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 ها در زبان فارسی جمله بندي شبه بررسی، تحلیل و طبقه
 1محمود مهرآوران

 ، قم، ایراندانشگاه قم ،دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
  21/10/1399تاریخ پذیرش: |      24/08/1399 تاریخ دریافت:

 چکیده
ر صرف و نحـو بـه انـواع گونـاگونی تقسـیم      هاي دستوري زبان فارسی از نظ مقوله

هاست که شبه جمله چیسـت، چـه    شود. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش می
جملـه کلمـه یـا     اند. شـبه  انواعی دارد و در دستورهاي زبان چگونه آن را بیان کرده

گروهی از کلمات فارسی و غیر فارسی است که فعـل و سـاختار جملـۀ فارسـی را     
عنی کامل جمله را دارد. جمله در زبان فارسی یا فعل دارد یا فعل ندارد؛ ندارد اما م

گیرند. در دستورهاي زبـان، برخـی    فعل قرار می هاي بی ها در شاخۀ جمله جمله شبه
انـد. ایـن    جمله مطرح کـرده  این موضوع را با نام صوت و برخی دیگر با عنوان شبه

هـاي آن   هـا، در همـۀ صـورت    هجملـ  بنـدي شـبه   پژوهش به بررسی، تحلیل و طبقـه 
جملـه، تفـاوت    هاي گوناگون، برخی معیارها براي شـناخت شـبه   پرداخته و ویژگی

هـا را   بنـدي معنـایی آن   جمله با قید را بیان کرده و دسـته  صوت با اسم صوت و شبه
جمله تنها منحصـر   جمله هستند اما شبه ها یکی از انواع شبه ارائه کرده است. صوت

هـا، ضـمیرها و قیـدها بـا تغییـر آهنـگ و        ها، صـفت  برخی از اسمبه صوت نیست. 
هـاي   المثـل  شـوند. همچنـین بسـیاري از ضـرب     جمله واقع می داشتن تکیۀ ویژه شبه

فعل، منادا، برخی از واژگان غیر فارسی (تُرکی، انگلیسی و فرانسه) و بسیاري از  بی
جملــه هســتند.  بههــاي پرکــاربرد عربــی در فارســی نیــز شــ عبــارات، افعــال و جملــه

شـوند و   ها و طبقات مختلف تقسیم مـی  ها از نظر کارکرد و معنا در گروه جمله شبه
دهنـد؛ احساسـات و عـواطفی     بسیاري از عواطف و احساسات انسـان را نشـان مـی   

مانند: آرزو و امید، احترام و اطاعت، بیزاري و تنفّـر، خشـم، مهربـانی و دلسـوزي،     
، تأسـف، تعجـب، تشـویق و درد. در مجمـوع     سرزنش و تـوهین، پرسـش، تأکیـد   

جمله  کنند. موضوع شبه ها احساسات و عواطف منفی را بیشتر منعکس می جمله شبه
 هم به حوزة صرف فارسی مربوط است و هم به حوزة نحو. 

 .جمله، صوت، تکیه فعل، شبه هاي بی دستور زبان، جمله، جملههاي کلیدي:  واژه
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Abstract 
The grammatical categories of Persian language are divided into 
various types in terms of grammar and syntax. This research 
seeks to answer the questions of what a Pseudo-sentences is, 
what types it has, and how it is expressed in grammar books. A 
Pseudo-sentence is a word or a group of Persian and non-Persian 
words that lack verb and structure of a Persian sentence but has 
the full meaning of a sentence. The sentence in Persian either has 
or does not have adverb. Pseudo-sentences fall into the category 
of verb-less sentences. In grammar books, some have referred to 
this as sound and others as quasi-sentence. This study examines, 
analyzes, and classifies Pseudo-sentences in all its forms. 
Furthermore, it designates various features, and provides some 
criteria to differentiate idioms, sounds, adverbs. Sound is a type 
of quasi-sentence, but quasi-sentence is not limited to sound. 
Some nouns, adjectives, pronouns and adverbs are formed by 
changing the melody and putting a special emphasis on the 
sentence. Many verbless proverbs, monada, some non-Persian 
words (Turkish, English and French) and many commonly used 
Arabic phrases, verbs and sentences in Persian are considered 
Pseudo-sentences. Pseudo-sentences are divided into different 
groups and classes in terms of function and meaning, and express 
many human emotions and feelings such as: desire and hope, 
respect and obedience, disgust and hatred, anger, kindness and 
compassion, blame and insult, question, emphasis, regret, 
surprise, encouragement and pain. In general, Pseudo-sentences 
reflect more negative emotions and feelings. The subject of the 
quasi-sentence is related to both the pure linguistics and syntax. 
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 مقدمه. 1
شناسی در پـی شـناخت علمـی     ست و زبانشناسی ا هاي زبان دستور زبان یکی از شاخه

بندي، تعریـف یـا توصـیف دقیـق      زبان با تکیه بر مجموعۀ واقعیات زبان است. بنابراین، طبقه
مفاهیم و اصطالحات و مشخص کردن پیوند بین آنها یک ضرورت است. یکـی از مباحـث   

کلمـه اسـت.   تـر انـواع    دستور زبان، تقسیم واحدهاي زبان در مقولۀ صرف یا بـه زبـان سـاده   
بیشتر دستورهاي دورة معاصر انواع کلمه را در زبان فارسی هفت نـوع و شـامل فعـل، اسـم،     

هـاي   داننـد. برخـی نیـز کـه بـا دیـدگاه       جمله/ صـوت مـی   ضمیر، صفت، قید، حروف و شبه
اند. تفاوت تعداد در نوع  اند، انواع را در شش قسم تعیین کرده شناسی به دستور پرداخته زبان

هـا   بنـدي واژه  جمله است که آیا در بحث صرف و طبقه بودن یا نبودن صوت یا شبهکلمات، 
تـوان   به آن پرداخته شود یا در مبحث نحو. واقعیت آن است که دستور زبان فارسـی را نمـی  

بنـدي کـرد؛ بـویژه در     هـاي صـوري تـدوین و طبقـه     یکسره در حوزة ساختار و بررسی نشانه
گیرند و  در درون ساختارهاي دیگر به شکل کامل قرار نمیها و اصوات که  جمله حوزة شبه

بیش از هر چیز معنا و استفادة در متن و بافت کالم و محیط و دیگر عوامل بیرونـی، کـاربرد   
سازد. در این مقاله به تفصیل مباحث گوناگون این موضـوع را بررسـی و     آن را مشخص می

 کنیم.    تحلیل می

 اهمیت و اهداف موضوع. 1-1
هـا در زبـان    جملـه  هر زبان براي انتقال پیام، ابزارهـا و امکانـات گونـاگونی دارد. شـبه    

هـاي عـاطفی و    ها و جملـه  فارسی یکی از مهمترین ابزارهاي زبانی براي انتقال پیام بویژه پیام
ها را از سایر واحدهاي زبانی بازشناسیم. هدف این نوشـتار،   التزامی هستند که الزم است آن

هـا،   بندي و ارائۀ ویژگـی  هتر و بیشتر این واحد زبانی از طریق بررسی، تحلیل و طبقهمعرفی ب
جملـه در زبـان    هاي دسـتوري و انـواع و نیـز کـارکرد و معـانی مختلـف شـبه        معیارها و نقش

 . فارسی اعم از گفتار و نوشتار است
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 پیشینۀ پژوهش. 1-2
زبـان مطـرح اسـت. در بیشـتر     جمله بـه عنـوان یکـی از اقسـام کلمـه در کتـب دسـتور         شبه

بنـدي از دیـدگاه معنـا     شـود، بـه دسـته     هاي دستور زبان که تعریفی از آن به دست داده مـی  کتاب
ها توجه شده اسـت. همچنـین در ایـن کتـب از ایـن مقولـۀ        بندي بسنده شده و کمتر به دیگر دسته

وضـوع کمتـر مـورد    جمله و گاه صوت یاد شـده اسـت. در مجمـوع ایـن م     دستور، گاه به نام شبه
 شود:  هاي دستوریان، چند پژوهش دیگر در این ارتباط دیده می اعتنا واقع شده اما بجز نوشته

جملـه در   تحلیل ساختی و کاربردي شـبه «نامۀ خود با عنوان   ) در پایان1394میرزائی (
 پـردازد. وي بـا بررسـی بسـامد     هـا در مثنـوي مـی    جملـه  به بررسی انـواع شـبه  » مثنوي معنوي

اندازي از ظرفیت و توانایی زبـان فارسـی در    جمله در دفتر نخست مثنوي چشم هاي شبه گونه
 دهد. جمله و اصوات براي گسترش امکانات بالغی به دست می حوزه شبه

، »هـا در کتـب دسـتور زبـان     جمله بررسی شبه«) با عنوان 1392در پایان نامۀ فرج زاده (
جمله به لحاظ ساختمان و معنا بررسی  ان شده و انواع شبهجمله بی نیز نظرات درباره اقسام شبه

انـد و   ها از نظر مختص و مشترك با اسم، قید و صفت تقسیم بندي شده جمله شده است. شبه
 ها نیز مورد کاوش قرار گرفته است.   جمله نقش پذیري شبه

ن شـود امـا مهـرآورا     جملـه یافـت نمـی    اي مسـتقل دربـارة شـبه    در مجالت علمی مقاله
» هاي مرکب با توجه به کاربرد زمان افعـال  الگوي شناور در ساخت جمله«) در مقالۀ 1394(

الگوي سـاختاري بررسـی و توصـیف کـرده، بـه کـاربرد        193که ساخت جمله مرکب را با 
 جمله نشان داده است.   الگوي آن را با ترکیب شبه 65جمله در این الگوها نیز پرداخته و  شبه

هـا و اصـوات و گـردآوري     جملـه  اي از شبه یده با گردآوري پیکرهنوشتۀ حاضر، کوش
هاي متنوع و گوناگون به موضوعات مختلف این مقولۀ زبانی بپـردازد. اسـاس کـار در     نمونه

هاي این مقاله، اسـتخراج آنهـا از متـون گونـاگون، گفتـار و شـنیدار و        جمله جمع آوري شبه
 .هاي لغت است بویژه فرهنگ

 دستورهاي زبان جمله در شبه. 2
انـد، یکـی از انـواع آن را صـوت یـا       نویسندگانی که انواع کلمه را هفت قسم شـمرده 
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جمله کلمـه یـا گروهـی از کلمـات و عبـارات هسـتند کـه شـکل و          اند. شبه جمله دانسته شبه
ساختار جمله ندارند اما معناي جمله دارند. چون فعل ندارنـد، در ظـاهر جملـه نیسـتند ولـی      

» جملـه  شـبه «رسانند، در حکم جمله هستند؛ به همین سـبب بـه آنهـا      جمله را میچون معناي 
 گفته شده است.  

انـد و فقـط چنـد     اختصار موضـوع اصـوات را بیـان کـرده     هاي دستوري به بیشتر کتاب
انـد.   اند، قدري بیشتر به انواع آن پرداختـه  جمله موضوع را ذکر کرده دستور که با عنوان شبه

استاد را به عنوان نخستین متن در حوزة دستور زبان، در آغاز قرن حاضـر در  اگر دستور پنج 
به کوتاهی ایـن موضـوع مطـرح شـده و آمـده      » اصوات«نظر بگیریم، در فصل نهم با عنوان 

اصوات کلماتی هستند که در معنی آفرین و تحسین و شگفتی و ندا و بیم و آگـاهی  «است: 
شوند و هرگـاه بـه معنـی فعـل باشـند، همچـون         گفته می ها و تنبیه و تحذیر و همانندهاي آن

). ســپس چنــد مثــال 275: 1371(بهــار و دیگــران، » شــوند  افعــال داراي مفعــول و مــتمم مــی
نویسـد:    دربارة آن مـی » جمله اصوات یا شبه«آورند. شریعت نیز در مبحثی کوتاه با عنوان   می

). 331: 1370(شـریعت، » نی جمله باشداي است ساده یا مرکب که داراي مع جمله کلمه شبه«
زند و نیز برخی ترکیبـات عربـی و منـادا را نیـز       وي سپس مواردي از کاربرد آنها را مثال می

جمله و قسمی از کلمه  ) نیز آن را با نام شبه101: 1373دهد. خیامپور (  در این مقوله جاي می
کتاب دستور تـاریخی زبـان فارسـی    اي باشد.  ابوالقاسمی در  داند که متضمن معنی جمله  می

ــان فارســی بیــان کــرده اســت    در حــد یــک صــفحه ســابقۀ اصــوات را در هــر ســه دورة زب
جملـه و  «). فرشیدورد در برخی آثارِ خـود از جملـه در دو کتـاب    302: 1381(ابوالقاسمی، 

) دربارة اصوات مباحـث  1384» (دستور مفصل امروز«) و 1375» (تحول آن در زبان فارسی
جملـه   پـردازد. از دیـدگاه وي، شـبه    هـا مـی   هـاي آن  تاً مفصلی دارد و به برخی از ویژگینسب

» کند بی آن که شکل آنهـا را داشـته باشـد     اي است که نقش فعل یا جمله را بازي می کلمه«
صـوت  «). در ترجمۀ دستور زبان فارسی معاصر این قسم، با عنـوان  510: 1384(فرشیدورد، 

). انـوري و احمـدي   2059: 1384ند نمونه از آنها ذکر شده است (الزار، به همراه چ» ها واره
نویسـند:    نامنـد و مـی   جملـه مـی   شمارند و این نوع را شـبه   گیوي انواع کلمه را هفت قسم می

هاست که غالباً براي بیان حاالت عاطفی گوینده بـه کـار    جمله کلمه یا گروهی از کلمه شبه«
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داننـد کـه مفهـومی همچـون مفهـوم        جمله را، این مـی  ها به شبهو علت نامگذاري آن» رود  می
). در کتــابی دیگــر بــا رویکــرد 250: 1390گیــوي،  جملــۀ کامــل دارنــد (انــوري و احمــدي

هـر سـخنی کـه    «آورنـد؛ یعنـی     هاي اسـتثنایی مـی   شناسی، این گروه را در مبحث جمله زبان
ها را  جملۀ استثنایی است؛ این گونه جملهبتواند پیامی کامل را برساند اما فعلی نداشته باشد، 

). 20: 1387شـناس و دیگـران،    (حق» توان ساماندهی کرد  جمله و صوت می در دو دستۀ شبه
شـمارند و کـاربرد آن     مؤلفان این کتاب صوت را در طبقات کلمه و نیز مقوالت نحوي نمی

حیدیان کامیـار و عمرانـی   ). و21دانند (همان:   را فقط براي بیان حاالت روحی و عاطفی می
هـایی را کـه    ) در کتاب دستور زبان فارسی در مبحث سـاخت جملـه، جملـه   28-23: 1386(

هـاي اسـتثنائی    هـاي متفـاوتی دارنـد جملـه     بیرون از ساختار نهاد و گـزاره هسـتند و ویژگـی   
اي هـ  هـا جملـه   کند که یکی از این زیرگروه  شمارد و آنها را در چند زیرگروه تقسیم می  می
دانـد.    فعل را از نظر ساختار از یک جزئی تا سـه جزئـی مـی    هاي بی فعل هستند. وي جمله بی

گیرند. بـا   هاي یک جزئی هستند که اصوات را نیز دربر می فعل جمله هاي بی قسمی از جمله
جمله را عام و شامل اصـوات   ها شبه بینیم که برخی از آن مالحظۀ نظر این دستور نویسان، می

 اند. جمله را از یکدیگر جدا دانسته دانند ولی برخی صوت و شبه نیز می

 اقسام جمله . 3
تـرین تـا    اگر زبان را از نظر ساختار و اجزاي سـازندة آن در نظـر بگیـریم از کوچـک    

ترین اجزا به ترتیب عبارتند از: واج، هجا، تکواژ، واژه، گروه و جملۀ مستقل/ کامـل.   بزرگ
هـاي   ترین واحد سخن یا زبان است. جمله را از دیدگاه و کاملترین  پس جمله، خود بزرگ

توان تقسیم کرد: از نظر داشتن یـا نداشـتن فعـل، از نظـر معنـا و پیـام، معترضـه          گوناگون می
فعـل   بودن، دستوري و مستقیم یا درهم ریخته بودن. از نظر فعل جمله به دو گره با فعل و بی

ها را به دو واحد نهاد و گـزاره تقسـیم کنـیم و فعـل را      هشود. اگر ساختار این جمل  تقسیم می
خـوریم کـه ایـن      هـاي دیگـر برمـی    ترین رکن گزاره بشماریم، به گروه فراوانی از جمله مهم

گیرنـد و در   هایی هسـتند کـه فعـل نمـی     فعل جمله هاي بی ساختار بویژه فعل را ندارند. جمله
هـایی   جمالت را از جملـه   روند و باید این می گفتار و نوشتار معمول زبان، بدون فعل به کار
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هـاي   هـاي ایـن چنینـی در شـکل     شود، جدا دانست. انواع جمله  که با قرینه فعلشان حذف می
آیند ولـی   هایی که معموالً با فعل می گوناگون و فراوان است. پس حذف فعل را براي جمله

هـاي   هـا و جملـه   جملـه  ت شـبه گیریم. تفـاو  شود، درنظر می گاهی به قرینه فعلشان حذف می
توانیم فعـل ذکـر کنـیم، یـا در       جمله یا نمی محذوف الفعل با قرینه در این است که براي شبه

کنیم و اساساً یک علت نامگذاري بـه    عرف و عادت و کاربرد زبان براي آنها فعل ذکر نمی
گیرند و گـروه   یاین عنوان نداشتن فعل ولی شبیه جمله بودن آن است. اصوات اصالً فعل نم

ها نیز در گروه  المثل ها نیز بدون فعل کاربرد دارند. برخی از ضرب جمله فراوانی از انواع شبه
روند؛ مانند: هرکه بامش بیش، بـرفش   هایی هستند که بدون فعل در زبان به کار می جمله شبه

هـا فعـل بـه     ل ین مثابیشتر؛ این گوي و این میدان؛ از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن. در ا
کم به یک عادت در زبان تبدیل شـده اسـت.    قرینۀ معنوي و اختصار در کالم، حذف و کم

هـا وجـود دارد امـا در بسـیاري دیگـر از       گرچه امکان حضـور فعـل در ایـن گونـه از جملـه     
هـایی بـویژه در    ها، بـویژه در اصـوات وجـود نـدارد. حـذف فعـل در چنـین جملـه         جمله شبه

سـازد و حفـظ و     ا، کـالم را آهنگـین و در نتیجـه شـنیدنی و موافـق طبـع مـی       هـ  المثـل  ضرب
ها از نظر فعـل، جملـه یـا فعـل      گرداند. لذا در تقسیم بندي جمله تر می یادسپاري آن را آسان

 شوند.    ها و انواعی تقسیم می فعل نیز خود به گروه هاي بی دارد یا ندارد. جمله

 فعل هاي بی جمله. اقسام 3-1
کنند و ساده یـا مرکـب هسـتند، در زبـان       هایی که با فعل پیام را منتقل می از جملهغیر 

آینـد و معنـی کامـل یـک جملـه را       هاي دیگري نیز هستند که بـدون فعـل مـی    فارسی جمله
شناس و دیگران،  حقشمارند (ر.ك:   هاي استثنائی می ها را جمله رسانند. برخی این جمله می

از یـک    ها از نظر تعـداد اجـزا   . این جمله)23: 1386ار و عمرانی، وحیدیان کامی؛ 20: 1387
 فعل عبارتند از: هاي بی تا سه جزء است. بنابراین جمله

 هاي یک جزئی .جمله3-1-1
را   شــوند و مفهــومی  هــا فقــط از یــک جــزء و نقــش دســتوري ســاخته مــی ایــن جملــه

هایی در جایگاه جملـه   ه یا کلمهرسانند و ممکن است یک واژه یا بیشتر باشند؛ یعنی کلم می
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ها، اقسام کلمات زیـر   جمله ها هستند. این شبه جمله هستند. این گونه از کلمات بخشی از شبه
 شود:  را شامل می

هاي مختلف بـروز   اي است که احساسات انسان را در موقعیت صوت کلمه ها: صوت
تحقیر، اعتراض. چـون نحـوة   دهد. احساساتی مانند: شادي، درد، خشم، شگفتی، توهین،  می 

هـا معنـی    اند و چون این واژه بیان این الفاظ مانند صوت و آواست، نام آن را صوت گذاشته
انـد؛ بـه عنـوان مثـال: آه یعنـی درد       جملـه گفتـه   جمله را دارند اما فعـل ندارنـد بـه آنهـا شـبه     

 ه، واي، هان. هاي دیگر: آي، به ب کشم؛ آهان یعنی فهمیدم، ادامه بده و... . مثال می
هایی هستند که در زبان معنی دارند و در هر نوع جملـه و در   ها، واژه این غیر صوت:

روند؛ اما وقتـی بـه تنهـایی و بـا لحـن و آهنگـی خـاص بیـان          هاي گوناگون به کار می نقش
ها هستند؛ مانند: سالم [یعنـی سـالم    دهند. اسم و صفت از جملۀ آن شوند، معنی جمله می می 

ما باد]، عاقل! یعنی اي کسی که عاقل هستی! آفـرین، افسـوس، عجـب، سـاکت، برپـا،      بر ش
برجا، آزاد، حمله، آتش، آرام، خاموش، خبردار، چشم، حیف، عالی!، دریغ، فریـاد، مبـادا،   

 ممنون، متشکّر.
منادا نیز جملۀ یک جزئی است. چه با نشانۀ ندا بیاید و چه بدون نشانه و فقط با منادا: 

خدایا! خـدا! دوسـت مـن!      دا؛ زیرا مفهوم جمله و خطاب را در خود دارد: اي خدا!آهنگ ن
 ! ها آي آدم

 هاي دو جزئی . جمله3-1-2
شوند اما امکـان افـزودن     فعل بیان می هاي دو جزئی آنهایی هستند که معموالً بی جمله
ش، سـفر  ها وجود دارد؛ مانند: عکس بـرداري ممنـوع، خـدا نگهـدار، شـب خـو       فعلی به آن

 بخیر.
گیرنـد و حتـی    هایی دو جزء و نقش دستوري دارند ولی معموالً فعل نمـی  چنین جمله

هاي فعلـی سـه    شوند؛ ولی اگر به آنها فعل بدهیم جمله برخی از آنها با آوردن فعل نازیبا می
ها و اصطالحات ورزشی، نظـامی و   المثل هاي عاطفی، ضرب شوند. برخی از جمله جزئی می
ها نسبتاً فراوان اسـت؛ ماننـد:    گیرند. تعداد این گونه جمله نیز در این گروه جاي می مانند آن
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توقف ممنوع!، دو دوتا چهارتا! خدا نگهدار! زیارت قبـول! شـب خـوش! شـب شـما بخیـر!       
 عزت زیاد!

 شود: ساخته می» کو«فعل دو جزئی با ضمیر پرسشی  هاي بی شکلی از جمله
 و؟ دوستت کو؟ کیفم کو؟آن مرد کو؟ انسان با انصاف ک

 هاي سه جزئی . جمله3-1-3
هـا   در میـان آن » یعنـی «ها هستند که فعل ندارنـد امـا کلمـۀ     سه جزئی گروهی از جمله

شوند؛ ماننـد: هنـر یعنـی خلـق زیبـایی. ایـن        معنی و حکم فعل دارد و از سه جزء تشکیل می
 ».  هنر، خلق زیبایی است«جمله معادل است با جملۀ 

معنی فعل دارد و مانند فعل ربطی بین نهـاد و مسـند   » یعنی«ها کلمۀ  نه جملهدر این گو
رود و قسـمت پـس از    به کار مـی » است«کند و معموالً به جاي فعل  رابطۀ اسنادي برقرار می

هاي دیگر عبارتند از: زندگی یعنی امید؛ احسان یعنی  جمله است. نمونه» مسند«آن در حکم 
عشق یعنی از ا یعنی بریدن از هر بدي؛ دریا یعنی وسعت و ظرفیت؛ دیگران را نیز دیدن؛ تقو

 خود گذشتن؛ شهادت یعنی انتخاب مرگ شرافتمندانه.

 هاي دیگر جمله . شبه3-1-4
توان آنها را در الگوهـاي ذکـر شـده قـرار داد. در      ها هستند که نمی جمله برخی از شبه

دهــد.  نــی یــک جملــه را مــیهــا فعــل وجــود نــدارد، ولــی همــۀ ســخن، مع  جملــه ایــن شــبه
 گیرند: هاي زیر در این گروه قرار می جمله شبه

 چه خبر؟ حال شما؟  احوال شریف؟هاي پرسشی:  جمله ـ برخی از شبه
هاي تعجبـی: چـه عجـب! چـه خـطّ زیبـایی! چـه منظـرة قشـنگی!            جمله ـ برخی از شبه
 عجب هواي خوبی!

آینـد: چـه علـی آقـا چـه آقـا        می» ، یاچه، نه«هایی که با حروف ربط مکرّر  جمله ـ شبه
 نمکی؛ یا مرگ یا آزادي. علی؛ نه به این شوريِ شور نه به این بی

هـایی دیگـر از سـخن هسـتند کـه فعـل ندارنـد و آنهـا را          ها، شـکل  عالوه براین گروه
هـا، اصـطالحات    المثـل  شماریم که خود انـواع دیگـري دارد. برخـی از ضـرب      جمله می شبه
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جملـه قــرار   ورزشـی و اجتمـاعی و برخـی ترکیبـات، نیـز در حـوزة شـبه        گونـاگون نظـامی،  
گیرند؛ مانند: امروز نقد، فردا نسیه؛ پارسال دوست، امسال آشنا؛ روز از نو، روزي از نـو؛   می

 از جلو نظام، به چپ چپ؛ به راست راست. 
 ها: به امان خدا؛ شکر خدا؛ دور از جان! ها و ترکیب گروه از ـ برخی

هاي عربی در فارسی؛ دستور زبـان   ها و عبارات و جمله ها، ترکیب ز اسم فعلـ برخی ا
براي هر واژه یا واحد زبانی دیگر که در یک زبان کاربرد دارد، باید طـرح توصـیفی داشـته    

هاي عربی در زبان فارسی کـاربرد دارنـد کـه در     باشد. بسیاري از کلمات، ترکیبات و جمله
جملـه   هـا شـبه   انـد؛ گروهـی از آن   گذاري و توصـیف شـده  واحدهاي گوناگون دستوري نام

 اهللا، هیهات.   شوند؛ مانند: الفرار، الحمدهللا، ان شاءاهللا، بسم شمرده می
پس اگر یک ترتیب از کل به جزء را دربارة جملـه در نظـر بگیـریم، سـیر آن بـه ایـن       

 شکل است:  
ت؛ یعنـی اصـوات خـود    جمله، اصوا فعل، شبه هاي بی هاي استثنائی، جمله جمله، جمله

فعـل   هاي بی فعل، جمله هاي بی ها خود بخشی از جمله جمله ها هستند، شبه جمله بخشی از شبه
هاي اسـتثنائی و سـرانجام ایـن گـروه در زیـر مجموعـۀ کـل جملـه قـرار           در زیر گروه جمله

ي دو هـا  ها خود از صوت، منادا، اسم، صفت، قید، ضمیر، جملـه  جمله گیرند. بنابراین شبه می
هـاي   هـا و جملـه   جزئی استثنائی و برخی ترکیبات فارسـی و گروهـی از کلمـات و ترکیـب    

شـمارد (ر.ك:    فعل مـی  هاي بی شود. البته فرشیدورد همۀ این اقسام را جمله  عربی تشکیل می
هایی از زبان عربـی   ها عبارات و جمله ) حال آنکه برخی از این145-165: 1375فرشیدورد، 

 توانند فعل بگیرند.   الً نمیهستند که اصو

 هاي دستوري ها از نظر گونه جمله شبه. 4
ها تنها منحصر به اصوات نیستند بلکه اقسـام دیگـري    جمله با توضیحات داده شده، شبه

هـا فهرسـت بسـته و     جمله شوند. گروهی از شبه جمله محسوب می از واحدهاي سخن نیز شبه
 هایی فهرست باز دارند.  گروه
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ها، گاه صوت و گـاه   ها به خودي خود بدون در نظر گرفتن مفهوم و پیام آن هجمل شبه
جملـه و سـایر    هـا، دیگـر مـوارد بـین شـبه      اسم، قید، صفت، ضمیر و منادا هستند. بجز صوت

 هاي دستوري ذکر شده مشترکند. مقوله
اي بیـانگر احساسـات و    ها به خودي خود پیام جمله را در خود دارند و به گونـه  صوت
ها غالباً با افزودن فعل یا فعل و جزئی دیگر به یک جمله  باشند، ولی دیگر مقوله  عواطف می

جمله بودن آنها به نحوة خواندن، تکیـه، درنـگ    شوند. در مورد اخیر تشخیص شبه  تبدیل می
 و مکث بستگی دارد. 

 جمله تنها یک بخش دارد و مفهـوم کـاملی را   سخنی است که مانند شبه: صوت .4-1
آید و اغلـب معنـی قطعـی      کند. صوت براي بیان حاالت روحی و عاطفی به زبان می  بیان می

شـود (صـادقی و ارژنـگ،      ندارد و معناي آن از موقعیت گوینده و طرز اداي آن شناخته مـی 
 هاي زیر صوت هستند: ). واژه4: 1365

واي، اي، آخ، آخی، آخیش، آوه، آوخ، آهان، آه، آه آه، آي، هاي، هی، هـی هـی،   
اي واي، واه، اي، هی، واه، واه واه، اه، زه، بخ، بخ بخ، بـه بـه، زهـی، خـه، خـه خـه، خهـی،        

 اینت، د، وه، وه وه، هیس، اي، پیف پیف، آها. 
 اسم: افسوس، مرحبا، سالم، آتش، فریاد، طفلک، درد. .4-2
 قید: اي کاش، کاش، حاشا، حاشاك ! حاشا و کال، حاش هللا. .4-3
 آباد، خوش، درست. صفت: .4-4
 ضمیر: کی؟ من؟ تو! .4-5
 منادا: یااهللا، الهی، بچۀ آتیش پاره، اال اي ترك شیرازي، سعدي!، آقا!، برادر! .4-6

 ها از نظر ساختمان جمله شبه. 5
 توان از منظر ساخت به این انواع نقسیم کرد:  شان می ها را در شمول گسترده جمله شبه

دار یعنـی یـک تکـواژ     اي است که از یک سازة معنـی  جمله شبهساده: منظور از ساده  .5-1
 ساخته شده باشد؛ مانند: اي، احتیاط، آوخ، آهاي، آي، هاي، هال، افسوس، آوه، واه آخ، دریغ.
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ـتق       .5-2 ـتقاقی ترکیـب شـود، واژة مش مشتق: وقتی که یک عنصر پایه با یک یا چند ونـد اش
 ، دردا!، شگفتا! طفلک!، طفلکی!، حیوانکی!.شود؛ مانند: بدا!، حیفا!، خوشا! ساخته می
ها اضافه شده، پایۀ کلمه، اسم یا صفت است و با افزودن این  به آن» ا«هایی که پسوند  (در واژه

 شود؛ پس این پسوند در اینجا پسوندي اشتقاقی است). جمله تبدیل می پسوند حتماً به صوت و شبه

شود؛  (تکواژ آزاد) ساخته و ترکیب می مرکب: از ترکیب دو یا چند عنصر پایه .5-3
بـه، اي عجـب، اي کـاش، چـی چـی، اي بابـا، پیـف         هی، هوهو، آه آه، اي هی، به مانند: هی

 پیف.
هایی که هم ویژگی ترکیـب دارنـد و هـم اشـتقاق، مشـتق       مرکب: واژه –مشتق  .5-4

 مرکب هستند؛ مانند: دوباره!، زبان بسته!، مغز خر خورده!،
 ها: به امان خدا، به سالمت، در پناه حق، دور از شما!.  گروه عبارات و .5-5
گونـه کـه قـبالً توضـیح داده شـد، سـاختار ایـن گونـه از          جمله دو جزئی: همـان  .5-6

توانـد یـک واژه    شود که در هر رکن می ها از دو نقش و رکن دستوري تشکیل می جمله شبه
 شما بخیر.یا گروه باشد؛ مانند: خدا نگهدار!، شب خوش!، صبح 

احسنت، االمان، الفرار، ان شاءاهللا، بسـم اهللا،   هاي عربی: ها، ترکیبات و جمله اسم .5-7
 . ماشاءاهللا، هیهات، ...

 هاي تاکیدي جمله شبه. 6
شـوند و صـوت مرکـب یـا گـروه صـوتی         ها، تأکیدي مـی  در بسیاري از موارد صوت

 گیرد: این شکل صورت میها به  ). تاکید صوت521: 1384سازند (فرشیدورد،   می
تکرار صوت: هی هی، آه آه، واه واه، بخ بخ، به به، خه خه، د د د د، چی چـی،   .6-1

 پیف پیف.
صوت نیست و کلمۀ تفخیم، کثرت و فراوانی » اي«در این صورت، » اي«با اي:  .6-2

اي واویلتـا،  است و طبعاً با حرف ندا نیز نباید اشتباه گرفته شود: اي واي، اي هی، اي دریغا، 
 اي واهللا، اي شگفت، اي عجب، اي کاش، اي امان.
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 بدا، حیفا، دردا، واحسرتا، خوشا.  »: ا«با پسوند  .6-3
الـف تفخـیم و   «هایی چون دریغـا و عجبـا،    شناسی این پسوند را در واژه بهار در سبک

). درواقـع  408: 1370شود که این الف ندا نیست (ر.ك: بهار،   داند و متذکر می  می» اعجاب
 خواند.  ایشان شکل نوشتاري این مصوت را درنظر گرفته که آن را الف می

 . با تکیه6-4
هـا را   ها با واحدهاي زبر زنجیري زبان همراه هستند؛ امتداد و کشش، معنی صوت صوت

گرداند و بر فراوانی، شـدت و عمـق تـأثیر موضـوع مـورد       کند اما آنها را مؤکد می  عوض نمی
فزاید. یکی از واحـدهاي زبرزنجیـري سـخن تکیـه اسـت کـه تفـاوت جایگـاه آن در         ا  بیان می

تکیـه از نظـر تولیـد، از ترکیـب     «کنـد.    کلمات، نوع صرفی و تأکید معنایی آن را مشخص مـی 
اي  هاي تغییـر در فشـار هـوا، اخـتالف در درجـۀ زیروبمـی و تفـاوت در کشـش واکـه          مختصه

 ).122: 1371(حق شناس، » شود  سایی تعبیر میشود و از نظر شنیداري به ر  حاصل می
تکیه از نظر مقدار و کمیت انواعی دارد که بسیاري از اصـوات تکیـۀ تأکیـدي دارنـد.     

این نوع تکیه نسبت به سایر انواع تکیه، در یک زنجیرة آوایی معین از حـداکثر فشـار هـوا،    «
بر تأکیدي رسـاتر از همـۀ    شود و هجاي تکیه   اي ساخته می تغییرات زیروبمی و کشش واکه

 ).122(همان: » شود  هجاهاي دیگر آن زنجیره شنیده می
تکیه در اصوات اغلب پیش از هجاي آخر است؛ مانند: آفـرین کـه تکیـه بـر هجـاي       

بـر   قرار دارد. البته اگر صوتی خود یک هجا داشته باشد، کُلّ آن هجا تکیـه » آ«نخست یعنی 
بـر هجـاي    ها که بیشتر غیـر صـوت هسـتند تکیـه      جمله ی از شبهاست؛ مانند: به! وه! در گروه

 شود؛ مانند افسوس! دریغ!  پایانی نیز واقع می
هـا، تکیـه    جمله ترین ابزارهاي تأکید و برجستگی اصوات و دیگر شبه پس یکی از مهم

م سازد. تکیه معمـوالً مسـتلز    اي است که واژه را در جمله برجسته می تکیه وسیله«است؛ زیرا 
وقوع همزمان تغییر درجۀ زیروبمی و تغییـر دیـرش (امتـداد) و شـدت روي هجـاي مناسـب       

 ).20: 1379(وحیدیان کامیار، » واژة تکیه دار است
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 خاستگاه . 7
توان تقسیم کرد: فارسی و غیـر فارسـی.    ها را از این نظر به دو گروه کُلی می جمله شبه

ها آنهایی هستند کـه از   جمله ن اصوات و شبههاي فارسی، بیشتری جمله ها و شبه پس از صوت
هـاي فرنگـی در زبـان فارسـی دیـده       اند. تعدادي نیـز از زبـان   زبان عربی به فارسی وارد شده

هـاي ورزشـی در نقـش صـوت هسـتند: اسـتُپ، اوت،        شود. از زبان انگلیسی، بیشـتر واژه   می
سی گاهی کاربرد دارد. از زبـان  نیز در فار» گودباي«پنالتی، گُل، هند. از همین زبان عبارت 

هاي اَلو، براوو، مرسی و هورا که بیشتر کارکرد عاطفی دارند، در فارسی کاربرد  فرانسه واژه
از زبـان ترکــی در فارسـی کــاربرد دارد و در   » بیلــه دیـگ بیلــه چغنـدر  «المثـل   دارد. ضـرب 

 م ترکی است.  هاي اغُر و دد نیز واژه» ددم واي«و » اُقر/ اُغر بخیر«هاي  عبارت

 جمله هاي شبه وابسته. 8
گیرنـد.   ها را نیـز مـی   کنند، برخی وابسته  ها چون نقش فعل و جمله را ایفا می جمله شبه

گیرنـد؛ وابسـتۀ صـفت     وارة پیرو می ها صفت، قید، متمم و جمله یا جمله جمله اصوات و شبه
ی!؛ وابسـتۀ قیـد ماننـد:    مانند: صد درود، هزار آفرین، هزاران سالم، چه بـاغی!، عجـب آدمـ   

دردي، نفرین بـر   بسیار سپاس!، خیلی ممنون!؛ وابستۀ متمم مانند: آه از جور زمان، فغان از بی
رسـد، افسـوس     واره مانند: حیف که دستم بـه او نمـی   ظالمان، لعنت بر شیطان و وابستۀ جمله

 که نامۀ جوانی طی شد و... .
شـود   ر فراوانی از جملۀ مرکـب سـاخته مـی   دار ساختا جمله و جملۀ فعل از ترکیب شبه

هاي مرکب با توجه بـه زمـان    الگوي شناور در ساخت جمله«) در مقالۀ 1394که مهرآوران (
 است.   بدان پرداخته» کاربرد افعال

 جمله شناخت شبه. 9
ها بهترین ابزار زبانی براي تأکید و ایجاز و اختصار در سخن و بـه یادسـپاري    جمله شبه

جملـه   توان با یک صوت/ شـبه  ایات و امثال هستند. گاهی دو یا چند جمله را میبرخی از کن
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بهتر ادا کرد؛ مانند: دهه! که هم تعجب و هم اعتراض و هم خشـم و ناخرسـندي را بـا خـود     
کنـد.   دارد و به جاي چند جمله که آن عواطف را بیان کند، همین صوت همۀ آنها را ادا می

 کارها دقت شده است: این راهها به  جمله در بررسی شبه
اند که فعل در آنها حـذف شـده باشـد؛ بنـابراین در      جمله ها زمانی شبه جمله شبه .9-1

گیرنـد، نبایـد    ها که جملۀ وابستۀ توضـیحی مـی   عباراتی که فعل وجود دارد یا برخی از فعل
اسـت؛ ماننـد:    جمله فعل ندارد وگرنه جملـه  جمله نامید؛ چون اساساً شبه آنها را صوت یا شبه

 دست مریزاد!، زنده باد، نکند، هرچه بادا باد.
ها چون با اسم یا صفت یا قید مشترکند، شناسه و نشانۀ خاصی ندارنـد و   صوت« .9-2

کننـد    تنها آنها را از تکیه و معنی و آهنگ کالم و نقشی که به عنوان جمله یا فعل بـازي مـی  
 ).511: 1384(فرشیدورد، » توان شناخت  می

 ها و بویژه اصوات متغیر است: جمله جایگاه تکیه در شبه .9-3
از اصوات تعجبی تکیۀ عجبا و شـگفتا روي هجـاي ماقبـل آخـر اسـت؛ زیـرا پسـوند        «

به، مرحبـا، خوشـا و    گیرد. از اصوات تحسین، آفرین، ماشاءاهللا، بارك اهللا، به ها تکیه نمی این
تکیه است و در بـراوو تکیـه    وشا پسوند بیهورا تکیۀ آغازي (روي هجاي اول) دارند. در خ

روي هجاي ماقبل آخر است. از اصـوات تحسـر تکیـۀ دریغـا، دردا و بـدا روي هجـاي اول       
است. در اصوات تنبیه و تحذیر تکیه روي هجاي اول است: اال، هـال، مبـادا، زنهـار. در ایـن     

 ).39: 1379امیار، (وحیدیان ک» اصوات نیز تکیه روي هجاي اول است: حاشا، یاال، مرسی
). 60-70تکیه در زبان فارسی در تمایزهاي گوناگون، نقشی بسیار مهـم دارد (همـان:   

کنـد؛ ماننـد: آفـرین کـه هجـاي پایـانی         در نقش تمایز دهندگی، اسم را از صوت متمایز می
جملـه اسـت.    تکیه دارد و اسم معنـی اسـت و آفـرین کـه هجـاي نخسـت تکیـه دارد و شـبه        

کیۀ اسـم را همـراه بـا تغییـر آهنـگ بـه هجـاي اول منتقـل کنـیم، منـادا واقـع            همچنین اگر ت
 شود؛ مانند رضا!، سارا!  می

نقش تأکیدي تکیه پرکاربرد است و در نقش عاطفی نیز با انتقال تکیه همـراه بـا تغییـر    
 کند؛ مانند بله! نخیر!    آهنگ معنی سرزنش و تعجب را ادا می
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ها بسیار دشوار است. گـاه مـرز جملـه و قیـد      جمله در برخی موارد تشخیص شبه .9-4
ها با قیدهاي گوناگون مشترك است کـه از   جمله آمیزد؛ بسیاري از شبه  جمله درهم می با شبه

 آهنگ و جایگاه آن در جمله باید تشخیص بدهیم:
آیـد تـا آن     تنهایی کاربرد ندارد و به همراه جمله یا بخشی از جمله مـی  قید به .9-4-1

ه مفهومی مقید کند. به عبارت دیگر باید جمله یا گروهی از کلمات دیگر موجود باشند را ب
تنهـایی معنـی جملـه نـدارد ولـی       تا قید آنها را مقیـد کنـد. قیـد اسـتقالل کـاربرد و خـود بـه       

 تنهایی کاربرد و معنی و مفهوم جمله را دارد.   جمله خود جاي یک جمله است، به شبه
جملـه خـود جـاي     توان حذف کرد ولی شـبه   ها می ري از جملهقید را در بسیا .9-4-2

 یک جمله آمده است. 
 جمله هستند.   نکتۀ دیگر اینکه برخی از کلمات همیشه صوت و در نتیجه شبه .9-4-3
اي دیگـر پیونـد داد و    توان به جملـه   جمله را با حروف ربط وابستگی می شبه .9-4-4

مۀ جوانی طی شد. حیف که دیگـر او را ندیـدیم.   جملۀ مرکب ساخت؛ مانند: افسوس که نا
 خورد. اي دیگر پیوند می شود و نه با حرف ربط به جمله حال آنکه قید نه اضافه می

تفاوت صوت و نام آوا: با توجه به همانندي نـام، ممکـن اسـت صـوت بـا اسـم        .9-5
ی است کـه بـر   صوت اشتباه شود. اما صوت با نام آوا (اسم صوت) تفاوت دارد. نام آوا اسم

صداهاي طبیعی، صداي جانوران و حیوانات، صداي اشیاء و برخی صداهاي انسان گذاشـته  
کنیم و آن صدا هـیچ معنـی     شنویم نامگذاري می  شده است. درواقع ما آن صدایی را که می

ندارد و فقط نوعی صداست؛ مانند: خش خش، شُر شُر، میو میو، خُر خُر، بـع بـع، مـاع مـاع.     
شود، معنی دارد و جـاي    جمله) صدایی است که فقط از زبان انسان شنیده می ت (شبهاما صو

 یک جمله است.
ها نشانۀ خاصـی ندارنـد و از طریـق تکیـه، معنـی و آهنـگ        جمله پس در مجموع، شبه

هـا   جملـه  ها محـدود امـا دیگـر شـبه     کالم باید آنها را از دیگر اقسام کلمه بازشناخت. صوت
 نامحدود است.

 بندي معنایی تقسیم .10
ها معانی گوناگون، نزدیک به هم و گاهی متداخل دارند. مثالً انکـار و تاییـد و    جمله شبه
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هـا بیشـتر    ها بـویژه صـوت   جمله تصدیق و تأسف معموالً با تأکید همراه هستند. معناي دقیق شبه
س بیـان  شـود. پـ    هـا آشـکار مـی    در متن، محیط، وضعیت گوینده و مخاطب و هنگـام بیـان آن  

جمله خارج از جمله گاه دشوار و گـاه نادرسـت اسـت. از سـویی دیگـر بسـیاري از        مفهوم شبه
کنند بلکه با تغییر لحن، آهنگ و تکیه از یـک حـوزة    ها تنها بر یک معنی داللت نمی جمله شبه

با یـک لحـن خـاص رضـایت و شـادي و      » جانم«شوند؛ مثالً  جا می معنایی به معناي دیگر جابه
شود و با لحن پرسش معنی دوبـاره پرسـیدن    رساند؛ با آهنگ ندا منادا واقع می ي را میخشنود

برخـی از  دهد و حتی با تغییر لحن در معنی تهدید و انکار نیز کاربرد دارد.  و تکرار کالم را می
هاي معروفند که ممکن است به شکل منادا یا بیان همراه بـا خشـم، اعتـراض،     ها کنایه جمله شبه

 سندي و حتی تحسین همراه باشند؛ مانند: آب زیرکاه!، شیطون!،  ناخر
شـود. در تقسـیم     هـاي زیـر تقسـیم بنـدي مـی      ها در دسته جمله با توجه به این نکته، شبه

هــایی کــه از گذشــته بــوده و امــروز هــم کــاربرد دارنــد در کنــار  جملــه بنــدي معنــایی، شــبه
» گذشـته «هاي قدیمی با عنـوان   جمله و شبهذکر شده » امروزي«هاي جدید با عنوان  جمله شبه

 اند. اي دیگر قرار داده و بدین شکل از یکدیگر جدا شده در دسته

 امید. آرزو و 10-1
ها بیان کنندة هـر نـوع آرزو و امیـدواري هسـتند و معمـوالً آرزو و امیـد        ملهج این شبه

ي در گذشـته را نشـان   ا هایی نیز هستند کـه آرزوي بـرآورده نشـده    براي آینده است اما واژه
 دهند که طبعاً با نوعی حسرت همراه است؛ مانند کاش و کاشکی. می

 امروزي: امید!، اي کاش!، ان شاءاهللا!، باذن اهللا!، به امید دیدار!، کاش! کاشکی.
 گذشته: اَرجو!، بوك!، بوکه، فی امان اهللا!، کاجی!، کاجکی!، کاچ!، کاشک!، هی!، یا لیت.  

 دار (تنبیه و تحذیر). آگاهی و هش10-2
دهند، یا به   ها هنگام بیان، مخاطب را به امري آگاهی می جمله ها و شبه برخی از صوت

هـاي ایـن گـروه     جملـه  دهنـد. شـبه    او در انجام دادن یا انجام ندادن کار و امـري هشـدار مـی   
 عبارتند از:
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 ل ...!، هشدار!آتش!، توقف ممنوع!، خطر!، واي به ...!، واي به حا امروزي: آ!، آتش
گذشته: اَال!، اهللا اهللا!، الحذار!، الحذر!، الصـال!، ایهـا النـاس!، بهـوش!، حـذر!، زنهـار!،       

 زینهار!، ویحک!، هال!، هان!، هین!
» شـود   اال حرف تنبیه عربی است که در فارسی گاهی با تـا و گـاهی بـا اي همـراه مـی     

 ).127: 1373 ،(فرشیدورد

 اطاعت. احترام و 10-3
هایی نیز هستند که اطاعت و  هاي رفتاري، واژه وه بر فرمانبري عملی و برخی نشانهعال

 دهند. احترام گوینده را نسبت به کسی دیگر بویژه مخاطب نشان می

امروزي: بالنسبت!، بله قربان!، به چشم!، به روي چشم!، چشم!، چه قابل شـما!، دور از  
 معذرت! شما!، شرمنده!، قربانت/ شما!، قربان قدمت!،

 ، لبیک.!گذشته: سمعاً و طاعتا

 مخالفت. اعتراض و 10-4
آوریـم کـه ایـن      هـایی را بـر زبـان مـی     ما در اعتراض به سخن، رفتار یا رویـدادي واژه 

دهند؛ یا ممکن است اعتراض نباشد و نـوعی مخالفـت را     کنند یا نشان می  حاالت را بیان می
 نشان بدهد.

خود!، بیالخ!، تو دیگه چـرا!؟، د، دهـه!،    هه!، اه!، اوا!، بهه!، بیا!، اَه!، اوهو!، ا امروزي:
 زکّی، دکّی!، دکیسه!، فضول!

 -گذشته: 

 دوري از کاري . اعالم10-5
منظور از این عنوان، کلمات و عباراتی اسـت کـه گوینـده، خـود را از انجـام دادن یـا       

 شمارد. می ها را ناخوش دارد و آن انتساب به کار یا چیزي دور می

 !، معاذاهللا!، نعوذ باهللا!، زبانم الل!، سبحان اهللا!، العیاذ باهللا!، پناه بر خدا!امروزي: استغفراهللا
 !گذشته: عیاذاً باهللا
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 فرمان. امر و 10-6
هـا (ماننـد اسـم،     کنیم امـا بسـیاري از واژه   معموالً دستور و فرمان را با فعل امر بیان می

اي، معنـی امـر و فرمـان     وعبـارات بـا آهنـگ و لحـن ویـژه      صفت و قید) و برخی ترکیبـات 
 جمله باز و پربسامد است.  دهند. فهرست این نوع شبه می

امروزي: آتش!، آرام!، احتیاط!، از نو!، الفاتحه!، ایست!، برپا!، برجا!، بـس!، بسـم اهللا!،   
، تند!، تندتر! معطلی!، تکبیر! حرف!، بیرون!، بی به پیش!، به راست راست!، به چپ چپ!، بی

ها باال!، دوباره!، زود!، زودتر!، سـاکت!، سـریع!، سـریعاً، صـلوات!،      حمله!، خاموش!، دست
 فضولی موقوف!، فوري/ فوراً، هیس!، یالّا!، یواش!، 

 !ه!، هاتگذشته: العجل، الفرار!، دور!، د 

 نفی. انکار، مخالفت و 10-7
هایی کـه ایـن موضـوع را     بسیاري از واژهانکار و مخالفت، معموالً با نفی همراه است. 

 دهند با تأکید نیز همراه هستند. نشان می

خـود!،   امروزي: ابدا!، ابداً، ارواح بابات/ ننَت!، اصال!، اصال و ابدا!، به هیچ وجـه!، بـی  
 خیر!، عمراً!، مطلقا!، نُچ!، نه!، نخیر!، نه واهللا!، هرگز!، هیچ!، هیهات!.

 ش هللا!، حاشا وکلّا!، حاشا و هللا!، ال اُسلّم!، معاذ اهللا!. گذشته: حاشا!، حاشاك!، حا

 ارتباط. برقراري و ادامۀ 10-8
دهند؛ یعنی براي آغـاز   ها بیشتر کاربرد ارتباطی زبان و سخن را نشان می برخی از واژه

جملـه   بـریم. ایـن نـوع کـارکرد شـبه      یا ادامۀ ارتباط و تداوم سخن گفتن مخاطب به کار مـی 
 روزي است؛ مانند: اَلو!، خُب!، دیگه!، سالم!، گوشی!، منظور؟  بیشتر ام

 اهمیتی اعتنایی و بی. بی10-9
اعتنایی گوینده نسبت به موضوعی  ها و ترکیباتی هستند که نشان دهندة موضع بی واژه

ها را بـه   اهمیت بودن آن نزد مخاطب است و معموالً مخاطبِ سخن در پاسخ، این واژه یا بی
 برد. کار می
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خیالش!، صد سال سیاه!، غمت  خیال!، بی امروزي: به جهنّم!، به درك!، به من چه!، بی
 کم!، وِلش!

 گذشته: به درك اسفل!

 دادن. بیان خبر و توجه 10-10
هایی هستند که توجه شنونده را براي بیـان خبـري یـا اجـازه بـراي       جمله این گروه شبه

تـوان تمهیـدي بـراي     ند. بسیاري از مناداها را نیز میکن گفتن یا ادامۀ مطلبی به خود جلب می
هـاي   این موضوع در نظر گرفت. همچنین برخی از واژگان انگلیسی کـه بیشـتر در گـزارش   

 گیرند. شود، در این دستۀ معنایی قرار می ورزشی گفته می

!، توجـه!، خطـا   امروزي: آفساید!، اجازه!، انکَشف!، اوت!، پنالتی!، تمام!، توجه!، توجه
 خطر! راستی!، کُرنر!، کیش! (در شطرنج)، گُل!، هند!، یک لحظه!

 . بیزاري و تنفّر10-11
یکی از عواطف انسان، حس بیزاري و نفرت از کسـی یـا شـنیدن سـخن نـامطلوبی یـا       

هاي کوتاه این کنش یا واکنش عـاطفی را نشـان    ها و واژه دیدن چیزي است. معموالً صوت
 دهند. می

، اَخ!، اخمو!، اَه!، اَه اَه اَه!، اُف!، اکّه!، به جهنم!، به درك!، بهتر!، بـی  امروزي: آخ که!
 مزّه!، پر رو!، مرده سگ!، مرده شور!، هپ! (نشانۀ سکوت گوینده). 

 گذشته: اف لک!، به درك اسفل!، نفرت!  

 . پرسش10-12
نـی  ها با حذف تمام عناصر دیگر سخن و بـا لحـن و آهنـگ پرسـش مع     برخی از واژه

نـامیم. ضـمایر و قیـدهاي     هـاي پرسـش مـی    جملـه  ها را شـبه  دهند. این  یک جملۀ پرسشی می
روند شبه جملۀ پرسـش هسـتند. ایـن     تنهایی و با تکیۀ خاص به کار می پرسش هنگامی که به

 ها ممکن است با تعجب، سرزنش و یا تحقیر نیز همراه باشند. جمله شبه
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چه جهت؟ به چه علت؟، به چه دلیل؟، تورو سنَنَه؟، امروزي: به من چه!، به تو چه!، به 
پس چی؟ تو؟ جان؟، جانم؟ چرا؟، چطور؟ چطور مگـه؟ چـه؟، چـه کشـکی، چـه پشـمی؟       

چی؟، کجا؟ کشک چی، پشم چی؟ که چه/چی؟ کی؟ کـی؟ مثـل چـی؟ مـن؟،      چی؟، چی
 هان؟

 گذشته: چه سبب؟

 حسرت. تأسف و 10-13
سرت از امري یا بیان افسوس و تأسف گوینـده از  ها بیان کنندة ح جمله این نوع از شبه

 ها هستند. هاي این گروه، صوت جمله وقوع اتفاق یا موضوعی است. بیشتر شبه

امروزي: آخ!، آخی!، آخیش!، آه!، آه آه!، افسوس!، اوخی!، اوخیش!، اي امـان!، اي  
 ، واي!، دل غافل!، اي واي!، حیف!، دریغ!، داد!، داد و بیداد!، ددم واي!، فریاد!

گذشته: آوخ!، آوه!، آي دریغـا!، اي دریـغ!، اي دریغـا!، انـدوه!، بـدا!، حسـرتا!، زار!،       
ــزن!، واحســرتا!، واخجلتــاه!، واغوثــاه!، واطاقتــاه!،   نــدامتا!، وااســفا!، واحــرَب، واحزنــا، واح

 وامصیبتا!، وانفساه!، واویل!، واویال!، 

 ایجاب. تأکید و اطمینان و 10-14 
هـا یـا    هـاي ایـن گـروه، واژه    جملـه  پیوند با یکدیگر هستند؛ بنابراین شـبه  این معانی در

 دهند. اي بازتاب می هایی هستند که همۀ این معانی را به گونه ترکیب

!،  گمـان!، جـداً   شـوخی!، بـی   امروزي: آره!، البتّه!، الحـق!، بعلـه!، بلـه!، بالشـک!، بـی     
 مطمئنًا!، هرگز!، یقیناً!.  چراکه نه!، حتماً!، حکماً!، البد!، مسلّماً!، 

 گذشته: آري!، الحکم هللا!، بلی!، بناچار!، سلَّمنا!، ناچار!، الجرم!، المحال!، بالتردید!. 

 تشویق. تحسین و 10-15
ها کسی را در انجام کـاري یـا بیـان سـخنی خـوب و ماننـد        جمله با بیان این نوع از شبه

 کنیم.    ها تحسین و تشویق می آن
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ــه!،  امــروزي: آفــرین ــه ب ــارك اهللا!، بســیار خــوب!، ب !، احســنت!، اي واهللا!، اي ول!، ب
جانمی!، چه خوب!، خوش به حالـت/ش ...!، دمـت گـرم!، عـالی!، ماشـاءاهللا!، مرحبـا!، نـاز        

 نفَست!  
گذشته: اینت!، بخ!، بخ بخ!، حبذا، خَـه!، خـه خـه!، خهـی!، زه!، زهـازه!، زهـی!، فـه!،        

 فهی!، نیکا!،  

 دلسوزي . ترحم و10-16
یکی دیگر از عواطف انسان، شفقت، مهربانی، اظهار ترّحم و دلسوزي نسبت به دیگر 

ها که بیشتر صفات هستند با تغییر لحن و تکیه ایـن   ها یا حیوانات است. گروهی از واژه انسان
 دهند. موضوع را نشان می

ــروزي:  ــوا     ام ــته!، حیوون/حی ــان بس ــدابیامرز!، زب ــاره!، خ ــدبخت!، بیچ ــی!، ب ن!، آخ
 حیوونکی/حیوانکی!، طفلک!، طفلکی!، مادر مرده!

 تقریب. تردید و 10-17
تردید و شک گوینده در درستی یا کیفیت موضوعی و نیز بیان تقریبی مطلب، چیزي 

 دهیم. ها نشان می جمله اي را با گروهی دیگر از شبه یا اندازه

!، تقریبـاً، چـه بسـا!، حـاال!،     !، اي!، ایه!، به گمانم!، به نظـرم!، تـا حـدي   اًامروزي: احیان
 شاید!، کمی!، گویا!، مثل اینکه!.  

 گذشته: اهللا اَعلم!، گویی!، مگر!، پنداري!.

  حیرت. تعجب و شگفتی و 10-18
هاي انسان نسبت به بروز رویداد یا شـنیدن سـخن یـا دیـدن حالـت یـا        یکی از واکنش

ر و تحقیـر و تخفیـف نیـز    اي، شگفتی و حیرت است. این تعجب ممکن است بـا انکـا   منظره
هـا بـا فهرسـتی بـاز و      جملـه  هـا و شـبه   همراه باشد. براي بیان این نوع واکنش گروهی از واژه

تـوان بسـیاري از ترکیبـات     مـی » چه و عجـب «نامحدود وجود دارند؛ بویژه با صفات تعجبی 
 ساخت که این نوع از واکنش انسان را نشان بدهد؛ از جمله:
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هـا!، چـه عجـب!،     و!، اوه!، اوا!، اوهو!، اي بابا!، به!، به به!، تو هم!، چه حرفامروزي: اهللا اکبر، اُ
چه سخن نیکویی!، چه مزخرفاتی!، خاك عالم!، سیاحت!، شگفتا!، عجب!، عجبـا!، عجـب آدمـی!،    

 وه!، هی هی!، هی ته!،   که اینطور!، واقعاً که!، واه!، واه واه!، واي!، واي واي!، وه!، وه
جــب!، اي شــگفت!، اي شــگفتا!، اي عجــب!، تبــارك اهللا!، زهــی!، هللاِ در  گذشــته: الع

 قائل!، یا للعجب!، وخ!، 

 تأیید. تصدیق و 10-19
هایی دیگر هستند که براي تأکید و تصـدیق سـخن، کـار یـا      ها و واژه ها، صفت صوت

هـاي   ههـایی جدیـد در دور   رسـد کـه واژه   روند. در این زمینه به نظر می موضوعی به کار می
 هاي کهن را گرفته است. متأخّر ساخته شده و جاي واژه

امروزي: آري!، آره!، آها!، آهان!، اوکی!، اوهوم!، بله!، چه خوب!، چه عالی!، خیلـی  
 خوب!، درست!، ها!

 گذشته: اي!، اینت!، بلی!، زه!، زهی!، خهی!، زهازه!، فري!، فریش!

 ناخرسندي. خشم و 10-20
راض، بیـزاري و تنفـر هـم، بـا خشـم و ناخرسـندي همـراه        گرچه موضوعاتی مثل اعتـ 

ها  دهند؛ به همین سبب آن ها این احساس انسانی را بیشتر بازتاب می هستند، اما برخی صوت
 ایم. اي جدا قرار داده را در دسته

 پیـف پیـف!، د!، ددد!، دهـه!،   امروزي: آخ که!، اَکّه!، ایـش/ هـیش!، پـر رو!، پیـف!،     
 الاهللا!، مسخره!، نفهم!، واخ!، واي از دست ...!کَلک!، الاله ا

 اندوه. درد و 10-21
کشیم یا از مصیبت و مـاتمی یـا شـنیدن خبـري ناخوشـایند اظهـار        هنگامی که درد می

 کنیم.   ها و گاهی برخی از عبارات عربی استفاده می کنیم، اغلب از صوت اندوه می

 ، دادوبیداد!، وامصیبت!، واویال!، واي!، امروزي: آخ!، آه!، اوخ!، اوف!، اي واي!، داد!
 گذشته: اي واویلتا!، درد!، دردا!، وامصیبتا!، واویلتا!
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 . دعا10-22
هـاي   هـاي عربـی و اغلـب بـا جملـه      از موضوعاتی که در عباراتی کوتاه، برخی جملـه 

 کنیم دعا و آرزوي سالمت براي مخاطب یا دیگران است. فعل دو جزئی بیان می بی

مین!، اُقر/ اُغر بخیر!، باهللا التوفیـق!، بـه امـان خـدا!، بـه سـالمت!، بـال دور!،        امروزي: آ
جزاك اهللا!، چشم بد دور!، خدا قوت!، خدانگهدار/ حافظ، رحمت اهللا علیه!، شب خـوش!،  

 شب بخیر! سفر بخیر!، عزت زیاد!، خیر پیش!، دور از جان!، نوش جان!
 رحمه اهللا!، عفااهللا!، عفاك اهللا!، لوحش اهللا!گذشته: العفو!، بنام ایزد!، تبارك اهللا!، 

 حیوانات و پرندگان . رماندن یا فراخواندن انسان،10-23
هاسـت. انـدکی    ها براي صدا کردن حیوانات و پرندگان یا رماندن آن برخی از صوت

: گیرد نیز براي ترساندن یا رماندن انسان کاربرد دارد. طبعاً صدا زدن انسان با ندا صورت می
 پِخ!، پخی!، پِر!، پیش!، پیش پیش!، چِخ!، چخه!، کیش!، هش!، هین!

 و رضایتمندي . سپاس10-24
اظهار سپاس از پروردگار یا سپاسگزاري از دیگران و نیز ابـراز خرسـندي، رضـایت و    

 گیرد. خشنودي از کسی یا کاري در این موضوع قرار می

!، سپاس!، سپاسگزار!، شکر!، شـکر  امروزي: آمین!، بحمداهللا!، خوش به حالت!، درود
 خدا!، متشکر!، ممنون!

گذشته: آبـاد!، آجـرك اهللا!، الحمـد!، اَلمنـه هللا!، حبـذا!، حمـداً للّـه، خرّمـا!، خُنُـک!،          
 خوش!، خوشا!، شکراً هللا!

 توهین و طعنه . سرزنش،10-25
 سرزنش و توبیخ در بسیاري از اوقات ممکـن اسـت بـا اسـتهزاء و تحقیـر مخاطـب یـا       

هـا از زبـان    شود، همـراه باشـد. در ایـن گـروه بیشـتر واژه      کسی که دربارة او سخن گفته می
هـا بـراي تـوهین و سـبک شـمردن و سـرکوفت        محاوره و عامیانه است. بسیاري از ایـن واژه 

 شوند. ها دشنام تند هستند که در اینجا ذکر نمی مخاطب کاربرد دارد. البته بسیاري از واژه
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ره!، آي کیو!، اُسکول!، اُسمول!، االغ!، بـدا بـه حالـت!، بـد مـروت!،      امروزي: آتش پا
هـا!، حیـف نـان!، حیـوون!، خـاك بـر سـر!، خـر!،          لیاقـت!، چـه غلـط    عرضه!، بی پیر!، بی بی

، ظــالم!، عوضــی!، فضــولی یــر ســرش!، دهــاتی!، درد!، دســت خــوش! خســیس!، خفــه!، خ
گـاو!، گــدا!، گداگشــنه!، الدیــن!،  موقـوف!، فوتینــا!، کلّــه شـق!، کنــه!، کــودن!، گــاگول!،   

الکردار!، ال مذهب (مسّب/مصب)!، المروت!، لجباز!، محـضِ ارا!، مردیکـه!، مـرض!، مغـز     
خر خورده!، ناجنس!، ناحسابی!، ناالیق!، نفله!، نکبت!، نمـک بـه حـرام!، وراج!، ورپریـده!،     

 وقت گُل نی!، هالو!، هرزه!، هرّي!، هم چرا!، هوهو!، یارو!، 
 اي فسرده! و ... . ذشته: گ

 . سوگند10-26
کــارکرد قســم در گفتــار و محــاورات روزانــه بســیار اســت امــا مجموعــه واژگــان یــا 

دهند، چندان گسترده نیست. البته غیر از نام خـدا،   هایی که سوگند خوردن را نشان می گروه
امـا سـاختار شـبه    قسـم آورد  » بـه «توان پـس از   نام هر پیامبر و امام یا هر شخص دیگر را می

 جملۀ سوگند یکسان است.
امروزي: باهللا!، به خدا!، به پیر به پیغمبر!، به جان خودم!، بـه سـر مبـارك!، بـه شـرافتم      

 قسم!، به مرگ خودم!، تو رو خدا!، مرگ...!، والّا!، واهللا!، 
 گذشته: تاهللا!  

 هیجان. شادي و 10-27
هـا و   رسـد کـه واژه   یجـان، بـه نظـر مـی    هاي بیان کنندة شـادي و ه  جمله با توجه به شبه

 هاي گذشته کاربرد دارند. هاي امروزي بیشتر از واژه جمله شبه
 امروزي: آخ جون!، اهالً!، به سالمتی!، چشمت روشن!، خوشا!، مژده!، 

گذشته: اهالً و سهالً!، اي خوش!، اي خوشا!، خرّم!، خرّما!، خُنُک، واشوقا!، واطَرب!، 
 وافَرحتاه،  

 ها المثل ضرب. 10-28
ها بیانگر اندیشه، تجربه، حکمت یـا عواطـف هسـتند امـا چـون       المثل بسیاري از ضرب
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فعــل و مشخصــاً  هــاي بــی رونــد، از نظــر دســتوري در گــروه جملــه بــدون فعــل بــه کــار مــی
گیرند؛ مانند: آش نخورده و دهان سوخته؛ از تو به یـک اشـاره از مـا بـه      ها قرار می جمله شبه

گوي و این میدان؛ بیله دیگ، بیله چغندر؛ پارسال دوست، امسال آشنا؛ روز  سر دویدن؛ این
از نو روزي از نو؛ دارندگی و برازندگی؛ دم خروس و قسم حضرت عبـاس؛ سـال بـه سـال،     
دریغ از پارسال؛ کبوتر با کبوتر، باز با باز؛ مرگ یک بار، شیون یک بار؛ نـه بـه آن شـوري    

ز مرگ، واي از پـس از مـرگ؛ هرکـه بـامش بـیش، بـرفش       نمکی؛ واي ا شور، نه به این بی
 بیشتر.

 کمک. فریادخواهی و 10-29
شود؛ زیرا انسان کسـی یـا جمعـی را بـراي      معموالً این موضوع با ندا و خطاب بیان می

 کند.   خواند و از او استمداد و طلب کمک و دادخواهی می فریادخواهی فرامی

 یا ضامن آهو!امروزي: امان!، علی!، فریاد!، کمک!، 
 گذشته: االمان!، الغیاث!، وافریادا!

 خطاب. ندا و 10-30
گـوییم. نـدا یـا بـا حـروف و        گیـرد منـادا مـی    به اسمی که مورد ندا و خطاب قرار مـی 

هاي نداست؛ ماننـد: اي علـی! و یـا بـا آهنـگ نداسـت؛ ماننـد: پـدر! مـا بـراي مقاصـد             نشانه
ــی   ــزي را صــدا م ــا چی ــاگون کســی ی ــیم. آ  گون گــاه کــردن، جلــب، هشــدار، ســرزنش،  زن

ها. برخی از نداها با تحقیر و تخفیف نیز همراه است. شبه جملـۀ نـدا    فریادخواهی و مانند آن
تـوان    فهرستی کامالً باز و نامحدود دارد؛ چون هر شخص و حتـی هـر پدیـده طبیعـی را مـی     

شـوند و   نادا واقـع مـی  ها، صفات و ترکیبات بدون حرف ندا، م منادا قرار داد. بسیاري از اسم
 روند. اغلب در معنی منفی به کار می

 امروزي: آي!، آهاي!، الهی!، اي!، اي هی!، اوهوي!، عمرم!، هاي!، هاي هاي! هی!، یا اهللا!

 گذشته: اال!، اال اي!، هان!، هین!، هال!
گَل!، ها: آپارتی/هاپارتی!، آشغال!، آدم!، آدم حسابی!، اَلدنگ!، اُمل!، اَن صفات و اسم
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 معرفـت!،  مخ!، بی عقل!، بی عرضه!، بی فکر!، بی سواد!، بی پدر!، بی بتّه!، بی بچه!، بدجنس!، بی
تحفه!، توله سگ!، جان!، جـانم! جوجـه!، حسـود!، خـره!، خرفـت!، خوشـگل!، خوشـمزه!،        
دیوانه!، روباه!، زالو!، زبان دراز!، زبان نفهم!، سلیطه!، سوسول!، شـوت!، شـیطون!، فسـقلی!،    

اي!، گشنه!، لعنتی!، لوس!، نُنُر!، لوس نُنُـر!، نـامرد!، نـیم     ینگلی!، قرتی!، قلدر!، کودن!، کینهف
 وجبی!، هلو!

 . نفرین10-31
برخالف دعا، نفرین بیان کنندة انزجار انسان از چیزي یا کسی و درخواسـت خـواري   

، خود و شکست و مرگ اوست. گرچه برخی از دعاها که در آن عذاب کسی خواسته شده
هـایی هسـتند کـه ایـن واکـنش منفـی انسـان را         جملـه  شود، اما شبه نوعی نفرین محسوب می

 دهند. نسبت به کسی یا چیزي بهتر نشان می

ذلیـل  امروزي: به درك!، به جهنم!، تُف!، چشمت/ش کور!، خبرش!، خبـر مـرگش!،   
ور به گـوري!،  گردنش/ت، ... خُرد!، گزقنبوت!، زهر مار!، کوفت!، کوفت خورده!، شده!، 

 لعنت!، مرگ!، نفرت!، نفرین!، ننگ!، نه و نگمه!  گور پدر ...!، 
 گذشته: بدا!، اَباد اهللا!، تفو!
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 نتیجه 
ــا فعــل و بــی  یــک  شــود و هــر فعــل تقســیم مــی جملــه در زبــان فارســی بــه دو شــاخۀ ب

هــاي بــا فعــل ســاختارهاي معــین و مشخصــی دارنــد امــا  هــاي متعــددي دارد. جملــه زیرشــاخه
هـا ماننـد    شوند. گرچه بخشی از این جمله هاي گوناگونی تقسیم می فعل در گروه هاي بی هجمل

هـاي   فعـل تعیـین کـرد امـا شـکل      توان در ساختار مشـخص نهـاد و گـزارة بـی     دو جزئی را می
هـاي   گوناگون دیگري هستند که ساختار معـین و محـدودي ندارنـد. گـروه فراوانـی از جملـه      

فعـل اسـت    هـایی بـی   اژه، گروه، ترکیب و جملهجمله و ند. درواقع شبهها هست جمله فعل، شبه بی
که معنی کامل جمله را دارد؛ از آن رو که فعل ندارد جمله نامیده نشـده و از آن رو کـه معنـی    

جملـه را   شود؛ به همین سبب بیشتر دستور نویسان سنّتی نام شـبه  جمله محسوب می ،جمله دارد
ن مقوله در صرف است یا در مبحـث نحـو نیـز باتوجـه بـه تعریـف       اند. این که ای بر آن گذاشته

» اصـوات «یـا  » صوت«به جاي این نام از نام  متفاوت است. برخی از دستورنویسان زبان شناس،
کننـد و آن را نـه در مقولـۀ صـرف بلکـه در مقولـۀ نحـو و نـوعی جملـۀ اسـتثنائی            استفاده مـی 

جملـه تنهـا    شمارند. اما واقعیت آن است کـه شـبه   دانند. درواقع این دسته صوت را جمله می می
هـا،   ها یا فارسی هستند یـا غیـر فارسـی. صـوت     جمله طورکلی شبه ها نیست. به منحصر به صوت

هـاي فارسـی بـا     المثـل  ها و ضرب ها، صفات، ضمایر و قیدها و ترکیبات و گروه بسیاري از اسم
گان ترکـی، انگلیسـی و فرانسـه نیـز     جمله هستند. برخی از واژ داشتن تکیه و آهنگ خاص شبه

هـا، افعـال، ترکیبـات و     هـا را اسـم   جملـه  گیرند. اما بسیاري از شـبه  ها قرار می جمله در زمرة شبه
هـا و   هاي مفرد مثـل صـوت   دهند. بنابراین واژه هاي پرکاربرد عربی در فارسی تشکیل می جمله
هـا   ي جمله در نظر گرفت و گـروه توان در مقولۀ صرف با معنا ها و صفات و ضمایر را می اسم

 ها را از مقولۀ نحو شمرد.   هاي عربی و ضرب المثل فعل و جمله هاي بی و جمله
ها چون خود در حکم جمله هستند هم کاربرد خبري دارند و هم انشائی؛ در  جمله شبه

مجموع کارکرد انشائی آنها بیشتر است و در سه قسـم امـر، پرسـش و بیـان عواطـف بسـیار       
هـا بـراي بیـان عواطـف، احساسـات، اضـطرار، اخبـار،         جمله ربرد هستند. اصوات یا شبهپرکا

 روند و معانی گوناگونی دارند.  ها به کار می ایجاز و مانند این
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هاي مرکب با توجـه بـه زمـان کـاربرد      گوي شناور در ساخت جملهال). «1394(مهرآوران، محمود.
 .87ـ108. صص: 2. شمارة 7. دورة ادبی فنون». افعال

 . چاپ سوم. قم: المصطفی.سامان سخن). 1396(ـــــــــــــــــــ .
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». جملـه در مثنـوي معنـوي    تحلیل سـاختی و کـاربردي شـبه   ). «1394(میرزائی، افسانه.
 ی ارشد: دانشگاه عالمه طباطبایی.نامۀ کارشناس پایان

 . چاپ دوم. تهران: نیلوفر.فرهنگ فارسی عامیانه). 1387(نجفی، ابوالحسن.

 . چاپ دهم. تهران: سمت.1دستور زبان فارسی ). 1386(ن کامیار، تقی و غالمرضا عمرانی.وحیدیا

 دوسی.. مشهد: دانشگاه فرنواي گفتار در فارسی). 1379(ـــــــــــــــــــــــ .
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