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 شبه جمله و انواع آن:تک نگاری تحقیقی 

 مقدمه:

ست که کار )= سیستم : مجموعه ای که اجزای آن باهم در ارتباط اند و هدف یا اهداف خاصّی را دنبال می کنند( انظام زبان یک 

با  ،میان انسان ها با هم یا خدا با انسان و یا انسان با خدا یا انسان با حیوانات است. این ارتباط  ارتباط ]انواع[ ایجاداصلی آن 

بررسی و شناخت نوع و  که در علم دستور زبان و در هر دو شاخة صرف )= رخ می دهد. شبه جملهواحدی از زبان به نام جمله یا 

( ررسی نظم و ترتیب و چیدمان کلمات و نقش هایی که در جمله می گیرندو نحو )= ب ساختمان و دگرگونی های کلمات به تنهایی(

 .قابل مطالعه است

 :تقسیم می گردند زیر کلمات در شاخة صرف به انواع

 . حرف )= را، و، که، به ... (1

 کتاب، درخت، باد ...(=.اسم )2 

 )= این، او ...(ضمیر.3 

 بادپا... (خوب، =) صفت. 4 

 ناگهان، اتفاقاً ...(=قید) .5 

  م ...(فرستاد، بخشید، می خوان=. فعل ) 6 

  .)= وای، آه، ...( است ه ای از شبه جمله هاکه شاخ صوت .7

 :می شوند نمایان زیر نقش های در شاخة نحو در  و

 : (نهادی )= فاعلی و مسندٌ الیهی.1

 فاعلی[ باد را فرستاد. نهادِ   نحویِ] در نقشِخدا

 ] در نقشِ نحویِ نهادِ مسندٌ الیهی[ سرباز خداست. باد

 است باد : یادگاری کز آدمیزاد است / سخن است و آن دگر همه،مسندی ..2

 را فرستاد. باد خدامفعولی:  .3 

 را فرستاد. حیات بخش. صفتی: خدا باد .4

 یادآور رستاخیز است. بادمضافٌ الیهی: حیات بخشیِ . 5



 می گفتم حدیث آرزومندی. بادبا سحر . متمِّمی: .6

 فریادرس بندگان است.، این سرباز شگفت خدا. بدلی: باد، 7

 سحر آرامگه یار کجاست؟ نسیم . منادایی: ای8

 نور امید بر دل ها تابید. ناگهان. قیدی: 9

 سلیمانی سردارِ ] در نقش مسندی[ قلب هاست. سردار. شاخصی: 10

به شکل جمالت عادی زبان تأویل کنیم و برگردانیم، کلماتی که در ساختمان اولیّة شبه جمله ها بوده ممکن  وقتی شبه جمله ها را

فضولی موقوف! = فضولی کردن ]در نقش نهاد مسندًالیهی[ ممنوع ]در نقش  است در یکی از نقش های نحوی قرار بگیرند: )

 مسندی[ است.

) یا ترکیب ها  ) آخ = من درد دارم. یا ...( یا کلمات ...( این کار را نکن یا عتراض دارم. یادر معنای من ا =دِ! ) شبه جمله ها، هجاها

عباراتی ! = امیدوارم شما سالمت باشیدیا... ( ) دور از جان شمایا گروه هایی از کلمات او انسان فریبکاری است. یا ...( =  آدم دورو! 

هستند که ساختار جمله های عادی زبان را ندارند امّا معنی و )توقف ممنوع! = ایستادن در این مکان ممنوع است یا ... ( بدون فعل 

 دو جزئی، سه جزئی و مفهوم و کارکرد ارتباطی جمله را دارند و قابل تأویل به جمله های خبری، پرسشی، امری و اغلب عاطفیِ

 هیمی چون: آرزو، احترام، بیزاری، امر، مهربانی، توهین، تشویق و ... را انتقال دهند.که می توانند مفا هستند چهار جزئی

کم  تصاد زبانی یا اصلبه دلیل کوتاه بودن، مختصر و موجز بودن، و گاه موزون و آهنگین بودن و هماهنگی با اصل اق شبه جمله ها 

 موجب تأثیر بیشتر ارتباطی و عاطفی و به یاد سپاری می گردد. ،)= به کاربردن کمترین الفاظ و زمان در ایجاد ارتباط(  کوشی

از جمله تفاوت های شبه جمله ها با جمله های محذوف الفعل با قرینه در این است که برای شبه جمله ها یا نمی توانیم فعل بیاوریم 

 رند.یا در عرف و عادت اهل زبان برای آن ها فعل نمی آورند و به شکل فعل دار کاربرد ندا

 تقسیم بندی انواع شبه جمله

 : مورد تلفظ در همان شکلبدون تأویل ا. شبه جمله از نظر اجزای جمله، 
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 . شبه جمله ها از نظر معنی و مفهوم:5

تّه ممکن است شبه جمله ای در آن مهم ترین و پر نوع ترین تقسیم بندی شبه جمله ها، تقسیم آن ها از نظر معنی و مفهوم است. الب

می تواند « دِهه» واحد و در موقعیتی در معانی چندگانه به کار گرفته شود. مثالَ اگر کسی به کسی که به او تنه زده است بگوید: 

 ، هشدار، نارضایتی را در نظر بگیرد.همزمان معنای اعتراض، خشم، تعجّب

ال و مقام گوینده و شنونده و موقعیت مکانی با استفاده از واحد های زبر زنجیری یا ممکن است شبه جمله ای بسته به مقتضای ح

فرماندهی را اگر » آتش«کالم )= تکیه، آهنگ، درنگ و کشش و امتداد آوا( در معانی گوناگونی داشته باشند. به طور مثال: شبه جملة 

می دهد و اگر کسی که خانه اش آتش گرفته بگوید در معنای:  در میدان جنگ به سربازان خود بگوید، در معنای: شلّیک کنید و ...

 به من کمک کنید و از آتش بگریزید و ... است.
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که برای نامیدن صداهای حیوانات و عناصر طبیعت  یی چون: )هو هوی باد، شرشر آب، جیک جیک، غلغل و ...نکته: نام آوا ها

 ساخته شده اند، شبه جمله نیستند. اما اگر در مفاهیم و قالب های شبه جمله ای به کار روند، در حکم شبه جمله خواهند بود.
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