
  دستور نقش و ارجاع اي بندساخت اليه هاي موضوعي زبان فارسي درجايگاه سازه     

 چكيده

شناسي مورد بررسي قرار گرفته است. دستور هاي مختلف زبانهاي ديگر از ديدگاه نظريهزبان فارسي همچون بسياري از زبان   
ها از اين زبان، مورد توجه قرار گرفته است. نقش و ارجاع از جمله دستورهايي است كه اخيرا به عنوان چارچوب نظري برخي تحليل

ميالدي 1980ي شناساني چون فولي و ون ولين در اوايل دههني زباگراست كه بوسيلهنقش - گراي ساختيك نظريه دستور اين
 معناشناختي نحو، التتعام، ها، بر دستور زايشي وارد كرد. اين نظريهمعرفي شد و انتقادهاي اساسي، بويژه در مورد همگاني

 ساخت ،نحوي  ساخت ساخت مستقل و در عين حال مرتبط، يعنيسه  كمك به ،را زبان دستوري هايتساخ در وكاربردشناختي

 در را فارسيهاي موضوعي زبان جايگاه سازه تا است آن صدد در شناختي زبان پژوهش اين د. سازيم روشن ،عالاط ساخت و منطقي
مفاهيم مطرح شده در ساخت هاي موضوعي جمالت اين زبان، در چارچوب مشخص سازد. در اين راستا، سازه ارجاع و نقش دستور

ي فارسي، از دو منبع حدود سيصد جمله ،پژوهش اين در اند.بررسي شده ي ساخت نحوي اين نظريه،اي بند، در حوزهاليه
هايشان در ساخت نحوي اين دستور مورد بررسي ها، از نظر جايگاه سازهي مثال. همهآوري شده استجمعشنيداري و  نوشتاري 

فعل، تا -مفعول-ي رسمي و نوشتاري زبان فارسي كه آرايش واژگاني فاعلدهند كه اگر چه در گونهها نشان مياند. يافتهقرار گرفته
گيرند، اما هاي همگاني قرار مينگليسي عمل كرده و در جايگاههاي موضوعي در اين دستور، شبيه زبان احدودي ثابت است، سازه

توانند در شوند، ميجا ميها، اعم از موضوعي و غيرموضوعي، به راحتي جابهي گفتاري كه برعكس زبان انگليسي، سازهدر گونه
  هاي غيرهمگاني نيز واقع شوند. جايگاه

هاي مركز، حاشيه، سازه يگاه جداشده از راست و چپ، جايگاه پيش و پس از: زبان فارسي، دستور نقش و ارجاع، جاهاكليدواژه
  موضوعي 

  مقدمه

اند، از جمله اي را جذب نمودهشناسي نظري امروز، سه تفكر غالب وجود دارد كه هر يك طرفداران و حاميان قابل مالحظهدر زبان
. هر يك از اين نگرش ها خود شامل 3"شناسي شناختيزبان"، و 2"گراشناسي نقشزبان"، 1"گراشناسي صورتزبان"

، "گونهبنيان و رياضي -نظامي ساخت "اند كه فصل مشترك آنها به ترتيب عبارت است از تلقي زبان به عنوان هاييزيرمجموعه
ه و مورد مطالعه قرار داده .اين سه نگرش  از سه منظر مختلف زبان را تعريف كرد"نظامي شناختي"، و "نظامي براي ايجاد ارتباط"

  ).9:1387اند(دبيرمقدم،
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، دستور )1991( 4گراي ديكاند؛ از جمله دستور نقششناختي به زبان پديد آمده_دستورهاي مختلفي بر اساس نگرش ارتباطي
 7اع ون ولين، دستور نقش و ارج)1987( 6، دستور شناختي النگاكر)1982( 5نقشي برزنن_، دستور واژي)1994( مند هليدينظام

  .) 2005( و ون ولين )1997(9، ون ولين و لپوال)1984( 8و فولي

شناسي مورد بررسي قرار گرفته است و هاي مختلف زباناز ديدگاه نظريه ،هاي ديگرزبان فارسي همچون بسياري از زبان      
هاي متفاوتي توان از تحليلبراي مثال مي اي روي سطوح مختلف نحوي، واجي، و معنايي آن انجام شده است.هاي گستردهپژوهش

الديني (مشكوه11ي استاندارد)، نظريه1376(ميرعمادي 10گزينيهايي چون حاكميت و مرجعكه از اين زبان در چارچوب نظريه
) صورت گرفته نام برد. دستور نقش و ارجاع از جمله دستورهايي است كه اخيرا به عنوان 1349(باطني  12)، مقوله و ميزان1373

  ها از اين زبان، مورد توجه قرار گرفته است.چارچوب نظري برخي تحليل

ي ل دههشناساني چون فولي و ون ولين در اوايي زبانگراست كه بوسيلهي نقشدستور نقش و ارجاع، يك نظريه        
ها بر دستور زايشي وارد كرد. اين نظريه، اعتقادي به وجود ميالدي معرفي شد و انتقادهاي اساسي بويژه در مورد همگاني1980

مانند رويكردهاي  )17:1993 ( 13سطح انتزاعي ندارد و براي جمله تنها يك سطح قائل است. در اين رويكرد به نظر عبداليي
دهي آنرا به عهده دارند و به همين دليل اين هاي زبان هستند كه شكلي براي ارتباط است و اين نقشگراي ديگر، زبان ابزارنقش

  گيرد.قرار مي 14گرانقش-گراهاي ساختي نظريهدستور در زمره

ن دستور باشد. ساخت نحوي در ايي ساخت نحوي آن ميهاي اين دستور با ديگر دستورها، تفاوت در حوزهاز جمله تفاوت        
باشد، ندارد.   ) مي16و ژرف ساخت 15شباهتي به ساخت اشتقاقي در دستور گشتاري كه متشكل از دو سطح نحوي (روساخت

شود. ايجاد مي "ها19غير موضوع"و نيز تقابل بين موضوع و  18"محمول"و  17"موضوع"ساخت نحوي در اين دستور از تقابل ميان 
شود. ناميده مي 21"كانون يا مركز"هاست ي موضوعقسمتي كه شامل هسته به اضافه و 20"هسته"قسمتي كه شامل محمول است، 

را تشكيل 23"حاشيه"هاي حرف اضافه هستند كه به همراه هم بخش چون قيدها و گروه 22هاييها ، افزودهدر اين ميان غيرموضوع
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زبان فارسي شكل ثابتي ندارد و تحت تأثير عوامل ها  و بخصوص ي زباناز آنجا كه ترتيب عناصر جمله همواره در همه .دهندمي
جايگاه پيش "هاي ديگري مثل تواند به جاي ديگري در جمله منتقل شود و در نتيجه جايگاهكند، گاه عنصري ميمتعدد تغيير مي

 27"ده از چپجايگاه جداش"(ج.ج.ر) و  26"جايگاه جداشده از راست"و همچنين  25"جايگاه پس ازمركز "(ج.پش.م)،  24"از مركز
ي دستور نقش و ارجاع و با توجه به ساخت هدف اصلي اين پژوهش نيز اين است كه دريابيم طبق نظريه .(ج.ج.چ) را اشغال كند

اي بند قرار هايي از ساخت اليههاي مطرح شده در آن، عناصر موضوعي زبان فارسي در چه جايگاهنحوي خاص آن و جايگاه
  گيرند.مي

اي و هم به صورت هم به صورت كتابخانه، شودي نحو زبان فارسي مربوط ميكه به حوزهپژوهش حاضر، العات آوري اطروش جمع
ي زباني از دو منبع گفتاري و نوشتاري گرفته شده است. منابع نوشتاري پژوهش، شامل ها به عنوان پيكرهداده بنياد است. اين داده

زبانان و گفتگوهاي رايج در راديو و تلويزيون است. ي فارسيمنابع گفتاري نيز شامل گفتار روزمره و ، روزنامه، مجالت كتب داستان
اند. در اي اين دستور بررسي شدهجمله است كه تمام جمالت در چارچوب ساخت اليه دويست ي زباني پژوهش، حدودحجم پيكره

  در اين پژوهش كاسته شود. هز تأثير شم زباني نگارندواقعي، اهاي زبان نهايت تالش شده كه با استفاده از داده

  ي دستور نقش و ارجاع در زبان فارسيي نظريههاي انجام شده بر پايهپژوهش -1
اي محدود اقدام به ي دستور نقش و ارجاع، در زبان فارسي چندان گسترده نيست و تنها عدهمطالعات انجام شده راجع به نظريه

هاي ديگر نيز مطالعاتي در چارچوب اين نظريه، انجام شده اند. در زبانرسي در چارچوب اين نظريه كردهبررسي ساختار زبان فا
هاي موضوعي در قالب اين نظريه، موضوعي است كه تاكنون به طور اخص، بدان پرداخته نشده است، نه در است، اما جايگاه سازه

  ها.زبان فارسي و نه در ساير زبان

ي دستور نقش و ارجاع پرداخته است. وي در اين ي زبان فارسي در چارچوب نظريهبررسي جمالت ساده ) به1381رضايي (
كند و چطور ي فارسي صدق مينحوي جمالت ساده_هاي واژيدهد كه چطور فرضيات اين دستور در مورد پديدهبررسي نشان مي

  ي زبان فارسي نيز مصداق دارد.ي جمالت سادهربارهفرضيات عمومي دستور نقش و ارجاع، به عنوان يك دستور جهاني، د

اند. وي ساختار جمالت مركب را )، در چارچوب اين نظريه بررسي شده1391پور (جمالت مركب زبان فارسي نيز، توسط رسول     
پايگي معتبر را براي ناهم پايگي و نه رابطهپايگي بررسي نموده و دو نوع رابطه را براي همپايگي و ناهمي كلي همتحت دو رابطه

  دانسته است.

است و نشان داده است كه در زبان ) ساخت مجهول در زبان فارسي را نيز از ديدگاه اين نظريه بررسي كرده 1389رضايي (     
شود، و ساختار دوم از به كار بردن فعل فارسي، دو نوع ساخت مجهول وجود دارد. ساختار نخست از اسم مفعول + شدن تشكيل مي

  سوم شخص جمع بدون ذكر فاعل
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) به بررسي ساخت بند زبان فارسي بر اساس دستور نقش و ارجاع پرداخته است. وي ابتدا ساخت نحوي 1392نيساني (     
ي اتصال اين ساخت با ساخت معنايي بندها و سپس نحوه اي بند به دست دادهي زبان فارسي را بر اساس ساخت اليهجمالت ساده

  باشد.، قادر به تبيين مسائل دستور زبان فارسي ميدهد كه اين نظريهاست. و ، نشان ميو تأثير عوامل كاربردشناختي را نشان داده 

) همچنين در بررسي نحوي و معنايي افعال ايستا در زبان فارسي، با استفاده از چارچوب نظري دستور نقش و 1391رضايي (     
هاي وي، است. طبق بررسي هاي هر يك را بيان كردهو ويژگيي افعال در زبان فارسي را معرفي نموده هاي چندگانهارجاع، طبقه

  شود.هاي نحوي و معنايي خاصي هستند كه باعث رفتار متفاوت آنها ميافعال داراي ويژگي

ي دستور نقش و ارجاع مورد بررسي قرار داده است. به اعتقاد وي از ساز فارسي را بر پايه) نيز ساخت اسنادي1388پور (معزي     
گرايانه به اين ساز، جوالنگاه تعامالت نحوي، معناشناختي، كاربردشناختي و كالمي است، نگاه صرفا صورتآنجا كه جمالت اسنادي
هاي ي وجودي، نقش تخصيص و همچنين ويژگيانگارهآنرا از قبيل تضمن مطلق، پيشهاي معناشناختي ساخت نحوي، ويژگي

كه دستور نقش و ارجاع نه تنها از گيرد، در حاليختي مانند ابهام زدايي، ايجاد تقابل كانوني و از اين قبيل را ناديده ميكاربردشنا
دهد. وي ها را نيز به خوبي نشان ميي ميان سازهآيد بلكه رابطهساز فارسي بر ميي توصيف اجزاي اصلي در جمالت اسناديعهده

شده، با اينكه موضوع معنايي محمول بند ي اسناديساز فارسي، سازهرسد كه در جمالت اسناديميسرانجام به اين  نتيجه 
شده، گروه اسمي باشد) و ي اسناديكه سازهساز اختياري ( البته در صورتيباشد، اما به سبب حضور ضمير اسناديشده مياسنادي

شود. كه اين امر خود ناشي از عدم تقارن در اين ساخت دستوري ميي كاربردشناختي برخوردار ساز، از نقش گزارهفعل ربطي
  باشد.ي معنايي ميي سادهدوبندي است كه حاوي يك گزاره

پردازد؛ دستور نقش و ي ساخت اطالعي در فارسي، از ديدگاه دو دستور مختلف ميي خود به مقايسه) در مقاله2012مجيدي (     
ي بين ساخت اطالع از يك هاي مختلف به بررسي و تحليل رابطهآوري دادهوي با جمع .28ي نظام بنيادگراارجاع و دستور نقش

هاي مطرح شده در نظريات ون ولين و هاليدي شناسي و نحو از سوي ديگر، بر اساس ديدگاهسو، و آواشناسي، معناشناسي، واج
ي گيرد كه رابطهكند و نتيجه مي، از اين دو ديدگاه را مطرح ميپردازد و نكات مثبت و منفي مربوط به بررسي ساخت اطالعمي

شناسي و نحو از سوي ديگر در زبان فارسي، منظم و با قاعده نيست. به بين ساخت اطالع از يك سو و آواشناسي، معناشناسي، واج
اي هر دو، وجود دارد. آهنگ صدا، گرهايي در سرشت نقشهاي تحليل متفاوت در دو ديدگاه، شباهترغم روشعالوه اينكه علي

  شناسي و تأكيد بر بافت به عنوان متغيرهاي مستقل، بر ساختار اطالعي فارسي تأثير دارند.آرايش واژگان، واج

اي ساخت اطالع جمالت پرسشي زبان فارسي را در چارچوب دستور نقش و ارجاع بررسي كرده ) در مقاله2012هوشمند (     
هاي با كه در زبانگيرد كه در حاليكند و سپس نتيجه ميختار اطالعي جمالت خبري را كشف و بررسي مياست. وي ابتدا سا

در جمالت پرسشي بله/خير،كل (potential focus domain)ي كانون بالقوه )، محدودهsovفعل(-مفعول-آرايش واژگاني فاعل
تعيين جايگاه كانون نهايي اين جمالت، ممكن نيست و به پاسخ روشني هايي كه اين آرايش واژگاني را ندارند، مركز است، در زبان
ي رسد كه همهتوان دست يافت. وي در رابطه با جمالت پرسشي همراه با كلمات پرسشي نيز به اين نتيجه ميدر اين رابطه نمي

به غير از آخر جمله بعد از فعل. وي توانند در ابتداي جمله يا هر جاي ديگري از جمله قرار گيرند، دار مي -whكلمات پرسشي 
كند كه گذرا بودن به تنهايي بر آرايش واژگاني در زبان فارسي تأثيري ندارد، بلكه آرايش واژگاني در زبان فارسي همچنين بيان مي
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و كاربردشناسي  كند و سرانجام اينكه بررسي او بار ديگر نشان از وجه مشترك نحو، معناشناسيرا، ساختار اطالع جمالت تعيين مي
  دارد.

پردازد. وي ضمن اينكه شده ميهاي اسنادي) در سه بخش مجزا، به طور جامع و كامل، به تحليل ساخت1389نيساني (     
كند، به دنبال شده مقايسه ميهاي اسناديدهد و اين جمالت را با ديگر ساخترا بدست مي هاي اصلي جمالت اسناديويژگي

كند كه شده فارسي، در چارچوب اين دستور است. وي در اين پژوهش تأييد ميهاي اسنادينحوي ساختهاي تعيين ويژگي
سازد كه ساخت اطالع و به ويژه ساخت باشد و روشن ميشده ميي دستور نقش و ارجاع قادر به تبيين جمالت اسنادينظريه

  شده دارند.كانوني، چه تأثيري در استفاده از جمالت اسنادي

، به لحاظ نحوي شده در زبان فارسي را در چارچوب اين نظريهاي جمالت اسنادي) همچنين در مقاله1392نيساني (     
اي، ضمير اسنادي به دهد كه در فرافكني سازههاي مربوط، نشان ميكند. وي با بررسي و تحليل دادهوكاربردشناختي بررسي مي

به صورت فعل اسنادي ظاهر  "بودن "ي محمولي و فعلشده، به عنوان هستهاسناديي عنوان گروه اسمي، موضوع مركز و سازه
گيرد كه در اين گيرد. از نظر ساخت اطالع و كانون نيز، نتيجه ميشود و بند پيرو نسبت به مركز اصلي، در حاشيه قرار ميمي

شدن، عالوه بر سرانجام اينكه در فرآيند اسناديابهام است و ي داراي ساخت كانوني محدود، بيشدهي اسناديها، سازهساخت
  تأكيد، عواملي چون تقابل و پرسش و پاسخ مؤثرند.

كند. به اعتقاد اي صفتي در زبان فارسي را در چارچوب دستور نقش و ارجاع بررسي ميهاي هسته) اتصال2009طلب(سعيدي     
در يك  (nuclear junctures)اي هاي هستهيا اتصال (complex predicate)هاي مركب وي، مباحثي چون وضعيت گزاره

ها، اسم و قيد و صفت در تركيب كنند، بسيار جالب است، چراكه در اين ساختهايي كه راجع به گزاره بحث ميبند ساده، در نظريه
به طور كامل اجزاي اين افعال را شود. وي ها افعال سبك اطالق مياي ايفا كنند، كه به آنتوانند نقش گزارهبا اجزاي فعلي مي

كند و بدين نتيجه ها بيان ميها و همچنين نوع اتصال آنها را با نوع عمل و ساختار موضوعي آنكند و رابطهبررسي و توصيف مي
ه توانند با صفت تركيب شدمي"شدن"و  "كردن"يعني  (inchoative)و آغازي (causative)رسد كه تنها افعال سبك سببي مي

اي ايجاد كنند و به عنوان يك بخش واحد عمل كنند. به اعتقاد وي جزء پيش از فعل نقش مهم و اصلي را در نوع و اتصال هسته
بيني است ي فعل در ساختار فعل مركب، از روي خود فعل قابل پيشكل اتصال هسته دارد و در برخي موارد طبقه (aspect)نمود

  پيش از فعل است كه اهميت بيشتري دارد. و در بسياري موارد حتي جزء

اي در فارسي اي حرف اضافههاي هستههاي مركب يا اتصالكند گروهي از گزاره) در بررسي ديگري، سعي مي2010طلب(سعيدي
شوند. اي و افعال سبك تركيب ميهاي حرف اضافههاي مركب با گروهرا، در چارچوب دستور نقش و ارجاع بررسي كند. اين گزاره

گيرد دهد و نتيجه ميهايي را در اين باره ارائه ميشود و سپس مثالي محمولي و غيرمحمولي تفاوت قائل ميوي بين حرف اضافه
اي اين زبان، از نوع مكاني هستند و افعال سبك در اين اي حرف اضافههاي هستهاي در اتصالهاي حرف اضافهي گروهكه همه
 دار ، ادامه (resultative)دارهاي وضعيت افعال تعلق دارند؛ يعني نتيجهبنديقهها به يكي از طبساخت (continuative)  يا

  . (terminative)تمام شونده

كند. وي اي، قلب نحوي در زبان فارسي را در قالب ساخت اطالع دستور نقش و ارجاع بررسي مي) در مقاله2005رابرتس (     
شناسي، براي ي كمينه گرايي او، از لحاظ ردهدستوري چون اصول و متغيرهاي چامسكي و يا برنامههاي معتقد است كه نظريه

باشد، دستور نقش و ارجاع، براي بررسي نحو زبان فارسي، كه داراي آرايش واژگاني آزاد مياما هاي دنيا مناسب نيست. ي زبانهمه



حوي اين زبان را، در قالب ساخت اطالع اين دستور، توجيه و تفسير كرد. توان بسياري از موارد قلب نمناسب است و به خوبي مي
، يعني مبتدا و كانون و روابط كاربردشناسي بين 29دهد كه نحو زبان فارسي تحت كنترل كاربردشناسي حالت ارجاعيوي نشان مي

  هاست.ها و گزارهمرجع

  چارچوب نظري  -2
كنند. در گروه اول، نحو مهمترين شناختي را به طور كلي در دو گروه طبقه بندي ميهاي زبان) نظريه1997ون ولين و لپوال ( 

توان در آثار چامسكي ي بارز اين ويژگي را ميشود. نمونهگفته مي 30ي زبان است و به همين دليل به اين نگرش نحو بنيانجنبه
، نحو بخش زايا و نامتناهي زبان است. وي با تمايز قايل شدن بين توانش زباني و كنش زباني و نيز مشاهده كرد. از نظر چامسكي

 سازد.گرا بودن رويكرد خود را آشكار ميطرح مفهوم ژرف ساخت و روساخت، ذهن

كنند و به بان  نفي ميي خودمختار و مستقل زهايي قرار دارند كه همگي وجود نحو را به عنوان هستهدر گروه دوم، نظريه     
). در اين نگرش، 12:1993ورزند (ون ولين،هاي دستوري، تأكيد مياهميت عوامل ارتباطي و شناختي در توصيف و تحليل ساخت

و نيز  31تر، در فرآيندهاي شناختي مانند استدالل و مفهوم سازينقش زبان در نظام ارتباطات انساني و حتي در مقياس وسيع
هاي شناختي مانند دانش و ادراك، بسيار حائز اهميت است، به همين دليل است كه ون ولين اين نگرش به ديگر حوزهارتباط آن با 

مند هليدي و در هايي چون دستور نظامنامد، كه چون پيوستاري است كه در يك سوي آن نظريهمي 32شناختي-زبان را ارتباطي
  ).119:1384به نقل از دبير مقدم،   103- 102: 1388پور، (معزيسوي ديگر آن دستور شناختي النگاكر قرار دارد 

 دنبال به ويژه طور به و است برخوردار شناختيرده كارآيي از كامل طور به ارجاع و نقش دستور) 4:2005( ولين ون اعتقاد به
 سازد،مي مطرح بند براي كه را ايساختي مفهوم بنابراين شود،مي ديده هازبان يهمه در كه است بند ساختار از هاييجنبه كشف
 نحو ،33آزاد واژگاني آرايش داراي هايزبان چون هاييزبان براي كه طورهمان باشد مختلف هايزبان بررسي براي استفاده قابل بايد

 38ثابت واژگاني آرايش داراي هايزبان نيز و  37زوتزيل و الكوتا مثل  36نشان _هسته هاي، زبان 35مااليالم جيربال و مثل  34مسطح
  برخورداراست. شناختيرده كفايت اين از ، 41ايسلنديك و انگليسي مانند 40نشان_وابسته ،39ترتيبي ،

                                                            
29 Pragmatics of referential status  
30syntactocentric 
31conceptualization 
32communication‐and‐cognition 
33 Free‐word‐order 
34 Flat syntax 
35 Malayalam 
36 Head‐marking 
37 Tzotzil 
38 Fixed‐word‐order 
39 configurational 
40 Dependent‐marking  
41 Icelandic 



  ساخت نحوي   -2-1
  ي ساخت بند، بر اساس دستور نقش و ارجاع، بايد دو ويژگي كلي داشته باشد:) نظريه3: 2005به نظر ون ولين ( 

هايي كه از الگوي همگاني هاي ديگري را به زبانآنكه ويژگيهاي همگاني موجود را تبيين كند، بيبايد بتواند تمام ويژگي -1 
  كنند، تحميل كند.ساخت بند پيروي نمي

  هاي مشابه تشريح كند.هاي گوناگون را به شيوههاي نحوي قابل مقايسه در زبانبايد ساخت -2 

  اي بندساخت اليه  -2-2
ي ايكس تيره يا حتي در قالب ساختار اجزاي سنتي بند كه مفهومي سنتي ساختار بند در دستور نقش و ارجاع، در قالب نظريه

 2009، 43گردد (رابرتسبيان مي 42"اي بند ساختار اليه"گرا بنياد، به نام ي نقششود، بلكه در قالب يك نظريهاست، ارائه نمي
كند. طبق فرضيات موجود در دستور نقش و ارجاع، بند ي بين اجزاي بند است كه بند را تعريف ميبطه) در اين دستور، را15:

هاي ي بين محمول و موضوعاي، به رابطه. ساختار رابطه45ايو ساختار غيررابطه 44ايداراي دو ساختار اساسي است. ساختار رابطه
گردد. اين دو نوع رابطه، روابط اي، به ساختمان طبقاتي و سلسله مراتبي اجزاي جمله برميرابطهآن اشاره دارد و ساختار غير
شوند و همچنين همه، ميهاي آن تفاوت قائل ها بين محمول و موضوعي زبانشوند، چرا كه همههمگاني در نظر گرفته مي

  ). 32:2003اي طبقاتي از اجزا را در جمله دارند(رضايي،مجموعه

)  آمده 1-3گيرد، اين عناصر در جدول (هاي نحوي درون بند، عناصري معنايي در نظر ميي سازه) براي همه5: 2005ون ولين (
  است.

 

  

  

  

  معنايي در ساخت اليه اي بند): رابطه ي ميان سازه هاي نحوي و واحدهاي 1-2جدول(

  

  ) نشان داد:1ي انگليسي (توان در جملهي ساده را ميي يك جملهگانههاي سهاليه

(1).Sara read the book in the library. 

                                                            
42Layered structure of the clause(LSC) 
43John Roberts 
44relational 
45Non‐relational 



 

 مركز  حاشيه
sara read the book 
 

in the library 

 

  ي انگليسياي يك جمله) : ساخت اليه1- 2شكل( 

)، نشان داده شده است. تفاوت بارز 8-3ي فوق باشد، در نمودار درختي (ي ساده، كه شامل هر سه اليهعناصر يك جمله     
  توان در اين مثال ديد.نمودارهاي درختي در اين دستور را با نمودارهاي دستور گشتاري مي

  ). او ديروز به دوستش سرزد.2(

  

  

  

  

  

  )2نمودار درختي ساخت اليه اي بند مثال( ):1-2نمودار(

هاي پيش از مركز و پس از هاي غير همگاني (جايگاهاي بند (هسته، مركز، بند ) و جنبههاي همگاني ساخت اليهتفاوت جنبه     
هاي همگاني و ظهور جنبه علتهاي معناشناختي، هاي جداشده از راست و چپ)، در اين است كه انگيزشمركز و جايگاه

  ). 8:2005(ون ولين،  هستند هاي غيرهمگانيظهور جنبه دليلهاي كاربردشناختي انگيزش

  ها46عملگر -3- 2
 53نماهاو گواه 52، جهت نماها51، نيروي منظوري50، وضعيت49ي وجه، مقوله48، منفي سازي47هاي دستوري مانند زمان، نمودمقوله

 دهد.اي نشان ميدا از ساخت اليهكنند، عملگر نام دارند. دستور نقش وارجاع، عملگرها را جهاي گوناگون بند را توصيف ميكه اليه

                                                            
46operator 
47 aspect 
48 negation 
49modality 
50status 
51illucutionary force 
52 directional 
53evidential 

 ھسته

   
 



) ترتيب عملگرها 49: 1997ون ولين و لپوال ( بند ممكن است تحت تأثير يك عملگر يا بيشتر از آن واقع شوند. يك هاياليه
دهند. بدين صورت كه در ترتيب خطي جمله، ي آنها نسبت به عنصر محمولي ارائه مياس گسترهنسبت به يكديگر را بر اس

  تر باشند.كنند نسبت به عملگرهاي مركز بايد به هسته نزديكعملگرهايي كه هسته را توصيف مي

  بازنمايي معنايي  -4- 2

به طبقات افعال است و دستور نقش و ارجاع نيز از اين  ها، متضمن يك نظريه راجعهر نظام بازنمايي واژگاني فعل و ديگر محمول
) 1967كه توسط وندلر ( 54قاعده مستثني نيست. در دستور نقش و ارجاع، براي نمايش بازنمايي واژگاني فعل از مفهوم نوع عمل

تقسيم  58، و كنشي 57يا، پا 56اي، گذرا يا لحظه 55ايستاشود. بر اساس اين مفهوم، افعال به چهار گروه مطرح شد، استفاده مي
  شوند.مي
   know, love, be tall, be sickافعال ايستا: -الف
 shatter, explode, popافعال گذرا:  -ب

  learn, dry, freeze, meltافعال پايا: -پ

   write, march, walk,drink ,roll ,swimافعال كنشي: -ت

 59اخت منطقيس  -5- 2

ي واژگاني هاي متفاوت نوع عمل، از تجزيهارجاع، براي نمايش صوري گونه ) در دستور نقش و42: 2005ون ولين (
هاي اصلي افعال در نظر گرفته ايستا و كنشي به عنوان طبقه ي واژگاني، افعالكند. در اين تجزيه) استفاده مي601979(داوتي

ژگاني، در ساخت منطقي افعال ايستا، تنها ي واشوند. بر اساس اين تجزيهها مشتق ميهاي فعل از آنشوند و ديگر طبقهمي
برخوردار است. در ساخت منطقي  ˊdoكه ساخت منطقي افعال كنشي از عنصر معنايي وجود دارند، در صورتي 61هاي تهيمحمول

نمود  يوجود دارد كه نشان دهنده INGRباشند، عنصر معنايي افعال گذرا كه نمايانگر تغييرات آني در افعال ايستا و كنشي مي
شود و بيانگر آن است كه چنانچه استفاده مي BECOMEدر معناشناسي فعل است. اما در ساخت منطقي افعال پايا از  62آغازي

شوند و هاي پايا تفسير ميبرخوردار باشند، به صورت فعل ]محدود-+ زمان [و    ]اي لحظه - [هاي افعال ايستا يا كنشي از ويژگي
شود. به استفاده مي SEMLباشند و در ساخت منطقي آنها از تك وقوعي متكي به افعال ايستا و كنشي مي كه، افعالباالخره اين

  ). 124و123باشد (همان:) مي25در زبان انگليسي به صورت (  glimpseو    coughعنوان مثال ساخت منطقي دو فعل 

(25).a‐ cough :SEML do’( x,[cough’(x)] )                                                                                        

    b‐glimpse :SEML see’ ( x,y )      

                                                            
54aktionsart 
55state 
56achievement 
57accomplishment 
58activity 
59logical structure 
60David Dowty 
61bare pridicate 
62Ingressive/inchoative/inceptive aspect 



  63هاي معنايينقش  -6- 2
هاي معنايي در اين دهند. نقشهاي آنها را نشان ميها و موضوعهاي معنايي در دستور نقش و ارجاع، تنها ارتباط بين محمولنقش

  شود.ي دستوري دارند، چرا كه دو نوع نقش معنايي در نظر گرفته ميهاتفاوت اساسي با ديگر نظريهنظريه، 

هاي معنايي خاص يا روابط ها معتقد است كه به زبان ساده، نوع اول همان نقش) در رابطه با اين نقش24:1389رضايي (     
، (instrument)، ابزار (theme)، پذيرنده (patient)، پذيرا (agent)) به عنوان عامل 1968نظير آنچه فيلمور (  64پذيرنده
روند. كار ميگرا بهگرا و صورتو غيره معرفي نموده، هستند و اكنون نيز در بسياري از دستورهاي نقش (experiencer)گر تجربه

است، كه براي نخستين بار به   )(undergoerو اثرپذير  (actor)شامل دو نقش اثرگذار 65هاي معنايي تعميم يافتهنوع دوم، نقش
است، زيرا  ناميده 66هاي معناييهاي كالن يا فرانقشها را نقش) معرفي شدند او اين نقش1980ي ون ولين و فولي  (وسيله

گر باشد در گر ممكن است عامل، ابزار، و يا تجربهباشد.كنشهاي معنايي خاص ميي تعدادي از نقشهركدام از آنها دربردارنده
  باشد. (reciever)كننده تواند پذيرا، پذيرنده و يا دريافتپذير ميكه كنشصورتي

گيرد، مانند دونده، در نظر مي67ويژه-هاي معنايي را به عنوان نقش معنايي فعل) خود گروهي از نقش53: 2005اما ون ولين (
ويژه -هاي فعلهاي معنايي مربوط به نقشهاي معنايي خاص يا همان روابط پذيرنده در واقع تعميمكشنده و شنونده، كه نقش

  باشند. مي

  ساخت اطالع -7- 2
ي بررسي تاريخچه باشد.ميها هاي نحو، معناشناسي و كاربردشناسي، بررسي ساخت اطالع جملهآخرين گام در بررسي تعامل حوزه

شناسان ديگري مانند نرسد. بعدها زباشناسان مكتب پراگ، قبل از جنگ جهاني نخست ميساخت اطالع در زبان، به مطالعات زبان
) براي ساخت اطالع دو جنبه وجود دارد كه با 202: 1997هليدي و لمبرشت به بررسي اين ساخت پرداختند. ون ولين و لپوال (

آمده ها يا مصاديق است و ديگري روابط كاربردشناختي بوجود بودن مرجعدر ارتباط هستند. اولي وضعيت شناختي و يا فعال هم
  ها و ميان آنهاست.توسط مرجع

بر آنست كه شوند و فرض آگاه شنونده به انواع مختلفي تقسيم ميها براساس جايگاهشان در خودي اول، مرجعبا توجه به جنبه     
كار بندند (نيساني، جويند تا بتوانند تصميم بگيرند كه كدام صورت را بهگويندگان از آگاهي خود راجع به خودآگاه شنونده بهره مي

63:1389.(  

  

  

  

                                                            
63semantic roles 
64Thematic relation 
65Generalized semantic roles 
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67Verb‐specific semantic role 



  

  

  ها در كالم): وضعيت شناختي مرجع2- 2شكل(

گفتار، گيرد كه عبارات ارجاعي در يك پارهمي)، دو وضعيت اطالعي ابتدايي تحت عنوان مبتدا وكانون در نظر 1994لمبرشت(
شان در جمله و بر اساس جايگاه نحوي 68هايي هستند در كاربردهاي گفتمانها، تنها نقشممكن است داشته باشند. اين عنوان

در دستور نقش و  شوند. ساخت كانوني انواعي دارد كه به توزيع اطالع در جمله اشاره دارد. وي ميان كانون موضوعي كهتعريف نمي
شود. كانون محدود، اشاره به وضعيتي است كه در تمايز قايل مي 70شود و كانون وسيعشناخته مي 69ارجاع به عنوان كانون محدود

گيرد. ي كانون، بيش از يك سازه را در بر ميگيرد، اما در كانون وسيع، محدودهي منفرد مورد تأكيد قرار ميآن تنها يك سازه
  شود.  اي تقسيم مياي و كانون جملهع، خود به كانون گزارهكانون وسي

  الگوريتم پيوندي  -8- 2
سازد. عوامل كاربردشناختي و شود كه بازنمايي نحوي و معنايي را به هم مرتبط مياي از قوانين گفته ميالگوريتم پيوند به مجموعه

ي دستور اجزاي مختلف تشكيل دهندهكنند و بر هر مرحله از اين فرآيند تأثيرگذار هستند. كالمي نقش مهمي در پيوند ايفا مي
هاي معنايي، روابط نحوي و ساخت كانون از طريق الگوريتم پيوند به اخت بند، نمود واژگاني و نقشنقش و ارجاع از قبيل س

اسي و پيوند از معناشناسي به نحو، دو نوع الگوريتم مطرح در اين دستور پيوند از نحو به معناشنالگوريتم  شوند.يكديگر مرتبط مي
  هستند.

ي دستور نقش و ارجاع، كه تنها از يك سطح نمود اي مثل نظريهم پيوند را براي نظريهوجود الگوريت) 128: 2005ون ولين (      
بند را تبيين  (canonical)داند، چرا كه اين رويكرد نظري نه تنها بايد بتواند الگوهاي بنيادين نحوي برخوردار است، ضروري مي

از سوي ديگر نيز، دوطرفه بودن      بند نيز برآيد.  (non‐canonical)كند، بلكه بايد بتواند از پس توصيف الگوهاي غيربنيادين 
باشد، به اين معني است كه اين الگوريتم، بازنمايي معنايي را به هاي مهم آن هم ميالگوريتم پيوندي در اين دستور ، كه از ويژگي

) نظام دستور نقش و ارجاع را با در 13-3شكل ( . كند.بازنمايي نحوي و همچنين بازنمايي نحوي را به بازنمايي معنايي متصل مي
  دهد.نظر گرفتن فرآيند پيوند نشان مي

  

  

  

  

                                                            
68pragmatic 
69narrow focus 
70broad focus 



  

  

  ): نظام دستور نقش و ارجاع (تجديد نظر شده)3- 2شكل(

  هاداده تحليل - 3

نحوي در دستور نقش و ارجاع كه يك دستور تك سطحي است، هيچ گونه سطح نحوي انتزاعي وجود ندارد و بنابراين نمودهاي 
مختلف در آن كامال عيني هستند. در اين دستور نمودهاي نحوي يك زبان،  مانند دستور زايشي، توسط قوانين ساخت گروه 

ذخيره  72هاي نحويآن، تحت عنوان قالب 71ي نحويشوند، بلكه الگوهاي مختلف موجود در يك زبان، در گنجينهمشخص نمي
هاي نحوي موجود در كند، قالبها صدق ميي زبانجهاني است و در مورد همه اي بندكه ساخت اليهشوند. پس در حاليمي

سازد. پس به عنوان مثال اگر هاي نحوي آن زبان را ميي نحوي يك زبان، خاص همان زبان است و ساختار هر زباني، قالبگنجينه
ها قالب نحوي نيز نخواهد داشت. نحوي خود، براي آني هاي پيش از مركز يا پس از مركز را نداشته باشد، در گنجينهزباني جايگاه

هاي نحوي هر تري را بوجود آورند. قالبهاي پيچيدهكار روند يا با هم تركيب شده و ساختتوانند به تنهايي بههاي نحوي ميقالب
هاي . پس ابتدا برخي از قالبدهندرا ارائه ميهاي بندهاي آندهند و ويژگيزبان، ساختارهاي نحوي ممكن آن زبان را نشان مي

  پردازيم.هاي موضوعي ميدهيم و سپس به بررسي جايگاه سازهنحوي زبان فارسي را ارائه مي

  هاي نحويقالب -3-1
ي ساختار آن زبان هستند. پس زبان فارسي با آرايش واژگاني آزاد در هاي نحوي هر زبان، بازتاب كنندههمان طور كه گفتيم، قالب

ي نحوي خود هاي نحوي متفاوتي را در گنجينهتواند قالبها و فرآيندهاي نحوي خود ميگفتاري و نوشتاري و ساختي گونه
  داشته باشد.

قالب جايگاه پيش از مركز و پس از مركز و قالب جايگاه جداشده از راست و چپ در زبان فارسي تقريبا مشابه زبان انگليسي      
الخط فارسي را مد نظر قرار داده است و باشد، نگارنده نيز رسملخط فارسي از راست به چپ ميااست، اما از آنجا كه رسم
  الخط فارسي است.رسم شده نيز به فارسي و مطابق با رسم قسمتهاي اين نمودارهايي كه براي مثال

جايي ي زبان فارسي، به علت جابهحاورهي گفتاري و منمايد اين است كه اكثرا در گونهاي كه در اينجا ضروري ميذكر نكته     
توان قالب جايگاه پس از مركز و قالب جايگاه شوند كه بر اساس آنها ميهايي از جمالتي ديده ميهاي جمله،  نمونهبيشتر سازه

ي زبان فارسي هاي انجام شده دربارهي نحوي اين زبان متصور دانست هر چند كه تاكنون پژوهشجداشده از چپ را نيز در گنجينه
  اند. اي نكردههيچ كدام به اين مطلب اشاره

                                                            
71Syntactic inventory 
72Syntactic template 



را هاي آن، چراكه نوع فعل، تعداد موضوع73در رابطه با قالب نحوي مركز، توجه به محمول، يعني فعل جمله ضروري است     
  طلبد.كند و در نتيجه قالب نحوي خاص خود را ميمشخص مي

هاي فعل پرداخته است و بر اساس اين دستور به بررسي انواع و تعداد وابسته 74وابستگي) از نگاه دستور 23-20: 1383زاده(طبيب
شود، هيچ عنصري در جمالت ساده بندي خاصي را ارائه داده است. از آنجا كه در اين نظريه فعل، مركز ثقل جمله شمرده ميطبقه

هاي فعل را ي فعل مركزي جمله نباشد. وي وابستهابستهو مركب وجود ندارد كه از حيث نحوي به طور مستقيم يا غيرمستقيم، و
اي مثل (او كتاب من را به نامد. بنابراين در جملههاي غيرمستقيم ميرا وابستههاي آنهاي وابستههاي مستقيم و وابسنهوابسته

  هاي غيرمستقيم هستند.وابستهقت به دو قيد من هاي مستقيم فعل و مضاف اليه وابسته كتاب راو مفعول  اوخواند) فاعل دقت مي

ها تقسيم مي شوند. اگر هاي اختياري و افزودههاي اجباري، متممهاي مستقيم فعل، به سه دسته متممدر دستور وابستگي، وابسته
در  اكتاب ري حذف شده، متمم اجباري است، مانند مفعول با حذف يكي از اجزاي جمله، آن جمله غيردستوري يا ناقص شود، سازه

اي كه حذف آن، جمله را غيردستوري نكند، يا متمم اختياري است يا افزوده. حال خواند.) و وابستهي (او كتاب را به دقت ميجمله
كار رود، افزوده اي كه با هر فعل ديگري بهشود كه طبق آن، وابستهبراي تشخيص اين دو از هم، از آزمون تخصيص استفاده مي

ي (او در جمله باعينكي كار رود، متمم اختياري است، مثال گروه حرف اضافهفقط با فعل يا افعال خاصي به اي كهاست و وابسته
ي (او اعالميه را در جمله از روي متني رود. اما گروه حرف اضافهكار مياعالميه را با عينك خواند.) افزوده است، زيرا با هر فعلي به

  ي است.از روي متن خواند.) متمم اختيار

هاي نحوي ) ارائه داده  است كه مبناي تعيين قالب118: 1390زاده (هاي آن را غالمعليتقسيم بندي ديگري از فعل و متمم   
بندي و توصيف جامعي از انواع فعل در زبان فارسي ارائه داده و افعال را بر گيرد. وي طبقهزبان فارسي در اين پژوهش قرار مي

بندي وي به صورت است. طبقهبندي كرده اي مختلف طبقههاي زير مقوله، تحت عنوان چارچوبگيرندهايي كه ميحسب متمم
  ) است.1-3جدول ( 

  

  

  

  

  

  

                                                            
ي با فعل ربطي، محمول گروه صفتي و يا اسم است.در جمالت ساده .1  

74 Relational Grammar(RG) 



  اي فعلهاي زيرمقوله): چارچوب1- 3جدول(

 .75بندي حاكي ازآن است كه به طور كلي افعال در زبان فارسي، يك ظرفيتي، دو ظرفيتي و يا سه ظرفيتي هستنداين طبقه     
و بر اساس پيكره اي مشتمل بر  بندي كه با سبك گفتاري و نوشتاري امروز به خوبي مطابقت داردبنابراين، با توجه به اين طبقه

 و پركاربرد زبان فارسي را به صورت زير ارائه داد: هاي نحوي عمدهتوان برخي از  قالب، ميجمله فارسي صورت گرفته است  300

 

 جايگاه پيش از مركز): قالب 1-3نمودار(

  

 ): قالب جايگاه پس از مركز2-3نمودار(

 

  

  

  ): قالب جايگاه جداشده از راست3-3نمودار(

 

  

  

  

  ): قالب جايگاه جداشده از چپ4-3نمودار(

                                                            
اب كرد، بلند گيرند.(آفت، كه هيچ متمم اختياري يا اجباري نمي"آفتاب كردن"معتقد است كه افعال صفر ظرفيتي نيز داريم مثل  )24: 1385زاده (. طبيب2

  شو نمازت را بخوان.)



  

  1): قالب مركز5-3نمودار(

  

  

  2): قالب مركز6-3نمودار(

  

  

  

  

  

  

  3): قالب مركز7-3نمودار(



  اند. هاي نحوي زبان فارسيهايي براي قالبهاي زير مصداقمثال     

  كند.     متين گريه مي -1
 ها را شست.   مادر ظرف -2

  
                                

    

    

  

  

  

  

  

  

  )1اي بند مثال(): ساخت اليه8-3نمودار(

  

  بود. داراش خندهلطيفه -3

   آنها دخترشان را پريناز ناميدند. -4
  
  
  
  
  
  
  

  

  )2اي بند مثال(): ساخت اليه9-3نمودار(



 )3اي بند مثال(): ساخت اليه10-4نمودار(

  او اسنادش را داخل گاوصندوق نهاد. -5
  مغازه اش در موقعيت خوبي قرار گرفته است. -6

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

  

   

  

كار برد يا با هم درآميخت، بنابراين تركيب اين هاي نحوي را به تنهايي بهبا توجه به اين نكته كه قبال اشاره كرديم، مي توان قالب 
  توان به خوبي مشاهده كرد.ها را در جمالت پيچيده و يا مركب ميقالب

 رستوران بود كه من با او آشنا شدم.توي  -7

  او بايد سعي كند كه واقعيت را بپذيرد. -8

  )4اي بند مثال(): ساخت اليه11-4نمودار(

)6بند مثال(اي ): ساخت اليه13-3نمودار(  )5اي بند مثال(): ساخت اليه12-3نمودار(  



  
  

  )7اي بند مثال(): ساخت اليه14-3نمودار(

  
  )8اي بند مثال(): ساخت اليه15-3نمودار(

  او از دخترش خواست كه براي رومينا كتاب كار بخرد و در تكاليفش به او كمك كند. -9

 

 

 

 

 

  



  )9اي بند مثال(ساخت اليه): 16-3نمودار(

  هاي موضوعيجايگاه سازه -3-2
هاي اين دو مفهوم يعني فعل در افعال محمولي، هاي آن. معادلعناصر موضوعي در دستور نقش و ارجاع، يعني محمول و موضوع

شوند. در فعل محسوب مياي اند، يا به عبارتي چارچوب زيرمقولههاي فعلي كه مربوط به ظرفيت نحوي فعلفاعل، مفعول و متمم
  دهيم.اين قسمت جايگاه تك تك اين عناصر را در دستور نقش و ارجاع، بررسي و روي نمودار نشان مي

  جايگاه فعل  -3-2-1
باشد. چرا كه در تعيين ي محمول در دستور نقش و ارجاع، هسته است، كه جايگاه آن مشخص و ثابت ميواحد نحوي دربردارنده

) 2-4ها تأثيري ندارد. به اهميت محمول در (هاي آن و يا ترتيب سازهيا حاشيه، آرايش خطي محمول و موضوعهسته، مركز و 
اشاره شد. گره هسته مختص عناصري است كه از نظر معنايي محمولي باشند. در نتيجه افعال محمولي متفاوت از افعال غير 

بطي، عنصر محمولي فعل نيست، بلكه گروه اسمي، صفتي يا حرف هستند. درجمالت با فعل ر است محمولي، همچون فعل ربطي
) 12) و (11)، (10هاي (كند. نمودارهاي مثالايست، اما در جمالتي كه فعل محمولي دارند، فعل، جايگاه هسته را اشغال مياضافه

  دهند.جايگاه افعال را نشان مي

  انيشتين دانشمند بود. -10
  ).11: 1386شد (يوسفي، حسن الشخور از جايش بلند -11

  
  
  
  
  
  
  

  )10اي بند مثال(): ساخت اليه17-4نمودار(

  ).137: 1371پاسبان سالم كرد (آل احمد، -12

  

  

  

  )11اي بند مثال(): ساخت اليه18-4نمودار(



  

  

  )12اي بند مثال(): ساخت اليه19-3نمودار(

  جايگاه فاعل -3-2-2
رود و هر محمول حداقل هاي اصلي محمول به شمار ميفارسي، فاعل است كه يكي از موضوعي موضوعي ديگر در دستور زبان سازه

يك موضوع را در ساخت نحوي خود دارد؛ مانند افعال ناگذرا. بنابراين،  از آنجا كه فاعل، موضوع محمول است، در جايگاه مركز قرار 
  پردازيم.) به آن مي5-4رهمگاني را اشغال كند كه در بخش (تواند يك جايگاه غيگيرد. همچنين در برخي موارد فاعل، ميمي

  ).52: 1333زاده، كنان وارد شد (جمالهنباجي هنشاه-13
 )40: 1385زند (مستور،گاو چرخي مي -14

 

 

  

  

 

  

  

  )13اي بند مثال(): ساخت اليه20-3نمودار(

  مفعولجايگاه  -3-2-3
اي فعل در هاي زيرمقولهبندي افعال و چارچوبتر از طبقهعنصر دستوري ديگر در زبان فارسي، مفعول است. براي توضيح روشن

اي نياز دارند كه مفعول گيريم. افعال متعدي تك مفعولي تنها به يك گروه اسمي يا گروه حرف اضافه) كمك مي1- 3جدول (
  گيرد.شمار رفته و در جايگاه مركز قرار مياي، موضوع محمول به اسمي يا حرف اضافهمستقيم نام دارد. اين گروه 

  او حقيقت را پذيرفت.-15
  مرد عكاس به اشتباه خود پي برده بود. -16

  

  )14اي بند مثال(): ساخت اليه21-3نمودار(



 

  

  

  

  

  

  )15اي بند مثال(): ساخت اليه22-4نمودار(

هاي مفعول مستقيم و اي تحت عنوانافعال متعدي دو مفعولي در فارسي به دو مفعول، در قالب گروه اسمي و گروه حرف اضافه  
  مفعول غيرمستقيم نياز دارند. 

ي مويدي به گفته 77و قمشي و مسم76شناسان چون گلدبرگالبته وجود ساخت دو مفعولي در فارسي توسط برخي زبان     
اي ضمن اثبات دانند. اما مويدي خود در مقاله، ناديده گرفته شده و آنها زبان فارسي را فاقد افعال دو مفعولي مي)102: 1392(

) و تغييرات اين نوع ساخت و داليل dative alternationوجود چنين ساختي در تاريخ زبان فارسي، حالت تناوب مفعولي(
گيرد كه از قرن هفده ميالدي به تدريج استفاده از حالت كند و نتيجه ميسي ميشناختي اين تغييرات در طول تاريخ را بررزبان

تناوب مفعولي براي ساخت گذراي فارسي با دو مفعول، ( يعني حالتي كه در آن مفعول غيرمستقيم ميتواند به يكي از اين دو 
رت اسمي كه در رابطه با فعل نقش مفعولي صورت ظاهر شود: الف) به عنوان مفعول حرف اضافه و ب) به عنوان يكي از دو عبا

اي كوشي،  به سوي ساخت دو مفعولي حرف اضافهگذارد و رويكرد عمده، خصوصا در نثر، به دليل اصل كمدارند)، رو به كاهش مي
  رود.مي

ين گونه افعال، مفعول به هر روي، با پذيرش اينكه در زبان فارسي، افعال متعدي دو مفعولي وجود دارند، بايد گفت كه در ا     
  .78افزودهگيرد. اما مفعول غيرمستقيم، گاه موضوع است و گاه موضوعمستقيم، موضوع محمول است و در جايگاه مركز قرار مي

اي يا گروه اسمي، در جايگاه مفعول غيرمستقيم، گاه به شكلي است كه فعل به آن نياز دارد كه در اين حالت گروه حرف اضافه     
). اما در مواردي هم، فعل عالوه بر مفعول مستقيم در شكل گروه 21) و (20گيرد، مانند (است و در درون مركز قرار ميموضوع 

تواند تغيير كند. اين گونه اي نياز دارد كه البته ماهيت آن حرف اضافه مياسمي، به مفعول غيرمستقيم در شكل گروه حرف اضافه
رود و حرف اضافه به كه گروه حرف اضافه، براي فعل موضوع به شمار ميده هستند؛ به طوريافزوهاي غيرمستقيم، موضوعمفعول

                                                            
76A.E.Goldberg 
77J.Ghomeshi & D.Massam 
78argument adjunct 

  )16اي بند مثال(): ساخت اليه23-4نمودار(



). مثل فعل گذاشتن كه به يك عبارت 53-52: 1997افزايد (ون ولين و لپوال،ي محمولي بر معناي بند ميعنوان يك حرف اضافه
  ).22مكان باشد، نياز دارد، مانند مثال (ي كه نشان دهنده

  يك سبد گل براي همسرش خريد. او -17
 پندارند.ها او را نابغه ميي بچههمه -18

  

  
  

  

  

  ها دفترهاي انشاء را روي ميز گذاشتند.بچه -19

  

  )19اي بند مثال(): ساخت اليه26-4نمودار(

  )18): ساخت اليه اي بند مثال(25-4مودار(

 

)17اي بند مثال(): ساخت اليه24-4نمودار(  



مستقيم و غيرمستقيم در جمله است، جايي مفعول ، جابهدر زبان فارسي ي قلب نحويهاي پديدهيكي از صورت آنجا كهاز    
تواند ، مفعول مستقيم ميجاييي اين جابه. در نتيجههاي غيرهمگاني قرار بگيردتواند مانند فاعل در جايگاهمفعول نيز مي بنابراين

دهد كه مفعول مستقيم به قصد تأكيد و برجسته سازي در ابتداي واقع شود. اين امر در صورتي رخ ميدر جايگاه پيش از مركز نيز 
  ).52جمله قرار گيرد، مانند مثال(

   بارون رو من خيلي دوست دارم. -20

  
  )20اي بند مثال(): ساخت اليه50-4نمودار(

) در ابتداي جمله يعني در جايگاه indefinite) عقيده دارد كه مفعول مستقيم، از نوع نامشخص(2003در اين رابطه، رضايي(     
الف) اشتباه است و 53) حالت تأكيدي ندارد و در نتيجه، كاربرد آن بدين صورت در پاسخ به سوال (53پيش از مركز، در مثال (

  از مركز قرار داد. را در جايگاه پيشتوان آننمي

  الف) بچه چي خورد؟ -21
  ب) بچه سيب خورد.

  *ج) سيب بچه خورد.

دهد كه مفعول مستقيم چه از نوع نكره و چه از نوع معرفه و حتي چه هايي ارائه مي) مثال120و119: 1384اما ماهوتيان (     
  ) از اين نمونه اند.56) و (55)، (54هاي (لدهند. مثااسم جنس، به ابتداي جمله منتقل شده و برجسته سازي صورت مي

  ماهي بهتره نخوره. -22
  خواد.يه انگشتر رضا مي -23
  زنجيرو مينو خريد. -24

توان نظر الف) در نظر بگيريم، مي52ج) را بخواهيم در بافت و در پاسخ به سوال (52ي (نگارنده معتقد است كه اگر جمله     
ي (ج) در پاسخ به آن سوال، با وي هم عقيده بود و به كار بردن مفعول مستقيم در حالت رضايي را پذيرفت و با نادرستي جمله

ي مشخص در جايگاه پيش از مركز نادرست دانست. اما اگر همين مفعول مستقيم، به صورت نكره اسم جنس را در ابتداي جمله و
الف) درست باشد و در جايگاه پيش از مركز قرار 52تواند در پاسخ به سوال (به كار برود، مي "يك"و يا با  "ي و را"و به همراه 



) را كه ماهوتيان به عنوان قلب نحوي و خارج از بافت مثال 55) و (54)، (53گيرد. ضمن اينكه به اعتقاد نگارنده نيز،  جمالت (
اي بند در جايگاه پيش از مركز واقع ها در ابتداي جمله قرار گرفته، در ساخت اليهزده، درست بوده و مفعول مستقيم كه در آن

ه اگر اين گونه برجسته سازي مفعول، هدف چه در بافت به كار روند، بايد به معناي آنها دقت كرد. بدين صورت كشود و چنانمي
  تواند در اين جايگاه واقع شوند.مورد نظر گوينده را منتقل كند، مي

جايي به ابتداي جمله منتقل شود و جايگاه پيش تواند در اثر اين جابهاي در نقش مفعول غيرمستقيم نيز ميحرف اضافه گروه     
  ).57كند، مانند مثال(از مركز را اشغال 

  به مينا متين رو معرفي كردم. -25

  
  )25اي بند مثال(): ساخت اليه51-3نمودار(                 

ي كوتاهي به اين نكته كرده است كه فعل هم مي تواند به منظور تأكيد، در ابتداي جمله و در نتيجه در ) اشاره2005رابرتس (  
پذيرد؛ كند. اما نگارنده اين نظر رابرتس را نميبا ذكر مثالي از ماهوتيان بيان ميجايگاه پيش از مركز قرار گيرد. وي اين مطلب را 

ي تأكيد تقابل دهنده است و )، مبتداشدگي فعل و آمدن آن به آغاز جمله نشانه113: 1384چرا كه اگرچه به اعتقاد ماهوتيان (
كه شام خورده و با اين كار، فرض اينكه هنوز شام نخورده را  ) قصد تأكيد اين معني را دارد58گوينده با مبتداسازي فعل در مثال (

تواند دليلي براي تعبير رابرتس باشد، مبني بر اينكه فعل در جايگاه پيش كند، اما تنها قرار گرفتن فعل در ابتداي جمله نميرد مي
  گيرد. از مركز قرار مي

  خوردم شاممو من. -26

  

  

  



  )26مثال(اي بند ): ساخت اليه52-3نمودار(

) را در حالت معمولي آن و بدون مبتداشدگي فعل، به 58دهد كه اگر مثال (نگارنده اين تعبير را در رد نظر رابرتس ارائه مي     
اي بند، در جايگاه از نوع افعال محمولي است، در ساخت اليه خوردندر نظر بگيريم، از آنجا كه فعل  من شاممو خوردمصورت 

توان ادعا كرد كه فعل به خارج از مركز منتقل شده، ) و در حالت مبتداشدگي فعل، نمي58د. در مورد مثال (گيرهسته قرار مي
اي بند، فعل درون مركز يهبلكه همچنان درون مركز قرار دارد و تنها اتفاقي كه در اين حالت رخ داده، اين است كه در ساخت ال

  قرار گرفته است. منو  امموشهاي خود يعني جا شده و قبل از موضوعجابه

اي بند در دستور نقش و ارجاع همخواني ندارد. چرا كه يكي به نظر نگارنده، تعبير رابرتس، با مباني مطرح شده در ساخت اليه     
و  هاي اساسي در ساخت نحوي دستور نقش و ارجاع، تقابل موضوع و محمول است و در اين مثال، فعل جمله محمولي بودهاز تقابل

دهد و اين از نظر دستور نقش و ارجاع پذيرفته ي بدون محمول به دست ميي مركز است. تعبير رابرتس، جملهجايگاهش، هسته
ها در جايگاه پيش از مركز يا پس از مركز قرار ) تنها عناصر موضوعي يا افزوده231: 1390نيست. از طرفي، بنا به نظر دبيرمقدم (

  توان گفت در جايگاه پيش از مركز واقع شده است. ده در اينجا فعل و محمول است و بنابراين نميگيرند و عنصر مبتدا شمي

فعل دارند، جايگاه پس از مركز -مفعول-ها كه الگوي فاعلاي بند برخي زبان) معتقد است كه در ساخت اليه6و5: 2005ون ولين (
–هاي اسمي بدون دار، گروه –whكه در آن عالوه بر كلمات پرسشي  79نيز وجود دارد، مانند زبان ژاپني و همچنين زبان دايوي

wh داند. در زبان فارسي ) اين جايگاه را براي عناصر كانوني نيز مناسب مي18: 2009شوند و رابرتس(هم در اين جايگاه واقع مي
جايي در اين جايگاه قرار بگيرند. اثر جابه سازد كه عناصري درجايي عناصر، اين امكان را فراهم ميي قلب نحوي و جابهنيز پديده

داند. ) حركت فاعل يا ضمير جانشين فاعل را به موضع پايان جمله و پس از فعل براي مؤكد كردن فاعل مي114: 1384ماهوتيان (
  گيرد.زند كه در آن فاعل در جايگاه پس از مركز قرار مي) را مثال مي59ي (وي در اين رابطه جمله

  و خوردم من.شامم -27

  
  )27اي بند مثال(): ساخت اليه53-4نمودار(

                                                            
79Dhivehi 



دهنده و يا گاهي بسته به حالت تكيه، وي همچنين حركت مفعول غيرمستقيم را به انتهاي جمله به منظور تأكيد غيرتقابل     
  گيرد.ركز قرار مي) در جايگاه پس از م61) و (60هاي (داند. بدين ترتيب مفعول غيرمستقيم در مثالدهنده ميتقابل

  من چمدونو دادم به اصغر. -28
  گربه رو گرفتم از كمال. -29

   
  

  )28اي بند مثال(): ساخت اليه54-4نمودار(

  جايگاه جداشده از راست -2-4- 3
ي جمله جدا مبتداشده و اغلب قيدها كه با مكثي از بقيه) مختص عناصر 6: 2005جايگاه جداشده از راست به اعتقاد ون ولين (

توانند ي قلب نحوي، عناصر مختلفي در جمله، ميباشد. در زبان فارسي نيز به علت آرايش واژگاني آزاد آن و نيز پديدهشوند، ميمي
متعلق به اين جايگاه خواهند بود.  هاي اسمي كه موضوع مركز نباشند،به ابتداي جمله منتقل شوند. اما تنها آن دسته از  گروه

قيدها نيز در زبان فارسي چنانچه در ابتداي جمله قرار گرفته و با كمي مكث ادا شده و بدين ترتيب از بقيه جمله جدا شوند، در 
  ).63) و (62هاي (گيرند، مانند مثالجايگاه جداشده از راست قرار مي

  اند.اي به منزلش هجوم بردهديروز، عده -30
  كنه.امشبو، معين با دوستاش سپري مي -31

  

   

  

  

  

  )29): ساخت اليه اي بند مثال55-4نمودار(

 

 
 

 



  )30اي بند مثال(): ساخت اليه56-4نمودار(

   )31اي بند مثال(): ساخت اليه57-4نمودار(

توانند در اين جايگاه واقع شوند، تنها در صورتي كه ضميري در ادامه هاي اسمي كه موضوع مركز باشند نيز ميالبته برخي گروه  
  ).65) و (64هاي (وجود داشته باشد كه هم ارجاعي با آن گروه اسمي را نشان دهد، مانند مثال

  نگار رو حسابي باهاش بازي كن. -32
  ).21: 1387ده(ماهوتيان،ايرجو پول بهش ب -33

  

   
    

  )32اي بند مثال(): ساخت اليه58-4نمودار(

     

  

 نتيجه گيري

دهند كه عناصر موضوعي زبان فارسي، در دستور نقش و ارجاع، به طور معمول، درون مركز قرار هاي پژوهش نشان مييافته
شوند. در مورد افعال غيرمحمولي، مانند افعال صورت كه افعال محمولي در جايگاه هسته و درون مركز واقع ميگيرند. بدين مي

عنصر موضوعي ديگر، يعني فاعل، در  گيرد.اي غير از فعل است، اما همچنان فعل درون مركز قرار ميربطي، عنصر محمولي، سازه
جايي عناصر جمله، ي قلب نحوي و جابهشود. اما در اثر پديدهمركز واقع مي ي رسمي و نوشتاري زبان فارسي، در جايگاهگونه

مفعول، عنصري موضوعي است كه  .ايگاه پس از مركز نيز قرار بگيردتواند در جاي زبان فارسي، ميي محاورهمخصوصا در گونه
اعل، در جايگاه مركز قرار بگيرد و يا در مواردي، مانند تواند مانند فتواند اختيار كند؛ از جمله اينكه ميهاي متفاوتي را ميجايگاه

 جايي عناصر،تواند در اثر جابهاي، ميفاعل، يك جايگاه غيرهمگاني را اشغال كند، بدين صورت كه مفعول در قالب گروه حرف اضافه

  

  )33اي بند مثال(): ساخت اليه59-4نمودار(



اي در نقش هاي اسمي و حرف اضافهبه ابتداي جمله منتقل شده و در جايگاه پيش از مركز يا پس از مركز قرار بگيرد. برخي گروه
 توانند جايگاه جداشده از راست و يا جايگاه جداشده از چپ را اشغال كنند.مفعول، در شرايط خاصي، حتي مي
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