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 چكيده
شـود در    بسـت نكـره شـناخته مـي      فارسي به عنوان تكواژ يا واژه كه در/ :i/عنصر 
هاي   اما در تحليل. است  ساختواژي و معناشناختي بررسي شده هاي مختلف  پژوهش

هاي   در دستور زايشي، مقوله. شود  نحوي جايگاه خاصي براي آن درنظر گرفته نمي
هـاي واژگـاني را     نقشي به عنوان عناصري كه جايگاه و ارتباط دستوري ميان مقوله

پيشتر گروه اضافه به عنوان يك گـروه نقشـي در   . اند  كنند مطرح شده  مشخص مي
در اين پژوهش براي نخستين بـار تحليـل   . باالي اسم در فارسي مطرح شده است

گـرا    كاملي از عملكرد عنصر نكره به عنوان يك گروه نقشي مبتني بر برنامـه كمينـه  
را به عنوان )NP/DP(هاي اسمي   وان بسياري از سازهت  شود كه مي  ارائه و استدالل مي
بر اين اسـاس، مقولـه يادشـده يـك مقولـه      . نمايش داد) IndefP(گروه نقشي نكره 

هـاي اسـمي را بـه عنـوان       پاياني در زبان فارسي است كه اسم يا گروه  نقشي هسته
را ) ياي، گروه صفت  اضافه  بند موصولي، گروه حرف(هاي وصفي   متمم و انواع سازه
هـاي موضـوع، خـود      گروه نقشي نكره عالوه بر جايگـاه . پذيرد  به عنوان ادات مي

زمـان  ) بيشينه يا دروني(تواند در جايگاه غير موضوع و به عنوان ادات به گروه   مي
Tافزوده شود.  
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  مقدمه. 1
دستور به مفهـوم توصـيف   : رود  تخصصي به دو مفهوم به كار مي منابعواژه دستور زبان در 

هاي   گيري سازه  هاي ساختي و قواعد شكل  هاي زبان، يا دستور به معناي ويژگي  تمام ويژگي
هاي دستور به بررسي و توصيف   عنوان يكي از شاخه  به) syntax(نحو .  نحوي در يك زبان
بـر ايـن   . پردازد  شمار در هر زبان مي هاي بي ها براي پديد آوردن جمله هچگونگي پيوند واژ

موضوع دستور زبان به معني خاص آن، بررسي ) 15: 1382(الديني ةاساس، از ديدگاه مشكو
هاي دستوري جمله و روابط دسـتوري در تنظـيم و بيـان     ها در ساخت چگونگي پيوند واژه

يكي از مهمترين مراحـل  . انديشه و نيز برقراري ارتباط زباني ميان سخنگويان هر زبان است
هاي نحوي  دهندة سازه  و تعريف عناصرتشكيل اي براي دستور زبان، تعيين  در تدوين نظريه

هاي نحوي خاص هسـتند، بـر پايـه روابـط      ها كه شامل مشخصه اين عناصر يا مقوله. است
هـاي نحـوي بزرگتـر را بـه وجـود       كنند و سـازه  ساختي خاص با يكديگر پيوند برقرار مي

يـا   )lexicalitems( كند، واحدهاي واژگـاني   بيان مي) 38: 2004(چنان كه ردفورد . آورند مي
و نحـوي متفـاوت هسـتند كـه     ) تصريفي و اشـتقاقي (هاي ساختواژي  ها داراي ويژگي  واژه

  . هاي متفاوت گردد  به مقوله  ها  آن بندي تواند اساس دسته ها مي همين ويژگي
گرا دو   ي جديد دستور زايشي نظير برنامه كمينهها صورتدر نحو ساختگرا و به ويژه در 

هايي از قبيل اسم، فعل، حرف اضافه،   نخست واژه. شود  ها در نظر گرفته مي  نوع از اين مقوله
عنـوان    واژي مشـخص هسـتند و بـه    - كه در اصـل داراي محتـواي معنـايي   ) و قيد(صفت 
يـا  )substantive categories(، مقولـه هـاي مـادي    )lexical categories(هـاي واژگـاني    مقولـه 
هـا نظيـر     نوع ديگر تكواژهـا و يـا واژه  . شوند يده مينام) content words(هاي محتوايي   واژه
هـاي    و حروف ربط، به نـام مقولـه   1ي وجهي، ضماير، حروف تعيينها فعلي معين، ها فعل

هاي   شوند كه تنها حاوي اطالع دربارة كاركرد يا نقش دستوري گروه واژه  نقشي شناخته مي
ر، جنس، حالت و جـز اينهـا   سازندة جمله هستند، ازقبيل اطالع دربارة زمان، شخص، شما

  ). 40: همان(
هاي نقشي، نـوعي خلـط     معتقد است كه در تعريف مقوله) 20: 1388(حسيني معصوم 

هـاي نقشـي،    از مقوله) 47: 2004(  وي با اشاره به تعريف ردفورد. مبحث پيش آمده است
افزايد  ال ميداند، اما در عين ح  هاي نقشي مي  كند كه  ردفورد ضماير را مقوله  خاطرنشان مي
ي هـا  فعـل همچنين در اشارة ردفورد بـه  . توانند مقولة واحدي تشكيل دهند كه ضماير نمي

. خـورد  و نيز حرف ربط، همين سردرگمي بـه چشـم مـي    (to)معين، نشانة مصدر انگليسي 
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نيز به اين مشكل اشاره كرده و آن را ناشـي از همسـان   ) 62: 1389(نژاد و همكاران   پهلوان
ــي   ــان نقشـ ــطالح واژگـ ــتن دو اصـ ــه (function words)دانسـ ــي  و مقولـ ــاي نقشـ  هـ

)functionalcategories (در واقع، دو اصطالح ياد شده هر چند همپوشي دارند، بـه  . دانند  مي
به آن دسته از واژه ها اشـاره مـي كنـد كـه داراي      هاي نقشي واژه. هيچ روي يكسان نيستند

امـا  . 2واژي خاص نيستند بلكه تنها معني دستوري يا نقشي ويژه اي دارنـد - محتواي معنايي
هاي نقشي در اصل به عناصري اشاره مـي كنـد كـه روابـط دسـتوري موجـود ميـان         مقوله
شي ممكن است فاقد نمود هاي نق مقوله. هاي واژگاني سازنده جمله را نشان مي دهند مقوله

هـاي   هـاي نقشـي در سـطوح بـاالتر از گـروه      در ساختار تحليلي جملـه،گروه . آوايي باشند
گيرند و از اين راه، كاركردها و روابط نحوي موجود در جمله را مشـخص   واژگاني قرار مي

  . مي نمايند
نقشي يـا  اي  هاي نقشي داراي ساختار مشخصه  چامسكي معتقد است كه عناصر با مقوله

هـاي   مقولـه ). 54: 1995(هاي معنـايي دخـالتي ندارنـد     دستوري هستند اما در اعطاي نقش
هـاي   هر عنصر نقشـي ويژگـي  . شوند نقشي و نيز واژگاني بر پاية دستور همگاني تعيين مي

را ) complements(هـا   انتخابي معيني دارد؛ به ايـن معنـي كـه مـثالً، نـوع خاصـي از مـتمم       
بـا ايـن حـال    . داشته يا نداشـته باشـد  ) specifier(نما   يا ممكن است مشخص گزيند و برمي

بندي دقيق  كند، ارائه تعريف و دسته  نيز اظهار مي) ، مكاتبة شخصي2008(چنانكه چامسكي 
هاي دستوري كار دشواري است و در مورد تعلّق بسياري از عناصر   هاي نقشي و واژه  مقوله

بندي هنوز به طور  رسد اين دسته به نظر مي. نظر وجود دارد به يكي از اين دو دسته اختالف
  .كامل مورد بررسي قرار نگرفته و نيازمند پژوهش بيشتر است

گرا براي تبيين روابط   هاي نقشي متفاوتي در سطوح مختلف نحوي در برنامه كمينه مقوله
) در فارسي، EzafeP(هاي اضافه   در سطح باالتري اسم، مقوله. شود  ساختي در نظر گرفته مي

معتقد است كه  گروه حـرف  ) 367: 1387(الديني  ةمشكو. وجود دارد (DP)و حرف تعيين 
دهد و گروه نقشي اضافه نيز گروه اسـمي   تعيين به گروه اسمي، ساخت و معني مناسب مي

دهد و از ايـن راه گـروه اسـمي     را به گروه اسمي باالتر پيوند مي) و همچنين گروه صفتي(
هاي نقشي مختلفـي   لي، گروهدر سطح جمله نيز بر فراز گروه فع. آورد تري پديد مي گسترده

، و (NegP)، گروه منفي (AgrP)، گروه مطابقه (TP)، گروه زمان (CP)نما  از جمله گروه متمم
  . اند مانند آن تعريف شده
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هاي واژگاني و نقشي اهميـت   گرا، تمايز ميان مقوله  هاي اخير در برنامه كمينه  در بررسي
ـ   بيشتري يافته است و اكنون مقوله هـاي معنـايي خـاص را بـه      ه تنهـا ويژگـي  هاي نقشـي ن

هـا    واژه  ها و گـروه   هايي را نيز در ساختار بندجمله افزايند بلكه جايگاه هاي واژگاني مي مقوله
) 1995(از جملـه چامسـكي  . يابـد  هاي واژگاني اختصاص مي كنند كه به مقوله  مشخص مي

  . ها هستند  جايي  ههاي نقشي معموالً مقصد برخي جاب نماي مقوله  معتقد است كه مشخص
  

  هاي حاوي اسم  هاي مختلف از ساخت گروه  تحليل. 2
هاي واژگاني عمدتاً اين بود كه هر مقوله واژگاني، خود، يـك    سنّت متداول در تحليل گروه

يك گروه واژگاني نظير ) متمم و افزوده(هايش   هسته در نظر گرفته شود كه به همراه وابسته
تشـكيل  ) VP(و گـروه فعلـي   ) AdvP(، گروه قيـدي  )AP(، گروه صفتي )NP(گروه اسمي 

هاي نقشي و برخي اشكاالت كـه در    اما با مطرح شدن و پررنگ شدن بحث گروه. دهند  مي
نظران، مقولـه نقشـي حـرف تعيـين را       هاي اسمي به وجود آمد، برخي صاحب  تحليل گروه

) DP(گروه حـرف تعيـين    عنوان  هاي اسمي را به  عنوان هسته گروه در نظر گرفتند و سازه  به
در نحوة )Determiner Phrase( در دو دهة اخير ارائه نظريه گروه نقشي حرف تعيين. ناميدند

بـريم  ). 1387الـديني،   ةمشـكو : ك.ر(اي پديد آورده اسـت   تحليل گروه اسمي تحول عمده
تصـور  كنم اشـتباه اسـت اگـر     فكر مي«: پيشگام طرح چنين تحليلي بود و بيان كرد) 1982(

را ناظر بـر  ) DP(ما بايد گروه حرف تعيين . باشد) NP(هستة گروه اسمي ) N(كنيم كه اسم 
به عقيدة وي، اين هسته، يك گروه اسمي را بـه عنـوان مـتمم    . »گروه اسمي در نظر بگيريم

رود كه وجـود گـروه اسـمي را     بريم در نهايت تا آنجا پيش مي). 321ص(گزيند  خود برمي
است ) DP(ند چراكه فرافكني هستة حرف تعيين، يك گروه حرف تعيين دا غيرضروري مي

  ). 325: 1387الديني،  ةمشكو( NPاست نه  Nكه متمم آن يك 
گرا در زبان فارسي نيز، گروه حـرف تعيـين در     هاي كمينه در حال حاضر بر پايه تحليل

 پـور  ؛ كهنمـويي 2001زاده،  ؛ معين1996قمشي،. ك.ر(است  شده  سطح باالتري اسم پذيرفته
گروه نقشي ديگري كـه در سـطح بـاالتر از    ). 1387الديني، ةو مشكو 1385، ؛ معظمي2003

است كه ظاهراً مخـتص زبـان فارسـي اسـت     ) EzafeP(اسم مطرح شده است، گروه اضافه 
هـايي كـه از پيونـد يـك      ، سازه)371: 1387(الديني  ةاز نظر مشكو). 2006زاده،   معين. رك(

انـد   ضافه با يك اسم ديگر يا صفت به واسطة عنصر اضافه تشـكيل شـده  اسم، و يا حرف ا
  . شوند داراي هستة نقشي اضافه در نظر گرفته مي
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ها اغلب ناگفته باقي مانده است، جايگاه و نقش عنصري است كه   اما آنچه در اين تحليل
ر فارسـي بـه   جاست كه اگر كسره اضافه د  پرسش اين. شناسيم  ما عمدتاً به نام ياي نكره مي

شود و بود و نبود آن در نوع تحليل ما مـؤثّر اسـت، آيـا      عنوان يك گروه نقشي پذيرفته مي
هـاي سـنّتي،     هاي حاوي اسم ناديده گرفـت؟ تحليـل    توان وجود عنصر نكره را در گروه  مي

سـازي يـا     اند و بيشتر بر كاركرد معنـايي ايـن عنصـر در نكـره      فراوان به اين بحث پرداخته
هاي ساختي مبتني بر دستور زايشـي و بـه     اما در تحليل. اند  ها تمركز نموده  ازي اسمس  معرفه

و    گرا جايگاه دستوري معيني همچون عنصر اضافه براي آن در نظر نگرفته  ويژه برنامه كمينه
ـ   متصل بـه اسـم نشـان داده   ) enclitics( بست  در نمودار درختي آن را به عنوان يك واژه ؛ دان

رفت و ناكارآمدي آن روشن   حليلي كه پيشتر در مورد كسره اضافه به كار ميدرست همان ت
در اين پژوهش بر آنيم تا ضمن مروري بر پيشـينه ايـن بحـث در دسـتور سـنّتي و      . گرديد

نوين، با ارائه شواهدي، براي نخستين بار گروه نقشي مستقلّي را در فارسي معرّفي كنيم كـه  
هاي اسمي   هاي گذشته، نمودارهاي بهتري براي سازه  تحليل تواند با رفع برخي اشكاالت  مي

  .در اختيار قرار دهد
  
  ياي نكره؛ تحليل صرفي 1.2

  /:i/هايي كه در دستور سنّتي براي تكواژ   ها و تحليل  همانطور كه پيشتر اشاره شد، نامگذاري
موسوم به ياي نكره بعد از اسم در زبان فارسي ارائه شده است اغلب به كاركرد معنـايي آن  

. كنـد يـا نكـره     اند كه آيا اين تكواژ، اسم را معرفه مي  اند و اين بحث را مطرح كرده  پرداخته
پـروين  . ك.همچنـين ر (اند   آن را ياي نكره دانسته) 176: 1339( همايونفرخبرخي همچون 

و  1379؛ وحيـديان،  1378؛ ابوالقاسـمي،  1363؛ پـنج اسـتاد،   1348؛ باطني، 1333 گنابادي،
بـه اسـم   / :i/در تحليل بسياري از اين زبانشناسان و دسـتورپژوهان، تكـواژ   ). بسياري ديگر

اين تعريف بيشتر از جنبه ساختواژي و معنـايي  . كند  مي) نكره(متصل شده و آن را ناشناس 
  .تقريباً هيچ نقش نحوي براي آن قائل نيست پردازد و  به اسم نكره مي

داننـد و برخـي بـراي آن      در اين ميان، برخي تمام كاربردهاي ياي نكره را يكسـان مـي  
هاي   را در انواع گروه/ :i/) 224- 219و  64: 1389(گيوي و انوري . گيرند  انواعي در نظر مي

مردي در جمله  مردياسم  خوانند و  مي) و گاه در اسامي مفرد، وحدت(اسمي، نشانه نكره 
نيز اين عنصـر را يـك تكـواژ    ) 40و  17: 1388(الديني  ةمشكو. خوانند  را اسم نكره مي آمد

هـاي اسـمي داراي     اي به سـاخت درونـي گـروه     اما وي اشاره. داند  صرفي و نشانه نكره مي
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نيـز  و بسـياري ديگـر   ) 92: 1379(، وحيديان )125: 1388(فرشيدورد . كند  تكواژ نكره نمي
هاي اسمي   اما هنگامي كه گروه. كنند  صرفاً از اين عنصر به عنوان تكواژ يا نشانه نكره ياد مي

يابيم كـه عنـوان نكـره بـراي       گيريم، درمي  با وابسته پسين از نوع بند موصولي را در نظر مي
  .هايي نامناسب است  چنين اسم

  .اي براي پسرم پيدا كنم  بايد مدرسه. 1
  .ام خيلي به خانه نزديك است  اي پسرم انتخاب كردهاي كه بر  مدرسه. 2

دهـد بنـد     نشـان مـي   2توان نكره ناميد اما چنان كـه مثـال     اسم مدرسه را مي 1در مثال 
. موصولي پس از هسته اسمي عمالً آن را معين كرده و از حالت نكرگي خارج نموده است

خود مشغول كرده و ترديدهايي  چنين از قديم ذهن بسياري از دستوريان را به  تضادهايي اين
بـين يـاي نكـره، يـاي     ) 7: 1341(معـين  . را در نامگذاري اين تكواژ به وجود آورده اسـت 

 3اي مانند مثـال    تمايز قائل شده و در جمله) 2همانند مثال (وحدت و ياي تخصيص نكره 
  .اي يا ياي تعريف ناميده است  در زير آن را ياي اشاره

  )23: 1341معين، . (او را تنبيه كن كه دروغ گويدمردي . 3
با تمايز نهادن بين ياي وحدت، ياي نكـره  ) 41: 1378، ترجمه سمايي، 1996(ماهوتيان 

او . نامـد   چسبد، آن را پسوند ارجاعي يا اشاره مـي   و يايي كه به اسم قبل از بند موصولي مي
  .داند  با ارائه مثال زير، هسته اين گروه اسمي را داراي حالت معرفه مي

  )همان(زني كه وارد اتاق شد . 4
نمـايش   Dنامـد و آن را بـا نشـانه      اين تكواژ را پردازه شناختي مـي ) 80: 1392(فاضل 

  .گر حرف تعيين در نحو است  تداعي كند كه به نوعي مي
  
  ياي نكره؛ تحليل نحوي 2.2
هاي مختلف   نامرا با / :i/گونه كه اشاره شد، برخالف مباحث صرفي كه همگي تكواژ   همان

يـن  اهاي نحوي توجه چنـداني بـه جايگـاه      كنند، در تحليل  هاي اسم معرفي مي  از مشخصه
معتقد است كه اين عنصـر يـك تكـواژ وابسـته     ) 69و  63: 1386(قطره . عنصر نشده است

  .متصل شود) 6مثال(يا به كلّ گروه اسمي ) 5مثال (تواند به هسته گروه اسمي   است كه مي
  كتابي خوب. 5
  كتاب خوبي. 6
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وجود  8و 7هايي مانند   آنچه بايد به تعريف قطره افزود اين است كه اين انتخاب در مثال
توانـد بـه     باشد، تكواژ نكره فقط مي)Aمقوله (ندارد، چرا كه اگر وابسته پسين غير از صفت 

  .هسته بچسبد
  مردي از شمال خراسان. 7
  كودكي كه منتظرش بوديم. 8

كند كه ياي نكره در حالت گذار از تكواژ نحوي به   سپس استدالل مي) 96 :همان(قطره 
اين ديدگاه قطره را رد كرده ) 85: 1388(است، هرچند راسخ مهند  )enclitic(بست  يك واژه

اين . داند   بست مي  را واژهeʃ/(3/و / i: / ،/e /،/æ/(هاي پسااسمي معرفه و نكره   و تمام نشانه
داند و معتقـد    بستمي  واژهرا يك / :i/است كه ) 82: 1983(ديدگاه همسو با ديدگاه تاكستون 

  . پيوندد كه پس از آن بند موصولي آمده باشد  است به اسمي مي
شايد نخستين زبانشناسي باشد كه در تحليل نحـوي خـود بـه ايـن     ) 22: 1996(قمشي

در  Dداده و اين عنصر را از مقوله نقشي ) indefinite article(عنصر نام حرف تعريف نامعين 
و در ) تهـي (هاي معرفـه را صـفر     از اين لحاظ قمشي نمود اين مقوله در اسم. گيرد  نظر مي

كند تا حدودي همان ادعـايي    اي كه قمشي بيان مي  هرچند نكته. داند  مي/  :i/هاي نكره   اسم
هاي اسمي حاوي بنـد    قمشي هرگز به گروه است كه مقاله حاضر در پي اثبات آن است، اما

هـاي داراي عنصـر     كند و حتّي تحليلي از جزئيات نمايش درختي سازه  موصولي اشاره نمي
) 53: 2008(، گبهارت )و با نگارندگان(در نقطه كامالً مخالف با قمشي . دهد  نكره ارائه نمي

  .كند  را فرافكن نمي DPكند كه نكرگي در زبان فارسي يك گروه   ادعا مي
تر بين ياي نكره و يـاي موصـولي تمـايز      در تعريفي ظريف) 338: 2003(پور   كهنمويي

) relative particle(شود و اولي را حرف تعريف نامعين و دومي را جـزء موصـولي     قائل مي
اي كـه    تـه نك. كنـد   اي نمي  هاي مربوطه هيچ اشاره  البتّه او نيز به ساختار دروني گروه. نامد  مي

جا ذكر كرد اين است كه به اعتقاد نگارندگان، اختالف بر سر تعبير معرفگـي يـا     بايد در اين
هاي اسمي وجود دارد و همچنان حـل نشـده بـاقي مانـده       نكرگي كه در مورد برخي گروه

/ :i/بسـت بـودن     هاي مختلف و حتّي تعيين وند صـرفي، نحـوي يـا واژه     است و نامگذاري

هـايي از    شود و در تحليل نحوي سـازه   ناسي و حداكثر، ساختواژه مربوط ميبيشتر به معناش
چه پژوهش حاضر در پي آن اسـت نشـان دادن دو نكتـه      آن. اين دست تأثير چنداني ندارد

حتّي آنهايي كه در (هاي اسمي داراي اين عنصر   توان در تمام گروه  نخست اين كه مي: است
هاي نقشي در نظر گرفت؛ ديگر اين كه اين   وع مقولهيك هسته از ن) جمله نقش قيدي دارند
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دهد كـه    هاي مختلف از خود نشان مي  گرا در سازه  هسته فرافكن كاملي منطبق با نحو كمينه
بنابراين، نامگذاري اين مقوله نقشي به عنـوان گـروه نقشـي    . شود  سبب يكدستي تحليل مي

د شده در زبان فارسي است و به هيچ هاي پيشنها  نكره، صرفاً براي تفكيك آن از ساير مقوله
  .وجه به معناي تأييد نكرگي اسم مربوطه نيست

  
  گروه نقشي نكره. 3

هاي قبلـي و انسـجام     همانطور كه ذكر شد، هدف اين پژوهش رفع نواقص و تكميل تحليل
گرايي   تحت يك مقوله نقشي خاص با فرافكني منطبق با اصول كمينه  ها  آن بخشيدن به همه

هايي كه مورد بررسي قرار گرفتند، نويسندگان به عمد يا سهو از ارائـه    تمام تحليلدر . است
را  1اند و حداكثر، نموداري مانند نمـودار    هاي اسمي سنگين طفره رفته  نمودار درختي گروه

  .اند  براي گروه اسمي نكره پيشنهاد كرده

  1نمودار 

  
  )113: 1996(قمشي 

كنـد و بيـان     اندكي تحليل خـود را اصـالح مـي   ) 89: 2008و  66: 2003(بعدها قمشي 
كنند و در واقع هستة يك گروه  نما عمل مي  كند كه عنصر ياد شده همچون عناصر كميت  مي

البته باز هم قمشي با اجتناب از ترسيم نمـودار درختـي   . دهند را تشكيل مي) QP(نما  كميت
گـذارد، از جملـه، چگـونگي     پاسخ مي ها را در اين زمينه بي هايي بعضي پرسش روهچنين گ

پيوند اجزاء مختلف و فرافكني هسته به گره بيشينه و نيز هسته آغازي يا پاياني بودن گـروه  
  .ياد شده
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  سين
  د، گـروه  

هايي به  له
ك گـروه    

. شـود  ـي  
سـمي بـا     

بـه  . شـود 

  
 و صـرفاً   

 3مـودار    

جواد مهمحمدو  وم

ي پيشين و پس
كنـد شركت مـي 

چنين بندجمل. 
تشـكيل يـك  هـا  
ظـاهر مـ »كه«ط 

اخت گـروه اس

ش ي ظـاهر مـي   

گيـرد  قرار مي
 بـه صـورت نم

حمد حسيني معصو

هاي   و وابسته
ساخت نحوي ش

relative( است.
ه آن و به همراه

صولي كلمه ربط
سـا) 1386(ده

اسـميي گـروه  
  :د

نما  گروه متمم
،2در نمـودار  

محسيد

ي حاوي اسم
نما در س  ه متمم
e clause( صولي

روند و ه كار مي
غاز بند موصر آ
زاد قاضـي ). 237

  :دهد شان مي
  ]وصولي

در جايگاه پاياني
توجه كنيد) 13

رسي در هستة
 بند موصولي د

هاي   در سازه
به عنوان گروه

هاي موص جمله
سين يك اسم به
فارسي الزاماً در

7و  165: 138
 صورت زير نش

بند مو+ ... + م
صولي همواره د

388(الديني  ةكو

در زبان فار» كه
نابراين ساخت

ه نقشي نكره
هايي كه دجمله

 وصفي يا بند ج
هاي پس  وابسته
در زبان ف. دهند
88الديني،  ةشكو

 موصولي را به
اسم: [روه اسمي

 اساس بند موص
از م مشك 2ماره

«ربطي اجباري
بن. د دهنده دارد

  .شود ه مي

گروه 1.3
يكي از بند

نماي متمم
دنبال همة
د اسمي مي

مش. ك. ن(
وابستة بند

گر -  9
بر اين
نمودار شم

كلمه ر
نقش پيوند
نمايش داد



  
ل فرافكن 
وصـولي،      

. ن(انـد   ه 
 شـده را   
وان ادات   

در ) 1387
ـتة تهـي     
 موصولي 
ي گـروه   
ير سـعي  

خورده و تشكيل
ا مـتمم بنـد مو
ن آن را پذيرفتـه
كه ساخت يـاد
وصولي بـه عنـو

7(الـديني   ةـكو  
 اضـافه بـا هسـ
ديگر بندجملة

هـاي ساير مـتمم 
هاي زي ئه نمونه

  شي نكره

ه زمان پيوند خ
هـايي بـا  سـازه

خي پژوهشگران
، اين است ك)1

 است و بند مو

گـرا، مشـ مينـه
هاي وان گروه

ما يا به عبارت د
نحوي برابر با س

او با ارائ. ست ا

ن فارسي؛ گروه نقش

ك گروه بيشينه
ختار درونـي س
 متداول كه برخ

66: 1388يني،
تة آن يك اسم

يد در برنامه كم
 بحث را به عنو

نما ك گروه متمم
به لحاظ نقش ن

اي حرف اضافه

  ] است
 

  ]زبان

 جديد در نحو زبان

ساز به يك ر متمم
در مورد سـا. ت

تحليل. د دارد
الدين ةمشكو؛ م 

بگيريم كه هست

هاي نقشي جدي
موردختارهاي

كه متمم آن يك
جملة موصولي ب
مي، صفتي و ح

  .رد
  ]ن نويسنده

نويسنده نوشته
  ]سودمند

  ]ودمند است
دربارة دستور ز

 يك گروه نقشي

 ساخت عنصر
نما داده است م

ي متفاوتي وجود
46: 1383دم،

 اسمي در نظر ب
  . شود ده مي

ه ح شدن گروه
مالً جديد، ساخ

گيرد ك ر نظر مي
عتقاد وي بندج

هاي اسم ر گروه
ين همساني دار

اين[كتابِ . لف
كه اين نو[كتابي
س[كتابِ  - لف

كه سو[كتابي  - 
د[بحث  - لف

معرفي   26

ندر اي
بيشينه متمم

هاي تحليل
دبيرمقد. ك

يك گروه
به آن افزود
با مطرح
تحليلي كام

در) پنهان(
به اع. است

اضافه نظير
در اثبات اي

ا -  10
ك - ب 
ا -  11
-ب   

ا -  12
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 13لي در  

  
ك اسم بـه  
ليل هـيچ  
ه معرفـي  
ي را كـه    
ت امكان 
ـه عنـوان   
 از گـروه  
ن پيش از 
وه صفتي 
ا در ايـن  

جواد مهمحمدو  وم

  :379  - 381(
مم بند موصـولي

براي يك شد كه
ود، در اين تحل
وان گروه اضافه
ـريم و عنصـري

الديني در اثبات ةو
عنصر اضافه بـ
غازين و پيش
صولي، همچنين
وه اسمي يا گرو

هاي زير را مونه

حمد حسيني معصو

1387الديني،  
شي اضافه با متم

ورد بررسي باشد
شو   مالحظه مي

كل گروه به عنو
دارد ناديده بگيـ

مشكو. ض كنيم
ع«دهد كه  ح مي

 حرف تعيين آ
ز بندجملة موص

اي و گرو ضافه
وي نم). 380: 

محسيد

ةمشكو(] است
نماي گروه نقش

  .كند گي مي

در كل منابع مو
گونه كه   همان

شده است و كل
 را كه حضور د

 كل سازه فرض
ي چنين توضيح

به دنبال گروه/
تنها پيش ا. شود

ز گروه حرف ا
1387الديني،  ة

ارة دستور زبان
نم الديني ساخت

  .دهد شان مي
مسايگي ما زندگ

مودار درختي د
اما.  شده است

در نظر گرفته نش
ت كه عنصري
ب ندارد هسته
 در زبان فارسي

/e/رت صوتي
ش تمم ظاهر مي

ختياري پيش از
مشكو(»  است

كه دربار[بحثي
ا ةترتيب، مشكو

نش 4ت نمودار
ردي كه در هم

شايد تنها نم 4 
 موصولي ارائه
ي عنصر نكره د
ن بدان معناست
ي در اين تركيب
صر اضافة پنهان
ه اضافه با صور

اه متط در جايگ
 و نيز به طور اخ
ر اضافه، پنهان

  :ورد

بح - ب 
بدين ت

را به صورت
مر - 13

نمودار
همراه بند

نقشي براي
اين. شود  مي

اساساً نقشي
وجود عنص
هستة گروه
واژة مربوط
اسم نكره و
بدل، عنصر
آو زمينه مي



ولي ارائـه     
ره اسـت  
 شـده در  
جديد كه 
به عنصـر  
ر گـرفتن    

  .اد

 

كاالتي را  
دي و بـه    
 در مورد 

و  1389  
. ك.ر(ت       

 يك اسم 

ي بنـد موصـو
ت و آن ياي نكر
عة مطالب ارائه

ك گروه نقشي ج
با توجه به.  كرد
بـا در نظـر. ميم 

نشان دا 5ودار 

نگارندگان اشـك
 داليـل كـاربرد

راي بحثب(يم 
د و همكـاران،

ن مرسـوم اسـت
هسته نقشي نيز

  شي نكره

  ]ن است
  ]ت

  ] است

  ]گ ايران
هـاي داراي خت

اشته شده است
وجه به مجموعة
ن با معرفي يك
 را بهتر تحليل

Indef ( نـام مـي
ا به شكل نمو ر

و نگ(شود  ته مي
، به) آن نيست
گيري در نظر مي

نژاد  ؛ پهلوان138
 حـرف تعيـين

، متمم اين ه)2

ن فارسي؛ گروه نقش

رباره دستور زبا
دستور زبان است
ره دستور زبان

  ]ب
  ]ور زبان

سراي بزرگ ماسه
ي جديد به ساخ
نصر ناديده انگا

با تو. شود ر مي
توا سيدند كه مي

ختلف اين زبان
fP(گروه نكـره

 گروه ياد شده

ي در نظر گرفت
حث در مورد

پاياني د   را هسته
88ني معصوم،

چـه در گـروه
2009و  2004

 جديد در نحو زبان

كه در[ - اض  -
كه درباره د[ - 
كه دربا[ - ض

بسيار جالب[  -
درباره دستو[ - 
شاعر حم[ - ض
الديني نگرشي ةو

ل وجود يك عن
ز بندجمله ظاهر

يجه رسه اين نت
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گروه جديد را گ
توان نماي ي مي
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ر اينجا مجال بح
ر ل، گروه نكره

حسين. ك.اني ر
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 يك گروه نقشي
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-اض  - بحثي  
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اض - فردوسي  
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بر اسم قبل از  
ت، نگارندگان به
ان فارسي است
د بحث، اين گر
حو چند سطحي

ف گروه اضافه
دانند كه در  مي
پذيري تحليل ميم

پايا   نقشي هسته
)1389عصـوم،
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حسيني مع
چامسكي،
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 يك گروه نقشي
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: 1388الـديني،   ةمشـكو (بند موصولي است  اي و معموالً پيش از اسمي، بدل و حرف اضافه
223.(  

را معادل يك گروه اسمي در نظر بگيريم  10در نمودار  2بدين ترتيب اگر گروه دروني 
توان گفت كه تحليل ارائـه شـده در    در انتهاي آن ظاهر شده است، مي »را«كه حرف نشانه 

ه، داراي مزيـت نسـبي   هاي نكـر  اين نمودار به لحاظ حفظ يكدستي و انسجام تحليل گروه
  .است

گـروه  (هاي مختلف كه در اين بخش ارائه شد، همواره بند موصولي  در مجموعه تحليل
به عنوان وابستة پسين يـك هسـتة اسـمي و بالفاصـله پـس از اسـم و مجموعـة        ) نما متمم

اما در مواردي كه بند موصولي به گروه اسمي پايه فعل . شد هاي پسين ديگر ظاهر مي وابسته
مربوط باشـد، بنـد موصـولي    » فعل رابط+ مسند «و يا گروه اسمي مسند در ساخت 4ركبم

  .شود الزاماً در جايگاه پس از فعل يعني جايگاه متمم در گروه فعلي ظاهر مي
  .كند هايي از اين قبيل را ارائه مي نمونه) 167 -  166: 1388(الديني  ةمشكو

  ]كس انتظارش را نداشت كه هيچ[او حرفي زد  - الف  – 19
  .زد] كس انتظارش را نداشت كه هيچ[او حرفي *  - ب     
  .اش فكر كرد اي است كه بايد درباره اين مسأله - ج     
  .است] اش فكر كرد كه بايد درباره[اي  اين مسأله*  - د     

دهد كه بنـدهاي موصـولي    ان مياي نش با ارائة نمونه) 73: 1379(الديني ةهمچنين مشكو
  .كه وابستة گروه اسمي مسند مفعول هستند نيز بايد لزوماً پس از فعل اصلي قرار بگيرند

  ].گويد كه هرگز دروغ نمي[دانستند  مردم پيامبر را مردي مي - الف  -  20
  .دانستند مي] گويد كه هرگز دروغ نمي[مردم پيامبر را مردي *  - ب     

هايي مشـابه و   ب، ابتدا جمله - 20ب و  -  19هاي  نادستوري بودن نمونهدر تبيين علل 
  .كنيم داراي گروه نكره اما بدون بند موصولي را بررسي مي

  .او حرفي عجيب زد - الف  -  21
  .؟ او حرفي زد عجيب - ب     
  .اي مشكل است اين مسأله - الف  – 22
  .اي است مشكل ؟ اين مسأله- ب     
  .دانستند يامبر را مردي امين ميمردم پ - الف  -  23



 33   جواد مهدويمحمدو  محمد حسيني معصومسيد

  .دانستند امين مردم پيامبر را مردي مي*  - ب    
شود گرچه ساخت زبان فارسي در هر سه مورد باال، جابجايي  همانگونه كه مالحظه مي
را بـه جايگـاه پـس از فعـل مجـاز      ) عجيب، مشـكل، امـين  (وابستة پسين اسم گروه نكره 

نشان اين عناصر در جايگاه اصلي يعنـي بالفاصـله پـس از     شمارد، اما همواره جايگاه بي  مي
پس چگونه است كه هنگامي كه اين وابسـتة پسـين از نـوع بنـد     . اسم مورد توصيف است

  شود و صرفاً جايگاه پس از فعل مجاز است؟ موصولي باشد، قاعده كامالً معكوس مي
ر رسيد كه علت اين هاي ديگر كه در پي خواهد آمد، چنين به نظ با بررسي برخي نمونه

وجو كـرد نـه در     هاي كاربردشناختي جست هاي ياد شده را بايد در انگيزه رفتار نحوي سازه
شود اين است كـه بـه داليـل     تحليلي كه در اين پژوهش بر آن تكيه مي. هاي ساختي انگيزه

 مختلف سبكي، معناشناختي و كاربردشناختي زبان فارسي از كاربرد پيـاپي دو فعـل پيـرو و   
هاي مختلفـي در   استدالل) 210- 208: 1388(حسيني معصوم . كند پايه به شدت اجتناب مي

  .تأييد اين نظريه ارائه كرده است
شـود، بلكـه بنـدهاي     نخست اينكه جابجايي بند پيرو صرفاً به بند موصولي مربوط نمي

دو فعل پايه به منظور اجتناب از توالي (شوند نيز  كه در نقش مفعول ظاهر مي) متمم(اسمي 
  .شوند به جايگاه پس از فعل جابجا مي) و پيرو
  .مريم گفت كه جادوگر را ديده است - الف  -  24
  .مريم اين را گفت - ب     
  .مريم گفت اين را   - ج     
  .مريم گفت اين را كه جادوگر را ديده است - د     
  .مريم اين را گفت كه جادوگر را ديده است - هـ     
  .اين را كه مريم جادوگر را ديده است، خودش گفت - و    
  .اين كه مريم جادوگر را ديده است را خودش گفت - ز   
  .كه جادوگر را ديده است گفت) اين را(مريم *  - ح   

نشان و نشاندار تنها يك صورت، غيردسـتوري   ي بيها صورتشود از انواع  مالحظه مي
  ).ح - 24(اند  يه و پيرو در آن به طور پياپي آمدهاست و آن صورتي است كه دو فعل پا

دوم، حتي جابجايي بند موصولي نيز محدود به مسـند، فعـل مركـب و مسـند مفعـولي      
 هايي از عناصر ديگر ارائه كرد كه هنگامي كه بند موصولي وابسته به توان نمونه مي. شود نمي
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بجايي بند ياد شده به جايگاه پـس  گيرد، جا در انتهاي جمله قبل از فعل اصلي قرار مي  ها  آن
  .تر است از فعل الزامي و يا حداقل مطلوب

كه بـاوركردني  [راني با چنان سرعتي  ديروز او در مسابقات اتومبيل/ * ؟؟؟ - الف  - 25
  .كرد رانندگي مي] نبود
كه باوركردني [كرد  راني با چنان سرعتي رانندگي مي ديروز او در مسابقات اتومبيل - ب  
  .]نبود

  .گويم مي] گويم كه هميشه مي[؟؟ من در اين جلسه همان چيزي را  - الف  - 26
  ].گويم كه هميشه مي[گويم  من در اين جلسه همان چيزي را مي - ب    
كـه در حيـاط مدرسـه منتظرشـان     [آموزان به طرف والدينشـان   تمام دانش - الف  – 27
  .دويدند] بودند

كه در حياط مدرسـه منتظرشـان   [آموزان به طرف والدينشان دويدند  تمام دانش - ب    
  ].بودند

] ايم ايم و امتحان داده كه بارها خوانده[هايي را  ؟؟ چرا ما بايد باز هم كتاب - الف  – 28
  بخوانيم؟

  ؟]ايم دهايم و امتحان دا كه بارها خوانده[هايي را بخوانيم  چرا ما بايد باز هم كتاب: ب   
دهد كه چنانچه عناصر مختلف جمله اعم از عناصـر اصـلي يـا     هاي باال نشان مي نمونه

عناصر اختياري، داراي وابسته بند موصولي باشند كـه بالفاصـله قبـل از فعـل اصـلي قـرار       
خارج شده بـه  ) حرف تعيين يا نكره(از درون گروه ) يا بايد(تواند  گيرد، بند ياد شده مي مي

هـا را   رسد، با هر نـوع تحليلـي كـه ايـن نمونـه      به نظر مي. از فعل حركت كند جايگاه پس
كنـد   نهاد مي پيش) 1967(بررسي كنيم در هر حال، محدوديت گروه اسمي مركب كه راس 

در ) شـود  ها از درون گره اسمي به خارج غيرمجاز شمرده مـي  و براساس آن حركت سازه(
  ).390 -  387: 1383يرمقدم، دب. ك. ن(زبان فارسي فاقد كارآيي است 

رسد پديده تكرار بندهاي موصولي  اي كه طرح آن در اين قسمت مناسب به نظر مي نكته
 .گيريم مثال معروف زير را در نظر مي. در زبان فارسي است

29 - This is the dog [that chased the cat [that lives in the house [that Jack built]]] 
) CP(اي، چنانچـه منجـر بـه تشـكيل بندجملـه       سي تكرار بندهاي درونـه در زبان انگلي

هاي ياد شده  اما در صورت محصور شدن بندجمله. محصور نشود، محدوديت نحوي ندارد
  ).36نمونه (ساخت حاصل نادستوري خواهد بود 
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30 - * This is the dog [that chased the cat [that lives in the house [That Jack 

built]]round the room]. 
بخشي از بند موصولي اول است كه پـس از  ) round the room(، قيد مكان 30در نمونه 

آخرين بند موصولي قرار گرفته و آن را محصور كـرده اسـت و بنـابراين سـاخت حاصـل      
به زبان فارسي بـدون جابجـايي بنـدهاي موصـولي      30اما ترجمه جملة .غيردستوري است
نشان داده شد، تـوالي افعـال در    28- 25هاي  اهد بود زيرا چنانكه در نمونهغيردستوري خو

  .زبان فارسي مطلوب نيست
زنـدگي  ] كـه جـك سـاخت   [اي  كه در خانـه [اي را  كه گربه[اين سگي  * - الف  -  31

  ]است] تعقيب كرد] كند مي
ك كند كه جـ  اي زندگي مي اي را تعقيب كرد كه در خانه اين سگي است كه گربه - ب 
  .ساخت

  .كند ب واقعيت جالبي را آشكار مي -  31الف و  -  31در  ها فعلمقايسة ترتيب 
  .كند، تعقيب كرد، است ساخت، زندگي مي.....  - * الف 

  .ساخت... كند  زندگي مي... تعقيب كرد ... است  - ب 
جايي بندها كامالً معكوس شـده   شود ترتيب افعال پس از جابه همانگونه كه مشاهده مي

اي هرچنـد محـدود در مـورد تكرارپـذيري بنـدهاي       شايد بتوان بر اين اساس قاعده. ستا
 .در فارسي ارائه كرد موصولي

* [CP1…[CP2…[CP3…[CP4…V4] V3] V2] V1]                                      -   الف 

[CP1… V1 [CP2… V2 [CP3… V3 [CP4…V4]]]] ب– 

نشـان   32هـاي   هاي پيرو در زبان فارسي در نمونه گيري بندجمله نوع ديگري از درونه 
  .داده شده است

  ]]اين دانشجو نوشته است[ كنم  كه فكر مي[اي  مقاله - الف  – 32 
  ]]تسخير شده است[گويند  كه مردم مي[اي  خانه –ب      
  ]]]خودش ننوشته است[چامسكي ادعا كرده[گويد  كه استاد ما مي[كتابي  - ج      

 هاي پيرو باالتر، الزاماً افعال بياني هستند و متمم از آنجا كه به جز بند آخر، فعل بندجمله
گـاه محصـور    هـا هـيچ   گيرد، بندجمله نماست، پس از فعل قرار مي  كه يك گروه متمم  ها  آن

تـوان   مـي  32در هر سه نمونة . حاصل همواره دستوري خواهد بود نخواهند شد و ساخت



 بـه كـار      
  

 

يف نحـو        
 به عنوان 
ة بـازبيني      
ي بيشـينه   
يي مقيـد      

ـاي يـاد شـده
.نمايش داد 11

راسـاس تعـاريف
هاي اجباري، م

گـي بـا انگيـزة
هـاي فـرافكن .  

ه لحـاظ معنـاي

  شي نكره

هـ اخت عبارت
1 شكل نمودار 

ري قيـد نيـز بر
س از پيوند متمم
 فراينـد افزودگ
ختياري اسـت
له اصـلي را بـه

ن فارسي؛ گروه نقش

ي ارائه نماي سا
ش -  32 ج را به

  ي قيدي
 رابطـة دسـتور

شوند و پس  مي
رخالف پيوند،

ليل، فرايندي اد
ن شده در جمل

20 :95 -96.(  

 جديد در نحو زبان

ي نكره را براي
 نماي ساختي

نماي  روه متمم
هايي با دجمله

اري محسوب
بر. شوند وده مي

ود و به همين د
دات، گزارة بيان

006، هگمن، 3

 يك گروه نقشي

ختي گروه نقشي
توان  اساس مي

ه نكره در گر
د موصولي، بند
ي، عناصر اختيا
سطح جمله افزو

شو ا انجام نمي
CP (به عنوان اد
327: 2003جر،
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تحليل ساخ
بر اين.برد

  
مقوله 2.3

دهمچون بن
چندسطحي
ادات در س
ها مشخصه

P(نما   متمم

اج(كنند  مي
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دو دسـته     
 بـه هـم      
اين حال، 
 مفاهيمي 
تواننـد از  

الـديني،   ة 
كـه، مگـر   
صـولي و  

نمـودار  (  

ه سطحي 
وه فعلـي       
ار جملـه      

  .وند

جواد مهمحمدو  وم

ي قيـدي، بـه د
رحسـب زمـان

با ا. كنند رار مي
شود و ود نمي

ت انند آن نيز مي

مشـكو(يـدي    
كـ كـه، گـويي   ي

نند بندهاي موص
يل شده اسـت

  
در چه 12خت 

ت وابسـته گـرو
مـايش سـاختا

رو ه كتابخانه مي

حمد حسيني معصو

 رابطه دسـتوري
ه و پيـرو را بر
بين اين دو برقر
ن دو نوع محد
يت، قياس و ما

272.(  
لمـات ربـط قي

كه، تا، درحالي ن
هاي قيدي همان

شينه زمان تشكيل

 حاصل در ساخ
بـه عنـوان ادات
زيـر را بـراي نم

دا به معموالً ابت

محسيد

نما با  هاي متمم
هاي دو بند پايه
علّي و معلولي ب
ة ياد شده به اين
ف، حالت، غايت

1993 :232 -2
تواند با كل ي مي

ي كه، زيرا، چون
ه روني بندجمله
ا و فرافكن بيش

 است كه گروه
هـايي بـ دجمله

الديني نمونه ز ة
  .د

آيند، شكده مي

ست كه گروهه
ه هايي كه گزاره

اي كه رابطة ع ه
دهد كه رابطة ي

جه، تضاد، هدف
فرانك،. ك.ن(

هايي ن بندجمله
هنگامي« مانند

ساختار در. »كه
نما  عنصر متمم

آيد اين جود مي
پيشتر، چنين بند
ة ترتيب مشكو
كند دي ارائه مي

نشجويان به دانش

معتقد اس) 2003
آنه: شوند مييم

كنند و آن دسته
ختلف نشان مي

نتيج كان، شرط،
( استنباط شوند

ن فارسي، چنين
آغاز شوند،) 2

نجا كه، جايي ك
زبان فارسي از

سشي كه به وجو
پ. يابد  پيوند مي

بدين. شدند مي
همپايه با بند قيد

هنگامي كه دانش 

3(اجر 
عمده تقسي
ك مرتبط مي

هاي مخ داده
همچون مك
اين رابطه ا
در زبان

1388 :38
اينكه، تا آنج
اسمي در ز

12.(  

اما پرس
با بند پايه
محسوب م
تركيب ناهم

32  - 



  
با جمله ) 

تـوان بـه   
)TP(روه زمان

ت را مـي  13دار   

  شي نكره

اي در سطح گر
ترتيـب نمـود ن

ن فارسي؛ گروه نقش

ا  قيدهاي گزاره
بدين. كنند د مي

 جديد در نحو زبان

گرا، يدتر كمينه
 شده را بازتوليد

 يك گروه نقشي

 تحليلهاي جديد
ابد و گروه ياد

.اصالح كرد 1

معرفي   38

اما در
يا پيوند مي
4صورت 
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ي قيـدي   

 TP چپ 

Mede

Becau

هـي ادات  
 ادات بـه       
ي، در هـر     
ر صورت 
بندجملـه     

افـزوده  ) 
روه ظاهر 

جواد مهمحمدو  وم

هـاي ا بندجملـه
سمت راست يا

ea was happy, 

ause she had go

هاي گروه سازه
سـازة گروهـي
ا گـروه قيـدي
ه هر ترتيبي در
 بـه صـورت ب
)ـارش فارسـي   
 طرف چپ گر

حمد حسيني معصو

ي و معلولي بـا
توانند به س  مي

because she h

ot the highest m

ش جايگاهي س
نـي كـه هـر س

اي و يـا اضـافه 
ل و همچنين به
گامي كـه ادات
در سـاختار نگـ

در» زيرا«و » تا

محسيد

يهاي قيدي علّ ه
هاي قيد زمان ه

had got the high

marks,Medea w

د است كه آرايش
ست؛ به اين معنـ
، گروه حرف ا
هري گروه كامل

اما هنگ. ر شود
د(گـروه فعلـي
تا«ط  حروف رب

نحوي بندجمله
ر وي، بندجمله

hest marks. 

was happy. 

نيز معتقد) 36:
پذير اس انعطاف

ني گروه اسمي
 در سطح خواه

تواند ظاهر م مي
طرف راسـت گ
جملة قيدي با

 تفاوت رفتار ن
به نظر. كند ه مي
  .ند

  –لف

  –ب 

2003 :329.( 
:1385(الديني  ة

علي به خوبي ا
ر نوع گروه يعن

هر ترتيبيو به
ها پيش از متمم
د، معموالً در ط
نها دوگونه بندج

اجر به
زمان اشاره
افزوده شو

ا -  33

ب     

3اجر، (
ةمشكو
در گروه فع
صورت هر
جايگاهي و
صوتي، تنه
قيدي باشد

تن. شود مي
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در هر دو طرف گروه فعلي ممكـن  » چون«به عالوه بندجملة قيدي با حرف ربط . شوند مي
  .است به كار رود

  .كند ، معموالً بيشتر تالش مي)هنگامي كه انسان از كار خود راضي است( - الف  -  34
  . 5)از كار خود راضي است هنگامي كه(كند  انسان معموالً بيشتر تالش مي - ب      
  ) اي مطالعه كنند تا كتابهاي تازه(روند  دانشجويان هر روز به كتابخانه مي - ج       
  .روند دانشجويان هر روز به كتابخانه مي) اي مطالعه كنند تا كتابهاي تازه* ( - د        
  خودم را به خواب زدم) خواستم او را ببينم چون نمي( - هـ        
  )خواستم او را ببينم چون نمي(خودم را به خواب زدم  - و        

» هنگـامي كـه، بـه محـض اينكـه     «به معنـاي  » تا«هايي با كلمه ربط  با اين حال بندجمله
  .شوند همچون ساير كلمات ربط زمان در آغاز جملة مركب ظاهر مي

  به ديدنت آمدم] اي تا شنيدم از سفر برگشته[ - الف  -  35
  ]اي تا شنيدم از سفر برگشته[به ديدنت آمدم *  - ب     

را به عنوان مـتمم نماهـاي   ) so that( ،)now that(هايي نظير  عبارت) 2003(هرچند اجر 
هـا در فارسـي و    گيرد، با اين حال، يك تفـاوت ميـان ايـن نـوع عبـارت      مركب در نظر مي

ماهاي مركب همـواره بـه عنـوان يـك     ن در انگليسي، تقريباً تمام متمم. انگليسي وجود دارد
گيرند، اما در زبان فارسـي همـواره    از يكديگر فاصله نمي  ها  آن كنند و اجزاء واحد عمل مي
  .گيريم را در نظر مي» هنگامي كه«نماي مركب  براي نمونه متمم. چنين نيست

  .هنگامي كه او رسيد، ديگر دير شده بود - الف  – 36
  .ديگر دير شده بود او هنگامي رسيد كه - ب      
  .او هنگامي كه ديگر دير شده بود، رسيد*  - ج      
  .او رسيد هنگامي كه ديگر دير شده بود*  - د      
  .؟ هنگامي او رسيد كه ديگر دير شده بود - هـ      

نمـا در نظـر    را يـك عنصـر مركـب مـتمم    » كه هنگامي«الف  -  36شايد بتوان در جملة 
بـراي حـل ايـن    . كنـد  را مشكل مـي  36هاي  تحليل ساير نمونه گرفت، اما چنين رويكردي

مزيـت  . گيريم مشكل بار ديگر از مفهوم نوساختة پژوهش حاضر يعني گروه نكره ياري مي
هاي قيدي مشابه نظيـر   توان روية واحدي در تحليل تمام ساخت اين تحليل آن است كه مي

همانگونه كه پيشتر گفته شد، ادات . داد و جز اينها ارائه» روزي كه«، »وقتي كه«، »جايي كه«
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در . شـند    

بـا  (كـره  
تواند   مي

توان يك  

ف و ب و 
كه بين دو 
 دو ادات   
 سـاختي   

 

 
ت نشـان       

، گـروه  1
ـداقل در   

جواد مهمحمدو  وم

ـروه اسـمي باش
  .كنند

ز جنس گروه نك
گروه نكره خود

را نيز مي 38ة 

الف -  36چون 
هنگامي ك. كنيم

 دو بـه عنـوان
رتيب، نمـاي ت

.خواهد بود 16

 شـكل متفـاوت
5و  14ـي، در   
رسـد، حـ ر مي

حمد حسيني معصو

 و از جملـه، گـ
ك جمله را ايفا مي

  .بودند

هـ از  -  37د و
گفته شد، گشتر

 جمله در نمونة
  .ب كرد

  .سيد
هايي همچ  جمله

ك كره محسوب 
د، در واقع اين

بدين. شوند مي
6ب به صورت 

ت را بـه سـه
طح گـروه فعلـ

به نظر. ر گرفتيم

محسيد

ها  ختلف گروه
ت قيدي در ج

  .بينم 
  .يم

ل حمل سنگ ب
  . رسيد
  . نخفت
د - 37 رفته در

چنان كه پيش. د
بنابراين ادات.

محسوب)  قيدي
ابت خواهم رس

در ج كه ادات را
را گروه نك  ها  ن

افتد جدايي مي
 زمان افزوده مي

ب -  36و نماي

ة افزودگـي ادات
 ادات را در سط
ي زمان در نظر

وانند از انواع مخ
 اسمي نقش ادا

او را مي]  روز
زحمت كشيدي
كارگرها مشغول
حسابت خواهم
ارم كه چشمم
ال، ادات به كار

هستند) ش قبلي
. موصولي باشد
مي و با كاركرد

به حسا]  بشوم
يم به جاي اينك
آن ر نظر بگيريم،

)كه هنگامي(ب
 و راست گروه

و 15رت نمودار

ي مختلف نحوة
ايگاه افزودگي

گروه دروني 16

تو مي) جمله(ي 
هاي  زير گروه

هر[من  - لف
]سه سال[ما  - 
ك] تمام روز[ - 
به ح] روزي[ - 
ياد دا] شبي[ -  

هاي باال ن نمونه
ئه شده در بخش

ي همچون بند
از جنس اسم( 
روزي كه آزاد[

تواني  اساس مي
نما در  روه متمم

ات ربط مركب
و ر سمت چپ

الف به صور - 

 در نمودارهاي
جا 13ر نمودار

دارن و در نمو

گروه فعلي
هاي نمونه

ا -  37
-ب    
-ج     
-د      
هـ    

در ميان
تعريف ارائ
داراي اداتي
گروه نكره

38  - ]
بر اين

، گر38نيز 
عنصر كلما
جداگانه در

- 36جمله 

تاكنون
در. ايم داده

بيشينه زمان



ناسـبتري  
ب  -  36  

ـد قيـدي   

 
يـا گـروه   

يـاد   دات   
 سـاختي  

  
 انعطـاف      
بندجملـه  
ره بيشـينه     

 زمان جايگاه من
هايي همچـون

هاي بنـد جابجايي

  .ن برسانيم
  

  .رامش دارد
 . را حفظ كني

، ي)الـف و ب (
 بـراي پيونـد اد

نماي 17مودار 

ي ادات قيـدي
ب ت وقوع يك
اره سـطح گـر

  شي نكره

، گروه دروني ز
 تحليل جمله ه
ع ديگري از جا

م كار را به پايان
.ن پيروز شوي

همچنان آر) ده
تواني آن نمي)

(ع گروه نكـره  
 دروني زمـان

نم. شود جيه مي

يگـاه افزودگـي
نگليسي به ندرت
مين دليل همـو

  . ود

ن فارسي؛ گروه نقش

جمله قرار دارد،
شده نه تنها در

راي نمايش نوع
  :توجه كنيد

نتوانستيم) رديم
تواني بر من نمي

ش را از دست دا
)بدست بياوري
هاي باال از نوع
تن سطح گروه
ه به راحتي توج

 به لحـاظ جاي
فارسي، زبان انگ

به هم. شمرد مي
شو ر گرفته مي

 جديد در نحو زبان

لي در ابتداي ج
رويكرد ياد ش. د

اه بر بلكه تنها ر
38هاي   نمونه

ر كه كوشش كر
ن) اي كه بزني قه

شكه تمام ثروت
ر اين شغل را بد
ه شده در نمونه
با در نظر گرفت
ر ابتداي جمله

 .دهد مي

زبان فارسي د،
برخالف ف. دهد

فعلي را مجاز م
ين اداتي در نظر

 يك گروه نقشي

ه فاعل بند اصل
دگي ادات باشد

مفيد است،) 1
به. رسي است

هرقدر(ما  - ف 
هر حقه(ب ـ تو
با اينك(ج ـ رضا
حتي اگر( ـ تو

هاي مشخص ت
.هستند) ج و د

 گرفتن فاعل د
ـ ب را نشان مي

ونه كه گفته شد
د خود نشان مي
 فاعل و گروه ف
ت افزودگي چني
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مواردي كه
براي افزود

6نمودار (
در زبان فار

الف 38
ب      
ج      
د      

عبارت
ج(نما  متمم

شده، قرار
ـ 38جمله 

همانگو
زيادي از خ
قيدي بين

زمان جهت
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  گيري نتيجه. 4
در اين پژوهش براي نخستين بار تحليل كاملي از جايگاه و كاركرد نحوي و شـيوه نمـايش   

هايي كـه حـاوي ايـن عنصـر       توان در تمام سازه  شد ميعنصر موسوم به نكره ارائه و ثابت 
داراي ) IndefP(هستند، به وجود يك مقوله نقشي قائل شد كه با عنوان گروه نقشـي نكـره   

طـور    همان. گراست  هاي دستور زايشي و به ويژه برنامه كمينه  فرافكني كامل منطبق با انگاره
صـرفاً داليـل عملـي دارد و مسـائل     كه عنوان شد، نامگذاري اين مقولـه بـه عنـوان نكـره     

اين مقوله به ويـژه  . معناشناختي، گفتماني و كاربردشناختي در اين نامگذاري مد نظر نيست
هـاي پسـين متعـدد      هاي اسمي گسترده با وابسته  مشكالتي را كه در تحليل ساختهاي گروه

بر اين اساس، . كند  هاي پيشين ناگفته باقي مانده بود حل مي  وجود دارد و اغلب در پژوهش
را به عنـوان مـتمم   ) NP/DP(پاياني، گروه اسمي   گروه نقشي نكره به عنوان يك گروه هسته

اي و صـفتي را بـه عنـوان      هاي حـرف اضـافه    يا گروه) بند موصولي(نما   خود و گروه متمم
  . كند  افزوده انتخاب مي

دهد و  خود نشان ميهاي بسيار متنوع، نمود عيني از   نقشي نكره در تحليل ساخت  گروه
در عين حال اين گـروه نقشـي جديـد    . توان آن را داراي واقعيت نظري و عملي دانست مي

هاي نظـري گـروه    گروه نقشي نكره ناشي از چالش. يقيناً نياز به بحث و بررسي بيشتر دارد
شـته  هاي متنوع ارائه شده در اين نو تا آنجا كه داده. اضافه و گروه اسمي يا حرف تعيين بود

هاي گوناگون حاوي اسـم نكـره    نشان داد، گروه ياد شده قادر به توصيف و تحليل ساخت
هاي قيدي در اين چارچوب بود   واره  نكته مهم در اين زمينه، امكان تحليل بعضي جمله. بود

ها نيز در واقع قابل تحليل به عنوان گـروه نقشـي نكـره هسـتند كـه در سـطح         كه اين سازه
چامسـكي،  . ك. ر( functional phase)(به اصطالح در فـاز نقشـي جملـه   باالتري جمله يا 

و به عنـوان افـزوده بـه گـروه زمـان متصـل       ) 2007؛ كريمي و طالقاني، 2003؛ اجر، 2001
با اين وجود، با توجه به تازگي اين مبحث، لزوم بررسي بيشـتر كـامالً محسـوس    . شوند مي

  . است
  

  ها يادداشت
1 .determiner .به اشتباه اين اصطالح را به گروه حـرف  ) 1385(انشناسان همچون معظمي برخي زب

يكي از ) article(نخست اين كه حرف تعريف . اند كه از دو جهت خطاست  تعريف ترجمه كرده
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دوم اين كه در فارسي اساسا حرف تعريف وجود نـدارد و ايـن جايگـاه    . است determinerانواع 
  .اسم پر شود هاي پيشين  ممكن است توسط وابسته

واژگـاني    كنـد، اصـطالح مقولـه    بيان مـي ) 2003(كه اجر شود، همچنان همانگونه كه مالحظه مي. 2
)lexical category ( ممكن است با واحد واژگاني)lexical item( خلط شود)165 .(  

  ).25: 1380پناه،   جهان. ك.ر(فيلمش بد نبود . پسرَه رو ديدم. پسرِه اومد. پسري آمد: مانند. 3
اماكساني همچون انوري و وحيديان آن را فعل . فعل مركب استالديني ةمشكوحرف زدن از نظر . 4

هم فعل مركب اسـت    ها  آن نظير دوست داشتن كه از نظر ها فعلبراي  برخي . مركب نمي دانند
يي هـا  فعلگاه .. اي آورد، كه طبعاً نياز به اين تحليل هم منتفي است  نمي توان چنين بند موصولي

  .نامند نه فعل مركب، يا به تعبير دبير مقدم مركب انضمامي  همچون حرف زدن را فعل تركيبي مي
در بازنگري هاي اخير خود، اين جمله را نشـاندار در نظـر مـي    ) ، مباحثه حضوري1388(الديني   ةمشكو. 5

 .گيرد

  
  نامه تابك
  .سمت: تهران .دستور تاريخي زبان فارسي). 1378(. بوالقاسمي، محسنا

  .فاطمي: ، تهرانويرايش سوم )1(دستور زبان فارسي، )1389. (انوري، حسن و احمدي گيوي، حسن
 .انتشارات امير كبير: ،تهرانتوصيف ساختمان دستوري زبان فارسي، )1348(باطني، محمد رضا،

  .مؤسسه مطبوعاتي عطايي: ، تهراندستور زبان فارسي، )1333. (پروين گنابادي، محمد
ررسـي كـاركرد   ب). 1389. (سـيدمحمد  ،حسيني معصوم. مهدي ،الديني ةمشكو. پهلوان نژاد محمدرضا

مجله (زبان شناسي و گويش هاي خراسان . گروه نقشي زمان درزبان فارسي برپايه برنامه كمينه گرا
  .84- 59):2(2  ;1389بهار و تابستان  ).دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد

ات و علـوم  . »در زبان فارسي» را«فعل الزم و «). 1385. (حاجتي، عبدالخليل انسـاني   مجلّة دانشكده ادبيـ
  . تهران: ، دانشگاه تربيت معلّم5دانشگاه تربيت معلّم، شمارة

توصيف و تحليل گروههاي نقشي در نحو زبان فارسـي بـر پايـه    ، )1388.(حسيني معصوم، سيد محمد
  .نامه دكتري زبانشناسي، دانشگاه فردوسي مشهدپايان نظريه كمينگي، 

  .60- 2، ص 1، ش7، س مجلة زبانشناسي، »پيرامون را در زبان فارسي«،)1369(دبيرمقدم، محمد، 
، )ويراســت دوم(، زبانشناســي نظــري؛ پيــدايش و تكــوين دســتور زايشــي ، )1383(،__________

  . تهران: انتشارات سمت
 5، ج نامـه نامـه فرهنگسـتان     ويژه: دستور، »معرفه و نكره در زبان فارسي«، )1388. (راسخ مهند، محمد

  .103- 82، صص5، شماره پياپي 88اسفند 
  .آگه: ، تهراندستور زبان پارسي، )1392. (فاضل، نويد
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هـاي   ر زبـان هاي گروهي با رابطة دستوري وصـفي د  اي مقوله بررسي مقابله، )1386. (زاده، خليل قاضي
  نامه دكتري، دانشگاه فردوسي مشهد ، پايانفارسي و انگليسي با ارائه شواهدي از متون ترجمه شده

). 1363. (الشعرا الزمان و بهار، ملك الدين؛ فروزانفر، بديع قريب، عبدالعظيم؛ ياسمي، رشيد؛ همايي، جالل
  .انتشارات كتابفروشي مركزي: تهراندستور زبان فارسي، 

 3، ج نامه نامه فرهنگسـتان   ويژه: دستور. »هاي تصريفي در فارسي امروز  مشخصه«، )1386. (فريباقطره، 
  .81- 52، صص3، شماره پياپي 86بهمن 

، سـال هشـتم،   شناسي مجلة زبان. »در زبان فارسي» را«نقدي بر مقالة پيرامون «، )1370. (كريمي، سيمين
  .تهران: شمارة اول و دوم، مركز نشر دانشگاهي

). 1378(ترجمـه مهـدي سـمايي     شناسي،  دستور زبان فارسي از ديدگاه رده). 1996. (ماهوتيان، شهرزاد
  .نشر مركز: تهران

، »جاي هسته در جمله هاي مركب ناهمپايه و گروهها در زبان فارسي«، )1379. (الديني، مهدي ةمشكو
  .اطباييمجموعه مقاله هاي پنجمين كنفرانس زبانشناسي، دانشگاه عالمه طب

، ، انتشـارات  دستور زبان فارسـي بـر پايـه نظريـه گشـتاري     ،چاپ سوم، )1382.(_____________
  .  مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد

، دومـين  »بررسي چگونگي افزودگي ادات به گروههاي واژگاني فارسي«). 1385. (____________
  .41- 25كارگاه پژوهشي زبان فارسي و رايانه، تهران، صص 

بررسي و توصيف چگونگي كاركردهاي سـاختي گـروه هـاي نقشـي     « ). 1387. (____________
  383- 367. ، مجموعه مقاله هاي هفتمين كنفرانس زبانشناسي، دانشگاه عالمه طباطبايي»اسم

  . تهران: ، انتشارات سمتگان و پيوندهاي ساختيژدستور زبان فارسي، وا،  )1388. (____________
  . پايان نامه دكتري دانشگاه تهران. نحو گروه تعريف در زبان فارسي، )1385. (معظمي، آرزو
 .تهران: انتشارات امير كبير. اسم جنس و معرفه،  نكره). 1341. (معين، محمد

 .انتشارات بنگاه آذر: ، تهراندستورفرخ؛ كتاب صرف،)1324. (همايونفرخ، عبدالرحيم

  .سمت: ، تهران)1(دستور زبان فارسي  )1379. (رضا  وحيديان كاميار، تقي و عمراني، غالم
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