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  چکیده
 ای  ه طرح ذهنی صاحب آن رابطـ      اندیشه و  زبانی با ۀ  بین روساخت نحوی یک اثر یا قطع      

به طـوری   ؛   ازساخت معنایی آن نیست    تأثیر  بی ساخت نحوی یک اثر    .تنگاتنگ وجود دارد  
آن روساخت  ۀ  نیت آفرینند  حدودی به اندیشه و    روساخت تا   در تأملدقت و    توان با   می که

 ود و توالی نحوی ظـاهر شـ      قالب و  هر تواند در  ساخت معنایی نمی   طرح ذهنی و   هر .پی برد 
حتی  .مندی دستگاه زبان دارد    ت از نظام  این حکای  و صراحت و رسانگی الزم را داشته باشد      

ایـن   نیـز از  ) concord(»مطابقـه «یک دستگاه بسیار جزیی از دستگاه دسـتوری زبـان بـه نـام               
موجـود درآثـار زبـانی تحـت        ۀ   به همین دلیل است که دستگاه مطابقـ        .حقیقت مستثنا نیست  

توانـد دسـتگاه      مـی  زبـانی ۀ  اثر یا قطعـ    هر و شود ثابت تعریف نمی   احد و طرح و  یک الگو و  
توان یک طرح یا     ا برای زبانی مثل زبان فارسی نمی      ذل .مخصوص به خود داشته باشد    ۀ  طابقم

ۀ این مقالـه نویـسنده بـا بررسـی دسـتگاه مطابقـ             در .الگوی واحد از دستگاه مطابقه ارایه داد      
ۀ دسـتگاه مطابقـ   آن با طرح موجـود از       ۀ  کوب و مقایس   زرین استاد   ی»مدرسه فرار از «کتاب  

  . استمهم پرداختهۀ به این نکت یزبان فارس
  اسناد، مسندالیه، فعل، گروه قعلی، گروه اسمی، مطابقه، نحو، الگو، غزالی: کلیدواژه
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  مقدمه
 بر این نکته اسـت کـه بـین سـاخت معنـایی و سـاخت                 تأکیددر این مقاله قصد نگارنده      

ق روساخت به اندیشه و نیت      توان از طری    می  تنگاتنگ وجود دارد و    یک اثر ارتباط  نحوی ی 
تـوان از طریـق تحلیـل دسـتگاه           می حتی این رابطه و پیوستگی را    .  اثر پی برد   ۀ نویسند و فکر 

با گروه نهاد یـا مـسندالیه        مطابقت گروه فعلی     -(Concord)بسیار جزیی زبان همچون مطابقه    
ۀ  زیـرا در هـر متنـی دسـتگاه مطابقـ           ؛ایای اندیشه صاحب اثر پی بـرد      دریافت و به زو    -لهجم

حتی در دو متن از یـک نویـسنده بـه دو نـوع طـرح            .منحصر و مخصوص به آن وجود دارد      
توان فقط یک طـرح یـا الگـوی خـاص      بنابراین نمی. خوریم دستگاه مطابقه برمی  متفاوت از 

نظران   چنان که برخی از صاحب     .ه کرد یارا) مثل زبان فارسی  (یک زبان ۀ  برای دستگاه مطابق  
ه و ترسـیم    یـ زبـان فارسـی ارا    ۀ  و محققان فقط یک طرح ثابت و واحد برای دسـتگاه مطابقـ            

  )1( .اند کرده
 اسـتاد   ی»فـرار از مدرسـه     « کتاب ۀنگارنده به بررسی دستگاه مطابق     ،لهئ اثبات این مس   در

امام محمد غزالـی   های     اندیشه آثار و ،  کوب که در شرح احوال     حسین زرین فقید دکتر عبدال  
 این کتاب را فقط از نظر دستگاه مطابقه تحلیـل نمـوده             ۀ جمل 3400پرداخته و حدود     ،است
 زبـان  ۀ اسـت کـه طـرح دسـتگاه مطابقـ     حاصـل شـده  جـه  ین نتیـ ابا بررسی این کتاب     . است

 یـک طـرح     - اسـت  بیـان گردیـده   آن طور که در کتب دستور زبان سنتی و علمی            -فارسی
  . ثابت نیستواحد و

  له و بحثئطرح مس
یکی دستگاه عدد یا شمار و  :کنند  میدو دستگاه داریم که با هم کار  ه  در ساختمان جمل  

 ،نوۀ  باستان تا دور  ۀ  ایرانی از دور  های    دستگاه شمار یا عدد در زبان      .دیگری دستگاه شخص  
 نـو یـا     ۀتحلیلـی دور   باستان به ساختمان     ۀایرانی دور های    زبان به تبع تحول ساختمان ترکیبی    

  .جدید متحول شده است
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ایرانی باستان چون زبان فارسی باستان و زبان اوستایی که          های    در ساختمان ترکیبی زبان   
ضـمیر و صـفت در هـشت حالـت      ،اسـم  ،ت داریـم  در دسـ  هـا     از آن ای    آثار مکتوب ارزنده  

ول سـاخت    تحـ  یپ در .شد  می با پایانه مشخص  ها    حوی آن شدند و حالت ن     می نحوی صرف 
ضمیر و صفت منسوخ شد و نقش        ،صرف اسم  ،به ساخت تحلیلی  ها    و تبدیل آن  ها    این زبان 

  :  در جملهالمث یبرا .شدند ها  پایانهیگزینجا در زبان فارسی دری نماها
Hvarə xšaētəm amašəm raēm aurvat aspəm yazamaide. 

  )2( .میستا  می رایاسب شکوه جاودان زید تیخورش
 ی که نقش مفعـول یازآن رو ؛د استی خورشیکه صورت باستان»Hvarə xšaētəm«ۀ واژ

ۀ واژ . اسـت  ی مفعـول  ینمـا  انـه نقـش   ین پا یـ ا  همراه شده است و    »əm«ۀ  انیباپا ،جمله دارد  در
»amašəm« انه را داردیپا ن نقش ویهم،  استیجاودان مرگ و  بییز که به معنین.  

 یکی مفرد و دیگـری      : عضو داشت  سه شمار   ایرانی باستان دستگاه  های    همچنین در زبان  
عضو مثنی از میان رفت و فقط دو عضو مفرد و           ها    در سیر تحول این زبان    . مثنی و سوم جمع   

. ایرانی باسـتان دسـتگاه جـنس نیـز سـه عـضو داشـت              های    همچنین در زبان  . جمع باقی ماند  
  . مونث و خنثی که در مسیر تحول جنس خنثی نیز از بین رفت،مذکر
فقـط دو    ،سـت  زبان فارسی دری که امروزه زبـان رسـمی کـشور مـا               ۀستگاه مطابق د در

ایـن دسـتگاه در طـول حیـات خـود تغییـر چـشمگیری               .  است عضو مفرد و جمع باقی مانده     
 زبـان فارسـی دری      ۀهمان دسـتگاه مطابقـ    تقریباً   ، زبان فارسی امروز   ۀدستگاه مطابق نداشته و   

 ، تکـوین  ۀ متـون دور   ۀکـه بـا مطالعـ     هـایی     وت است با انـدک تفـا      کالسیکعصر تکوین و    
  .را دریافتها  توان آن می

 باستان فعل جمله از نظـر شـمار بـا نهـاد جملـه مطابقـت داشـته                   ۀایرانی دور های    در زبان 
با نهاد مثنـی    . شده است   می  فعل مفرد و با نهاد جمع فعل جمع ذکر         ،یعنی با نهاد مفرد    ؛است

فعـل بـه     ، که نهاد مثنی اسـت     ریزۀ   مثالً در جمل   . رود ممکن بود فعل به صورت جمع به کار       
 مـضارع سـوم   us zayeinte فعـل   اسـت یجمله مثنـ   که نهادیدرحال .آمده استجمع ۀ یغص

  .شخص جمع است
hača n∂r∂bya dva nara us zayeinte 
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  )41بند   /2ادداز وندی( شوند  می دو انسان زاده،از دو انسان: ترجمه
در ایـن   . شـود   مـی  برای اسم جمع فعل به صورت جمـع آورده        تان  ران باس یاهای    زبان در

تحولی به وجود آمده و آن ایـن         یرانیاهای     زبان متأخرهای    در دوره  بخش از دستگاه شمار   
  .دیایبتواند جمع یا مفرد   میکه در زبان فارسی دری برای اسم جمع فعلاست 

منظور از اسم جمـع  (اسم جمع  یوقتخصوص زبان پهلوی نیز  ه   میانه ب  ۀدورهای    در زبان 
 »دسـته « و »قـوم «کند مثـل    داللت میبیش از یک فرد جمع ندارد اما بر ۀاسمی است که نشان   

  . آید  میفعل به صورت جمع ،)شود  مینهاد واقع در فارسی دری
فعـل بـا نهـاد در شـمار مطابقـت      یعنی  .شود  می فعل جمع آورده   ،برای نهاد جمع جاندار   

  .در فارسی امروز نیز چنین است ،شود  مینمودار مشاهدهچنان که در  .دارد
توانـد مفـرد یـا        مـی  یعنی فعل  .جان مطابقت فعل با نهاد اختیاری است        بی برای نهاد جمع  

 مـثالً در عبـارت زیـر بـرای     . چنان که در زبان فارسی امروز نیز چنین اسـت      .جمع ذکر شود  
 :  صورت نگرفته است و مطابقتمدهمفرد آ ۀغی به صفعل، جان  بینهاد جمع

  ».کرد  میگردید و نظر چشمان او همچنان در چشمخانه همی« •
 )178 ،لستانگ(

 : شمار مطابقت کرده است ن اسم دریهم با  عبارت زیر فعلدر حالی که
  خون عشاق بریزند و حاللش دارند  خوشتدوستی با تو حرام است که چشمان  •

 )341 ،غزلیات سعدی(

  ؛است اختیاری ، برای نهادی که اسم جمع استتکوین مطابقتدر زبان فارسی دری عصر 
  :  مثل.همچنان که امروزه نیز چنین است

  ».خلق روی سوی ابراهیم نهادند« •
  )271، خانلریدکتر به نقل ازدستورتاریخی زبان فارسی  ،تاریخ طبری(

 »روی جمع گشته سپاه ب« •
  ) همانبه نقل از، مجمل التواریخ(

   مثل .آید  میجان غالباً فعل به صورت مفرد  بیهاددر فارسی دری برای ن
 ».بر سر آب همی رودها  کشتی« •

  )276،همان(
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زه مطابقت   که امرو  - انسان جمعبرای نهاد گاهی   7-4های     قرن  فارسی ۀدر دستگاه مطابق  
  مثل .نددآور  میفعل مفرد -اجباری است   باآنفعل
  ».ندک  میرا پدیدها   حکمت،چنان که حکیمان به گفتار« •

  )276، همان(
  ».ایشان خود هرگز این گمان به شاه سیماب نبردی« •

  )276،  همانبه نقل از، از سمک عیار(
دستگاه شمار دو امکان مفرد و جمع    ،اما در فارسی امروز که بحث اصلی اینجانب است        

ب یـ ترکبنـابراین از    .  دوم شخص و سـوم شـخص دارد        ،سه امکان اول شخص   شناو دستگاه   
ایـن دو دسـتگاه در   . آیـد   مـی شش امکان به دست  ،ن دو دستگاه در زبان فارسی      ای امکانات

بـین نهـاد جملـه و فعـل     . کننـد   مـی  اسناد عمـل ۀ نهاد و در گروه فعلی طبق     ۀگروه اسمی طبق  
  . جمله از نظر شخص و عدد رابطه وجود دارد

 در کتب دستور زبان فارسی در خصوص دستگاه مطابقه کم و بیش سخن رفته اسـت و                
 اسـت  شـده ه یـ و امکانـات آن ارا و الگوهایی برای دستگاه مطابقه ترسیم و توصیف      ها    طرح

  : شود  میبعد مشاهدهۀ نمودار صفح  درکهاند  مطرح کردهکه اغلب این آثار طرحی را 

  زبان فارسیۀ عمول دستگاه مطابقم طرح مشهور و

از کتـاب    ،ردکتـب دسـتورزبان فارسـی هـم پوشـی دا          هـای     طـرح  این طرح که با اغلب    
  :  اثر استاد دکتر باطنی نقل شده است»توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی«

  

  دستگاه مطابقه
  

  
           

               
  
  
  

 گیرد  گروه اسمی که در جایگاه نهاد قرار میۀهست
 )inanimate(جان  بی

گیرد هستۀ گروه اسمی که در جایگاه نهاد قرار می
 )animate(و جاندار 

    سوم شخص  اول شخص      دوم شخص        *

      نهاد و فعل هر دو جمع      نهاد جمع و فعل مفرد  

 ان غیرانسان                                   انس*

*نهاد غیر از سه عنصر باال  نهاد مفرد و فعل جمع  نهاد مفرد و فعل جمع / حضرتعالی / جنابعالی «اگر 
فعل ، در جایگاه نهاد باشند» سرکار

  .الزاماً جمع است
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 .یعنی مطابقه نهاد و فعل اجباری است)*(این عالمت 
 نحـوی   جایی  جابه گشتار یا تأخیرنگارنده در تحقیقی که در ساخت نحوی و تقدیم و           

 را نیز    این اثر  ۀدستگاه مطابق  ،ه است کوب داشت  رار از مدرسه دکتر زرین     ارزشمند ف  کتاب
ۀ ستیـ وشااز جهـاتی جالـب        کـه  ه به مواردی برخورد کرد    نموده و از نظر بسامدی بررسی     

  .استارایه 
، مدرسـه  از  کتـاب فـرار    ی برمبنا یزبان فارس ۀ   دستگاه مطابق  ی بررس یج فرع ینتا  از یکی

ــوهج وجــود تظــاهرات و ــدیپهــای  ل ــم ون ــان اندی ــ ،شهی ــمقاصــد نو  ویطــرح ذهن ــا ی سنده ب
 وهـا     شهین اند یا .است نحویهای    روساخت ارتباط با خصوصاً   ،ن اثر ی ا یزبانهای    روساخت

تناسب   و یبا هارمون  را بندها وها    عبارت،  جمالتۀ  ل دهند یتشکهای    گروه،  یمقاصد مرکز 
 ژه و یـ  و ی نظـام  یدارا ب مـتن اثـر    یـ ن ترت یـ  ا بـه  دهنـد و    می هم قرار  کنار در یوند خاص یپ و

اوضـاع   وها   دغدغه الت و یتما اشخاص و  وها    شهین اند یا ذکر .شود یم ری چشمگ یبرجستگ
ۀ جنبـ  هم از  شود و  یم ها رجسته شدن آن  هم سبب ب  ،  هیمسندال ای گاه نهاد یجا  در یغزالۀ  زمان
سـرعت انتقـات مطلـب       و ادیـ افت موضوع ز  ی به در  شوق مخاطب ،  ن فن یا  با یشناخت ییبایز

 ع و یوقـا   او و  ینگـر   جهـان  شه و یـ اند . کتـاب اسـت    یت اصـل  ی شخص یغزال .شود  می افزوده
ز یـ او ن ۀ  ج زمان یرا افکار،  یطبقات اجتماع  .ن اثرهستند یثقل ا  مرکز و مدار ات او یحوادث ح 

 سریـ م  بهتـر  یلـ شـناخت غزا   ،گـاه نهـاد   یجا درهـا     ان آن یـ ب بـا  و  برخوردارند یتین اهم یچن از
 جملـه   1585غزالی نهاد    ، این کتاب  یبررس  مورد ۀ جمل 3400 از   ن روست که  یا از .شود یم

 ۀنظامیـ از مدرسـه و     ،  را مطـرح کـرده    ای    اندیـشه  ،گـاه کتـابی را نوشـته       .دهـد   می را تشکیل 
گـاه مـسافری اسـت        و ت و خلوت به ذکر و عبادت پرداخته        عزل ۀدر گوش  ،ختهیگرنیشابور  
گیـرد بـر سـر راه تـوس           مـی  ربایـد و تـصمیم      می را علم او  دفاتر ومنابع   ، علم که دزد   طالب
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 گـاه وعـظ   .حفـظ کنـد  ، ه و بـا التمـاس پـس گرفتـه         د و تمام کتبی که دزد از او ربـود         بنشین
  .کند  می گاه بحث و جدل وگوید می

.  مورد بررسی این کتاب مفرد و غیرجاندار با فعل یا اسـناد مفـرد اسـت    ۀ جمل 1136نهاد  
و سـخنان و اعمـال      هـا     و دیدگاه ها    افکار و اندیشه   ،بسامدی در خور توجه دارد    این نهاد که    

 تـر  تـر و علمـی      دقیـق  ،تـر  نویـسنده جزئـی   هـای     پیـام  ،در ایـن طبقـه    . کند  می غزالی را بازگو  
  .ستانهاد این جمالت اغلب اسم معن. شوند می

دالئل « رزشمندا اریان درکتاب بس  یب  و یسس علوم معان  ؤم  دانشمند و  یجرجان عبدالقاهر
از  تـأثر را م  هـا   نظـم آن   پـردازد و    مـی  جملـه هـای     گـروه  ب کلمات و  یترت به نظم و   »االعجاز
: دیـ گو یمـ  و دانـد   می ها  آنۀ  کنندجادی ا یمعنا نده و یذهن گو  درها    ت آن یاهم  و یبرجستگ

ن اسـت   یـ ا] جملهۀ  ل دهند یتشکهای     عناصر وگروه  یتوال ب و یترت [نظم کلمات  از مقصود«
 کـه عقـل     ی کلمات به صـورت    یمعان و  داشته باشند  یوابستگ گریکدیداللت به    فاظ در که ال 

وند کلمـات  یهمان پ، نظم کلمات معتبراست نچه در آ ... مربوط شوند  گریکدیحکم کند به    
  .)94-93، 1368، یعبدالقاهرجرجان( »است گریکدی با

نظـم   درهـا     ت آن یـ موقعۀ  دوکلمه بدون مالحظـ   «: سدینو  می ن کتاب یا از گری د ییدرجا
ح اسـت کـه     یم فالن لفـظ فـص     ییگو  می یوقت ما .ندارند گریکدی نسبت به    یچ برتر ی ه ،کالم
 .می کلمات مجاور آن به حساب آور      یبه لحاظ نظم کالم وتناسب آن با معان        ت آن را  یموقع

 بـر  و ندیاگـوش خوشـ   در  گرفتـه و یجـا  محل مناسب خود م فالن لفظ در  ییگو  می ن که یا
ن لفـظ  یـ ان ای می است که ازجهت معن یتناسب همان حسن توافق و    مقصود،  استزبان آسان   

   .)83 ،همان( »دارد وجود گریبالفظ د
  بـا  ینیهمنـش  محـور   جملـه در   یاجزا وها    سخن عبدالقاهر همان بحث قرارگرفتن گروه     

فرقـه بـه      دو یقربـان  ک شتر ی سر  بر یوقت« عبارت  در ، مثال یبرا .تناسب خاص است   نظم و 
فـه و   یدرحـق بوحن   -دیکـش   مـی  ییبـه ناسـزاگو    فرجام کـار   که بسا،  ندشد  می هم تشنه خون  
 آن را بـه صـورت برجـسته          آخرکـه  یحیدرعبارت توضـ   )13،  1364کوب،    زرین (».یشافع

 روسـاخت آشـکار    شه و یـ اند،  ن معنـا  یونـد بـ   یپ  و ییرسا،  تناسب ،ییباین ز یهم،  ام نشان داده 
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 و بـشناسد   را ییمورد ناسـزاگو   کند تا   می طب کمک ان به مخا  یپا ن عبارت در  یا ذکر .است
 یعنـ ی .نـد ی گو )3( »احتـراس «بالغـت     اسـت کـه در     یزیـ ن همـان چ   یـ ا و د نشود یترد دچار
  : ن قسم استیهم ز ازین ریعبارت ز .لیتکم را معنا کند و  می که رفع شبههیعبارت
 تـا  و اچه حد دشوار  ت،  دیجو  می دانست که آنچه   یم و افته بود ی را  اماراه خود  ]ابوحامد[«

  )17، همان( ».ینیقت دیحق، قتیحق:  استیافتنیچه اندازه دست نا
 است کـه هـر      نیا ،تکه این مقاله در پی اثبات و بیان آن اس         ای    یاصل  و ی اساس ۀاما نکت 

آثـار  ۀ  خاص خود را دارد که تفاوتی ولو اندک بـا دسـتگاه مطابقـ             ۀ  اثر زبانی دستگاه مطابق   
توان دستگاه مطابقه و امکانـات ایـن شـبکه را بـرای یـک                 می ر کلیت هر چند د   .دیگر دارد 

 درای    ریز طبقـه   موردی و های    فاوتاما ت  ،زبان در قالب یک الگوی کلی و واحد قرار دارد         
دی را در جمـالت کتـاب فـرار از مدرسـه بـه مـو          نکتـه  در بررسـی ایـن     .دیآ  می به چشم  آن

گنجـد و گـاه بـا ایـن الگوهـا در             نمـی  ،ه شـده  یـ ام که در چهارچوب الگوهـای ارا       برخورده
 یاین عدم گنجایی و تعارض از سر تصادف و یا عدم تـسلط نویـسنده بزرگـ                . تعارض است 

ۀ ن است کـه هـر اثـری دسـتگاه مطابقـ           آنگربیابلکه   ، بر زبان فارسی نیست    کوب نیچون زر 
  .مخصوص به خود دارد

  : پیش از بررسی تفصیلی و جزئی این بحث ذکر چند نکته شایسته است
 و  سرمـشق نون و   بـه یـک قـا     ،  یاری گروه فعلی جمله با نهـاد آن       اختهای    در مطابقت  •

بـرای  جمالتـی مـثالً   شـرایط و   تشخیص داد که در چـه    تاتوان رسید     ثابت نمی  الگو
 چـه شـرایطی و چـه        فعـل را بـه صـورت مفـرد و در           ،جان یا اسم جمع     بی نهاد جمع 

 ایـن  .تـوان آورد   میجمعفعل را به صورت  ،جان  بیتی از جمله برای نهاد جمع     ساخ
جمع و مفرد بودن فعل برای نهـاد         :«گفته استاد محمد جواد شریعت جالب است که       

  )215 ،1364، عتیشر( .» سماعی است،اسم جمع
 جمـع   ۀشناس ،راد باشد تک اف   بر تک  تأکیداگر  «: گوید  می یشکوه الدین مهمچنین دکتر   

  )74، 1370، ینیالد ۀمشکو (».مفرد] باشد[رود و اگر غیر از آن   میبه کار
 ،وحـدت  ،این کتاب بسیار جالب توجه بودۀ   دیگر که در بررسی دستگاه مطابق      ۀنکت •

گاه نهادهای یـک بنـد      . ناسب و هماهنگی بین نهادهای یک بند یا پاراگراف است         ت
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دهد و نهادهـا متـشتت     میو افکار او تشکیل  ها    اندیشهرا یک اسم یا شخص واحد و        
  :  به نهادهای بند زیر توجه کنیم،برای مثال .ارتباط با یکدیگر نیستند  بیو پراکنده و

به مسایل عقلی بیـشتر     . آوَرد تنها به فقه سر فرود نمی     ها    در هر حال ابوحامد در این سال      «
ه بـه روایـت حـدیث هـم چنـدان تمایـل       داد و شاید به همـین سـبب بـود کـ            می رغبت نشان 

البتـه  ،  داد  مـی  نـشان ،  که وی به جستجوی آنچـه حقیقـت اسـت         ای    با شوق و عالقه   . نداشت
جـویی بـر تمـام وجـودش         شوق معرفت . صول و حدیث متوقف شود    توانست در فقه و ا     نمی

یافـت  که شاید منجر بـه در     هر دری را به امید آن       . ورزید  می به هر علمی عالقه   . غلبه داشت 
   )31، 1364کوب،  زرین( »... کوبید و می ،یقین شود

  .غزالی استها  چنان که دیدیم نهاد تمام جمله
گرآثـار  ی د یحتـ  مدرسه و  از فرار در زینها    ساخت آن  افعال و ۀ  غیص ن نهادها و  یب تناسب

 سـاخت   مالقـات خـدا    پله تـا    کتاب پله  از ریز بند  نمونه در  یبرا .است ری چشمگ کوب نیزر
  : آشکاراست ،فراگرفته را  بندیول افعال که تماممجه
 ؛گـشت   مـی  میحساب تعلـ   خط و  ؛شد  می د آموخته یتجو مکتب به کودکان قرآن و     در«
 دیشا .شد یم ریصحابه تقر  ائمه و  و خلفا زیآم سخنان حکمت  و ث رسول خدا  ی از حد  یزیچ
ان بـه نظـم     یشوایـ ن پ یـ ازکـالم ا   ... وطـواط  دیکه رش ،  ن گونه سخنان  ی از ا  یام بعض ین ا یا در

ف یلطـا  ازای     پـاره  ی به احتمال قو   یحت و شد  می سیتدر شهرهای    مکتب در،  درآورده بود 
ان یـ  مجـال ب   یفراهـ  ان ابونـصر  یالصب نصاب در ها ن سال یا از  بعد یاندک زمان  و علوم که بعدها  

  )26-25، 1384همان، ( »... و شد  میمیبه کودکان مکتب تعل گریق دیازطر، افتی
و هـا     ایـن کتـاب کـه در طـرح        ۀ  از دسـتگاه مطابقـ     یاتیـ جزئ به تفصیل بـه مـوارد و         حال

  : کنم  میاشاره،  داردگنجد یا منافات نمی ،ه شده در کتب دستور زبانائالگوهای ار
 اگـر نهـاد    : در کتاب دستور زبان فارسـی دکتـر تقـی وحیـدیان کامیـار آمـده اسـت                  -1
ود و بـه آن جـان و تـشخیص بخـشیده             ذکر شـ   )تشخیص (personificationجان در قالب     بی

کند و مطابقت فعـل بـا ایـن نهـاد اجبـاری اسـت         میاین نهاد حکم نهاد جاندار را پیدا    ،  شود
این کتـاب تمـامی نهادهـای       ۀ   شد یبررسهای    جمله اما در ) 13،  1381،  یعمران ان و یدیوح(

هادهـا بـه صـورت      دارای این مشخصه با فعل در شخص و عدد مطابقت ندارند و فعل ایـن ن               
  : به جمالت زیر دقت کنیم. مفرد آمده است
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  ».فشرد  میخویشۀ که طی چندین ماه طوالنی روح او را در پنجها  اندیشه •
  )87، 1364کوب،  زرین(

ۀ  ابوحامـد را در پنجـ      ،بلـوغ های    رویا انگیز سال  های    در گیرودار بحران  ها    این اندیشه « •
 ».فشرد  میخویش

  )15، نهما(
 »... او را مهار کرده بود کههای  طلبی آوارگی و تنهایی چنان جاههای  سال« •

  )101-100، همان(
جـان بخـشیده    هـا      بـه آن   ان اما چون در قالب استعاره     ج  بی جمع است و  ها    نهاد این جمله  

در حـالی کـه      .شد  می باید فعل این گونه نهادها هم با صیغه و ساخت جمع ذکر            ، است شده
 ،جـان   بی اما در کتاب دیگر این نویسنده وقتی که به نهاد         .  است این مطابقت صورت نگرفته   

 ۀدر کتـاب از کوچـ  . کنـد   مـی  شخص و عدد بـا آن مطابقـت  فعل در ،دوش  میجان بخشیده 
 : بینیم  میجمالت زیر را ، حافظ استدر شرح احوالرندان که 

 نرگس و گل در چنین حالی وقتـی بخواهنـد از چـشم و روی معـشوق دم زننـد بایـد                 : •
 ».چشم و رو باشند  بیواقعاً

  )74، 1366کوب،  زرین(
 هـم از روی وی   ماه و سرو،زنند  مینه فقط نرگس و گل دم از چشم و زلف معشوق   « •

 »حکایتی دارند
 )74، همان(

  :  مثالیبرا. میکن  میمالحظه ن عدم مطابقت رایکوب ا نیزر آثار از گری دیدربرخ
 هـم کـه مغـز       را ییاف مدرسـه سـرها    اطـر هـای     درکوچـه   بزرگ وکوچک  یدستارها«

 )55، 1384همان، (» .داد  میانن و معروف نشیسنگ، نداشت

 : دکتر باطنی آمده است    »توصیف ساختمان دستور زبان فارسی    «کتاب  98ۀ   در صفح  -2
  ». مطابقت فعل با آن الزامی است،دار جمع غیرانسان است جان ،وقتی نهاد«
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صـورت   نهـاد  فعـل بـا   خوریم که مطابقـت      برمیی  ا  مدرسه به جمله   فرار از  اما در کتاب  
بـا صـیغه و سـاخت مفـرد          ، به صیغه یا ساخت جمع بیاید       و فعل به جای این که      نگرفته است 

  :  استآمده
 وقتـی بعـدها در      ، سـپر انـداخت    ]امـام الحـرمین   [یک دانشمند که در نیشابور پیش وی        «

ات  گزنـده هـای     پـس سـگ   « :اصفهان بر وی غلبه یافت برای سرزنش و آزار بـه وی گفـت             
  )22،همان( »کجاست

 دکتـر .  مطابقت فعـل بـا آن اختیـاری اسـت          ،شود  می  وقتی اسم جمع نهاد جمله واقع      -3
 اسم جمـع    ،اگر نهاد «: گوید  می کتاب دستور زبان خود    213ۀ  شریعت در صفح   جوادمحمد

فرقـه  / ی  جمع/ جماعت  / خلق/ مثل اهل   . آورند  می را اغلب جمع  ها    باشد فعل بعضی از آن    
  . »سپاه/ مردم / گروه / خیل / 

انـد   با فعـل مفـرد آمـده    اندک  در مواردی   جز  در کتاب فرار از مدرسه غالب این نهادها         
 اسم جمع بـا      ذکر است آن است که وقتی      ۀدستگاه مطابقه شایست  ۀ  طبقاین ریز باب  آنچه در   

در حـالی کـه   . بیاید باید فعل آن هم به صورت جمع        ،شود  می جمع بسته  ،جمع فارسی ۀ  نشان
با فعل مفرد آمـده     ،  جمع،   واجد نشانۀ  الزام رعایت نشده است و اسم جمع      در این کتاب این     

  : مثالً.است
  »اهل سنت منفور بودهای  آن نزد فرقههای  تمام دسته« •

  )5، 1364کوب،  زرین(
  :  مثل.در برخی موارد هم فعل مطابق نهاد به صورت جمع آمده است

در فـروع عقایـد بـا یکـدیگر اخـتالف           ای    که بعضی در اصول و پاره     ها    تمام این فرقه  « •
  ».کشمکش خویش کرده بودندۀ غالب شهرهای ایران و اسالم را صحن...  داشتند

  )4، نهما(
ا صـفات شمارشـی و اعـداد         و یـ   »بعضی« ،»تمام«چون  هایی    اگر نهاد اسم جمع با وابسته     

  : آید  میبه صورت جمعغالباً ها  فعل آن، همراه شود
 »تازه پیدا نکنندۀ دو فرقه برای جنگ و ستیز خویش بهان« •

 )13، همان(
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  »یی در فروع عقاید با یکدیگر اختالف داشتند که بعضی در اصول و پارهها  تمام این فرقه« •
  )13، همان(

فعلـشان   ،جان و جمع است     بی که نهادشان هایی     در کتاب فرار از مدرسه غالب جمله       -4
فعل  ،نهاد مرکب باشد  ،  حتی اگر نهاد  . یاری در کار نیست   گویی انتخاب و اخت   است و    مفرد

  .آن مفرد است
  »داد  میدلگشا رنگ و جلوه خاصی به شهر های فراخ و باغهای   خانه،بازارهای وسیع« •

  )19، همان(
 »مجالس صوفیان در این سالها شور و حالی تمام داشت« •

  )6، همان(
آید و این     می کند و به صورت جمع      می ن نوع نهاد مطابقت   در برخی موارد هم فعل با ای      

  : نادر است
 »بایست پنهان بمانند  میهستند که به موجب عنوانی که دارند از نااهلهایی  اینها کتاب« •

  )141، همان(
  »نظامیه و بغداد البته همچنان با جالل و غرور گذشته بر سر جای خویش بودند« •

  )102، همان(
 ،هـا  ایـن جملـه   )4( .نهـاد هـستند    بیهای جمله، جه دیگر در این کتاب  کته جالب تو   ن -5

 مصدر مـرخم    ،نهاد  بی بعد از فعل  هایی    ساختمان چنین جمله   در. گیرند نهاد جدا از فعل نمی    
را فعـل   هـا      این فعـل   یشکوه الدین مکه دکتر   ) باید رفت (مثل  . آید  می فعل دیگر ) ماضی بن(

نهاد کتـاب فـرار از مدرسـه          بی های  جمله) 136ص/ 1370/ینیمشکوه الد (خواند    می وجهی
غزالی در خود و با خود او هستند و باید و نبایدهای زندگی             های    دنیهمگی مربوط به اندیش   
  .تمامی مفرد است و سوم شخصها  فعل این جمله. دهند  میو عقاید او را تشکیل

 .»باید همه چیز را رها کرد و از همه چیز گریخت« •
  )74، همان(

   .»بایست در مجالس مناظره راه پیدا کند و برتری خود را به دیگران نشان دهد می« •
  )40، همان(
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را طوری به خاطر سپرد که اگر بـاز  ها  باید در رسیدن به توس نشست و این یادداشت « •
  .»خویش محروم نشومهای  یک بار دیگر دزدی به کاروان بزند از تمام اندوخته

  )17، همان(
 دهنـد اگـر مـتمم ایـن ضـمایر           مـی  را ضمایر مـبهم تـشکیل     ها     آن ۀ که هست   نهادهایی -6

  :  مثل؛کند  می فعل با نهاد در مفرد و جمع مطابقت،جاندار باشد
بعضی از فقیهان عـصر در ایـن لـشکرگاه سـیار دایـم در موکـب سـلطان و وزیـر در                       « •

 .»حرکت بودند
 )39، همان(

  : آید  می فعلشان به صورت مفرد،جاندار است غیر،و زمانی که متمم این ضمایر
ب قوت  از مسامحات آن نیز ناشی از اعتمادی بود که بعضی از این آثار به سب              ای    پاره« •

 .»بیان مورد توجه شد و تقلید
 )15، همان(

  جهینت

 ک مـتن و   یـ   در یزبانهای    آن است که روساخت   ،  شود  می ن پژوهش استنتاج  یا آنچه از 
 یارتبـاط  و زبـان هـستند   ۀ  امکانـات بـالقو    سنده و ی نو یطرح ذهن ،  شهیاند از تأثر م یزبان اثر ای

  در روسـاخت   تأمـل با   لذا . زبان است  یمند  نظام  از ین حاک یا و وجود دارد ها    ن آن یق ب یعم
 یزبـان  جـاد آن اثـر    یا را از   او هـدف   و یمرکـز ۀ  شیـ اند  و ی طـرح ذهنـ    یدشـود تاحـدو    می
 درهـا     هیه و وحدت مـسندال    یمسندالۀ  قطبۀ  ل دهند یتشکهای    ن که گروه  یمهم ا  نکتۀ   .افتیدر
ن یـ  ایورد اصلادست و ت داردی حکا،امیپ شه ویتمرکز اند   و تناسب نظم و  ک پاراگراف از  ی

. ثابـت نـدارد    و  واحـد  یالگـو  ک طـرح و   یـ  یزبان فارسـ  ۀ  که دستگاه مطابق   ن است آمقاله  
 ف شـده  یعر ت یالگو طرح و  ،یک متن زبان  ۀ ی جاد کنند یهدف ا  شه و یاند تأثیر تحت   یگاه
توانـد    مـی  یزبان اثر که هر توان گفت     رو می ن  یااز   .اندک باشد  ریین تغ یولو ا ،  کند  می رییتغ
های   یژگی و تی البته با حفظ کل    -  داشته باشد  منحصر مخصوص و ۀ   خود دستگاه مطابق   یبرا

  .زبانۀ دستگاه مطابق
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  ها نوشت یپ
، حمـدی و حـسن انـوری      حـسن ا   (،)98،  1370،باطنی( :به ن خصوص رجوع شود   یا در -1

  ).212، 1364، محمد جواد شریعت (،)89، 1377
 .یقاسمل از دکترابوایخ زبان فارسی کتاب تار105شت به نقل از صیدیخورش از -2

 .153، 1373، سایشم: رک -3

 نهـاد   بـی  آن رو  از راهـا     ن جملـه  یـ ا«: دیگو  می نهاد  بی های  جملهۀ  ار دربار ان کامی یدیوح -4
سوم شخص  ۀ  شناس ساخت با  نظر ازها    ن جمله ی ا لالبته فع  .ندریگ یم که شناسه نم   ینام می

، یعمرانـ  ان و یدیـ وح(»ارزش شناسـه نـدارد    ،  شه ثابت اسـت   ی چون هم  ید ول یآ یم مفرد
ن یچنـ  را هـا  ن گونه جملـه   ی معاصر ا  یزبان فارس  کتاب دستور  لبرالزار در ی ژ )25،  1381
 کـامالً ای     ساختن جمله  یرا ب یعنی،  کنشور بدون ذکر  انچه بخواهند نچ«: کند  می فیتعر
کـه   آن را  ماننـد  و .. .ستنیـ فعل با ،   بپردازند یامکان عمل  ایان ضرورت   ی به ب  یرشخصیغ

  در یبـاطن  دکتـر  )259 ،1384 ،لبرالزاریز( » برند یبه کارم ،   دارند یپ  در یمرخم مصدر
 ن طبقه قـرار   یا  که در  یفعلهای    گروه«: دیگو  می ن مورد یا  در یرشخصی غ ۀبحث از طبق  

 در هـا  ن گـروه  یـ  کـه ا   ییبنـدها  و کنند یانتخاب نم  عدد دستگاه شخص و   از،  رندیگ یم
 )131، 1370، یباطن( ».ه هستندیشه بدون مسندالیهم، رندیگ یم آنان قرارد گاه اسنایجا
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