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چکيده
جمله و ساختار آن ،مفصّلترين ،پربحثترين و جذّابترين موضوع نحوي در دستور زبان است .از نظر سااختار ،جملاه ياا
ساده است يا مركّب .دربارۀ جملۀ ساده چندان اختالف و پيچيدگي وجود ندارد اما در بررسي جملۀ مركب ،هم كمتر تحقيق
شده و هم جاي بحث و اختالف بيشاتري وجاود داردز زيارا در برخاي از دساتورها بادون د ّات در م ياار تركياب ،هماۀ
جملههايي را كه با حروف ربط به هم وصل و عطف شدهاند ،جملۀ مركب شامردهاناد .در ايان پاهوهب باا بررساي د ياق
جملههايي كه مركب شمرده شدهاند و بيان م يارهاي جملۀ مركب ،به اشتباه برخي از دستورها اشاره شده و براي اوّلاين باار
در پهوهشي مفصّل الگوهاي ساختاري جملههاي مركب با توجه به كاربرد زمان اف ال م رفي گرديده است .سؤال اصالي در
اين تحقيق اين است كه چه نوع جملهاي را ميتوانيم مركب بشماريم و الگوي ساختاري آن چگونه است؟ در كنار پاسخ باه
اين پرسب به چگونگي ت ريف آن در ديادگاههاي زباان شناساي و دساتورهاي فارساي و برخاي ويهگيهااي جملاۀ مركاب
پرداختهايم .در بررسي جملههاي امروزي زبان فارسي و برخي جملههاي زبان متون گذشته كاه مانناد جملاههااي اماروزين
هستند 391 ،الگو براي ساخت جملۀ مركب ،استخراج و م رفي شده است كه به سابب فراواناي و تناوع الگاوي سااخت و
كاربرد زمان اف ال اين جملهها ،آن را شناور ناميدهايم .نتيجۀ پهوهب نشان ميدهد كه زبان فارسي در سااخت جملاه باويهه
جملۀ مركب ،امكانات فراوان و در نحوۀ بيان پيام و خبر ،ان طاف ،گستردگي ،آزادي عمل و تنوع كم نظيري دارد.
كليدواژهها :دستور زبان ،جمله ،جملۀ مركّب ،الگوي شناور ،ساختار ،حروف ربط
مقدمه
مهمترين مبحث نحوي در دستور زبان موضوع جمله است .جمله بزرگترين و كاملترين واحد نحوي زبان است .م موالً ما مقصود
و پيام خود را با جمله انتقال ميدهيم و در وا ع كار ارتباطي زبان با جمله صورت ميگيرد.
جمله از ديدگاههاي گوناگون تقسيمبندي ميشود :از نظر م ني ،خبري و انشايي ،باف ل و بيف ل بودن و ساختار.
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از نظر ساختار ،جمله يا ساده است يا مركب .جملۀ ساده جملهاي با م ناي كامل است كه يك ف ل دارد .بايد توجه كرد كه
جمله ،واحدي كامل و با م ناست و پس از آن ميتوان درنگ كرد .پس در اينجا واحدهايي از سخن را كه يك ف ل دارند ولي
م ناي كامل ندارند و نميتوان پس از آن سكوت يا درنگ كرد جمله نميشماريمز چون وابسته به جملهاي ديگر هستند تا تكميل
بشوند و جملهاي كامل را برسانند .اينها جمله واره هستند .چنين جملهوارههايي در دل جملههاي مركب هستند و پايه و پيرو
ميسازند .جملۀ مركب گسترده ترين موضوع در مباحث دستوري است كه به انواع آن وچگونگي ساختار متنوع آن ،كمتر پرداخته
شده است .با توجه به چگونگي ساخت جملۀ مركب ،گستردهترين امكانات زباني را در اين نوع از جمله ميبينيم .اساساً مبحث
تركيب در زبان فارسي چه در سطح واژهها و تركيبها و چه در سطح جملهها بسيار ف ال و نامحدود است .جملههاي ساده در
ت دادي م ين و كمتر از سي الگو ساخته ميشوند ولي جملههاي مركب با توجه به م ني ،نوع كاربرد زماني ف لها ،نوع وجه ف لها
و م يارهايي از اين دست بسيار متنوع ،پركاربرد ،با اهداف بالغي گوناگون و بيان كنندۀ درت تركيبي زبان فارسي است .در اين
مقاله به بررسي جمله مركب ميپردازيم و در آن ،ديدگاههاي برخي از زبانشناسان و دستورنويسان را كه بيشتر با ديدگاههاي
زبانشناسي به جمله مركب پرداختهاند ،م يارهاي تركيب ،الگوي جمله هاي مركب در زبان فارسي و سرانجام نتايج آن را ذكر
ميكنيم.
هدف و ضرورت تحقيق
در اين تحقيق با بررسي و ارزيابي آراء دستوريان فارسي بويهه آنان كه با ديدگاههاي زبانشناسي ،دستور نوشتهاند و نقد آنها به
م يارهايي براي شناخت و ساخت جمله مركب ميرسيم و نيز با ارائه الگوهاي جمله مركب ،توانايي وامكانات فراوان و
شگفتانگيز زبان فارسي رادر جملهسازي نشان ميدهيم .شناخت اين واحد دستوري و نحوي و نيز برطرف كردن اشتباهي كه در
تقسيمبندي جملۀ مركب در برخي از دستورها وجود دارد ،همچنين گسترش دانب دستور و زبانشناسي و نگاه تخصصي به تك
تك موضوعات دستور ضرورت تحقيق را نشان ميدهد.
پيشينه تحقيق
دربارۀ جملههاي ساده بيشتر دستورنويسان بحث كرده و انواع آن را از نظر م نا و گاهي از نظر اجزاي اصلي سازنده م رفي
كردهاند .بويهه شادروان فرشيدورد در كتاب «جمله و تحوّل آن در زبان فارسي» به تفصيل در بارۀ جمله بسيط و انواع آن بحث
كرده است .امّا در باره جملۀ مركب ،ساختمان ،انواع و الگوهاي آن كمتر تحقيق شده است .در كتابهاي دستور خانلري ،شري ت،
مشكوةالديني ،باطني و چند دستورآموزشي مقداري در اينباره بحث شده و ت دادي اندك از جملههاي مركب ارائه و

فرشيدورد،
رابطۀ بين جملۀ پايه و پيرو و ارزش جملهواره پيرو بيان شده است .در اين كتابها در مبحث جملههاي شرطي وض يّت پايه و پيرو
بيان شده و به ديگر مباحث و وض يتهاي جمله مركب اشارهاي نشده است .شايد بتوان بهترين و مفصّلترين پهوهب را در
اينباره از ژيلبر الزار زبانشناس و ايرانشناس فرانسوي دانست كه در كتاب خود ي ني دستور زبان فارسي م اصر كه در سال
 3998ميالدي در فرانسه و به زبان فرانسوي چاپ شده ،در بخب نحو و بررسي جملههاي ساده و مركب به تفصيل ،جملۀ مركب
را بررسي كرده است .ايشان نيز برخي از الگوهاي جملۀ مركب را بيشتر از نظر م ني و با توجه به حروف ربط بررسي و م رفي
كرده است .در ت دادي اندك از مقاالت نيز بيشتر ،استادان و صاحب نظران زبانشناس به اين موضوع پرداختهاند .در اين تحقيق با
ارج گذاشتن به سابقه ،مقام علمي و زحمت استادان و نويسندگان دستور در گذشته و حال ،براي نخستين بار پهوهشي مفصّل در
بارۀ جمله هاي مركب و الگوهاي ساختاري آن انجام شده كه حاصل آن تقديم ميشود.
جملۀ مركب

))complex sentence

در ت ريف جملۀ مركب ،دستور نويسان ،هم ديدگاههاي مشترك و هم آراء متفاوت دارندز امّا همگي بر اين متّفقند كه جملۀ
مركب آن است كه بيب از يك ف ل دارد .علت تفاوت در ت ريفها ،تفاوت در م يار تركيب است .به نظر ميرسد كه برخي از
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دستور نويسان گذشته و حتّي كنوني م يار د يقي براي تركيب ندارند يا نميشناسند .برخي تجميع يا عطف را با تركيب يكسان
ميپندارندز ي ني جمع شدن يا عطف دو يا چند جمله را تركيب ميدانند .پيب از آنكه م يار م يّني را براي تركيب در جملههاي
مركب م رفي كنيم ،چند ت ريف يا ديدگاه را از چند كتاب دستوري با ديدگاههاي زبانشناسي مانند ساختارگرايي يا گشتاري و
نيز نگاهي به اين موضوع در چند مقاله و نيز چند دستور زبان فارسي كه در سالهاي گذشته و اكنون كاربرد بيشتري داشته يا
دارند ،بررسي ميكنيم.
الف -ديدگاههاي زبانشناسي
 -1كتابها

-3-3توصيف ساختمان دستوري زبان فارسيز محمدرضا باطني
در اين كتاب در ت ريف جمله آمده است" :جمله به آن واحد زبان فارسي گفته ميشود كه از يك بند يا بيشتر ساخته شده باشد.
جملۀ فارسي بر دوگونه است :جملۀ هستهاي و جملۀ خوشهاي" (باطني .)62 :3179 ،منظور از بند در اين كتاب جملهواره يا
جملههاي وابسته در درون جملۀ مركب است .در توضيح و توصيف جمله هسته ،مينويسد كه" :جملۀ هستهاي از يك هستۀ
مركزي تشكيل شده كه وجود آن اجباري است واز ت دادي وابسته كه وجود آنها اختياري است" (همان) .در اين ت ريف ،جملهاي
كه از يك بند تشكيل شده همان جملۀ ساده است و جملهاي كه بيشتر از يك بند دارد ،جملۀ مركب .اما بايد توجه كرد كه اين
ت ريف دربارۀ جملۀ ساده درست و بي خدشه است اما اگر آوردن وابسته ها (جمله واره ها/جمله ها يا بندهاي پيرو) ،اختياري
است پس جمله مركب چگونه تشكيل ميشود؟ چون ايشان ذكر كردهاند كه هسته ميتواند مستقل از وابسته وجود داشته باشد
ولي وابستهها نميتوانند مستقل از هسته وجود داشته باشند (همان .)63 :در سطرهاي آينده ،در اين باره توضيح ميدهيم .در ادامه
بحث اين كتاب نويسنده محترم اصطالح" بند آزاد"را براي جملۀ هسته/پايه/اصلي و اصطالح "بند مقيّد" را براي جمله واره/
جملۀ پيرو /وابسته م رفي ميكنند .اصطالح جملههاي خوشهاي هم دربارۀ جملههاي م طوف صادق است.
 -1-3دستور زبان فارسي بر پايۀ نظريۀ گشتاريز مهدي مشكوةالديني
ايشان در فصل ششم كتاب خود به جملههاي مركب پرداخته و آنها رابه دو گروه تقسيم كرده است :جملههاي مركب همپايه و
جملههاي مركب ناهمپايه كه از ديدگاه ما سمت دوم را ميتوان جملههاي مركب ناميد .در ت ريف جملۀ مركب نوشتهاند« :جملۀ
مشكوةالديني .)73 :3189 ،ايشان با توجه به مثالها ،جملههاي مركب را به دو

مركب از بيب از يك جملۀ اصلي پديد ميآيد» (
گروه تقسيم ميكند كه گروه دوم را ميتوان مركب ناميد .م يار بيان شده براي تركيب بسيار كلي و نامحدود است و نويسنده هم
براي فرار از اين نامحدودي ،گفتهاند كه «از لحاظ نظري جملۀ مركب همپايه ميتواند به هر ميزاني طوالني باشدز با اين حال در
گفتار عادي م موالً از ت داد محدودي پيوندهاي همپايه تجاوز نميكند» (همان .)71 :اين توجيه نيز خود دوباره ميزان و م يار را
كلي ميكندز زيرا با اين وصف كلِ يك كتاب را ميتوان يك جملۀ مركب دانست و نيز اينكه در زبان گفتار عادي م موالً از ت داد
محدودي پيوندهاي همپايه ساخته ميشود ،خود مشخص نيست .وي سپس اين نوع از جملهها را براساس مباني و انواع گشتار
بررسي كرده و تأثير گشتارها را در جملۀ مركب و روابط بين اجزا و مالحظات ژرفساختي را در چند مثال نشان داده است.
ايشان در كتاب دستور زبان فارسي (واژگان و پيوندهاي ساختي) در فصل شانزدهم باز با همين تقسيمبندي دوگانه در بارۀ
پيوندهاي ساختي جملۀ مركب ناهمپايهاي بحث كرده است (ر.ك :مشكوةالديني.)113-111 :3178،
 - 1-3دستور زبان (ويهۀ دورههاي كارداني و كارشناسي آموزش زبان و ادبيات فارسي)
اين كتاب تأليف چند نفر از جمله مرحوم دكتر علي محمد حق شناس است .در اين كتاب دربارۀ جمله مركب گفته شده« :جملۀ
مركب ،جمله اي است كه دست كم دو ف ل تصريف شده داشته باشدز ف ل تصريف شده آن است كه سه مقولۀ شخص ،شمار و
زمان را دربربگيرد» (حقشناس و ديگران .)379:3178 ،سپس همچون چند دستور ديگر جملۀ مركب را به دو گونۀ همپايه و
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ناهمپايه تقسيم ميكند .در مبحث جملههاي مركب ناهمپايه به بررسي جملۀ پيرو (درون جملۀ مركب) ميپردازد .دربارۀ جملۀ
مركب ناهمپايه كه موضوع اين مقاله است اين كتاب مينويسد« :اينگونه جملهها دست كم از دو جمله ساخته ميشود كه يكي از
آنها مستقل و ديگري وابستۀ آن استز مثالً در جملۀ مركبِ اگر فردا برف ببارد نميتوانيم به سفر برويم ،جملۀ اوّل غير مستقل
ولي جملۀ دوم مستقل است» (همان .)379 :اشكال اين كتاب نيز در تقسيمبندي جملههاي مركب است كه همچون برخي ديگر از
دستورها جملههاي م طوف را مركب ميشمارد .در بارۀ اينكه يكي از جملهها (جملۀ پايه) ميتواند مستقل باشد يا نه در ادامه به
آن خواهيم پرداخت.
 -1-3ساخت زبان فارسيز خسرو غالم لي زاده
نويسنده در اين كتاب در مبحث همپايگي دربارۀ جملههاي همپايه يا م طوف و در مبحث ناهمپايگي ( )382- 393دربارۀ جمله
هايي بحث كرده كه ما در اينجا فقط آنها را مركب ميدانيم .ايشان اين نوع جملهها را با نام جملۀ مركب ت ريف نكرده اما دربارۀ
جملههاي مورد نظر نوشتهاست« :گاه مالحظه ميشود كه جملهاي به عنوان يكي از سازههاي جملۀ ديگر كه آن را جملۀ فراگيرنده
ميناميم ،عمل ميكند و در درون آن ،نقب نحوي ايفا مينمايد .ساخت حاصل از اين طريق را ساخت ناهمپايه نامند»
(غالم ليزاده .)393 :3176 ،در ادامه در نامگذاري اجزاي اين نوع جملهها نوشتهاند« :جملۀ فراگيرنده ممكن است خود جملهوارۀ
اصلي يا جملهوارۀ وابستۀ يك جملهوارۀ ديگر باشد .جملهوارۀ فراگرفته شده را جملهوارۀ وابسته ،جملهوارۀ پيرو يا جملهوارۀ
درونهاي گويند :اين كه او به مو ع در جلسه حاضر نشد مرا ناراحت كرد( »....همان) .البته ايشان در پانويس براي رفع ابهام
توضيحاتي داده و بين جملهوارههاي اصلي و فراگيرنده و فراگرفته تفاوت ائل شدهاند كه درست است اما در مجموع اين ت ريف
يا توصيف مقداري موضوع را پيچانده و پر اصطالح كرده استز وگرنه منظور از جملۀ ناهمپايه ،همان مركب و منظور از
جملهوارۀ اصلي همان جملهوارۀ پايه و بقيه ،جملهوارههاي پيرو هستند كه در ادامۀ مطلب به آنها خواهيم پرداخت .وي سپس به
رابطۀ درون جملههاي مركب با عنوان وابستگي پرداخته و انواع جملهوارههاي پيرو آن را با نام جملهوارههاي موصولي ،متممي و
يدي بررسي كرده است (همان.)382 -399 :
 -9-3دستور زبان فارسي از ديدگاه رده شناسيز شهرزاد ماهوتيان
اين كتاب همانگونه كه از نامب پيداست يكي از گرايشهاي عمده در زبانشناسي را م يار خود رار داده و در محدودۀ مطال ات
همزماني ،سبك محاورهاي فارسي تهرانيِ افراد تحصيلكرده را انتخاب و آن را توصيف كرده است .موضوع مورد بحث ما در
صفحات  16تا  92و با عنوان پيرو سازي در اين كتاب مطرح شده است .در اين سمت وي بدون نام بردن از جملۀ مركب و يا
تقسيم آن به همپايه و ناهمپايه ،به بندهاي درون اين جملهها ميپردازد .نويسنده عمالً جملۀ مركب مورد بحث را جملهاي ميداند
كه يك پايه دارد و يك يا چند پيرو .البته ايشان در مثالها به بررسي جملههايي پرداخته كه يك پيرو دارد و اين بندهاي پيرو به
صورت بند اسمي (با چند نوع)  ،بندپرسشي غير مستقيم ،بند امري غير مستقيم ،بند اسمي نامحدود و  ...ظاهر ميشوند (ماهوتيان،
 .)92-18 :3171در اين كتاب آنچه را در اين نوشتار جملۀ مركب ميدانيم به درستي و البته با توجه به ديدگاه خاص كتاب و در
سطحي محدود بررسي شده است.
 -2مقاالت
 -1-3وحيديان كاميار در مقالهاي با نام « واعد گشتار در جملههاي مركب» به بررسي اعمال چهار گشتار حذف ،تبديل ،اضافه و
جابه جايي بر جملۀ مركب پرداخته و با مثالهايي چگونگي تبديل جملۀ مركب را به جملۀ ساده از طريق اين گشتارها نشان داده
است .ايشان در اين مقاله مانند كتابشان جملۀ مركب را متشكل از هسته و وابسته ميدانند (وحيديان كاميار.)18-19 :3171 ،
 -1-1حسين وثو ي در مقالۀ «جملۀ مركب و حذف م ادلها در زبان فارسي» جمله را به دو گروه تكپايه و چند پايه تقسيم
ميكند .آنگاه جملههاي چند پايه را نيز به جملههاي مركب (پيوندي) و جملههاي تركيبي (پيچيده) بخبپذير ميداند (وثو ي،

الگوي شناور در ساخت جمله هاي مركب با توجه به كاربرد زمان اف ال 93 /

 .)383 :3161دربارۀ جملۀ تركيبي نوشتهاند« :جملۀ تركيبي از تداخل يك يا چند جملۀ دخيل در يك جملۀ مدخول حاصل
ميشود و يكي از انواع آن به اين شكل است :بچههايي كه در كوچه بازي ميكنند ،سر و صدا راه مياندازند» (همان .)381 :صرف
نظر از نارسايي و غير فصيح بودن ت ريف ،آنچه ايشان جملۀ مركب ناميده همان جملههاي م طوف و آنچه را تركيبي يا پيچيده
گفتهاند ،همان جملههاي مركب هستند .در وا ع به نظر ميرسد م يار ايشان ت داد پايه در جمله است كه با ف ل و چنانكه در مقاله
نوشتهاند با ابالغ پيام روشن ميشود.
 -1-1محمدرضا پهلوان نهاد و حسين رسول پور در مقالهاي با عنوان «جمالت مركب در زبان فارسيز تحليلي بر پايۀ نظريه نقب
و ارجاع» جملههاي مركب را بر اساس نظريۀ دستوري گفته شده بررسي كردهاند .نويسندگان بدون ت ريف مستقيم از جملۀ
مركب ،آن را تحت دو رابطۀ كلي همپايگي و ناهمپايگي بررسي نموده و دو نوع رابطه را براي همپايگي و نُه رابطه را براي
ناهمپايگي م تبر دانستهاند ( .)32 :3193با توجا به مثالها و سپس تقسيم بندي ديگرِ نويسندگان از رابطههاي همپايگي و
ناهمپايگي كه رابطۀ همپايگي را به دو نوع كانوني و بندي تقسيم ميكنند ،يك نوع خلط و همپوشاني در اين نوع جملهها ديده
ميشود و جملههاي م طوف و مركب هر دو را مركب ميگيرند و فقط نامهاي جديدي برميگزينند .در حالي كه در جملههاي
مركب اصالً همپايگي وجود ندارد بلكه وابستگي است .نويسندگان سپس به رابطههاي نهگانه در جملههاي ناهمپايه پرداختهاند .با
توجه به توضيحات ما فقط اين سم را جملۀ مركب خواهيم شمرد.
ب -ديدگاه دستور نويسان
در اين سمت ديدگاه صاحب نظراني بررسي ميشود كه گرچه برخي از آنها زبانشناسي را نيز خوانده و ميدانند ولي به
دستورداني و دستور نويسي شهرت بيشتري دارند و كتابهاي آنها بيشتر در جام ۀ علمي مطرح و پذيرفته شده است.
 -3دستور زبان خيّامپورز شادروان خيامپور جمله را با م يار ارتباط با جملههاي ديگر تقسيم كرده و آنها را هفت سم شمرده
است :جملۀآزاد ،جملههاي به هم پيوسته ،جملههاي متداخل ،جملههاي متجانس ،جملۀ تفسيري ،جملۀ تأويلي و جملۀبدلي .در
اينجا نياز و فرصت پرداختن به نقد اين تقسيمبندي نيست اما آنچه مربوط به اين بحث است جمله مركب است كه ايشان با عنوان
"جملههاي به هم پيوسته" نامگذاري كرده و در ت ريف آن گفته است" :مجموعۀ جملههايي است كه يكي از آنها به منزلۀاصل و
پايه است و ديگر جمله يا جملهها تابع و پيرو آن .از اينرو جملۀ پايه در تشكيل كالم ،حائز مقام اوّل است و جملۀ پيرو وابسته
به اوست وآن را از نظر م ني تكميل ميكندز چنانكه :من ندانستم از اوّل كه تو بي مهر و وفايي" (خيامپور .)319:3189،در اين
ت ريف م يار تركيب چند جمله بودن و وابستگي دروني جملههاي پيرو به جملۀ پايه ذكر شده است.
 -1دستور مفصّل امروز ،فرشيدورد .آن مرحوم كه بخب عمدهاي از عمر خويب را در تحقيقات و مباحث دستوري گذراند در
كتابهاي خود بويهه در دستور مفصّل و در مبحث حروف ربط و نيز جملههاي مركب به اين موضوع پرداخته است .ايشان در بارۀ
تقسيم جمله گفته است« :جمله بر دو سم است -3:بسيط  -1مركب .جملۀ مركب يا جملۀ بزرگ آن است كه داخل آن جملهواره
باشد و بيب از يك مسند يا ف ل داشته باشد و در آن حروف ربط و گروههاي ربطي و عناصر و ادوات دستوري ديگري به كار
رفته باشد» (فرشيدورد .)339:3171 ،در اين ت ريف وجود جملهوارهها وعناصر ربطي در جمله ،م يار تركيب دانسته شده اما ذكر
ادوات دستوري ديگر مبهم و زائد است .ايشان آنگاه جملههاي مركب را به دو گروه جملههاي مركب پيوسته يا همساني و جملۀ
مركب همبسته يا وابستگي تقسيم ميكند (همان) .با توضيحات و مثالهايي كه در كتاب ارائه شده سم دوم همان جملههايي است
كه ميتوان آنها را جمله مركب دانست اما سم اول جملههاي م طوف يا پيوسته است بويهه آنكه خود ايشان در ت ريف گفتهاند
كه در داخل جملۀ بزرگ بايد جملهواره باشدز حال آنكه در درون جملههاي م طوف ميتواند جمله واره نباشد .از طرف ديگر در
ت ريف ايشان م ياري براي جدا كردن اين دو گونه جمله نيست.
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 -1دستور زبان فارسيز محمد جواد شري ت .شادروان شري ت در كتاب خود جملۀ مركب را ت ريف نكرده بلكه چنين توصيف
كرده است« :از اتصال وانضمام جملههاي سادۀ كوتاه يا بلند ،جملههاي مركب به وجود ميآيد» .سپس اين جملهها را اينگونه
تقسيم ميكند و آنها را «سه طريق» ميشمارد:
«اوّل آنكه يك جملۀ سادۀ بلند يا كوتاه به جاي يكي از اركان جملۀ سادۀ اصلي آمده باشد :بارها در دلم آمد كه به ا ليمي ديگر
نقل كنم . ...دوّم آنكه جملۀ سادۀ بلند يا كوتاه يكي از اركان جملۀ ساده اصلي را تشريح كند و توضيح دهد :پسري كه رفت برادر
مرا زد . ...سوم آنكه دو يا چند جملۀ سادۀ بلند يا كوتاه به وسيلۀ حرف ربط به هم مربوط يا م طوف شده باشند» (شري ت،
 .)89:3189در ت ريف ايشان نيازي به ذكر كوتاه يا بلند بودن جملههاي ساده نيست و از سوي ديگر مالك تركيب را ،اتصال و
انضمام جملهها دانسته كه كلي است و چگونگي اتصال و انضمام را روشن نكرده است .سم سوم ،جمله م طوف است و مركب
نيست.
 -1دستور زبان خانلري .مرحوم خانلري در كتاب دستور خود با ديد د يقتري به جملۀ مركب پرداخته است .ازنظر وي «بسياري
از جملهها هستند كه م ني آنها با يك ف ل تمام نميشود و براي آنكه م ني كاملي به ذهن القا كنند به چند ف ل محتاجند .اينگونه
جملهها كه از چند سمت تشكيل شدهاند ،جملۀ مركب خوانده ميشود» (خانلري .)111:3171 ،در اين ت ريف به گونۀ روشن به
اين نكته اشاره شده كه جملۀ مركب بيب از يك ف ل داردز زيرا با يك ف ل م ني آن تمام نيست .ايشان با شرحي مفصّل در بارۀ
جملههاي ساده به شرح جملههاي مركب نيز ميپردازد و با تقسيمبندي جملۀ مركب به دو سمت فراكرد پايه و فراكرد پيرو،
نمونههايي كه نسبت و رابطۀ بين پايه وپيرو را مشخص ميسازد ،بيان ميكند.از نظر ايشان جملۀ مركب بيب از يك ف ل دارد و
فراكرد پيرو جزئي از جمله است و جاي يكي از اجزا يا سمتهاي جمله را ميگيرد (همان .)111 :دراين توضيحات به جاي
اصطالح جملهواره يا جملۀ پيرو اصطالح فراكرد گفته شده كه نامأنوس است و پذيرش عام نيافته است.
 -9دستور زبان فارسيز انوري ،احمدي گيوي .مؤلفان اين كتاب مانند خانلري جملۀ مركب را جملهاي ميدانند كه در آن بيب از
يك ف ل به كار رفته باشد و آن را متشكل از يك جملۀ هسته و يك يا چند جملۀ وابسته ميدانند (انوري و احمدي گيوي،
)131:3179
 -6دستور زبان فارسي ( )3وحيديان كاميار .در اين دستور كه با نگاه ساختارگرايي نگاشته شده جملۀ مركب «داراي يك جملۀ
هسته و يك يا چند جملۀ وابسته استز پس جملۀ مركب دست كم يك جملۀ وابسته دارد :به دوستم سفارش كردم كه به ديدن
شما بيايد» (وحيديان كاميار .)336:3176 ،در ادامه ذكر ميكند كه در جملۀ مركب جملۀ وابسته ،جزئي از جملۀ هسته استز سپس
به چند نمونه از اين وابستگي يا تأويل پذيري جملۀ وابسته (پيرو) ميپردازد .در اين كتاب با نگاه ساختاري به جملۀ مركب
پرداخته شده و وابستگي جملهوارههاي وابسته به هسته را مالك تركيب رار داده است .البته با نگاه و م يار اين كتاب در مورد
هسته و وابسته كه اصل ،هسته است و وابسته را ميتوان آورد يا نياورد در بارۀ جملۀ مركب ابهام پيدا ميكند.
در برخي ديگر از دستورهاي ديگر نيز كم و بيب مطالبي مانند آنچه گفته شد ،بيان شده كه نيازي به پرداختن به آنها نيست.
با توجه به ت ريفها و توصيفهاي ذكر شده روشن ميشود كه در بين دستور نويسان ما (آنهايي كه آراء و كتابهايشان تدريس
ميشود يا مورد توجه جام ۀ علمي است) م يار يكسان و د يقي وجود ندارد .البته ت دادي ،م يار تركيب را روشن كردهاند امّا
برخي در ارائۀ م يار تركيب د ّت نكردهاندز بهگونهاي كه جملههاي م طوف را با جملههاي مركب يكسان شمردهاند .نقطۀ مشترك
در بين دستورهاي ذكر شده در بارۀ جملۀ مركب« ،وجود بيب از يك ف ل» در چنين جملههايي است .چند نفر از نويسندگان نيز
با د ّت بيشتر و با جدا كردن جملههاي م طوف و وابسته ،وجود وابستگي را نيز نكتهاي در درون جملۀ مركب ذكر كردهاند
(خانلري ،باطني ،وحيديان كاميار).
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نكتهاي كه به نظر ميرسد باعث اشتباه يا د يق نبودن ت ريف و توصيف جملۀ مركب در برخي از دستورها شده ،يكسان دانستن
عطف با تركيب استز چنانكه ديديم برخي ،جملههايي را كه با حروف عطف -بويهه حروف «و» و «يا» -به هم پيوستهاند ،جملۀ
مركب شمردهاندز (مشكوةالديني ،فرشيدورد ،شري ت ،حقشناس و ديگران) .در حالي كه چنين جملههايي مركب نيستز زيرا
هيچگونه وابستگي در بين آنها نيست و فقط به هم عطف شده و پيوستهاند .اين نكته بيشتر در مبحث حروف و تقسيم آن به
حروف ربط و اضافه و سپس تقسيم حروف ربط به دو گروه همپايه ساز و وابسته ساز مطرح ميشود .اگر به درستي به ت ريف و
مفهوم جمله بازگرديم متوجه مي شويم كه جمله ،واحدي كامل و مستقل از زبان است كه پيامي را ميرساندز اگر اين جملۀ كامل
همراه با يك ف ل بود ،جملۀ ساده و اگر بيب از يك ف ل داشت جملۀ مركب است .جملههاي ساده و مركب را ميتوان با حروف
عطف به هم پيوست .در اصطالح دستور نويسان ،چنين جملههايي همپايه هستند .پس همپايگي با تركيب تفاوت دارد .در
واحدهاي دستوري ديگر مانند اسم ،صفت و ف ل نيز همپايگي وجود دارد .همپايهها چه در گروههاي اسمي و وصفي و چه در
جمله ها ،جدا و مستقل هستند و ما با حروف ربط و به بيان د يقتر حروف عطف آنها را به هم ميپيونديمز در حالي كه هيچگونه
وابستگي ساختاري و دستوري در بين آنها نيست ،هرچند ارتباط م نايي ممكن است داشته باشندز اما جملۀ مركب از دو يا چند
سمت تركيب شده كه حاصل آن يك جملۀ كامل و رسانندۀ پيام است .از سوي ديگر اگر جملههاي م طوف را مركب بشماريم
پايان جملۀ مركب م لوم نميشود چون ميتوان جملههاي همپايۀ مت ددي را به هم پيوستز ولي جملههاي مركب با پايان
وابستگيهاي دروني كه محدود است كامل و تمام ميشود .بنابراين مهمترين اشتباه در ت ريف برخي از دستورها از جملۀ مركب،
يكي دانستن عطف و تركيب و تمايز ائل نشدن بين آن دو است.
معيار تركيب
براي تركيب در ساخت اسم ،صفت ،ف ل و جمله بايد م ياري د يق و يكسان را در نظر بگيريم .چنانكه در واحدهاي دستوريِ
اسم ،صفت و ف ل ،تركيب ي ني پيوستگي دو يا چند جزء كه برروي هم م ني واحد بدهند و اجزاي آن به هم وابسته شوند .مثالً
واژههاي «سالگرد ،زمينگير ،پديدآورد» به ترتيب اسم مركب ،صفت مركب و ف ل مركب هستند و اجزاي آن به هم وابستهاند و با
هم م ني واحدي ميدهند و اگر اجزاي آن را از هم جدا كنيم ديگر آن واژههاي بل نيستند و م ني بلي را نميدهند .در جملۀ
مركب نيز بايد م ياري يكسان وجود داشته باشد تا همچون واحدهاي ذكر شده بتوانيم به درستي مصدا هاي آن را تشخيص دهيم.
نخستين گام در رسيدن به م يار در ت ريف و شناسايي جملۀ مركب ،جدا كردن اين بحث از جملههاي م طوف است .جملههايي
را كه با حروف عطف به هم ميپيوندند بايد جملههاي م طوف يا پيوسته بناميمز چنانكه برخي از دستور نويسان از جمله
خيّامپور ،خانلري ،فرشيدورد و انوري هم چنين كردهاند .اما جملههايي كه با حروف ربط وابسته ساز ساخته ميشوند و اجزاي آن
به هم وابستهاند جملههاي مركب هستند .بنابراين ،م يارها و نشانههاي تركيب با توجه به ساختار و م ني در جملۀ مركب چنين
است:
 بيب از يك ف ل داردز از دو يا چند جملهوارۀ وابسته به هم تشكيل ميشودز مجموع جملهوارهها با هم يك جملۀ كامل ميسازند و يك پيام را ميرسانندز از جملهوارهها يكي هسته (پايه) وديگر جملهواره يا جملهوارهها وابسته (پيرو) آن هستندز جملهواره يا جملهوارههاي پيرو ميتوانند به يكي از اجزاء اصلي جمله تأويل شوند و در بال جملۀ پايه نقب نحوي بگيرندز در جملۀ مركب حروف ربط وابستگي/پيونده وجود داردز مانند «كه ،تا ،اگر ،اگرچه ،درصورتيكه»...،ز نشانۀ وابستگي يا پيرو بودن جملهواره /ها وجود حرفهاي ربط وابستگي استز -در درون جملۀ مركب هيچ يك از جملهوارهها استقالل ندارند و مكث در پايان جمله صورت ميگيرد.
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در برخي از دستورها گفته شده كه جملۀ هسته/پايه در جملۀ مركب مستقل است (باطني ،حقشناس و ديگران) اما بايد دانست
كه اين جمله براي تكميل پيام اصلي در جملۀ مركب ميآيد .مثالً در جملۀ مركب« :درسم كه تمام شد استراحت ميكنم»ز
جملهوارۀ استراحت ميكنم هسته /پايه است و پيام اصلي را مي رساند اما اين پيام ،وابسته به عملي ديگر است كه بايد انجام شود.
نكتۀ مهم اينكه ساختار جملههاي مركب به نحوي است كه اجباراً بخشي از آن (جملهوارۀ پايه/هسته) بايد به صورت ظاهر
مستقل باشد تا بتواند جمله را تمام و كامل كند .در جملۀ مركب :اگر دوست ديمي ما را ديدي ،سالم مارا به او برسانز
جملهوارۀ سالم مارا به او برسان پايه و از نظر ساختاري مستقل است امّا به تنهايي كاربرد ندارد و در تكميل سمت بل آورده
ميشود و كلّ جمله با هم م ني كامل ميدهد .گاهي جملهوارۀ پايه/هسته نميتواند مستقل باشدز چون ف ل آن مت دي است و
جملهوارۀ پيرو/وابسته در حقيقت مف ول ف ل جملۀ پايه است :از او خواسته بودم تا اين كتاب را براي من بخرد .از او خواسته
بودم به تنهايي نا ص و غير كاربردي است .بنابراين نميتوان گفت كه در جملۀ مركب جملۀ مستقل وجود دارد بلكه همۀ اجزا با
هم جملۀ مركب را مي سازند و م ني را ميرسانند.
پس تركيب ي ني امتزاج دو يا چند سمت با هم كه نميتوان يك سم آن را حذف كردز اما در شكل عطفي ،از دو يا چند
سمت م طوف به هم ميتوان يكي يا بيشتر را حذف كرد يا در بين آنها مكث پايان جمله آورد .تركيب ي ني امتزاج اجزائي كه
حاصل آن يكي استز همچنانكه در اسم ،صفت و ف ل نيز چنين است .در جملۀ مركب ،دو يا چند جملهواره با هم التزام دارندز
ي ني به همراه هم پيام و م ني مورد نظر را ميرسانندز اگر آنها را از هم جدا كنيم ديگر آن م ني را نميرسانند و چون نا ص
هستند ،نميتوانند جمله باشند و منظوري را برسانند .درحالي كه در جملههاي م طوف (پيوسته/همسان) چنين نيست و هر جمله
پيام و منظور خود را ميرساند .مثالً در دو جملۀ م طوف «هواسرد شد و مردم لباس گرم پوشيدند ».هر يك از اين دو جمله از
نظر ساختار و پيام مستقل هستند و حرف عطف «و» فقط آنها را به هم پيوند زده و م طوف كرده است و هيچ تركيبي در آنها
صورت نگرفته است .برخي از دستور نويسان هم اين موضوع را در بحث جملههاي مركب گفتهاند كه «هيچ يك از دو جملۀ
اصلي [در جملههاي م طوف] بر ديگري احاطۀ دستوري ندارد ،ي ني هيچ يك از آنها رابطۀ دستوري خاصي با ديگري دارا نيست
از همين رو ميتواند به صورت جملهاي مستقل به كار رود" (مشكوةالديني .)87:3188 ،با وجود اينكه اين دو جمله ،مستقل
هستند و خود به ناوابستگي آنها اشاره كردهاند باز هم آنها را مركّب شمردهاند .عطف در جملهها براي تسلسل در كالم ،روان
بودن و سرعت در خواندن جمله هاستز گرچه ارتباط م نايي هم دارند اما در تركيب ،پيوستگي و التيام اجزا بايد صورت بگيرد تا
يك جملۀ كامل تشكيل شود.
آهنگ جملههاي مركب نيز با جملههاي ساده و م طوف تفاوت دارد .در جملههاي :احمد آمد .احمد آمد و حسن رفت .هر
يك از جملهها آهنگ خبري دارندز امّا در جملۀ« :و تي احمد آمد حسن رفت» آهنگ سمت اول به نحوي است كه شنونده
درمييابد جمله تمام نشده و بايد منتظر ادامۀ آن بود .پس يكي ديگر از تفاوتهاي جملۀ مركب تفاوت آهنگ آن با ديگر
جملههاست.
پايه ،پيرو
م موالً در دستورها اين دو اصطالح را با عنوان جمله ميآورند اما درستتر آن است كه بگوييم جملهوارهز زيرا با وجود داشتن
ف ل ،هيچ يك در جملۀ مركب م ني و پيام كاملي را نميرسانند .هر جملۀ مركب در درون خود يك جملهوارۀ پايه يا هسته و يك
يا چند جملهوارۀ پيرو دارد .جملهوارۀ پايه ) (main clauseآن است كه ميتوانيم به طور مستقل آن را بيان كنيم و ساختار ظاهري
آن ناوابسته است .جملهوارۀ پيرو يا وابسته ) )subordinate clauseآن است كه با حروف ربط وابسته ساز به جملهوارۀ پايه
ميپيوندد و وابستۀ آن است .م موالً پيام و منظور اصلي در سمت پايه/هسته است اما اين اعدهاي هميشگي نيست .مثالً در
جملۀ« :روزها فكر من اين است و همه شب سخنم  /كه چرا غافل از احوال دل خويشتنم» به نظر ميرسد كه پيام و مقصود
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اصلي ،بيان غفلت است كه در جملۀ پيرو رار دارد .به هر حال اين م يار ،م نايي و ذو ي است و ميتواند متفاوت باشد .وابسته
بودن جملهوارههاي پيرو ،بيشتر با حروف ربط وابسته ساز صورت ميگيرد .حروفي مانند :اگر ،در صورتي كه ،چنانچه ،همانطور
كه ،به محض اينكه. ...... ،اما گاهي در زبان ،بويهه در زبان گفتار و در نوشتههاي ساده و داستاني ،پيوندهاي وابسته ساز حذف
ميشوندز در چنين مواردي« ،رابطۀ وابستگي ،از بافت كالم و از آهنگ و ضرباهنگ جمله مستفاد ميشود .ماهيّت وابستگي (زمان،
هدف و صد ،شرط و جز آنها )...منحصراً با توجه به بافت جمله ،ي ني با توجه به رابطۀ م نايي ميان تك جملۀ پايه و تك جملۀ
پيرو آشكار ميگردد .مثال :ديد حسن اومدز ديد كه ( »....الزار.)191:3171،
الگوي ساختاري جملههاي مركب
جملههاي مركب در زبان فارسي بسيار گسترده و متنوع است .منظور از گستردگي ،كثرت انواع آن و منظور از تنوع ،فراواني
تركيب آن از انواع ف لهاست .از اين رو آن را «شناور» ناميدهايم .بر خالف الگوي ساختاري جملههاي ساده كه كمتر از سيتاست
الگوي جملههاي مركب بسيار فراوان است .جملهوارههاي پايه و پيرو هر يك به شكلهاي گوناگون در جمله ظاهر ميشوند.
تفاوت اساسي در م ناي بسياري از اين جملهها وجود ندارد اما در هر الگويي يكي از عناصر مانند شرط ،زمان ،التزام و تأكيد
اهميّت بيشتري دارد يا در مو يّتهاي مختلف يكي از اين جملهها كاربرد بيشتري دارد .در ادامه ،الگوهاي جملۀ مركب را با توجه
به زمان اف ال جملهوارههاي پايه و پيرو نشان ميدهيم .در اين الگوها ف ل اول مربوط به جملۀ پايه و ف ل دوم مربوط به
جملهوارۀ پيرو است .در اين تحقيق جملههايي آوردهايم كه فقط از دو سمت ،ي ني پايه و يك پيرو تشكيل شده است .همچنين
براي خارج نشدن از الگوي خود جملهها را به ترتيب ابتدا پايه و سپس پيرو ذكر كردهايم .در ارائۀ مثالها عالوه بر استفاده از
شواهد در متنهاي فارسي -بويهه فارسي امروز -از شمّ زباني هم استفاده شده است.
 -3ف ل اول ماضي ساده

ف ل دوم ماضي ساده

من خودم شنيدم كه علي چه گفت.
 -1ف ل اول ماضي ساده

ف ل دوم ماضي نقلي

استاد گفت كه هفتۀ پيب به زيارت كربال و نجف رفته است.
 -1ف ل اول ماضي ساده

ف ل دوم ماضي استمراري

من به شما گفتم كه ديروز باران ميباريد.
 -1ف ل اول ماضي ساده

ف ل دوم ماضي مستمر

زماني به خود آمدم كه اتوبوس داشت ميرفت.
 -9ف ل اول ماضي ساده

ف ل دوم ماضي ب يد

و تي كه من به مدرسه رسيدم ،زنگ كالس خورده بود.
 -6ف ل اول ماضي ساده

ف ل دوم ماضي التزامي

رضا گفت كه شايد كتابم را گم كرده باشم.
 -8ف ل اول ماضي ساده

ف ل دوم ماضي استمراري نقلي

او ادّعا كرد كه در گذشته براي محرومان كمكهاي مالي ميبرده است.
 -7ف ل اول ماضي ساده

ف ل دوم مضارع اخباري

اگر شما به وعدۀ خود عمل كرديد من هم عمل ميكنم.
 -9ف ل اول ماضي ساده

ف ل دوم مضارع التزامي

م لّم خود عمل كرد تا ما هم بياموزيم.
 -32ف ل اول ماضي ساده

ف ل دوم مضارع مستمر
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ما خود ديديم كه آنها دارند صاد انه تالش ميكنند.
 -33ف ل اول ماضي ساده

ف ل دوم آينده

و تي كه شما به آنجا رسيديد ،او هم خودش را به آنجا خواهد رساند.
 - 31ف ل اول ماضي ساده

ف ل دوم امر

به زيارت كه رفتيد ،ما را هم دعا كنيد.
 -31ف ل اول ماضي ساده

ف ل دوم غيرشخصي

با راهي كه آنها در پيب گرفتند نميتوان به چيزي اميد داشت.
 -31ف ل اول ماضي استمراري

ف ل دوم ماضي ساده

جواني كه ديروز خانه ميخواست به اينجا آمد.
 -39ف ل اول ماضي استمراري

ف ل دوم ماضي استمراري

و تي كه دلم تنگ ميشد به ديدار دوستانم ميرفتم.
 -36ف ل اول ماضي استمراري

ف ل دوم ماضي نقلي

من ميدانستم كه او درس نخوانده است.
 -38ف ل اول ماضي استمراري

ف ل دوم ماضي ب يد

شما ميدانستيد كه او چهكار كرده بود؟
 -37ف ل اول ماضي استمراري

ف ل دوم ماضي التزامي

برخي شواهد نشان ميداد كه شايد سارق او را كشته باشد.
 -39ف ل اول ماضي استمراري

ف ل دوم ماضي مستمر

من ميديدم كه او داشت سخت تالش ميكرد.
 -12ف ل اول ماضي استمراري

ف ل دوم ماضي ب يد نقلي

گذشتگان ما ت ريف ميكردند كه نسلهاي بل از آنها چه سختيهايي كشيده بودهاند.
 -13ف ل اول ماضي استمراري

ف ل دوم ماضي استمراري نقلي

دوستم ميگفت كه گاه گاهي در گذشته ،به درون غارها ميرفته است.
 -11ف ل اول ماضي استمراري

ف ل دوم مضارع اخباري

حسن از بل ميدانست كه ما به خانهاش ميرويم.
 -11ف ل اول ماضي استمراري

ف ل دوم مضارع التزامي

او براي اين بدرفتاري ميكرد كه چند زماني بيشتر بر مسند بماند.
 -11ف ل اول ماضي استمراري

ف ل دوم مضارع مستمر

مردم ميديدند كه آنها به جدّ دارند ف اليت ميكنند
 -19ف ل اول ماضي استمراري

ف ل دوم آينده

روزنامهها مينوشتند كه اين كارخانه چه كاالهايي خواهد ساخت.
 -16ف ل اول ماضي استمراري

ف ل دوم امر

استاد بارها ميگفت كه اين كتابها را حتماً بخوانيد.
 -18ف ل اول ماضي استمراري

ف ل دوم غيرشخصي

سهراب در اش ارش تأكيدميكرد كه چشمها را بايد شست.
 -17ف ل اول ماضي استمراري نقلي ف ل دوم ماضي نقلي
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حالت زيان و ضرر تا زماني دوام مييافته (است) كه آنان بر غفلت خود وا ف نبودهاند.
 -19ف ل اول ماضي استمراري نقلي ف ل دوم ماضي استمراري نقلي
در گذشته ،چون مردم كمتر به سفر ميرفتهاند ،دروغ جهانگردان را نيز باور ميكردهاند.
 -12ف ل اول ماضي استمراري نقلي ف ل دوم مضارع اخباري
مردم ديم غذاهايي ميخوردهاند كه امروز همه بر سالمت آن تأكيد ميكنند.
 -13ف ل اول ماضي استمراري نقلي ف ل دوم مضارع التزامي
او به گونهاي رفتار ميكرده است كه مردم به او گمان نيك ببرند.
 -11ف ل اول ماضي استمراري نقلي ف ل دوم امر
با زور به مردم ميگفتهاند كه از خانههايتان خارج شويد.
 -11ف ل اول ماضي مستمر

ف ل دوم ماضي ساده

داشتم درس ميخواندم كه برق رفت.
 -11ف ل اول ماضي مستمر

ف ل دوم ماضي نقلي

داشتي ت ريف ميكردي كه كجاها رفتهاي.
 -19ف ل اول ماضي مستمر

ف ل دوم ماضي ب يد

داشتيم ميگفتيم كه آنها چه بنايي ساخته بودند.
 -16ف ل اول ماضي مستمر

ف ل دوم غيرشخصي

با حرفهايي كه پزشكان داشتند به هم ميگفتند نميتوان به زندگي او اميد داشت.
 -18ف ل اول ماضي مستمر نقلي

ف ل دوم ماضي نقلي

سربازان داشتهاند به مأموريت ميرفتهاند كه با دشمن مواجه شدهاند.
 -17ف ل اول ماضي مستمر نقلي

ف ل دوم مضارع اخباري

او داشته از كنار خيابان ميگذشته كه ماشيني او را زير ميگيرد.
 -19ف ل اول ماضي مستمر نقلي

ف ل دوم مضارع التزامي

داشته ميرفته كه به رفيقب برسد.
 -12ف ل اول ماضي مستمر نقلي

ف ل دوم امر

پيرمرد لحظههاي آخر داشته فريادمي زده (است) كه به دادم برسيد.
 -13ف ل اول ماضي التزامي

ف ل دوم ماضي نقلي

اگر ماشين به مو ع آمده باشد ،استاد هم به مو ع رسيده است.
 -11ف ل اول ماضي التزامي

ف ل دوم مضارع اخباري

اگر او رفته باشد ،ما هم ميرويم.
 -11ف ل اول ماضي التزامي

ف ل دوم مضارع التزامي

شايد او به اين صد گفته باشد كه شما بترسيد.
 -11ف ل اول ماضي التزامي

ف ل دوم آينده

خوانندگان ديوان اش ار من انتظار نداشته باشند كه من عالمي به فراخناي جهان حافظ شيرازي پيب چشم آنها خواهم گسترد.
 -19ف ل اول ماضي نقلي

ف ل دوم ماضي ساده

فرهاد خوشحال از اينكه بول شده است ،همۀ شب را بيدار ماند.
 -16ف ل اول ماضي نقلي

ف ل دوم ماضي نقلي

 / 97فنون ادبي ،سال هفتم ،شماره( ،1پياپي )31پاييز و زمستان3191

ش ر در زمان مشروطه بيشتر بدان گونه بوده است كه فرانسويان ش ر مقتضيات ناميدهاند.
 -18ف ل اول ماضي نقلي

ف ل دوم ماضي استمراري

گاهي كساني در تاريخ زبان و ش ر فارسي بودهاند كه رزانت و جزالت را شرط اصلي ش ر ميدانستند.
 -17ف ل اول ماضي نقلي

ف ل دوم ماضي ب يد نقلي

زماني پزشك رسيده (است) كه بيمار فوت كرده بوده است.
 -19ف ل اول ماضي نقلي

ف ل دوم ماضي التزامي

كاري هم مانده است كه شما نكرده باشيد؟
 -92ف ل اول ماضي نقلي

ف ل دوم مضارع اخباري

و تي كه خدا اين همه ن مت به شما داده (است) چرا به خوبي از آنها استفاده نميكنيد؟
 -93ف ل اول ماضي نقلي

ف ل دوم مضارع التزامي

آيا به ما نياموختهاند كه چگونه به ديگران احترام بگذاريم؟
 -91ف ل اول ماضي نقلي

ف ل دوم مضارع مستمر

چه اتفا ي افتاده كه همه دارند ميدوند؟
 -91ف ل اول ماضي نقلي

ف ل دوم آينده

كسي كه زحمت كشيده است ،نتيجهاش را خواهد ديد
 -91ف ل اول ماضي نقلي

ف ل دوم امر

تا آنها نيامدهاند ،از اينجا برويد.
 -99ف ل اول ماضي نقلي

ف ل دوم غيرشخصي

با اين همه مشغله كه براي خود به وجود آوردهايم چه ميتوان كرد؟
 -96ف ل اول ماضي ب يد

ف ل دوم ماضي ساده

اگر خوب فكر كرده بودم حاال وض م بهتر از اين بود.
 -98ف ل اول ماضي ب يد

ف ل دوم ماضي استمراري

اگر تو هم آمده بودي از آن بازي لذت ميبردي.
 -97ف ل اول ماضي ب يد

ف ل دوم ماضي ب يد

اگر زودتر گفته بوديد،اين كار را كرده بودم.
 - 99ف ل اول ماضي ب يد

ف ل دوم ماضي التزامي

خيلي ساده آمده بود تا با دو تا مرد حرفي زده باشد.
 -62ف ل اول ماضي ب يد

ف ل دوم ماضي مستمر

امير و تي به فرودگاه رسيده بود كه هواپيما داشت پرواز ميكرد.
 -63ف ل اول ماضي ب يد

ف ل دوم ماضي نقلي

نويسنده در مقدمه توضيح داده بود كه چگونه اطالعاتب را به دست آورده است.
 -61ف ل اول ماضي ب يد

ف ل دوم ماضي استمراري نقلي

او در اعترافاتب گفته بود كه در روزهاي اول ازدواج گاهي به همسرش دروغ ميگفته است.
 -61ف ل اول ماضي ب يد

ف ل دوم ماضي ب يد نقلي

سارا پيب از مرگب ت ريف كرده بود كه در كودكي مادرش را از دست داده بوده است.
 -61ف ل اول ماضي ب يد

ف ل دوم مضارع اخباري
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بارها به شما گفته بودم كه شما موفق ميشويد.
 -69ف ل اول ماضي ب يد

ف ل دوم مضارع التزامي

گاندي به اين نتيجه رسيده بود كه در مقابل زور پايداري بكند.
 -66ف ل اول ماضي ب يد

ف ل دوم مضارع مستمر

او خيال كرده بود كه ما داريم مسخرهاش ميكنيم.
 -68ف ل اول ماضي ب يد

ف ل دوم امر

پدربزرگ پيب از وفاتب به فرزندان سفارش كرده بود كه در يكديگر را بدانيد.
 -67ف ل اول ماضي ب يد

ف ل دوم غيرشخصي

ايشان فرموده بودند كه نميتوان اين موضوع را پذيرفت.
 -69ف ل اول ماضي ب يد نقلي

ف ل دوم ماضي نقلي

آنها چنان به نااميدي رسيده بودهاند كه ب د از آن هيچ كاري نكردهاند.
 -82ف ل اول ماضي ب يد نقلي

ف ل دوم مضارع التزامي

شايد به ذهنب هم خطور نكرده بوده كه روزي به اين مقام برسد.
 -83ف ل اول ماضي مستمر

ف ل دوم ماضي استمراري

داشتم ميديدم كه چطور ميدويدي
 -81ف ل اول ماضي مستمر

ف ل دوم مضارع التزامي

تو داشتي تالش ميكردي كه به مقامات باال برسي.
 -81ف ل اول مضارع اخباري

ف ل دوم ماضي ساده

شما در تاريخ ميخوانيد كه مسلمانان در آغاز بسيار اندك بودند.
 -81ف ل اول مضارع اخباري

ف ل دوم ماضي نقلي

پروانه اغلب فراموش ميكند كه روزي كِرم بوده است.
 -89ف ل اول مضارع اخباري

ف ل دوم ماضي التزامي

آفتاب به گياهي حرارت ميدهد كه سر از خاك بيرون آورده باشد.
 -86ف ل اول مضارع اخباري

ف ل دوم ماضي مستمر

حاال محمد ميگويدكه من ساعت پيب داشتم چه ميگفتم.
 -88ف ل اول مضارع اخباري

ف ل دوم ماضي استمراري نقلي

با ديدن كوچههاي ويران فضايي احساس ميكنم كه مردم هر روز از آن ميگذشتهاند.
 -87ف ل اول مضارع اخباري

ف ل دوم ماضي ب يد

آثار با ي مانده نشان ميدهد كه مردم در اين مكان براي استراحت ،بنايي را ساخته بودند.
 -89ف ل اول مضارع اخباري

ف ل دوم مضارع اخباري

رآن ميفرمايد كه ما همه به سوي خدا بازميگرديم.
 -72ف ل اول مضارع اخباري

ف ل دوم مضارع مستمر

ما به چشم خود ميبينيم كه نسل جوان دارد به طرف رشد و آگاهي ميرود.
 -73ف ل اول مضارع اخباري

ف ل دوم مضارع التزامي

ما ميرويم تا شما هم بياييد.
 -71ف ل اول مضارع اخباري

ف ل دوم آينده
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ما يقين داريم كه او خواهد آمد.
 -71ف ل اول مضارع اخباري

ف ل دوم امر

و تي رآن ميخوانند ساكت باشيد.
 -71ف ل اول مضارع اخباري

ف ل دوم غيرشخصي

اين امكان وجود دارد كه بتوان در آينده سرطان را درمان كرد.
 -79ف ل اول مضارع التزامي

ف ل دوم ماضي ساده

پيب از آن كه خورشيد غروب كند ،مسافران به مقصد رسيدند.
 -76ف ل اول مضارع التزامي

ف ل دوم ماضي نقلي

اگر براي يك اشتباه هزار دليل بياوريد ،در وا ع هزار و يك اشتباه مرتكب شدهايد.
 -78ف ل اول مضارع التزامي

ف ل دوم ماضي التزامي

بايد به دانستههاي خود عمل كنيم تا زندگي سالمي داشته باشيم.
 -77ف ل اول مضارع التزامي

ف ل دوم مضارع اخباري

اگر تو بيايي من هم ميآيم.
 -79ف ل اول مضارع التزامي

ف ل دوم مضارع التزامي

درست رفتار كنيم تا فرزندان هم درست رفتار كنند.
 -92ف ل اول مضارع التزامي

ف ل دوم آينده

در صورتي كه در لحظهها را بدانيد در زندگي موفق خواهيد شد.
 -93ف ل اول مضارع التزامي

ف ل دوم امر

براي اينكه كوششتان نتيجه بدهد در كارها نظم داشته باشيد.
 -91ف ل اول مضارع التزامي

ف ل دوم غيرشخصي

گر راهزن تو باشي ،صد كاروان توان زد.
 -91ف ل اول مضارع مستمر

ف ل دوم مضارع اخباري

و تي كه دارم تلويزيون ميبينم چشمم تار ميبيند.
 -91ف ل اول مضارع مستمر

ف ل دوم مضارع التزامي

كساني كه دارند ميروند وسايلشان را نيز با خود ببرند.
 -99ف ل اول مضارع مستمر

ف ل دوم آينده

اينگونه كه شما داريد تالش ميكنيد به موفقيتهاي بزرگي خواهيد رسيد.
 -96ف ل اول مضارع مستمر

ف ل دوم امر

هنگامي كه استاد دارند درس ميدهند شما از كالس خارج نشويد.
 -98ف ل اول مضارع مستمر

ف ل دوم ماضي ساده

دارم مي نويسم كه آنها چقدر به مردم ستم كردند.
 -97ف ل اول مضارع مستمر

ف ل دوم ماضي نقلي

تو داري ادعا مي كني كه من اين مقاله را زودتر نوشتهام.
 -99ف ل اول مضارع مستمر

ف ل دوم غيرشخصي

وا يات تلخ دارد به ما ميگويد كه نبايد به دنيا دل بست.
 -322ف ل اول آينده

ف ل دوم مضارع اخباري
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تو هم به اين نتيجه خواهي رسيد كه من درست ميگويم.
 -323ف ل اول آينده

ف ل دوم مضارع التزامي

به شما خواهم گفت كه چه كتابي را بخريد.
 -321ف ل اول آينده

ف ل دوم آينده

ما خواهيم ديد كه بشر چه لّههايي را فتح خواهد كرد.
 -321ف ل اول آينده

ف ل دوم امر

رئيس دستور خواهد داد كه شما اين طرح را اجرا كنيد.
 -321ف ل اول آينده

ف ل دوم ماضي نقلي

ما به اين نتيجه خواهيم رسيد كه چه سرّي در آن كار بوده است.
 -329ف ل اول آينده

ف ل دوم ماضي استمراري

در كتابها خواهند نوشت كه پدران ما چگونه زندگي ميكردند.
 -326ف ل اول آينده

ف ل دوم ماضي استمراري نقلي

اين فيلم نشان خواهد داد كه رزمندگان چگونه ميجنگيدهاند.
 -328ف ل اول امر

ف ل دوم ماضي ساده

فرار كنيد كه آنها آمدند.
 -327ف ل اول امر

ف ل دوم ماضي نقلي

در نظر داشته باشيد كه نظر او چه تأثيري بر ديگران گذاشته است
 -329ف ل اول امر

ف ل دوم ماضي التزامي

خود را بشناس تا خدا را شناخته باشي
 -332ف ل اول امر

ف ل دوم ماضي استمراري

ببينيد كه ما در گذشته چگونه كار مي كرديم.
 -333ف ل اول امر

ف ل دوم ماضي مستمر

فقط همين را بدان كه او داشت به زندگي خود ميرسيد.
 -331ف ل اول امر

ف ل دوم ماضي استمراري نقلي

بنويس كه ما آن زمان بيشتر از امروز به همديگر كمك ميكرده ايم.
 -331ف ل اول امر

ف ل دوم مضارع اخباري

بنماي رخ كه باغ و گلستانم آرزوست.
 -331ف ل اول امر

ف ل دوم مضارع التزامي

با خلوص عبادت كنيد تا خداوند آن را بپذيرد.
 -339ف ل اول امر

ف ل دوم مضارع مستمر

دستم را بگير كه دارم ميافتم.
 -336ف ل اول امر

ف ل دوم آينده

مطمئن باش كه خواهد آمد.
 -338ف ل اول امر

ف ل دوم غيرشخصي

راهي بزن كه آهي برساز آن توان زد.
 - -337ف ل اول امر

منادا
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راز بگشا اي عليّ مرتضي!
 -339شبه جملۀ اميد و آرزو

ف ل دوم ماضي ساده

كاش كه من هم با شما بودم!
 -312شبه جملۀاميد و آرزو

ف ل دوم ماضي استمراري

كاش كه من هم با شما مي آمدم!
 -313شبه جملۀ اميد و آرزو

ف ل دوم ماضي ب يد

كاش كه از اول به او اجازه نداده بوديم!
 -311شبه جملۀ اميد و آرزو

ف ل دوم ماضي نقلي

ان شاءا ...كه چنين منظوري نداشته است!
 -311شبه جملۀ اميد و آرزو

ف ل دوم ماضي التزامي

اميد كه سالم رسيده باشد!
 -311شبه جملۀ اميد و آرزو

ف ل دوم مضارع اخباري

ان شاءا ...كه حالتان خوب ميشود!
 -319شبه جملۀ اميد و آرزو

ف ل دوم مضارع التزامي

اي كاش كه بتوانم به شما كمك كنم!
 -316شبه جملۀ سپاس

ف ل دوم ماضي ساده

الحمدهلل كه همۀ شما موفق شديد!
 -318شبه جملۀ سپاس

ف ل دوم ماضي نقلي

خدا را شكر كه از اين خطر جان به در برده است!
 -317شبه جملۀ سپاس

ف ل دوم ماضي استمراري

خدا را شكر كه فقط شما اين را مي گفتيد!
 -319شبه جملۀ سپاس

ف ل دوم مضارع اخباري

خدا را شكر كه اين را درك مي كني!
 -312شبه جملۀ سپاس

ف ل دوم مضارع مستمر (ملموس)

الحمدهلل كه دارد كار مي كند!
 -313شبه جملۀ تأسف و درد

ف ل دوم ماضي ساده

افسوس كه افسانه سرايان همه خفتند! اندوه كه اندوه گساران همه رفتند!
-311شبه جملۀ تأسف و درد

ف ل دوم ماضي نقلي

آه از فضيلت هايي كه فراموش شدهاند!
 -311شبه جملۀ تأسف و درد

ف ل دوم ماضي استمراري

افسوس كه آنها عمق فاج ه را نمي دانستند!
 -311شبه جملۀ تأسف و درد

ف ل دوم ماضي ب يد

افسوس كه شماره ات را گم كرده بودم!
 -319شبه جملۀ تأسف و درد

ف ل دوم مضارع اخباري

حيف كه كسي در خوبي ها را نمي داند!
 -316شبه جملۀ تأسف و درد

ف ل دوم مضارع مستمر
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حيف كه داريد از كنار ما مي رويد!
ف ل دوم مضارع التزامي

 -318شبه جملۀ تأسف و درد
هيهات اگر كسي اين را بفهمد!

ف ل دوم ماضي التزامي

 -317شبه جملۀ تحذير و تنبيه
مبادا كه شما حرفي زده باشيد.

ف ل دوم مضارع اخباري

 -319شبه جملۀ تحذير و تنبيه
امان از زبان هايي كه غيبت مي كنند.

ف ل دوم مضارع التزامي

 -312شبه جملۀ تحذير و تنبيه
مبادا كه اين حرف را فراموش بكني.

ف ل دوم مضارع مستمر (ملموس)

 -313شبه جملۀ تحذير و تنبيه

واي به حال شمايي كه داريد شلوغ ميكنيد!
ف ل دوم ماضي ساده

 -311شبه جملۀ امر
يالّا (يا اللّه) كه دير شد!

ف ل دوم مضارع اخباري

 -311شبه جملۀ امر
بسم ا ...اگر حريف مايي

ف ل دوم مضارع مستمر

 -311شبه جملۀ امر
زودتر كه دارد دير ميشود!
 -319شبه جملۀ ايجاب و تصديق

ف ل دوم ماضي ساده

البته كه بول كردم!
ف ل دوم ماضي استمراري

 -316شبه جملۀ ايجاب و تصديق
اي واللّه كه خوب ش ر ميخواندي!

ف ل دوم ماضي مستمر

 -318شبه جملۀ ايجاب و تصديق
اي واللّه كه خوب داشتي ميدويدي!

ف ل دوم مضارع اخباري

 -317شبه جملۀ ايجاب و تصديق
بله كه مي آيم.
 -319شبه جملۀ ايجاب و تصديق

ف ل دوم مضارع التزامي

البتّه كه بايد امتحان بدهيد!
 -392شبه جملۀ ايجاب و تصديق

ف ل دوم غيرشخصي

البتّه كه بايد صبور بود!
ف ل دوم ماضي التزامي

 -393شبه جملۀ مخالفت و انكار

حاشا و كال كه او چنين كاري كرده باشد!
ف ل دوم مضارع التزامي

 -391شبه جملۀ مخالفت و انكار
استغفراهلل اگر من چنين سخني بگويم!
 -391شبه جملۀ شادي

ف ل دوم ماضي ساده

خوشا روزي كه با هم دوست بوديم!
 -391شبه جملۀ شادي

ف ل دوم ماضي استمراري
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خوشا روزهايي كه با بچه هاي كوچه بازي مي كرديم!
 -399شبه جملۀ شادي

ف ل دوم مضارع اخباري

خوشا به حال كساني كه با حوصله تصميم مي گيرند!
 -396شبه جملۀ شادي

ف ل دوم مضارع مستمر

خوشا آنان كه اكنون دارند طواف مي كنند!
 -398شبه جملۀ شادي

ف ل دوم مضارع التزامي

اي خوش آن روز كه پرواز كنم تا برِ دوست !
 -397شبه جملۀ شگفتي

ف ل دوم ماضي ساده

شگفتا از تويي كه خود را به خواب زدي!
 -399شبه جملۀشگفتي

ف ل دوم ماضي نقلي

شگفتا از مردمي كه گذشته خود را فراموش كردهاند!
 -362شبه جملۀشگفتي

ف ل دوم ماضي استمراري

عجب از شمايي كه اينقدر اصرار مي كرديد!
 -363شبه جملۀشگفتي

ف ل دوم مضارع اخباري

عجب از مردمي كه انون را رعايت نمي كنند!
 -361شبه جملۀشگفتي

ف ل دوم مضارع مستمر

چه عجب از تو كه داري فيلم مي بيني!
 -361شبه جملۀشگفتي

ف ل دوم مضارع التزامي

يالل جب از من اگر چنين بگويم!
 -361شبه جملۀ سرزنب و نفرين

ف ل دوم ماضي ساده

مرگ بر ظالماني كه به مردم رحم نكردند!
 -369شبه جملۀ سرزنب و نفرين ف ل دوم ماضي نقلي
تف بر كسي كه چنين دروغي گفته است!
 -366شبه جملۀ سرزنب و نفرين

ف ل دوم مضارع اخباري

اُف بر كسي كه پدر و مادرش را آزار ميدهد!
 -368شبه جملۀ سرزنب و نفرين

ف ل دوم مضارع التزامي

نفرين بر كسي كه اينجا آشغال بريزد!
 -367شبه جملۀ تحسين و تشويق

ف ل دوم ماضي ساده

آفرين بر شمايي كه موفّق شديد!
 -369شبه جملۀ تحسين و تشويق

ف ل دوم ماضي استمراري

احسنت به شمايي كه خوب خدمت ميكرديد!
 -382شبه جملۀ تحسين و تشويق

ف ل دوم ماضي نقلي

ماشاءاهلل به مردمي كه اينجا جمع شدهاند!
 -383شبه جملۀ تحسين و تشويق

ف ل دوم ماضي مستمر

بارك اللّه به آن جواني كه داشت به مردم كمك ميكرد!
 -381شبه جملۀ تحسين و تشويق

ف ل دوم مضارع اخباري
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آفرين بر كساني كه در و ت خود را ميدانند!
 -381شبه جملۀ تحسين و تشويق

ف ل دوم مضارع مستمر

بهبه به شما كه داريد تالش ميكنيد!
 -381شبه جملۀ تحسين و تشويق ف ل دوم مضارع التزامي
درود بر كسي كه اينجا را آباد كند!
 -389منادا

ف ل دوم ماضي ساده

آ ا! ديروز كالس تشكيل شد؟
 -386منادا

ف ل دوم ماضي نقلي

اي دل چه انديشيده اي در عذر آن تقصيرها؟
 -388منادا

ف ل دوم ماضي ب يد

مجتبي! كجا رفته بودي؟
 -387منادا

ف ل دوم ماضي استمراري

مادرجان! در كودكي چه صه هايي برايم مي خواندي؟
 -389منادا

ف ل دوم ماضي مستمر

جواد! داشتي چه مي ديدي؟
 -372منادا

ف ل دوم مضارع اخباري

پدرجان! اينجا كجاست؟
 -373منادا

ف ل دوم مضارع مستمر

محمود! تو داري نقاشي مي كني؟
 -371منادا

ف ل دوم مضارع التزامي

مردم ! من به شما چه بگويم؟
 -371منادا

ف ل دوم ف ل امر

اي مؤمنان! برپيامبر درود بفرستيد
 -371ف ل غير شخصي

ف ل غير شخصي

مي بايست سخت تالش كرد تا به له هاي پيشرفت رسيد.
 -379ف ل غيرشخصي

ف ل دوم مضارع اخباري

اين پيشنهاد كه خانه ها را بايد ضد زلزله ساخت ،بسيار خردمندانه است.
 -376ف ل غير شخصي

ف ل دوم مضارع مستمر

بايد صاد انه گفت كه ما داريم راه راگم مي كنيم.
 -378ف ل غيرشخصي

ف ل دوم مضارع التزامي

بايد طرحي نو در انداخت تا از عهدۀ زندگي امروز برآييم.
 -377ف ل غيرشخصي

ف ل دوم ماضي نقلي

مگر مي توان دل كند از كسي كه عمري با تو سپري كرده است.
 -379ف ل غير شخصي

ف ل دوم ماضي استمراري

نميشود بيان كرد آنچه را او به تصوير مي كشيد.
 -392ف ل غير شخصي

ف ل دوم ماضي استمراري نقلي
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بايد پي برد كه او تا كجا ضيه را دنبال مي كرده است.
 -393ف ل غيرشخصي

ف ل دوم ماضي مستمر نقلي

نمي توان ثابت كرد كه او در آن لحظه داشته چه كار ميكرده است.
 -391ف ل غيرشخصي

ف ل دوم آينده

همان سان كه با ماهيچه اي منقبض نمي توان شنا كرد ،با ذهن محتاط و محافظه كار نيز نوشتن دشوار خواهد بود.
 -391ف ل غيرشخصي

منادا

غمناك نبايد بود از ط ن حسود اي دل!
همانگونه كه ميبينيم ساختارهاي گوناگوني براي جملههاي مركب وجود دارد .برخي ساختارهاي ممكن و مشابه ديگر را هم
ميتوان به اين آمار افزود اما آنها كاربردي نيستند .كوشيدهايم در اين تحقيق فقط ساختارهاي كاربردي را بياوريمز گرچه كاربرد
همۀ اين الگوها نيز يكسان نيستز برخي كاربرد كمتر و ت داد بسياري از اين الگوها كاربرد فراوان دارند .همچنين ميتوان گروهي
از اين ساختارها را وارونه كردز ي ني با جابهجايي ف ل اول و دوم الگوي ديگري ساخت كه البته ساختاري جديد نخواهد بود و ما
نيز آنها را در اين مقاله نياوردهايم.
از مجموع ف لهاي به كاررفته در الگوها ،ف ل ماضي بيشترين كاربرد را داردز به اين صورت كه در  17الگو در دو طرف جمله
ف ل ماضي است .در  91الگو نيز يك طرف آن ف ل ماضي و طرف ديگر ف لي ديگر است .اين آمار نشان ميدهد كه در همۀ
جمله ها اين ف ل الزاماً مربوط به زمان گذشته نيست بلكه در بسياري از آنها كاربرد ماضي براي بيان امري در حال يا آينده (مثالً
الگوي شمارۀ  )33يا براي اتفاق تازه و ادامه دار است .شماره هاي  91تا  99اين مطلب را نشان ميدهد .با استفاده از همين امر
مي توان گفت كه ت ريف اين ف ل به ماضي ،يك اصطالح و رارداد رايج و صوري دستوري و البته ناظر به وجه غالب داللتِ اين
ف ل است نه به م ني مطلق گذشته .بنابراين م ناي اين ف لها بيب از ساختارشان در جمله اهميت دارد .پس از ماضي ،ف ل مضارع
كاربرد فراوان دارد .در 8مورد از الگوها در هر دو سو ف ل مضارع و در  86الگو در يك سوي جملهها مضارع است .با توجه به
اينكه م موالً ف ل مضارع را براي گذشته به كار نميبريم و از سويي برخي از ماضيها نيز براي حال (محقق الو وع) به كارگرفته
ميشوند ميتوان نتيجه گرفت كه در زبان ،بيشتر امور را به شكل جاري و در زمان حال ،بيان يا روايت ميكنيم .بسياري از
شبهجملهها و نيز ف ل امرهم اين موضوع را تقويت ميكنند.
كاربرد ف ل آينده بسيار كم استز به گونهاي كه در يك الگو (شماره  )321دو سوي جمله و در  9الگو يك سوي جملهها ف ل
آينده است .به نظر ميرسد كه اين كميِ كاربرد دو علت دارد :يكي نحوۀ ساخت ف ل آينده كه بيشتر در زبان ادبي و رسمي-
اداري كاربرد دارد و ديگر اينكه ما م موالً امور مربوط به آينده راهم با ف ل مضارع بيان ميكنيم.
ف ل امر نيز كمكاربرد است و اين هم به سبب آن است كه م موالً اين ف ل براي دستور دادن به كار ميرود مگر اينكه مقصودي
بالغي در نظر باشد .همچنين برخي از «امرها» را غير مستقيم و بويهه با ف ل مضارع التزامي بيان ميكنيم.
بسياري از جملههاي مركب با كمك شبه جملهها ساخته ميشود .در  69الگو ،يك سوي جملۀ مركب ،شبه جمله است و البته
نميتواند در دو سو شبهجمله باشد .به نظر ميرسد كه شبهجملهها بيشتر در زبان محاوره و براي بيان و ابراز عواطف به كار
ميروند .اين آمار نشان ميدهد كه زبان ما متأثر از روحيات مردم ما ،زباني عاطفي است .همچنين شبه جملهها بيشتر به زمان حال
و ف ل مضارع تأويل و تفسير ميشوند يا م ني امري دارند و اگر بخواهيم كه حتماً بر گذشته داللت كنند در جملۀ مركب به كار
ميبريم .بايد توجه كرد كه شبه جمله را با يد اشتباه نگيريم .متاسفانه در دستورهاي زبان تفاوت و تمايز اين دو مقوله بيان نشده
است .يد ،همراه و وابستۀ جمله است و به تنهايي نميآيد اما شبه جمله خود به تنهايي ميآيد و جاي يك جمله است .پس اگر
يد را حذف كنيم ساختار جمله آسيب نميبيند اما با حذف شبه جمله يا هيچ جمله و كالم ديگري -درجملۀ ساده -نداريم يا
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م نا نا ص ميشود .يد را نميتوان با حرف ربط به بخشي از جمله وصل يا وابسته كرد ولي شبه جمله را ميتوانز چنانكه در
الگوها ميبينيم .برخي از كلمهها نيز هميشه صوت يا شبه جمله هستند و نميتوانند يد باشندز مانند هان ،زينهار و مناداها.
ف لهاي غير شخصي هم در ساخت جمله هاي مركب ،كاربردي در خور توجه دارند .در 12الگو ،از اين اف ال استفاده شده كه
به نظر ميرسد اين الگوها بيشتر كاربردي كالسيك يا ادبي دارند و هنگامي به كار ميروند كه بخواهيم كنشگر آن را به گونۀ
نامشخص نشان دهيم يا ضرورت و امكان عملي را برسانيم .همچنين برخي از شبه جملهها مانند افسوس و درد و مناداها و نيز
ساخت آينده بيشتر جملههايي ادبي ميسازند.
در  9الگو در بين دو سوي جمله ،همگوني (تجانس) كامل بر راراست (شمارههاي .)371 ،321 ،79 ،89 ،97 ،16 ،19 ،39 ،3
اينگونه الگوها روانترين جملهها هستند .اما در الگوهايي كه يك سوي آن اف الي مانند ماضي التزامي ،ماضي ب يد و بويهه ماضي
استمراري نقلي و ماضي ب يد نقلي هست« ،ناهمواري» وجود دارد .منظور از ناهمواري ،روان نبودن جملهها و آهنگ نامتوازان
آنهاست .اين الگوها كاربرد كمتري دارند .الگوي شمارههاي" ،63 ،62 ،97 ،91 ،93 ،17 ،11 ،18 ،19 ،11 ،17 ،12 ،37 ،33 ،8 ،6
 318 ،317 ،331 ،329 ،326 ،321 ،99 ،69 ،61و " 361را ميتوان در اين گروه جاي داد.
پس يا پيب آوردن هر يك از جملهوارهها تابع اهداف و اغراض بالغي ،ا تضاي حال و اهميّت كالم است و ارزش بالغي
جملههاي مركب ،متفاوت و در حالت شناوري و نوسان رار دارد.
شمار فراوان الگوي جملههاي مركب را ميتوان تأكيدي بر تركيبي بودن زبان فارسي دانست كه اين تركيبي بودن ،هم در حوزۀ
واژگان است و هم در حوزۀ جمله ها.
آنچه تا اينجا گفتيم دربارۀ جملههاي مركبي است كه با دوجملهواره ساخته شدهاندز امّا در زبان فارسي جملههاي مركبي وجود
دارد كه با سه و چهار جمله واره و گاهي بيشتر ساخته شدهاند .الگوي آن جملهها طب اً متفاوت و شناورتر است .البته هر چه
ت داد جملهوارهها بيشتر باشد ،پيچيدگي جملهها بيشتر ميشود و چون اطناب ايجاد ميكند ،خستگي و بريدن و دور شدن از پيام
اصلي بيشترمحسوس ميشود .نمونههايي از چنين جملههايي را در پي ميآوريم:
 آيا شاهد و گواهي داري كه م لوم كند رفيقت آن سكّهها را برده است؟ اگر ميخواهي كه به شهر بروي ،االغت را نبر. چه كسي به تو گفته كه ببيني من چه مينويسم؟ دال نزد كسي بنشين كه او از دل خبر دارد. چون فكر مي كردم كه همه مثل خودم ساده هستند دليلي نميديدم كه به او بدبين باشم. همانطور كه يادآوري كرديم ،با همۀ تالشهايي كه در بارۀ اسلوبهاي بالغي اعتراض در ميان مباحث رآني انجام گرفتهاست ،هنوز موضوعات گوناگوني مطرح است كه نياز به تحقيق و تالش علمي و فني دارد.
نتيجه
جملۀ مركب يكي از ساختارهاي بسيار ف ال در زبان فارسي است .اما از گذشته برخي از دستور نويسان به اشتباه جملههاي
م طوف يا پيوسته را نيز مركب شمرده اند كه با م يارهايي كه براي جمله مركب برشمرديم نشان داديم كه آنها مركب نيستند.
جملۀ مركب از دو يا چند جملهوارۀ وابسته به هم تشكيل ميشود و مجموعاً يك م نا و پيام را ميرساند .در ساخت اين گونه
جملهها انواع ف لها وجود دارد و الگوي ساختاري آنها بسيار متحرك و شناور است .هر يك از اين ساختارها متناسب با هدف،
كاركرد ،پيام و ارزش م نايي و تنوع و تفاوت لحن خود به خدمت گرفته ميشود .در مجموع ،جملههاي مركب و تنوع در
ساختهاي دستوري آن ،نشان ميدهد زبان فارسي براي جملهسازي بسيار توانا و پرظرفيّت است .اين جملهها نشان دهندۀ آزادي
عمل ،نرمي ،ان طافپذيري ،جابجايي و امكانات گستردۀ زبان فارسي در جملهسازي است.
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 .31الزار ،ژيلبر ( .)3171دستور زبان فارسي م اصر ،ترجمۀ مهستي بحريني ،چ ،3هرمس.
 .31ماهوتيان ،شهرزاد ( .)3171دستور زبان فارسي از ديدگاه ردهشناسي ،ترجمۀ مهدي سمائي ،تهران :مركز.
 .39مشكوةالدّيني ،مهدي ( .)3189دستور زبان فارسي بر پايۀ نظريۀ گشتاري ،ويرايب دوم ،دانشگاه فردوسي مشهد.
 .)3176( ___________ .36توصيف و آموزش زبان فارسي ،چ ،1دانشگاه فردوسي مشهد.
 .38ااااااااااااااااااا ( .)3178دستور زبان فارسي ،واژگان و پيوندهاي ساختي ،چ ،1تهران :سمت.
 .37مقرّبي ،مصطفي ( .)3181تركيب در زبان فارسي ،چ ،3توس.
 .39نجفي ،ابوالحسن ( .)3186مباني زبانشناسي و كاربرد آن در زبان فارسي ،چ ،9نيلوفر.

 .12وثو ي ،حسين (بهار« .)3161جملۀ مركب و حذف م ادلها در زبان فارساي» ،نشاريۀ دانشاكده ادبياات و علاوم انسااني
دانشگاه تبريز :صص«.)377 -383
 .13وحيديان كاميار ( .)3176دستور زبان فارسي( ،)3با همكاري غالمرضا عمراني ،چ ،32سمت.
 .11وحيديان كاميار ،تقي (3171بهار) « .واعد گشتار جملههاي مركب ساده» ،فصلنامۀ تخصصي ادبيات فارسي ،دانشگاه آزاد
اسالمي مشهد ،شمارۀ  ،9صص«.)19-18

