با مجلۀ کتاب ماه ادبیات: این کلمه )دستور( در قدیم به این

 طورهمان اها آمد. اماین کلمه به مرور در کتابخودش را به عنوان دستور سخن نوشت، پیش که میرزا حبیب اصفهانی کتاب 
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ن کتابی است این کتاب اولی کردم، دستور سخن است یعنی چگونه سخن بگوییم. من تصور میعنوان این کتاببینیم که می

 م کهفروشی دیدگشتم. در یک کهنهآباد سابق )جمهوری اسالمی( میاهسالها پیش در خیابان ش که اسم آن دستور است؛

است. آن  ز آنتر الی آن کتاب نیست و کوچکت وتعدادی کتاب از هند آورده است. دیدم کتابی با عنوان دستور سخن هس

را باز کردم دیدم راجع به دستور زبان فارسی است. آن را خریداری کردم و خواندم. دیدم یک نفر ایرانی که اهل قزوین بوده 

نویسد می دستور سخن شود و کتابی با عنوانن می رود و در جنوب هند مستقر میهندوستااست به عتبات و مکه و از آن سو به 

 سال با کتاب دستور سخن میرزا حبیب فاصله دارد. یکی دو و 

ف طی سفر خود لشتراک صرف تصادف است یا این که مؤاشتراک عنوان با میرزا حبیب اصفهانی نیز باید گفت یا این ا دربارۀ

دانسته و نام کتاب خود را از آن اقتباس کرده است. آنچه مسلم است را شنیده بوده و موضوع آن را می ن کتاببه روم نام ای

 (. )اشرف صادقی، کتاب ماه ادبیاتشودبین مطالب این دو کتاب دیده نمی هیچگونه شباهتی

ص به سنجر الدین متخلکمال ا محمدتقیشناسی: دستور سخن )تألیف میرزنسخه"ای دیگر با عنوان علی اشرف صادقی در مقاله

کتاب سنجر  کند که تاریخ تألیفکند و اشاره میه.ق ذکر می 7216رزا حبیب را سال تاریخ چاپ دستور سخن می "ایرانی(

 (7717)اشرف صادقی،. ه.ق یعنی هفت سال پس از تألیف میرزا حبیب اصفهانی است 7269در سال قزوینی 

 . آثاری همچون: دستور دبیری اثر:با کاربرد واژۀ دستور به معنای قاعده، روش و اسلوب مواجهیم در طول تاریخ در هر حال ما

ه.ق و دستور اللغه  111؛ دستور الکاتب اثر: محمد بن هندوشاه 9و 1دبیران قرن  و نویسندگان از میهنی عبدالخالق بن محمد

 ه.ق. 1در قرن نطنزی  تألیف:

نیست ولی کاربرد آن به معنای قاعده و روش، مورد صرف و نحو فارسی  دستور، مقصود از واژۀکه در آثار مذکور با وجود آن

 نظر نویسندگان بوده است.

 

 خان قریبه.ق(؛ میرزا عبدالعظیم 1026ل از ارسی)قبدستور ف

عمل کرد. وی در سال ه.ق( در نگارش دستور به روش میرزا حبیب اصفهانی  7711خان قریب گرکانی )وفات: عبدالعظیم

ها در مؤسسات آموزشی تدریس ه.ش دورۀ دستور زبان فارسی را جهت تدریس در مدارس تدوین کرد. این کتاب سال 7211

گونه دانست: اسم، صفت، کنایه،  6در زبان فارسی را  . قریب کلمهشد و مبنای تألیف آثار دستوری بعد از خود قرار گرفت

 (7761)دادبه،  عدد، فعل، قید، حرف اضافه، حرف ربط، صوت.

 

 عالدین همایی، بدی؛ عبدالعظیم خان قریب، محمدتقی بهار، جالله.ق(1028)دستور زبان فارسی پنج استاد

 الزمان فروزانفر و رشید یاسمی

برای تدریس  7721در سال  . این اثرتر دنبال کرده استا به شکل مفصلاسلوب دستور قریب ردستور پنج استاد همان روش و 

 در مدارس توسط پنج نفر از اساتید بلندپایۀ زبان فارسی تألیف شد.
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  پور؛ عبدالرسول خیامه.ش( 1061) دستور زبان فارسی

معتقد است که  و داندشده است را سازگار با زبان فارسی نمیپور تألیفاتی که به منظور تدوین دستور زبان فارسی انجام خیام

 این آثار یا از صرف و نحو عربی تأثیر پذیرفته و یا از گرامرهای اروپایی اقتباس گردیده است.

یروی کرده پ از روش آدلونگ، دستورنویس آلمانی در نگارش دستور زبان داردکه در مقدمۀ کتاب بیان میالبته خود وی چنان

نظر د صرفاناز اصول و قواعدی که دیگران گفته و نوشته که باید دانداستوار می بر این پایهرا ست و اساس روش آدلونگ ا

    (7717پور، خیامکرد و توجه خود را تنها به خود زبان معطوف داشت. )

 رده است.ارائه ک تاریخ دستور زبانها و بندی زبانطبقهتوضیحات مفیدی دربارۀ ، پور در مقدمۀ دستور زبان فارسیخیام

 در تدوین آثار دستوری توصیفی بحثی پیرامون رویکرد تجویزی و

 وخواندن هایی را در اجازۀ به کارگیری قواعد و روشگونه که از نامش پیداست دستوری است که دستور تجویزی همان

 دهند که مردم باید چگونه حرفدستورهای تجویزی دستور می». در واقع  دهد تا از بروز خطا مصون بمانندمی به مردم نوشتن

ری را تجویز و وشکال دستپردازند. بعضی اَتوصیف کنند بلکه به امر و نهی میپردازند که ساختمان زبان را ن نمیبزنند به آ

 (7711نامیم.)باطنی؛ کنند به همین دلیل ما آنها را تجویزی میبعضی را تقبیح می

سی است. شناپیدایش علم زبان و موجب تحول عظیمی در نگرش به زبان گردیده به وجود آمده در صد سال اخیرای که پدیده

  .وسعی دارد چیستیِ زبان را دریابد پردازدشناسی به مطالعۀ روشمند زبان میزبان

قیق خود شناسی برای تحکه زبانای مواد اولیهکند. از روشهای تجربی علوم استفاده میزبان شناسی نوین در تحقیقات خود »

برای رفع نیازهای خود در  ای که مردم جامعه عمالًهای قابل مشاهده است یعنی زبان زندهدهد پدیدهمورد استفاده قرار می

 (7717برند. )باطنی؛ تکاپوی زندگی روزمره به کار می

گونه که هست و در میان مردم رواج دارد، توصیف زبان را آن شودمیتدوین شناسی توصیفی دستوری که با رویکرد زبان

خواهد ویس مینکه دستورنآنچنان که هست نه آنچناگویند چون واقعیتهای زبان را دستور توصیفی را توصیفی می» کند.می

ا حتی ی اسیشنهای زبانی مخالف زیباای از واقعیتها را به این دلیل که ممکن است مخالف سنتکند و پارهباشد توصیف می

رده رواج ککند. مثال امروزه فعل وصفی یا ماضی و مضارع مستمر چون در میان طبقه تحصیلمخالف منطق باشد کتمان نمی

  (7711)وحیدیان،  «زبان مخالف باشد. اگرچه با پیشینۀدارد درست است 

پرویز ناتل خانلری  تالش دکتربود که با نگارش آثار دستوری شناسی توصیفی، فصل جدیدی از با رویکرد زباندستورنویسی 

 آغاز گردید.

 ه.ش(؛ پرویز ناتل خانلری 1031) دستور زبان فارسی

ناتل شمسی و سالهای بعد از آن نقطۀ عطف دیگری در مطالعات دستوری در ایران است. مجموعۀ مقاالت پرویز  71دهۀ 

تر به زبان میتر و علای بر نگرشی تازهتوان مقدمهی او را میشناسی و نیز کتاب وزن شعر فارسخانلری در مباحث مختلف زبان

که در آغاز با همکاری مصطفی مقربی  ه.ش( 7719) «روش نو»دستور زبان فارسی جام به انتشار فارسی دانست. تأمالت او سران
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ش به صورت یک اثر مستقل دستوری ه. 7717ولی سپس در سال  دبیرستانها تألیف شده بود و مجتبی مینوی برای تدریس در

ر کند. او تبدهد و کار آموزش دستور را آسان ای به عناصر دستوریدر این کتاب کوشید تا آرایش تازهانتشار یافت. خانلری 

 (7711 کار تحلیل دستوری را از نحو و از ساختمان جمله آغاز کرد و در نهایت به ساختمان کلمه رسید.)سامعی؛

 محمدرضا باطنی ؛(ه.ش 1068 ) بان فارسیدستوری ز توصیف ساختمان

 روابط شده سعی پژوهش این در»گوید کتاب می ۀ. مؤلف در مقدمرسیدبه چاپ ه.ش  7711 اسفندماه این اثر نخستین بار در

 وردست اولین این … های معنایی خودداری شود.د و حتی المقدور از توسل به مالکزبان فارسی توصیف شو ساختمانی

کتاب  توصیفی که از ساختمان زبان فارسی در این .شودمی عرضه شناسیزبان نوین اسلوب با که است فارسی زبان ساختمانی

 (7711)باطنی،  «برای نوشتن دستورهای مختلف و برای منظورهای مختلف قرار گیرد.تواند مبنائی شود میعرضه می

 الدینیه.ش(؛ مهدی مشکوه 1044) دستور زبان فارسی بر پایۀ نظریۀ گشتاری

سازد گشتارهای دستوری نامیده ساخت و روساخت را مقدور میای که ارتباط بین دو سطح ژرففرآیندهای دستوری ویژه

 کند تا به روساخت تبدیل شود.ساخت جمله اعمال میتغییراتی را بر ژرف گشتارشود. می

یح داده دستور زبان گشتاری توضهای بنیادی نظریۀ خش اول برخی شالودهاین کتاب در سه بخش تنظیم گردیده است. در ب

ساخت جمله ارائه گردیده است. سرانجام در بخش سوم روساخت های نحوی زایا و نیز ژرفشده است. در بخش دوم، قاعده

 (7716الدینی، )مشکوه های آن در زبان فارسی بررسی و توصیف شده است.جمله و سازه

 هزاد؛ امید طبیبه.ش( 1013) های خودگردان در دستور وابستگیزبان فارسی بر اساس نظریۀ گروهدستور 

ی از این یک . به وجود آمد زبان فارسی رویکردهای متفاوتی در نگارش دستور شناسی جدید در ایران،یدایش زبانبعد از پ

ای خودگردان هر زبان فارسی بر اساس نظریۀ گروهدستو"زاده با عنوان ی است که امید طبیبدستور زبانرویکردهای متفاوت 

 . تألیف کرده است "در دستور وابستگی

ند و ر مباحثی همچون تجزیۀ جمله، تحلیل مسکرد حاکم بر دستور سنتی و زایشی دروی : رویکرد ما بازاده معتقد استطبیب

مله دستورهای دیگر نخستین گام در تحلیل نحوی ج دارد. در دستورهای سنتی و زایشی و بسیاریتفاوت تحلیل افعال وجهی 

عبارت است از تجزیۀ جمله به دو گروه اسمی )نهاد( و فعلی )گزاره(. این شیوۀ تحلیل که همواره از کل به جزء حرکت می 

هر سازۀ  که ماما ما در این کتاب بر اساس نظریۀ وابستگی معتقدی .های دستوری استرویکرد غالب در بسیاری از نظریه کند

ین روابط از این رو وظیفۀ زبان شناس شناسایی هم گیرد.وابسته شکل می ای بین یک هسته و صفر تا چندنحوی بر اساس رابطه

مله و انواع ی فعل مرکزی جست. پس در کتاب حاضر تحلیل جمله از شناسایی هستۀ آن یعنا وابستگی و شرح و تفسیر آنها

هایش تا شناسایی آخرین عناصر تحلیل نحوی یعنی ها به هسته و وابستهاین روش تحلیل سازهشود و های آن آغاز میوابسته

که  و زایشی این بوده است نویسان سنتیتفاوت دیگر من با روش دستور یابد.و روابط میان آنها ادامه میواحدهای واژگانی 

 ای برساختۀ خودم.هانی استوار کنم و نه فقط بر مثالی واقعی زبهاماماً بر شواهد برگرفته از پیکرههای خود را تام تحلیلکوشیده

 (7761)طبیب زاده،
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( زبانی جای چندانی contextمسائل مربوط به بافت ) ( است، یعنی اوالformalistًگرا )دستور وابستگی دستوری صورت

 بزرگتر از جمله مانندپردازد و واحدهای دهندۀ آن میجمله و اجزاء تشکیل فقط به بررسی های آن ندارد ثانیاًدر تحلیل

را حتی المقدور وارد  ( چون تکواژlexical unitتر از کلمه یا واحد واژگانی )واحدهای کوچک (، وtextپاراگراف و متن)

از اده که بتوان با استف داندی دستوری را در یک زبان معتبر میهافقط آن دسته از نقش کند و ثالثاًود نمیهای خبررسی

 ()همان. آنها را در صورت زبان نشان داد به اصطالحوجودشان را اثبات کرد های صوری تحلیل
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