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 ،در ینش ین یت  ،مبنا؛ی   یر. ؛ست؛ی ترتفب سازه جنبة؛ز  ،زیای  فارس 
مییورد هییای کاریردشییناخد  و یحییوی ؛ز جنبیید ،فارسیی  موصییول ِ سییاختِ

فارس  هیر دو  وویة دها یشان م ینش ؛ی   هاییافدد. یررس  قر؛ر ورفت
د؛رد ؛مییا ی ییاما کییاریرد    ه ییدد ر؛د؛ر و یییاون موصییول  ه ییدد سییاخت 
ه دة ساخت موصول  فارسی   د؛ر یاالتر ؛ستس های موصول  ه دد ساخت

درون ینیا ؛صی      ،ویر وفیرد و ینیا توصیف    خارج ؛ز ینا قر؛ر م  و؛رههم
؛س  ظاهر  پس ؛ز فقط فارس  ها درینا؛ی  شودس یا توجد ید ؛ینکد دروید م 

 حالیتِ ؛ز فارسی   فقیط   ،زمفنید  ممک  در ؛ی  ؛ز مفان پنج جاای ِ شویا،م 
ییا هیاس    پفویادر پژوهش  هاییافدد ،عالوه یر ؛ی . یردیاره م  ؛سم پس

ضیمفر   ،خیال  ِ ؛ز مفان چاار شیفوۀ جایای   آن ؛ست کد  دهناۀیشان ین ت
یییر؛ی  کیید سییاخت ضییمفر موصییول  و وییروه ؛سییم  کامییل     ؛یقییای ، 

؛سیدااده   ین یت فارسی  ؛ز دو شیفوۀ   فقط ، رویاید کار م  سازی وصول م
یقیش سیاخت موصیول  در    پس ؛ز ؛ینکد  ،کنا. در ینش دوم پژوهشم 

 ،معرفیی  شییا  شناسییان مند یی  رده دیییاواه؛ی ؛ز تعفییف  ترتفییب سییازه  
 ،یفنی  ردۀ زییای  آن  پیفش  د منویورِ های ساخت موصول  فارس  یی  ویژو 
هیای  یافدید یرمبنای  فارس وویة دها ینش یشان م . یدایج ؛ی  ایررس  ش
 ( وLehman,1973) (، لمیان Greenberg,1963) یرگوری  هایپژوهش
 SVOهیای  رفداری شبفد یید زییان   ،در ؛ی  مورد (Vennman,1974) ویمان
 در؛ییر پیژوهش  ؛ساس یدایج  موصول  فارس  یردر حال  کد ساخت  .د؛رد
(Dryer, 2005 یشان م ) فارس  ؛مکان وجیود هیر دو سیاخت    ر ددها کد

SOV  وSVO .وجود د؛رد 
 

ساخت موصول ، ه دد، ینیا پفیرو، یشیایة موصیول،      :ی کلیدیهاواژه
 ؛یسازه ترتفبِ

 
 مقدمه. 1
 ,Greenbergییرگ ) ویری  هیای  جایای   سید عامیلِ   (Lehman,1986, p.665)لمان  یاورید 

 و (Keenan & Comrie, 1977) سیازی کفنیان و کیامری   س   د مر؛تیب موصیول    ،(1963

یررسی   یید  یفشیدر  شناسیان  زییان  سیبب شیاه،   ،ز؛یشی   دسدورِ 1یقش ینا موصول  در فازهای
یاال و رفدارهای یحیوی و  سبب فر؛و؛ی  فارس  یفز ید  موصول ِ یناِ. د؛زیایپر موصول  ساخت

 ،وجیود  . ییا ؛یی   ؛سیت  رفددقر؛ر وشناسان ، مورد توجد زیانی کد د؛ردمعنای  منحصر ید فرد
هیای ؛یی  سیاخت     ییا جایای    مقای ید های ساخت موصول  فارس  در  یفاز ید یررس  ویژو 

هیای سیاخت   ید دیبال معرف  جایای   حاضر، رو، در پژوهشرسا. ؛ز ؛ی ید یور م  ضروری
یا توجید یید ؛همفیت     ،عالوه یر ؛ی ها ه دف . آن فارس  در قبالِوویة موصول  و تعفف  رفدار 

؛ی ساخت موصیول  در تعفیف  ترتفیب سیازه    یقش  ،شناسانرده یفشدر ژوهشپ؛ی  ساخت در 
 هیای  پیژوهش  پ ف ،؛ی  ؛ساس در ینش  ینا فارس  یفز مورد یررس  قر؛ر خو؛ها ورفت. یر

سیاخت موصیول  فارسی      وردد و پس ؛ز آنهای ساخت موصول  ؛ر؛ئد م مرتبط یا جاای 
سیع  شیاه تیا ییا ؛ر؛ئید       ،. در ؛یی  ینیش  دشوشرح د؛ده م شناخد  های رده یر؛ساس جاای 

. 2تصویر کام   ؛ز ساخت موصول  فارس  ؛ر؛ئید ویردد   ،هاو تح فل آن های وویاوونیموید
؛ی پرد؛خدید شیاه و در   حی  ترتفیب سیازه   مبساخت موصول  یا ید ؛رتباط  ،در ینش چاارم

 ؛ست. دد؛ی فارس  مورد سنجش قر؛ر ورفیقش ؛ی  ساخت در تعفف  ترتفب سازه ،پایان
 

 ساخت موصولیهای جهانی های پیشین در مورد. پژوهش2
یحوی قیر؛ر  دو حوزۀ مطالعات کاریردشناخد  و ساخت موصول  در  مریوط یدهای پژوهش

ینیاهای   (p. 191 Windfuhr ,1978,) وینیافور  ییاور یید   ،کاریردشناخد جنبة ؛ز . وفریام 
 کییامریشییویا. میی  ینییایوهوییر 4ایییایغفییر تحو  3تحایییایوییروه موصییول  ییید دو  

(Comrie,1996, pp. 140-143معدقا ) ینیا تحاییای و یدرۀ کیاریرد معنیای  ه یدة        ؛ست
؛ی ییر؛ی ؛ر؛ئید   تحاییای شیفوه  غفیر  س در حیال  کید ینیا   سیازد خود ر؛ تعفف  و یا محاود می  

؛د؛مید  سیت. وی  ؛ کید مرجیع ییر؛ی خو؛ینیاه آشینا      ؛ست ؛ی  فرض مبنای؛طالعات جایا یر 
ی بت ید یناهای غفرتحایای ید یمویة  ،موصول  ناهای تحایای در حفطة ساختِی دها م 

ییر ؛یی    یفیز  ( Izumi,1996, pp. 140-143) ؛یزومی   سناه د ترموصول  یزدیک ینا 5؛عالی
                                                                                                                                        
1 phases 

 ؛یا.های پژوهش یر؛ساس ش  زیای  یگاریاوان ؛ز فارس  معفار ؛یدناب شاهمثال 2
3 restrictive 
4 non-restrictive 
5 prototype 
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یررسی   یید  یفشیدر  شناسیان  زییان  سیبب شیاه،   ،ز؛یشی   دسدورِ 1یقش ینا موصول  در فازهای
یاال و رفدارهای یحیوی و  سبب فر؛و؛ی  فارس  یفز ید  موصول ِ یناِ. د؛زیایپر موصول  ساخت

 ،وجیود  . ییا ؛یی   ؛سیت  رفددقر؛ر وشناسان ، مورد توجد زیانی کد د؛ردمعنای  منحصر ید فرد
هیای ؛یی  سیاخت     ییا جایای    مقای ید های ساخت موصول  فارس  در  یفاز ید یررس  ویژو 

هیای سیاخت   ید دیبال معرف  جایای   حاضر، رو، در پژوهشرسا. ؛ز ؛ی ید یور م  ضروری
یا توجید یید ؛همفیت     ،عالوه یر ؛ی ها ه دف . آن فارس  در قبالِوویة موصول  و تعفف  رفدار 

؛ی ساخت موصیول  در تعفیف  ترتفیب سیازه    یقش  ،شناسانرده یفشدر ژوهشپ؛ی  ساخت در 
 هیای  پیژوهش  پ ف ،؛ی  ؛ساس در ینش  ینا فارس  یفز مورد یررس  قر؛ر خو؛ها ورفت. یر

سیاخت موصیول  فارسی      وردد و پس ؛ز آنهای ساخت موصول  ؛ر؛ئد م مرتبط یا جاای 
سیع  شیاه تیا ییا ؛ر؛ئید       ،. در ؛یی  ینیش  دشوشرح د؛ده م شناخد  های رده یر؛ساس جاای 

. 2تصویر کام   ؛ز ساخت موصول  فارس  ؛ر؛ئید ویردد   ،هاو تح فل آن های وویاوونیموید
؛ی پرد؛خدید شیاه و در   حی  ترتفیب سیازه   مبساخت موصول  یا ید ؛رتباط  ،در ینش چاارم

 ؛ست. دد؛ی فارس  مورد سنجش قر؛ر ورفیقش ؛ی  ساخت در تعفف  ترتفب سازه ،پایان
 

 ساخت موصولیهای جهانی های پیشین در مورد. پژوهش2
یحوی قیر؛ر  دو حوزۀ مطالعات کاریردشناخد  و ساخت موصول  در  مریوط یدهای پژوهش

ینیاهای   (p. 191 Windfuhr ,1978,) وینیافور  ییاور یید   ،کاریردشناخد جنبة ؛ز . وفریام 
 کییامریشییویا. میی  ینییایوهوییر 4ایییایغفییر تحو  3تحایییایوییروه موصییول  ییید دو  

(Comrie,1996, pp. 140-143معدقا ) ینیا تحاییای و یدرۀ کیاریرد معنیای  ه یدة        ؛ست
؛ی ییر؛ی ؛ر؛ئید   تحاییای شیفوه  غفیر  س در حیال  کید ینیا   سیازد خود ر؛ تعفف  و یا محاود می  

؛د؛مید  سیت. وی  ؛ کید مرجیع ییر؛ی خو؛ینیاه آشینا      ؛ست ؛ی  فرض مبنای؛طالعات جایا یر 
ی بت ید یناهای غفرتحایای ید یمویة  ،موصول  ناهای تحایای در حفطة ساختِی دها م 

ییر ؛یی    یفیز  ( Izumi,1996, pp. 140-143) ؛یزومی   سناه د ترموصول  یزدیک ینا 5؛عالی
                                                                                                                                        
1 phases 

 ؛یا.های پژوهش یر؛ساس ش  زیای  یگاریاوان ؛ز فارس  معفار ؛یدناب شاهمثال 2
3 restrictive 
4 non-restrictive 
5 prototype 
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در غفرتحایای یاالتر ؛ست. وویة تحایای ی بت ید  موصول ِ یناِ کاریردِ فر؛و؛ی ِ یاور ؛ست
کنیا  می   یفیان ( Bahrami, 2016, p. 24) یار؛می  ی  دو ینیا یفیز   ؛ ده تمایز ۀیا یحو ؛رتباط
 یآلمیای  ؛ز ؛یز؛رهیا   وویید  وهای صوری و یشاید و عبری ؛ز ؛یز؛ر ؛یگ ف  فارس ،  هایووید

 .یریایاره م کاریردی 
ه یدد،  وجیود  ییا عیام   ؛ز پینج جنبیة جایای ِ وجیود     ؛ز لحاظ یحوی یفز یناهای موصول 

مر؛تییب سییازی و س  یی دوصییول یحییوی م کننییاه، شییفوۀ وصییف د، یییوب ینییا تجایگییاه ه یید
دو سیازۀ ویروه ؛سیم      ،هاپژوهش؛ی  ؛یا. در ورفددیررس  قر؛ر سازیِ ه دد مورد  موصول 
. ؛ییا  قیر؛ر ورفدید  توجید  کنناه )ینا موصول ( مورد شویاه )ه دد( و ینا پایة توصف توصف 

 هیای یید وویید   موصیول   سیاخت ینیای  ددسید  نجر یدم ،ه دد یبودِوجود یا  ،ف  جنبدین ددر 
و ؛همفیت مطالعیة سیاخت موصیول      کیاریرد   فر؛و؛یی   .؛سیت شیاه  2و یاون ه یدد  1د؛ره دد
 & Bersnan) یر؛سیاس تعریی  یرسیمان و وریمشیا     ؛سیت. ه یدد  ؛ز ییاون  د؛ر ییفش  ه یدد 

Grimshaw,1978, p. 335) موصول  یاون ه دد )آز؛د( یقش  معیادل ییگ ویروه     ساخت
چنیف  ینیاهای     کید  ییر ؛یی  یاورییا   ها همچنیف   آن    یا ماعول ( در جم د د؛رد.؛سم  )فاع

، در دومیف  جنبید  . خیود د؛رییا   ر؛ درونِ 3مرجع ، یروی دروی  و ه ددیرخالس یناهای ه دد
ید  هاآنینای مبنای تق ف  ،د؛ر ی بت ید ینا موصول موصول  ه دد در ساختجایگاه ه دد 
قیر؛ر   (Keenan, 1985,  p. 177)کفنیان   ؛ز جاییب   5یفرویی   یدد و ه 4دروی  دو وروه ه دد

وییروه کنییا میی  یفییانیفییز در پژوهشیی   (Lehman, 1986, p. 672) لمییان. ؛سییتدورفدیی
شود کد وروه ؛سم ِ ه دد درون ینا موصول  و؛قیع شیاه  های  ر؛ شامل م زیان دروی  ه دد

آیاا خیارج ؛ز ینیا قیر؛ر وفیرد،     های  کد وروه ؛سم ِ ه دد در ساخت موصول  ؛ست و زیان
 ینیاِ  ییوبِ  ؛سیاس  ییر  ،موصیول   هایینیا ، در سیومف  جنبید   .ییام د؛رییا  یفروی  های ه ددزیان

 ,Nikolaeva, 2006) شیویا تق ف  م  7شاهو دروید 6مدصل یناوروه دو  ید ،کنناهتوصف 

p. 503.) سیم   شاه، ینیا موصیول  و ه یدد ییا هی  تشیکفل ییک ویروه ؛        در یناهای دروید
                                                                                                                                        
1 headed 
2 headless 
3 antecedent 
4 internally-headed 
5 externally-headed 
6 joined 
7 embedded 

در . در حیال  کید   در جم د یگفردر؛ های دسدوری همچون فاع   تو؛یا یقشدهنا کد م  م 
شیود و  یناهای مدصل، ه دد ید شکل یک ویروه ؛سیم  کامیل در ینیا موصیول  ظیاهر می        

کامری و شیود. تکیر؛ر می    یید صیورت ییک ضیمفر    یا  پس در ینا پاید یفز ید همان شکل وس
پنج ییوب  ینا، وب جایگاه ه دد و ی توجد یدیا  (.Comrie & Kutewa, 2005, P.490) کوتو؛
کننیا. ؛رتبیاط ؛یی  پینج سیاخت در جیاول زییر ؛ز        ر؛ معرف  می  د؛ر موصول  ه دد ساخت
 ؛ست: یگاریاوان یشان د؛ده شاه دیاواه

 
 د؛ر یر؛ساس یوب ینا و ه دد؛یو؛ب ساخت موصول  ه دد :1جدول 
 یوبِ ینا پفرو

 شاهدروید مدصل
 یگاه ه ددجا

 2رومفان 1روپفش دروی ه دد

  3روپس یفروی ه دد
 4؛سم 

 5؛سم پفش
 6؛سم پس

 
ییا توجید یید ییوب ینیا       ،دروی ی ه ددهازیان (.Comrie, 1989, P.138) کامری یاور دی

شویا. ؛ویر ینیا موصیول  یید ینیا ؛صی         رو تق ف  م رو و مفانید دو حالت پفش ،موصول 
ینا موصول  ییا   ،هاووید ساختدر ؛ی  شودس؛یجاد م رو ساخت موصول  پفش ،شود وسددپف

یقیش دسیدوری در جم ید     هیف   دهیا و در یدفجید ینیا   ؛ی یحوی یم ه دة خود تشکفل سازه
 پفوسیدد ؛ص    موصول  ید یناِ یناِ ،رومفان ساختِ؛ی  در حال  ؛ست کد در  .ینو؛هنا د؛شت

 سیاختِ  معدقیا ؛سیت   (Comrie, 1989) کیامری شیود.  ویید می   شیود ی کید در آن در  یمی  
در  ،موصیول   یناِ ه دد و یوبِ جایگاهِ ؛ساسِ تو؛ن یریفروی  ر؛ یفز م های ه ددزیان موصول ِ

؛صی    ؛ور ینا موصول  ید ینا  ،ها؛ی  زیاندر وی،  یاورید رو و ؛سم  قر؛ر د؛د. دو دسدة پس
صی    ؛ موصیول  در ینیاِ   و ؛ویر ینیاِ   ید وجیود آمیاه   ،روپس موصول ِ د، ساختِشو پفوسدد
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3 post posed 
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در . در حیال  کید   در جم د یگفردر؛ های دسدوری همچون فاع   تو؛یا یقشدهنا کد م  م 
شیود و  یناهای مدصل، ه دد ید شکل یک ویروه ؛سیم  کامیل در ینیا موصیول  ظیاهر می        

کامری و شیود. تکیر؛ر می    یید صیورت ییک ضیمفر    یا  پس در ینا پاید یفز ید همان شکل وس
پنج ییوب  ینا، وب جایگاه ه دد و ی توجد یدیا  (.Comrie & Kutewa, 2005, P.490) کوتو؛
کننیا. ؛رتبیاط ؛یی  پینج سیاخت در جیاول زییر ؛ز        ر؛ معرف  می  د؛ر موصول  ه دد ساخت
 ؛ست: یگاریاوان یشان د؛ده شاه دیاواه

 
 د؛ر یر؛ساس یوب ینا و ه دد؛یو؛ب ساخت موصول  ه دد :1جدول 
 یوبِ ینا پفرو

 شاهدروید مدصل
 یگاه ه ددجا

 2رومفان 1روپفش دروی ه دد

  3روپس یفروی ه دد
 4؛سم 

 5؛سم پفش
 6؛سم پس

 
ییا توجید یید ییوب ینیا       ،دروی ی ه ددهازیان (.Comrie, 1989, P.138) کامری یاور دی

شویا. ؛ویر ینیا موصیول  یید ینیا ؛صی         رو تق ف  م رو و مفانید دو حالت پفش ،موصول 
ینا موصول  ییا   ،هاووید ساختدر ؛ی  شودس؛یجاد م رو ساخت موصول  پفش ،شود وسددپف

یقیش دسیدوری در جم ید     هیف   دهیا و در یدفجید ینیا   ؛ی یحوی یم ه دة خود تشکفل سازه
 پفوسیدد ؛ص    موصول  ید یناِ یناِ ،رومفان ساختِ؛ی  در حال  ؛ست کد در  .ینو؛هنا د؛شت

 سیاختِ  معدقیا ؛سیت   (Comrie, 1989) کیامری شیود.  ویید می   شیود ی کید در آن در  یمی  
در  ،موصیول   یناِ ه دد و یوبِ جایگاهِ ؛ساسِ تو؛ن یریفروی  ر؛ یفز م های ه ددزیان موصول ِ

؛صی    ؛ور ینا موصول  ید ینا  ،ها؛ی  زیاندر وی،  یاورید رو و ؛سم  قر؛ر د؛د. دو دسدة پس
صی    ؛ موصیول  در ینیاِ   و ؛ویر ینیاِ   ید وجیود آمیاه   ،روپس موصول ِ د، ساختِشو پفوسدد
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 )هماینیا رو پیس  موصیول ِ  سیاختِ در  شیود. می   ؛یجاد؛سم   موصول ِ ساختِ ،دروید شود
دهیا و در یدفجید ؛یی  ینیاها     ؛ی یحوی یم سازه ینا موصول  یا ه دة خود تشکفلِ ،(روپفش

در  ،موصول  ( ساخت140ِ:همانتعری  کامری ) در یاایت، یرمبناییا؛ریا. یقش دسدوری 
ید دو صیورت ؛یجیاد    ،کننایفروی  کد ینا موصول  ر؛ در ینا ؛ص   دروید م ی ه ددهایانز
؛سم  و پس موصول ِ ساختِ ،پس ؛ز ه دد قر؛ر وفرد ،شاهدروید موصول ِ شود. ؛ور یناِم 

م  سیاخدد  ؛سی  ساخت موصول  پیفش  ،پفش ؛ز ه دد قر؛ر وفرد ،شاهدروید موصول ِ ؛ور یناِ
کیامری و هیوری   هیای ویروه ؛ول و   ؛ی ؛ز زییان شودس کامری )همان( ؛یگ ف ی  ر؛ یمویید  م 
(Comrie & Horie, 1995, P.68)  د؛ینا.وروه دوم م ؛ی ؛ز یمویدژ؛پن  ر؛ 

هیای  هشفو ،موصول  های یناجاای  های مرتبط یاپژوهشیا  پفویاحوزه در  چاارمف      
 & Comrie) کیامری و کوتیو؛  یید ؛عدقیاد   . وفیرد ر؛ در ییر می   موصیول    یحوی ساخت ینا

Kutewa, 2005, P.492) ِآن در ینیاِ  مرجیعِ هی   ه دد و ؛س ِ ؛سم ِ وروهِ یحوۀ ید کار یردن 
 .Keenan,1985,P) کفنیان  موصیول  د؛رد.  ینای سیاخت در تق ف  ی فاریثفر ، تأول موص

اخت ینیاهای موصیول  معرفی     سی  ییا ر؛ در ؛رتبیاط  چاار شیفوه   خودهای در پژوهش (179
 هیای  کید سیاختِ   در زییان  فقیط سید شیفوۀ ؛ول    ،(همانکفنان ) دیاواهِ یر مبنایِ. ؛ست کرده

 ،دیگیر  یفیان شیویا. یید   ؛عمال م  شاه ؛ست،ینا موصول  دروید یایفروی  موصول  آیاا ه دد
 قایل مشاها ؛سیت  های در زیان ،مرجع یا ه ددکاریرد ؛س  ه  ۀسد شفوۀ ؛ول در ر؛یطد یا یحو
مرجیع  ؛سم  د؛ریا. در ین دف  شفوه، وروه ؛سم  ه ؛سم  و پسکد ساخت موصول  پفش

  هیای  ( در چنیف  سیاخت  همیان کفنیان )  یر پایة دیاواهیا ه دد در ینا موصول  غایب ؛ست. 
؛یجیاد   2و ینیایر؛ی  ییوع  خیال     یا ه دد در ینا موصول  وجود یا؛رد 1مرجع یمایای هف  ه 

 دها:؛ی ؛ز ؛ی  حالت ر؛ یشان م ساخت موصول  ؛یگ ف   یموید شود. م
1. I like the ring [that the girl boughtø] 

یاشیا در   the ringمرجیع ییا ه یدة    ینا موصول  هف  وروه ؛سم  ر؛ کد ه  ،در ؛ی  مثال
ر دومیف   د (Comrie & Kutewa, 2005, P.493) یید یویر کیامری و کوتیو؛     ؛خدفار ییا؛رد. 

آیا کد ه  یقش ضمفر و ه  یقش یشایة ینا پفرو حالت، ضمفری در ؛یدا؛ی ینا موصول  م 
. در ؛ی  شفوه، ؛س  درون ینیا موصیول    شودم  یامفاهر؛ د؛رد کد ساخت یا ضمفر موصول  

                                                                                                                                        
1 overt co reference 
2 gap 

 دشیو د؛ر می  دهیا، یشیان  ر؛ یشیان می   ضمفری کد حالیت ؛سی  درون ینیا     یوسف ة عنصرد ی
(Keenan,1985, P. 180). 

2. The man [whom you know] came here yesterday 
سیازی   سومف  شیفوۀ موصیول    (Comrie & Kutewa, 2005, P.493) کوتو؛کامری و 

؛یی  ؛سیاس، ینیا موصیول       ؛ییا. ییر   معرف  کرده 1حاظ ضمفریام  یایر؛ساس کاریرد ه دد ر؛ 
؛یی    (Keenan, 1985, P. 180) نانکف یاور. ید ؛ستمرجع یا ؛س  ه  2د؛ر؛ی ضمفری ؛یقای 

 وفرد.خود قر؛ر م  شاۀشناخددضمفر در ینا موصول  در جایگاه 
آخیری   در  (Comrie & Kutewa, 2005, P. 495) کیامری و کوتیو؛   یر مبنای دیاواه

 آن ر؛شیود کید   مرجع یا ه دد ید طور کامل در ینا موصول  ظاهر می  ، وروه ؛سم  ه شفوه
 ییید سیید صییورت ینییا خییود ؛ییی  شییفوه  ،هییاآن یییاور. ییید ؛یییایامفییاه 3امییلوییروه ؛سییم  ک

شیود. منویور   ؛عمال م  6؛رتباطی  موصول ِ و یناِ 5دروی ه دد موصول ِ ، ینا4ِموصول  ه دد
ه  ید طور کامل در ینا موصیول  و   ،؛ست کد وروه ؛سم  ه دد ینای ،موصول ه دد ؛ز یناِ

 .Keenan ,1985, P) شود. کفنانینا ؛ص   ظاهر م در  یا غفرضمفری یه  ید شکل ضمفر

مید  ؛دا. وی یی پاییای  وجیود د؛ر  های فعلدر زیان فقط  چنف  یناهای ،یر ؛ی  یاور ؛ست (164
 یید ؛یی  معنیا کید     سدوفر؛ص   قر؛ر م  یناِ چپِ در سمتِ معموالً ،موصول ه دد یناِ دهام 
 ,Keenan, 1985) کفنانوفریا. دد قر؛ر م در ؛ی  دس ،روپفشساختِ موصول ِ یا های  زیان

P. 167)   مرجیع ییا ه یدد    ه  یر؛ساس ؛س ِ ،سازیدومف  صورت ؛ز چاارمف  شفوۀ موصول
 (Lehman,1986, P. 675) سیت کید لمیان   ؛ ؛سیت. ؛یی  در حیال    اهیامفی « درویی  ه یدد »ر؛ 

ل( و رو )مدصی دروی  ر؛ یا توجد ید یوب ینا موصول  ید دو دسدة پیفش  ساخت موصول  ه دد
هیای ؛ر؛ئید شیاه در    یمویید و  هاری رس  تع؛ست. یا یرکرده ینایوروهشاه( رو )درویدمفان

 سیازی میوردِ   ول تو؛ن یدفجد ورفت کد دومف  صورت ؛ز چاارمف  شیفوۀ موصی  ؛ی  مورد م 
آن ر؛  (Lehman, 1986)مییان سییاخد  ؛سییت کیید لمییان ه ،(Keenan, 1985) یوییر کفنییان

، یید وسیف ة    روی لمان پفش ؛ز ؛یی چر؛کد ساخت پفش .؛ستاه رو یامفانساخت موصول  مف
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 دشیو د؛ر می  دهیا، یشیان  ر؛ یشیان می   ضمفری کد حالیت ؛سی  درون ینیا     یوسف ة عنصرد ی
(Keenan,1985, P. 180). 

2. The man [whom you know] came here yesterday 
سیازی   سومف  شیفوۀ موصیول    (Comrie & Kutewa, 2005, P.493) کوتو؛کامری و 

؛یی  ؛سیاس، ینیا موصیول       ؛ییا. ییر   معرف  کرده 1حاظ ضمفریام  یایر؛ساس کاریرد ه دد ر؛ 
؛یی    (Keenan, 1985, P. 180) نانکف یاور. ید ؛ستمرجع یا ؛س  ه  2د؛ر؛ی ضمفری ؛یقای 

 وفرد.خود قر؛ر م  شاۀشناخددضمفر در ینا موصول  در جایگاه 
آخیری   در  (Comrie & Kutewa, 2005, P. 495) کیامری و کوتیو؛   یر مبنای دیاواه

 آن ر؛شیود کید   مرجع یا ه دد ید طور کامل در ینا موصول  ظاهر می  ، وروه ؛سم  ه شفوه
 ییید سیید صییورت ینییا خییود ؛ییی  شییفوه  ،هییاآن یییاور. ییید ؛یییایامفییاه 3امییلوییروه ؛سییم  ک

شیود. منویور   ؛عمال م  6؛رتباطی  موصول ِ و یناِ 5دروی ه دد موصول ِ ، ینا4ِموصول  ه دد
ه  ید طور کامل در ینا موصیول  و   ،؛ست کد وروه ؛سم  ه دد ینای ،موصول ه دد ؛ز یناِ

 .Keenan ,1985, P) شود. کفنانینا ؛ص   ظاهر م در  یا غفرضمفری یه  ید شکل ضمفر

مید  ؛دا. وی یی پاییای  وجیود د؛ر  های فعلدر زیان فقط  چنف  یناهای ،یر ؛ی  یاور ؛ست (164
 یید ؛یی  معنیا کید     سدوفر؛ص   قر؛ر م  یناِ چپِ در سمتِ معموالً ،موصول ه دد یناِ دهام 
 ,Keenan, 1985) کفنانوفریا. دد قر؛ر م در ؛ی  دس ،روپفشساختِ موصول ِ یا های  زیان

P. 167)   مرجیع ییا ه یدد    ه  یر؛ساس ؛س ِ ،سازیدومف  صورت ؛ز چاارمف  شفوۀ موصول
 (Lehman,1986, P. 675) سیت کید لمیان   ؛ ؛سیت. ؛یی  در حیال    اهیامفی « درویی  ه یدد »ر؛ 

ل( و رو )مدصی دروی  ر؛ یا توجد ید یوب ینا موصول  ید دو دسدة پیفش  ساخت موصول  ه دد
هیای ؛ر؛ئید شیاه در    یمویید و  هاری رس  تع؛ست. یا یرکرده ینایوروهشاه( رو )درویدمفان

 سیازی میوردِ   ول تو؛ن یدفجد ورفت کد دومف  صورت ؛ز چاارمف  شیفوۀ موصی  ؛ی  مورد م 
آن ر؛  (Lehman, 1986)مییان سییاخد  ؛سییت کیید لمییان ه ،(Keenan, 1985) یوییر کفنییان

، یید وسیف ة    روی لمان پفش ؛ز ؛یی چر؛کد ساخت پفش .؛ستاه رو یامفانساخت موصول  مف
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 ,Keenan, 1985) کفنیان  یر پایة دییاواهِ  .ه یودمعرف  شا موصول ه دد عنو؛ن ینا یاکفنان 

P. 166) وفیرد ؛میا   ید طور کامل در ینا موصول  قیر؛ر می    ،ه دد ؛سم ِ وروهِ ،در ؛ی  یناها
یفیز ویروه ؛سیم  ه یدد در ینیا       ،؛رتبیاط موصیول  یی    ر ینیا دشیود.  در ینا ؛ص   ظاهر یم 

شودس ؛ی  ه دد ممک  ؛ست در ینا ؛ص   ه  تکیر؛ر شیود. ینیا موصیول      موصول  ظاهر م 
. شیود می   پفوسیدد کد یید ینیا ؛صی      ؛ست شبفد یک ینا خبری ساده  ،هاووید ساخت در ؛ی 
ها مدایاوت  ر ؛یدناب ؛ی  شفوهها دزیان معدقا ؛ست (Nikolaeva, 2006, p. 505) یفکوالو؛
 . وفردیاره م ، ؛یگ ف   ؛ز دو شفوۀ خال  و ضمفر موصول  یر؛ی یمویدکننا. عمل م 

 
 (Keenan, 1985) کفنان یور یر؛ساس موصول  ینا ساخت یر؛ی جاای  یحوی ۀشفو چاار :2جدول

 دروی ساخت موصول  ه دد یفروی ساخت موصول  ه دد
.حاظ 3 .ضمفرموصول 2 .خال1

 ضمفر
 .وروه ؛سم  کامل4

ینا  1-4
 موصول ه دد

2-4 
یناموصول  

 دروی ه دد

3-4 
یناموصول  

 ؛رتباطی 
 

 .؛سیت  یقش دسدوری ه ددساخت موصول  مریوط ید  یحوی حوزه ؛ز مطالعات پنجمف 
زیر س   د مر؛تب  ،زیان 50یا یررس ( Keenan & Comrie, 1977, p. 72)کفنان و کامری 
 یایا:ها ؛ز سمت ر؛ست ید چپ ؛فز؛یش م ؛ساس آن ی اما یقش کد یر ؛یار؛ ؛ر؛ئد کرده

 «فاعل>ماعول م دقف >ماعول غفرم دقف >1مدمم >؛ضاف » 
 

 شناختیهای ردهبراساس جهانی خت موصولی فارسیسا تشریح. 3
یرخی    ؛سیت. قر؛ر ورفددهای مند   مورد یررس  ؛ز جنبدتر، پفش ساخت موصول  فارس 

، (Safavi, 1994) صیییاوی، (Tavakolian, 1981)  توک فیییانماینیییا  ویییر؛نپیییژوهش
 پییورتقییو؛ی  ،(Khormaee, 1994)خرمییای ، (Gholamalizade, 2007) ز؛ده ع یی  غییالم

(Taghvaeipur, 2005) (  جایای ،Janani, 2000)،   ( رحمیای  و همکیار؛نRahmany et 

al., 2011)، محمییودی (Mahmoodi, 2013) ،مانییا سییخر؛ (Rasekhmahand, 2014) ،
                                                                                                                                        
1 oblique 

 یید معرفی   ( Bahrami, 2016) و یار؛می  ( Haghbin & Asadi, 2015)ییف  و ؛سیای   حی  
یرخ   ؛یا.شناخد  پرد؛خددهای مند   یحوی، معنای  و رده؛ی  ساخت ؛ز جنبد های ویژو 
 کیار؛ن هممانیا و  ر؛سیخ ، (Sheykho'l Eslami, 2008) ؛السالم  شفخ ماینا آثار هاپژوهش

(Rasekhmahand et al., 2013 ،) محمیودی (Mahmoodi, 2015) ،   و  کوهبنیای  میوالی
 ,Azmude et al) و همکیار؛ن  ، آزمیوده (Molaee kohbanani et al., 2016) همکیار؛ن 

عیالوه  . ؛سیت ؛خدصاص یافدید موصول  ت ساخوی فرآیناهای یح؛ز ید معرف  یرخ  ( 2017
، (Arabmofrad & Marefat, 2008) ایرد و معرفیت  معیرب  ماینیا  پژوهشیگر؛ی   ،ییر ؛یی   
 & Abdolmanafiو رحمای  )، عبا؛لمناف  (Rahmany et al., 2011و همکار؛ن ) رحمای 

Rahmani, 2012) ، همکیار؛ن و  ز؛دهیعمیت (Nemat Zadeh et al., 2014)   ز؛ده و و ع ی
سییاخت  هییایویژویی یرخیی  ییید  (Alizadeh & Khaleghizadeh, 2015) ز؛دهخییالق 
یید هنگیام فر؛وفیری آن ؛ز     ،ید ویژه در ؛رتباط ییا پیرد؛زش و ؛در؛ا ؛یی  سیاخت     ،موصول 

 سیاختِ  ،شیاه ؛شیاره هیای  در پیژوهش  ،ییا ؛یی  وجیود    .؛ییا آموز؛ن ؛شاره کردهسوی فارس 
؛ی ؛یی   شناس  و ؛رتباط آن ییا ترتفیب سیازه   مبنای معفارهای جاای  رده یر ،فارس  موصول ِ

هیای  دریروفرییاۀ یافدید   اتو؛یم  ، ؛ی  پژوهش؛ست. ؛ز ؛ی  روقر؛ر یگرفدد زیان مورد یررس 
سد ینیش  های دیفا ؛ز زیاناینا یفشدر ساخت موصول  فارس  هم شا.یادر ؛ی  زمفند جایای 

 :؛ست یشایة موصول، ه دد و ینا پفرو تشکفل شاه
 یر؛در م  ؛ست. ور(وصف )ینا ت]در خفایان دیای)یشایة موصول( کد[ )ه دد(پ ری؛ل (  .3

 یعنی  یشیایة موصیول، ه یدد و ینیا پفیرو       ،؛ی  سد ینش صوریِ ید یررس  یمودِ ،در ؛یدا؛
، یید  «کید »؛سیدااده ؛ز   س1د؛رد« کید »یک یشایة موصول  یید ییام    فقطفارس  وویة پرد؛زی . م 

 هایدجم یناهای پفرو در ساخت شود ی کد ی فاری ؛ز محاود یم فارس  یناهای موصول  
؛ی  یشاید در تمام یناهای موصیول  یید صیورت یک یان      .شویام  آغازمرکب یا ؛ی  حرس 

یر یمود صوری آن  تأثفریجایا؛ری، شنص و شمارِ ه دد  ماینا های درود و مقولید کار م 
 .دهیا ؛ز یناها ر؛ یمی   یکعالوه یر ؛ی ، فارس  ؛جازۀ حذس یشایة موصول  در هف یا؛ریا. 

                                                                                                                                        
 .Karimi, 2002, p( و کریمی ) Taghvaeipur,2005, p.74پیور ) (، تقیو؛ی  Ahangar, 2000, p.184آهنگیر )  1

وفریا و ؛عدقاد د؛ریا کد در زیان فارس  ضمفر موصیول  وجیود ییا؛ردس ؛میا     ر م یما در یور؛ یک مدم « کد»( حرس 64
 کنا.( آن ر؛ ضمفر موصول  مح وب م Mahootiyan, 2008, p. 44ماهوتفان )
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 یید معرفی   ( Bahrami, 2016) و یار؛می  ( Haghbin & Asadi, 2015)ییف  و ؛سیای   حی  
یرخ   ؛یا.شناخد  پرد؛خددهای مند   یحوی، معنای  و رده؛ی  ساخت ؛ز جنبد های ویژو 
 کیار؛ن هممانیا و  ر؛سیخ ، (Sheykho'l Eslami, 2008) ؛السالم  شفخ ماینا آثار هاپژوهش

(Rasekhmahand et al., 2013 ،) محمیودی (Mahmoodi, 2015) ،   و  کوهبنیای  میوالی
 ,Azmude et al) و همکیار؛ن  ، آزمیوده (Molaee kohbanani et al., 2016) همکیار؛ن 

عیالوه  . ؛سیت ؛خدصاص یافدید موصول  ت ساخوی فرآیناهای یح؛ز ید معرف  یرخ  ( 2017
، (Arabmofrad & Marefat, 2008) ایرد و معرفیت  معیرب  ماینیا  پژوهشیگر؛ی   ،ییر ؛یی   
 & Abdolmanafiو رحمای  )، عبا؛لمناف  (Rahmany et al., 2011و همکار؛ن ) رحمای 

Rahmani, 2012) ، همکیار؛ن و  ز؛دهیعمیت (Nemat Zadeh et al., 2014)   ز؛ده و و ع ی
سییاخت  هییایویژویی یرخیی  ییید  (Alizadeh & Khaleghizadeh, 2015) ز؛دهخییالق 
یید هنگیام فر؛وفیری آن ؛ز     ،ید ویژه در ؛رتباط ییا پیرد؛زش و ؛در؛ا ؛یی  سیاخت     ،موصول 

 سیاختِ  ،شیاه ؛شیاره هیای  در پیژوهش  ،ییا ؛یی  وجیود    .؛ییا آموز؛ن ؛شاره کردهسوی فارس 
؛ی ؛یی   شناس  و ؛رتباط آن ییا ترتفیب سیازه   مبنای معفارهای جاای  رده یر ،فارس  موصول ِ

هیای  دریروفرییاۀ یافدید   اتو؛یم  ، ؛ی  پژوهش؛ست. ؛ز ؛ی  روقر؛ر یگرفدد زیان مورد یررس 
سد ینیش  های دیفا ؛ز زیاناینا یفشدر ساخت موصول  فارس  هم شا.یادر ؛ی  زمفند جایای 

 :؛ست یشایة موصول، ه دد و ینا پفرو تشکفل شاه
 یر؛در م  ؛ست. ور(وصف )ینا ت]در خفایان دیای)یشایة موصول( کد[ )ه دد(پ ری؛ل (  .3

 یعنی  یشیایة موصیول، ه یدد و ینیا پفیرو       ،؛ی  سد ینش صوریِ ید یررس  یمودِ ،در ؛یدا؛
، یید  «کید »؛سیدااده ؛ز   س1د؛رد« کید »یک یشایة موصول  یید ییام    فقطفارس  وویة پرد؛زی . م 

 هایدجم یناهای پفرو در ساخت شود ی کد ی فاری ؛ز محاود یم فارس  یناهای موصول  
؛ی  یشاید در تمام یناهای موصیول  یید صیورت یک یان      .شویام  آغازمرکب یا ؛ی  حرس 

یر یمود صوری آن  تأثفریجایا؛ری، شنص و شمارِ ه دد  ماینا های درود و مقولید کار م 
 .دهیا ؛ز یناها ر؛ یمی   یکعالوه یر ؛ی ، فارس  ؛جازۀ حذس یشایة موصول  در هف یا؛ریا. 

                                                                                                                                        
 .Karimi, 2002, p( و کریمی ) Taghvaeipur,2005, p.74پیور ) (، تقیو؛ی  Ahangar, 2000, p.184آهنگیر )  1

وفریا و ؛عدقاد د؛ریا کد در زیان فارس  ضمفر موصیول  وجیود ییا؛ردس ؛میا     ر م یما در یور؛ یک مدم « کد»( حرس 64
 کنا.( آن ر؛ ضمفر موصول  مح وب م Mahootiyan, 2008, p. 44ماهوتفان )
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حذس کرد.  1یافدددر یناهای موصول  کاهش ؛ی  یشاید ر؛ تو؛نکد در ؛یگ ف   م  در حال 
محاودید   زیان ؛ی  دهام  یشان فارس  موصول  ساخت شناخد رده یررس  ؛ی ، یر عالوه

یا؛رد و در ؛یی   های ساخت وروه ؛سم  یر؛ی ه دة ینا موصول  ؛ز یف  وزیند ،یر؛ی ؛یدناب
شیناخد  ترتفیب   یررسی  رده  ،در یاایت .2یوب ؛س  و یا ضمفری یاشاتو؛یا هر زیان ه دد م 

همچیون سیایر ینیاهای    یفز ور فارس  یناهای توصف دها ؛ی یناهای فارس  یشان م سازه
کننیا کید مطیای  ییا آر؛ییش      پفروی م   SOV؛ی غالب ؛ز آر؛یش سازه ،پفرو در زیرساخت

دسدوری  یقش ید توجد یا و روساخت در د،وجو ؛ی  یا ؛ستس زیان ؛ی  ؛ص   یناهای ؛یسازه
 ور وجود د؛رد:توصف  هایینایرخ  ماعول در حذس ید قرینة فاعل و  ه دد، ؛مکانِ

 د؛ور ؛ست. ] ید پا د؛ردکاش زرد  (فاعل)øکد [)فاعل(غفرتحایای: ع  ؛ل (  .4
 د؛ور ؛ست. ]کاش زرد د؛رد  (فاعل)øکد [)فاعل(تحایای: مردی ب(    
 شناسنا. م  ]رتبة ؛ول کنکور شا )فاعل(  øکد [ر؛ )ماعول( غفرتحایای: همة د؛یشجویان ع   ؛ل (. 5
 شناس .م  ]رتبة ؛ول کنکور شا )فاعل(  øکد [ر؛ )ماعول(  تحایای: م  د؛وط ب ب(    
 د؛دم. هاید ] کرد ک ب ر؛ کورکن ؛ول رتبة  )فاعل(øکد [)مدمم (دوسد  ید کدای  م  غفرتحایای: ؛ل ( .6
 هاید د؛دم. ]وروه ؛ست  مایر)فاعل(  øکد [)مدمم (تحایای: م  کدای  ر؛ ید ؛سدادیب(    
 .یود مع   خوی  ] پارسال یازیش دد شا)فاعل(  øکد [)؛ضاف (غفرتحایای: دوست پارم ؛ل ( .7 

 مع   خوی  ؛ست. ]یادری  یجار شار ؛ست اعل(  )فøکد [)؛ضاف (تحایای: یر؛در مردیب(      
(، 4یموییة  هیای فیاع   )  یقیش  ،واه ه یدة ینیا موصیول    دها هر ن م یاال یشاهای یموید

( د؛شیدد یاشیا، در هیر دو ییوب ینیا      7یمویة ا ؛ضاف  )( و ی6یمویة (، مدمم  )5یمویة اعول  )م
ییر   هور وجود د؛رد. عیالو  صف تو اِین حذس ید قرینة فاعلِ ؛مکانِ ،تحایای و غفرتحایای

کید هیر ویاه ه یدة ینیا       یمایایگر آن ؛سیت  شود،ید آن ؛شاره م  در ؛د؛مدکد  (8) یمویة ؛ی ،
ویر  موصول  د؛ر؛ی یقش ماعول  یاشا یفز ؛مکان حیذس یید قرینیة ماعیول در ینیا توصیف       

 وجود د؛رد: 
 شناس .م  ]تشوی  کردیا ماعول( ) (øشما ) کد [ر؛  )ماعول(غفرتحایای: م  محما ؛ل ( .8
 شناس .م  ]تشوی  کردیا  )ماعول( øشما کد [ر؛ )ماعول( تحایای: م  مردیب(     

                                                                                                                                        
1 reduced relative clauses 

معدقا ؛ست ؛سی  شینص فارسی  در    ( Alborzi Varaki, 1997; quoted from Bahrami, 2016) ورک ؛لبرزی 2
 (.Bahrami, 2016, p. 28) وفردجایگاه ه دد ینا موصول  تحایای قر؛ر یم 

دهنا کد ه دة ینا موصول  ییا یقیش دسیدوری مدممی  و     یشان م  (10( و )9)های یموید
فاعیل و  ناهای  یفز ه دنا. در چنف  یور مرجع ماعول  در ینا توصف ؛س  ه  د؛ر؛ی ؛ضاف 

ییا   ،یید قرینید   ماعولِ حذسِها، یمویدد؛ریاس در ؛ی  حذس قای فت  ،ورتوصف  ماعول در یناِ
یفیز یاشی  ؛ز ویژویی     ،ویر توصیف   ینیاِ  فاعییلِ دهیا و حیذسِ  موصیول  ر  می    ه یدة ینیاِ  
 :؛ستور    در ینا توصف های فعزیان فارس  و وجود شناسد یودنِ 1ضمفر؛یا؛ز

 هاید د؛دم. ]ید جش  دعوت کرده یودم )ماعول (  øکد [)مدم (غفرتحایای: کدای  ر؛ ید دوسد  ؛ل ( .9
 هاید د؛دم. ]ید جش  دعوت کرده یودم )ماعول (  øکد [)مدم (تحایای: کدای  ر؛ ید ؛سدادیب(     
 کرد. و  ] یود کرده دعوت جش  ید  )ماعول (øکد [)؛ضاف ( ر؛؛سدادش کداب دوسد  غفرتحایای: ؛ل ( .10
 و  کرد. ]ید جش  دعوت کرده یود )ماعول (  øکد [)؛ضاف ( ر؛تحایای: دوسد  کداب ؛سدادیب(      

 
 ساخت موصولی فارسی از لحاظ کاربردشناسی .1. 3

 ا.یای آشیکار می    یتمیایز  2یناهای موصول  تحایای و غفیر تحاییای   یف ِما ،فارس وویة 
ه دة یناهای موصیول  تحاییای    در پایانِ « ی–»کاریرد پ ویا ،تمایز ؛ی  دو عامل ین دف ِ
د؛یا یکره م « ی–»پ ویا ر؛ مدااوت ؛ز ؛ی  ( Mahootiyan, 2008, p. 43) ماهوتفان. ؛ست

یفیز   الز؛ر. یامام  3آن ر؛ پ ویا ؛شاره ،آن ؛ز طری  ضمفر ؛شاره جایگزین ِ و ید دلفل قای فتِ
هیا مشیاید د؛ی یت    در سیایر سیازه  « ی–»ینا موصول  ر؛ یبایا یا پ ویا « ی–»کنا کد  م  یفان
یکدیة قاییل    .(Safavi, 1994, p. 192)ها ر؛ ید جای یکایگر ید کار یرد تو؛ن آنکد یم  چر؛

شیود، خیود د؛ر؛ی   ل  توصیف  می   وسف ة ینا موصیو  دکد یتوجد ؛ی  ؛ست کد هرواه ؛سم  
 ید صات مدصل خو؛ها شا: ،جای ؛س د تحایای ی« ی–»اشا، یصات 

 پذیرش شا. ]یوشد کد  [؛یمقالد (؛ل  .11
 پذیرش شا.     ]کد یوشد   [ جالب مقالد ب(      

 ید جای یک ؛سی  یید صیورت وروهی  یاشیا و ؛ز چنیا ؛سی         ه ددعالوه یر ؛ی ، هرواه 
 شود:ه ؛ضافد م ید آخری  ؛س  آن ورو فقطتحایای  «ی–»تشکفل شاه یاشا، 

                                                                                                                                        
1 pro-drop 

؛یی  ینیاها ر؛ یید ترتفیب     ( Safavi, 2001, p. 151) ؛سیتس صیاوی  های دیگری یفز یر؛ی ؛ی  یناها آورده شاهمعادل 2
یفیز ؛ز ؛صیطالحات   ( Gholamalizade, 2007, p. 175) ز؛دهع ی  یامیا و غیالم  ینیاهای توصیفا  و توضیفح  می     

 ؛ست.محاودکنناه و غفرمحاودکنناه ؛سدااده کرده
3 demonstrative suffix 
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دهنا کد ه دة ینا موصول  ییا یقیش دسیدوری مدممی  و     یشان م  (10( و )9)های یموید
فاعیل و  ناهای  یفز ه دنا. در چنف  یور مرجع ماعول  در ینا توصف ؛س  ه  د؛ر؛ی ؛ضاف 

ییا   ،یید قرینید   ماعولِ حذسِها، یمویدد؛ریاس در ؛ی  حذس قای فت  ،ورتوصف  ماعول در یناِ
یفیز یاشی  ؛ز ویژویی     ،ویر توصیف   ینیاِ  فاعییلِ دهیا و حیذسِ  موصیول  ر  می    ه یدة ینیاِ  
 :؛ستور    در ینا توصف های فعزیان فارس  و وجود شناسد یودنِ 1ضمفر؛یا؛ز

 هاید د؛دم. ]ید جش  دعوت کرده یودم )ماعول (  øکد [)مدم (غفرتحایای: کدای  ر؛ ید دوسد  ؛ل ( .9
 هاید د؛دم. ]ید جش  دعوت کرده یودم )ماعول (  øکد [)مدم (تحایای: کدای  ر؛ ید ؛سدادیب(     
 کرد. و  ] یود کرده دعوت جش  ید  )ماعول (øکد [)؛ضاف ( ر؛؛سدادش کداب دوسد  غفرتحایای: ؛ل ( .10
 و  کرد. ]ید جش  دعوت کرده یود )ماعول (  øکد [)؛ضاف ( ر؛تحایای: دوسد  کداب ؛سدادیب(      

 
 ساخت موصولی فارسی از لحاظ کاربردشناسی .1. 3

 ا.یای آشیکار می    یتمیایز  2یناهای موصول  تحایای و غفیر تحاییای   یف ِما ،فارس وویة 
ه دة یناهای موصیول  تحاییای    در پایانِ « ی–»کاریرد پ ویا ،تمایز ؛ی  دو عامل ین دف ِ
د؛یا یکره م « ی–»پ ویا ر؛ مدااوت ؛ز ؛ی  ( Mahootiyan, 2008, p. 43) ماهوتفان. ؛ست

یفیز   الز؛ر. یامام  3آن ر؛ پ ویا ؛شاره ،آن ؛ز طری  ضمفر ؛شاره جایگزین ِ و ید دلفل قای فتِ
هیا مشیاید د؛ی یت    در سیایر سیازه  « ی–»ینا موصول  ر؛ یبایا یا پ ویا « ی–»کنا کد  م  یفان
یکدیة قاییل    .(Safavi, 1994, p. 192)ها ر؛ ید جای یکایگر ید کار یرد تو؛ن آنکد یم  چر؛

شیود، خیود د؛ر؛ی   ل  توصیف  می   وسف ة ینا موصیو  دکد یتوجد ؛ی  ؛ست کد هرواه ؛سم  
 ید صات مدصل خو؛ها شا: ،جای ؛س د تحایای ی« ی–»اشا، یصات 

 پذیرش شا. ]یوشد کد  [؛یمقالد (؛ل  .11
 پذیرش شا.     ]کد یوشد   [ جالب مقالد ب(      

 ید جای یک ؛سی  یید صیورت وروهی  یاشیا و ؛ز چنیا ؛سی         ه ددعالوه یر ؛ی ، هرواه 
 شود:ه ؛ضافد م ید آخری  ؛س  آن ورو فقطتحایای  «ی–»تشکفل شاه یاشا، 

                                                                                                                                        
1 pro-drop 

؛یی  ینیاها ر؛ یید ترتفیب     ( Safavi, 2001, p. 151) ؛سیتس صیاوی  های دیگری یفز یر؛ی ؛ی  یناها آورده شاهمعادل 2
یفیز ؛ز ؛صیطالحات   ( Gholamalizade, 2007, p. 175) ز؛دهع ی  یامیا و غیالم  ینیاهای توصیفا  و توضیفح  می     

 ؛ست.محاودکنناه و غفرمحاودکنناه ؛سدااده کرده
3 demonstrative suffix 
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 پذیرش شایا.     ]کد یوشد   [و کدای   مقالد ؛ل ( .12
 پذیرش شایا. ]کد یوشد   [؛ی و کدای  مقالد* ب(      

 پذیرش شایا.     ]کد یوشد   [؛ی و کداب مقالد*پ(       
س ؛سیت ؛جباری مفان ه دد و ینا پفیرو در ینیاهای غفرتحاییای     وقاة، دومف  عامل تمایز

 شود:ویروول مشنص م  ید وسف ة ،؛جباری وقاة؛ی  
 شناس  دعوت شا.ید همایش زیان ]کد یوی ناه ؛ست[، ح ف  .13

ینیاهای موصیول     تیو؛ن می   ییر ؛یی  ییاور ؛سیت کید      (Keenan, 1985, P. 131) کفنان
هیا یقیش   کید آن  چیر؛  .حیذس کیرد  ؛یجیاد مشیک   در درا جم ید،    یاون ر؛ غفرتحایای 

ینیاهای موصیول     ییف ِ  رسیا ؛یی  تمیایزِ   ید یور م . ضافد در ر؛یطد یا ه دد ر؛ د؛ریاتوضفح ؛
 تعمف  د؛د:ه  فارس  ید زیان  (ید عنو؛ن سومف  عامل تمایز)ر؛ یدو؛ن ؛یگ ف   

 وذ؛شدنا ید تمری  یرسفا.       کاپفدان ید تمری  یرسفا.کاپفدان تف ، کد همد  ید ؛و ؛حدر؛م م . 14
 کاپفدای  ید تمری  یرسفا. *وذ؛شدنا ید تمری  یرسفا.       دای  کد همد  ید ؛و ؛حدر؛م م کاپف. 15
 

 ساخت موصولی فارسی از لحاظ نحوی. 2. 3
هیر دو  فارسی    دهیا شناخد  یناهای موصول  ؛ز حف  ساخت یحوی یشیان می   یررس  رده

در فارس  یفیز  های دیفا زیانرِ اینا یفشدهم ؛ما ،د؛رد ه دد ر؛د؛ر و یاونینا موصول  ه ددیوب 
؛ز  ،فارسی   آز؛دِ ینیاهای موصیول ِ  ؛سیت.   ییاالتر  د؛ریناهای موصول  ه دد کاریرد فر؛و؛ی 
تو؛ینیا همچیون ویروه    شیویا و می   تشکفل م  مو؛رد مشاید چ  و کس،کجا،«+ هر»ترکفب 
 های فاع  ، ماعول  یا مدمم  ر؛ در جم د یپذیریا:یک  ؛ز یقش ،؛سم 
 در مر؛س  حاضر شا.)فاع  (] یرود ر؛ ؛مضا  کردهر کس [  (؛ل .16
 .ده ؛یجام م ر؛ )ماعول ( ]کاری تو یگوی هر  [م   ب(      

همو؛ره خارج ؛ز ینیا پفیرو    ،ه دة ساخت موصول  ،فارس  د؛رِه دد در یناهای موصول ِ
 لمییانیفروییی  دروییی  و ه ییدده ییددینییای دووایییة دسییدد یییر مبنییایِ ،؛ز ؛ییی  رو .قییر؛ر د؛رد

(Lehman,1986 )و کفنان (Keenan, 1985)، یفرویی   فارس  د؛ر؛ی ساخت موصول  ه دد
 ییر  ،رو شیودس ؛ز ؛یی   در ینیا ؛صی   درویید می     یفز همیو؛ره  ینا موصول   ،. در ؛ی  زیانست؛

د؛ر؛ی ( فارسی ،  Nikolaeva, 2006) یفکوالو؛شاۀ یناهای مدصل و درویدینای ؛ساس دسدد
؛ز ییا  و ؛سیم    ؛ز شیفوۀ پیفش   ییا فارس   رودم ؛یدوار  ینایر؛ی شاه ؛ست. دروید ینا موصول 

؛سیم  ؛سیدااده   کد ؛ی  زیان ؛ز شیفوۀ پیس   سازی ؛سدااده کنا؛سم  یر؛ی موصول پسروش 
 .کنام 
 
فارسی براسااس ناوه ههاته و اسا       سازیشیوهای نحوی موصولی .1. 2. 3

 مرجع   ه 
ع ییا ه یدد در ینیا موصیول  ظیاهر      مرجی عنصیری هی    ، یناهای موصیول  فارسی    تمامدر 
های مناصیل شنصی ،   فرتو؛یا یید صیورت ضیم   ، م شود. ؛ی  عنصر یا توجد ید یوب ه دد م 
؛شیاره و ییا خیال  در جم ید ظیاهر شیود.        ی ت(، ضیمفرهای صل شنص  )و؛ژهمد هایفرضم

ییر؛ی  شیاه  رفی  معهیای دوم و چایارم   یفن  کیرد کید فارسی  ؛ز شیفوه    تو؛ن پفشم  ینایر؛ی 
مرجیع ییا   و؛ی دد یید ؛سی  هی     یشایة موصول کد  جای؛ز آنکنا.  سازی ؛سدااده یم موصول 

 ،؛یی   در ؛ی  زیان کاریردی یا؛رد. عالوه ییر یفز ه دد یف ت، شفوۀ دوم یعن  ضمفر موصول  
؛ز یناهای موصول ، وروه ؛سم ِ ه دد ید طور کامیل در ینیا موصیول  تکیر؛ر      یک در هف 
میورد ؛سیداادۀ    یکینایر؛ی  ؛ز یف  سد صورت معرف  شاه در شفوۀ چاارم یفز هف  .شودیم 

ییر؛ی   ،؛یی  ؛سیاس، فارسی  ؛ز دو شیفوۀ خیال  و ضیمفر ؛یقیای         ییر . 1وفریافارس  قر؛ر یم 
 ،ف یت کاریرد ؛یی  دو شیفوه یک یان ی    فر؛و؛ی ِکنا. یا ؛ی  وجود، سازی ؛سدااده م موصول 

مرجیع ییا   ؛ز لحاظ تحایای و غفرتحایای یودن و یقیش عنصیر هی    ی کد یوب ینا موصول  
 ه دد در ؛ی  ر؛یطد تاثفروذ؛ر ه دنا.  

 
 مرجعسازی فارس  یر؛ساس یوب ه دد و ؛س  ه های یحوی موصول هشفو :3جدول

 ؛ضاف  مدمم  ماعول  فاع   
 -    شفوۀ خال 

    - شفوۀ ضمفر ؛یقای 
 

جیع ییا ه یدد    مردر حیالد  کید عنصیر هی      فقطشفوۀ خال  اریرد ک ،(3)جاول ؛ساس  یر
 :؛ست؛جباری د؛ر؛ی یقش فاع   یاشا، 

                                                                                                                                        
شیاه د؛رییا ؛عمیال    وصیول  درویید  یفرویی  ییا ینیا م   های  کد سیاخت موصیول  ه یدد   یک ؛ز زیانشفوۀ چاارم در هف  1

 شود. یم 
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؛سیم  ؛سیدااده   کد ؛ی  زیان ؛ز شیفوۀ پیس   سازی ؛سدااده کنا؛سم  یر؛ی موصول پسروش 
 .کنام 
 
فارسی براسااس ناوه ههاته و اسا       سازیشیوهای نحوی موصولی .1. 2. 3

 مرجع   ه 
ع ییا ه یدد در ینیا موصیول  ظیاهر      مرجی عنصیری هی    ، یناهای موصیول  فارسی    تمامدر 
های مناصیل شنصی ،   فرتو؛یا یید صیورت ضیم   ، م شود. ؛ی  عنصر یا توجد ید یوب ه دد م 
؛شیاره و ییا خیال  در جم ید ظیاهر شیود.        ی ت(، ضیمفرهای صل شنص  )و؛ژهمد هایفرضم

ییر؛ی  شیاه  رفی  معهیای دوم و چایارم   یفن  کیرد کید فارسی  ؛ز شیفوه    تو؛ن پفشم  ینایر؛ی 
مرجیع ییا   و؛ی دد یید ؛سی  هی     یشایة موصول کد  جای؛ز آنکنا.  سازی ؛سدااده یم موصول 

 ،؛یی   در ؛ی  زیان کاریردی یا؛رد. عالوه ییر یفز ه دد یف ت، شفوۀ دوم یعن  ضمفر موصول  
؛ز یناهای موصول ، وروه ؛سم ِ ه دد ید طور کامیل در ینیا موصیول  تکیر؛ر      یک در هف 
میورد ؛سیداادۀ    یکینایر؛ی  ؛ز یف  سد صورت معرف  شاه در شفوۀ چاارم یفز هف  .شودیم 

ییر؛ی   ،؛یی  ؛سیاس، فارسی  ؛ز دو شیفوۀ خیال  و ضیمفر ؛یقیای         ییر . 1وفریافارس  قر؛ر یم 
 ،ف یت کاریرد ؛یی  دو شیفوه یک یان ی    فر؛و؛ی ِکنا. یا ؛ی  وجود، سازی ؛سدااده م موصول 

مرجیع ییا   ؛ز لحاظ تحایای و غفرتحایای یودن و یقیش عنصیر هی    ی کد یوب ینا موصول  
 ه دد در ؛ی  ر؛یطد تاثفروذ؛ر ه دنا.  

 
 مرجعسازی فارس  یر؛ساس یوب ه دد و ؛س  ه های یحوی موصول هشفو :3جدول

 ؛ضاف  مدمم  ماعول  فاع   
 -    شفوۀ خال 

    - شفوۀ ضمفر ؛یقای 
 

جیع ییا ه یدد    مردر حیالد  کید عنصیر هی      فقطشفوۀ خال  اریرد ک ،(3)جاول ؛ساس  یر
 :؛ست؛جباری د؛ر؛ی یقش فاع   یاشا، 

                                                                                                                                        
شیاه د؛رییا ؛عمیال    وصیول  درویید  یفرویی  ییا ینیا م   های  کد سیاخت موصیول  ه یدد   یک ؛ز زیانشفوۀ چاارم در هف  1

 شود. یم 
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 تشوی  کردیا. ] ید جش  روز د؛یشجو آما)فاعل(øکد  [د؛یشجویان ؛سدادی ر؛ . 17
 تشوی  کردیا. ] ید جش  روز د؛یشجو آما )فاعل(؛ود ک [د؛یشجویان ؛سدادی ر؛ *. 18

مرجع یا ه دة ینیا ؛صی     نا موصول  د؛ر؛ی فاع   محذوس ؛ست کد ه ، ییمویددر ؛ی  
؛ما ؛ویر طبی  شیفوۀ دوم     .شودس ینایر؛ی  یوع  خال  در ینا موصول  دیاه م ؛ست (؛سدادی)

در  ا.آمی  خو؛هیا  یید شیمار  ظاهر شود، جم د غفردسدوری در ینا موصول  « ؛و»ضمفر ؛یقای  
هیر دو  تحقی   موصول  یقش ماعول  د؛شیدد یاشیا   مرجع یا ه دد در ینا حالد  کد عنصر ه 

 پذیر خو؛ها یود: ؛مکانشفوۀ مورد یور 
 رتبة ؛ول ر؛ ک ب کرد. ]شناسفار؛ م  )ماعول (کد شما ؛و[د؛یشجوی  ؛ل (  .19

 رتبة ؛ول ر؛ ک ب کرد. ]شناسفام  )ماعول (øکد شما [د؛یشجوی  ب(        
 ؛سداد درس یحو ؛ست. ])ماعول (کد دیایش[ی آن مردپ(        

یفیز یاییا ؛ز ضیمفر     ،مرجع ییا ه یدد د؛ر؛ی یقیش مدممی  یاشیا     در شر؛یط  کد عنصر ه 
 شود:  چر؛کد حذس آن یاع  غفردسدوری شان جم د م  .؛یقای  ؛سدااده کرد

یید   ]هایید د؛د  )مدممی (  ø ؛سیداد  کد [ع   *ید کالس یفاما. ]هاید د؛د )مدمم (؛سداد ید ؛و کد [ع  . 20
 کالس یفاما.
پیذیری ییاالی   زیان فارس  قادر ؛ست ید و؛سطة ؛یعطاس ،یاالشاه در مو؛رد ؛شاره یا وجودِ
دش مرجع یا خیو عنصر ه  اینایرخ  مو؛رد کد ه دة ینا موصول  یفز هم در ،؛یترتفب سازه

 کنا:؛ز شفوۀ خال  ؛سدااده  د؛رد،یقش دسدوری مدمم  
 .ول کر؛ید ه  قرض د؛دپ] دمآدرس د؛ده یو)مدمم ( کد ید ؛و[)مدمم ( د؛یشجوی ید ع   ؛ل ( . 21
 ول کر؛ید ه  قرض د؛د.پ ] دمد؛ده یوآدرس )مدمم (  øکد [)مدمم ( ع   ید د؛یشجوی ب(       

یاییا ؛ز  یفیز   ،مرجع یا ه دد د؛ر؛ی یقش ؛ضاف  یاشیا در شر؛یط  کد عنصر ه  ،در یاایت
آن در  یبیردن ؛ز یایره و  ییوده ضمفر ؛یقای  ؛سدااده کردس در ؛ی  حالت کاریرد ضمفر ؛جباری 

 شود:هر حالد  منجر ید غفردسدوری شان جم د م 
 ید یمایشگاه کداب رفت. ] چاپ شاه یود )؛ضاف (؛و کداب کدایش/ کد [؛سدادمان؛ل ( . 22
 ید یمایشگاه کداب رفت. ] ودیچاپ شاه  )؛ضاف (øکداب  کد [؛سدادمان *     

هیر دو   ،د؛ر؛ی یقیش ماعیول  یاشیا    ،مرجع یا ه یدد ینایر؛ی ، در فارس  هرواه عنصر ه 
تو؛ینا ید کار ورفدد شویاس در حالد  کید ؛یی  عنصیر در یقیش     شفوۀ خال  و ضمفر ؛یقای  م 

؛جیازۀ ؛عمیال    شفوۀ خال  و در یقش ؛ضاف  تنایا شیفوۀ ضیمفر ؛یقیای      فقط ،فاع   قر؛ر د؛رد

یقش دسدوری مدمم  حالد  یفنایف  د؛ردس هیر ویاه ه یدد همچیون      ،در یاایت .یایناشان م 
ی  صورت تنایا شیفوۀ   هر دو شفوه و در غفر ؛ ،مرجع یا خودش یقش مدمم  د؛شتعنصر ه 

 وفرد.اده قر؛ر م خال  مورد ؛سدا
 

 سازی فارسیسلهله مراتب موصولی .3. 3
تو؛یا مشاید یا همان یقش در ینا پایید و  م  ،کد ه دد در ینا پفرو د؛ردیقش   ،فارس  وویةدر

ه دة ساخت موصول  در یک جم ید ؛ز دو یقیش در ینیا     ید عبارت ،یا مدااوت ؛ز آن یاشا. 
سیازی  کد ؛جیازۀ موصیول   های  ؛ست جز  زیان ،ینایر؛ی  فارس  .پاید و پفرو یرخورد؛ر ؛ست

 & Keenan)کفنان و کامری  سازیس   د مر؛تب موصول  شاه دریردهیامصر عنا  ید تمام

Comrie, 1977 ) یر  سازی فارس های  ؛ز س   د مر؛تب موصول یموید ،در ؛د؛مد دها.ر؛ م
 ؛ر؛ئد خو؛ها شا:( Keenan & Comrie, 1977) کفنان و کامری مبنای دیاواه

 
 الف( ههته با نقش دستوری فاعل:

 4 ویةیم :فاع  -ینا موصول  فاع  *
تشیوی    ر؛  )ماعیول( آیایا ؛و  کید  [)فاعل(غفرتحایای: ع  : ؛ل (23مثال ماعول : -ینا موصول  فاع  *
 د؛ور ؛ست. ]کننا م 
 د؛ور ؛ست. ]کننا تشوی   م ر؛  )ماعول(آیاا ؛و کد [)فاعل(تحایای: مردیب( 
 ]هاید د؛د )مدمم (د ؛و؛سداد ی کد [)فاعل(غفرتحایای: ع  : ؛ل (24مثال مدمم :-ینا موصول  فاع  *

یاالتری  رتبیة   ]هاید د؛د )مدمم (ید ؛و مایر وروه کد [)فاعل( تحایای: د؛یشجویب(   ید کالس یفاما.
 کالس ر؛ ک ب کرده یود.

چیاپ شیاه    )؛ضیاق ( کدیایش  کد [)فاعل(غفرتحایای: ع  : ؛ل (25مثال ؛ضاف :-ینا موصول  فاع  *
یید یمایشیگاه    ] چاپ شیاه ییود   )؛ضاف (کدایش کد [)فاعل(تحایای: پ ریب( ید یمایشگاه رفت. ]یود

 کداب رفت.
 
 ههته با نقش دستوری مفعول: ب(
  8مثال  ماعول :-ینا موصول  ماعول *5مثال  فاع  :-ینا موصول  ماعول *
میا؛ل طیال یید    کید   [ر؛ )ماعیول(  غفرتحایای: می  ع ی   : ؛ل (26مثال :مدمم -ینا موصول  ماعول *
 شناس .م  ]رفت تع   و )مدم ( ؛و
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یقش دسدوری مدمم  حالد  یفنایف  د؛ردس هیر ویاه ه یدد همچیون      ،در یاایت .یایناشان م 
ی  صورت تنایا شیفوۀ   هر دو شفوه و در غفر ؛ ،مرجع یا خودش یقش مدمم  د؛شتعنصر ه 

 وفرد.اده قر؛ر م خال  مورد ؛سدا
 

 سازی فارسیسلهله مراتب موصولی .3. 3
تو؛یا مشاید یا همان یقش در ینا پایید و  م  ،کد ه دد در ینا پفرو د؛ردیقش   ،فارس  وویةدر

ه دة ساخت موصول  در یک جم ید ؛ز دو یقیش در ینیا     ید عبارت ،یا مدااوت ؛ز آن یاشا. 
سیازی  کد ؛جیازۀ موصیول   های  ؛ست جز  زیان ،ینایر؛ی  فارس  .پاید و پفرو یرخورد؛ر ؛ست

 & Keenan)کفنان و کامری  سازیس   د مر؛تب موصول  شاه دریردهیامصر عنا  ید تمام

Comrie, 1977 ) یر  سازی فارس های  ؛ز س   د مر؛تب موصول یموید ،در ؛د؛مد دها.ر؛ م
 ؛ر؛ئد خو؛ها شا:( Keenan & Comrie, 1977) کفنان و کامری مبنای دیاواه

 
 الف( ههته با نقش دستوری فاعل:

 4 ویةیم :فاع  -ینا موصول  فاع  *
تشیوی    ر؛  )ماعیول( آیایا ؛و  کید  [)فاعل(غفرتحایای: ع  : ؛ل (23مثال ماعول : -ینا موصول  فاع  *
 د؛ور ؛ست. ]کننا م 
 د؛ور ؛ست. ]کننا تشوی   م ر؛  )ماعول(آیاا ؛و کد [)فاعل(تحایای: مردیب( 
 ]هاید د؛د )مدمم (د ؛و؛سداد ی کد [)فاعل(غفرتحایای: ع  : ؛ل (24مثال مدمم :-ینا موصول  فاع  *

یاالتری  رتبیة   ]هاید د؛د )مدمم (ید ؛و مایر وروه کد [)فاعل( تحایای: د؛یشجویب(   ید کالس یفاما.
 کالس ر؛ ک ب کرده یود.

چیاپ شیاه    )؛ضیاق ( کدیایش  کد [)فاعل(غفرتحایای: ع  : ؛ل (25مثال ؛ضاف :-ینا موصول  فاع  *
یید یمایشیگاه    ] چاپ شیاه ییود   )؛ضاف (کدایش کد [)فاعل(تحایای: پ ریب( ید یمایشگاه رفت. ]یود

 کداب رفت.
 
 ههته با نقش دستوری مفعول: ب(
  8مثال  ماعول :-ینا موصول  ماعول *5مثال  فاع  :-ینا موصول  ماعول *
میا؛ل طیال یید    کید   [ر؛ )ماعیول(  غفرتحایای: می  ع ی   : ؛ل (26مثال :مدمم -ینا موصول  ماعول *
 شناس .م  ]رفت تع   و )مدم ( ؛و
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 شناس .م  ]تع   ورفت  )مدم ( ما؛ل طال ید ؛وکد  [ر؛ )ماعول( ؛یتحایای: م  دویاهب( 
 )؛ضیاف (  کدیایش کید   [ر؛ )ماعیول(  غفرتحاییای: می  ع ی    :؛ل (27مثال :؛ضاف -ینا موصول  ماعول *

 شناس .م  ]چاپ شا 
 شناس .م  ]شا  چاپ )؛ضاف ( کدایشکد  [ر؛ )ماعول( تحایای: م  ؛سدادیب( 
 

 ج( ههته با نقش دستوری متم :
 9مثال  ماعول :-ینا موصول  مدمم *6مثال  فاع  :-ینا موصول  مدمم *
یید   جیایزه کد  [)مدمم ( کدای  ر؛ ید دوسد  :غفرتحایای: ؛ل (28مثال :مدمم -ینا موصول  مدمم *
 هاید د؛دم. ]تع   ورفت  )مدم ( ؛و

 هاید د؛دم. ]تع   ورفت  )مدم ( ما؛ل طال ید ؛وکد  [)مدمم ( ؛یدویاهتحایای: م  کدای  ر؛ ید ب( 
 )؛ضاف ( کدایشکد  [)مدمم ( غفرتحایای: کدای  ر؛ ید ع  : ؛ل (29مثال :؛ضاف -ینا موصول  مدمم *

 قرض د؛دم. ]ر؛ و  کرده 
 رض د؛دم.ق ]ر؛ و  کرده یود  )؛ضاف ( کدایشکد  [)مدمم ( تحایای: کدای  ر؛ ید د؛یشجوی ب( 
 

 د( ههته با نقش دستوری اضافی:
 10مثال  ماعول :-اف ینا موصول  ؛ض*7مثال  فاع  :-ینا موصول  ؛ضاف *
کید   [ر؛ )؛ضیاف ( غفرتحاییای: دوسید  کدیاب ؛سیدادمان    : ؛ل (30مثال :مدمم -ینا موصول  ؛ضاف *

 و  کرد. ]تع   ورفدد یود)منم (  جایزۀ ویژۀ د؛یشگاه ید ؛و
تع ی  ورفدید   )مینم (   کید جیایزۀ وییژۀ د؛یشیگاه یید ؛و      [ر؛  )؛ضیاف ( سد  کداب ؛سدادیتحایای: دوب( 
 و  کرد.]یود
)؛ضاف (  ؛شکد پنجره [ر؛ )؛ضاف (غفرتحایای: المپ ؛تاق : ؛ل (31مثال :؛ضاف -ینا موصول  ؛ضاف *

 تعویض کردم.]؛ی ؛ستقاوه
 تعویض کردم.]؛ی ؛ستقاوه)؛ضاف (  ؛شکد پنجره [ر؛ )؛ضاف (تحایای: المپ ؛تاق ب( 

عنصر دیگری ر؛ یفز  ،در زیان فارس  عالوه یر فاعل، ماعول، مدم  و ؛ضافدیا ؛ی  وجود، 
ییر  یر؛ساس دسیدور سیند  یقیش دسیدوری قفیا جم ید ر؛        ،تو؛ن موصول  کرد. ؛ی  عنصرم 

 ؛یا:کد ینا موصول  پذیرفدد عااه د؛رد
 کنکور د؛دم.م   ]زلزلة ی  ؛تااق ؛فداد کد[غفرتحایای : آن سال  ؛ل ( .32
 م  کنکور د؛دم. ]کد زلزلة ی  ؛تااق ؛فداد[تحایای: سال   ب(      

 فرو رینت.سق  مغازۀ ما ]زلزلد شا کد[غفرتحایای : دیشب ؛ل (  .33
 سق  مغازۀ ما فرو رینت. ]کد زلزلد شا[تحایای: شب   ب(      
 یر؛ی تاریح مناسب ؛ست.  ]کد و کاری شاه ؛ست[تحایای : آیجا غفر ؛ل ( .34
 یر؛ی تاریح مناسب ؛ست. ]کد و کاری شاه ؛ست[تحایای: جای   ب(      

 
 شناخد  ساخت موصول  فارس  یر؛ساس معفارهای جاای های ردهویژو  :4جدول 

 فارسی معیارهای جهانی

گی
ویژ

 
ی فا

صول
مو

ت 
اخ

ی س
ها

سی
ر

 

 کاریردشناخد 
  یا یشایة صوری تحایای

  یاون یشایة صوری

 غفر تحایای
  یا یشایة صوری
  یاون یشایة صوری

 ساخداری

 یشایة موصول
 یمایان

  ثایت
شنص،  تأثفرتحت ) مدغففر

  (شمار و جایا؛ری ه دد

  پناان

 ه دد
  یاون ه دد

 د؛ره دد
  دروی  دده

  یفروی ه دد

 ینا پفرو

  روپفش مدصل
  روپس

-دروید
 شاه

  ؛سم مفان

  ؛سم پفش ؛سم 
  ؛سم پس

  سازیس   د مر؛تب موصول  

شفوۀ 
 سازی موصول 

 ضمفر؛یقای 

  فاع  
  ماعول 
  مدمم 
  ؛ضاف 

 خال 

  فاع  
  ماعول 
  مدمم 
  ؛ضاف 
  ساخت ضمفر موصول 

  وروه ؛سم  کامل
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 فرو رینت.سق  مغازۀ ما ]زلزلد شا کد[غفرتحایای : دیشب ؛ل (  .33
 سق  مغازۀ ما فرو رینت. ]کد زلزلد شا[تحایای: شب   ب(      
 یر؛ی تاریح مناسب ؛ست.  ]کد و کاری شاه ؛ست[تحایای : آیجا غفر ؛ل ( .34
 یر؛ی تاریح مناسب ؛ست. ]کد و کاری شاه ؛ست[تحایای: جای   ب(      

 
 شناخد  ساخت موصول  فارس  یر؛ساس معفارهای جاای های ردهویژو  :4جدول 

 فارسی معیارهای جهانی

گی
ویژ

 
ی فا

صول
مو

ت 
اخ

ی س
ها

سی
ر

 

 کاریردشناخد 
  یا یشایة صوری تحایای

  یاون یشایة صوری

 غفر تحایای
  یا یشایة صوری
  یاون یشایة صوری

 ساخداری

 یشایة موصول
 یمایان

  ثایت
شنص،  تأثفرتحت ) مدغففر

  (شمار و جایا؛ری ه دد

  پناان

 ه دد
  یاون ه دد

 د؛ره دد
  دروی  دده

  یفروی ه دد

 ینا پفرو

  روپفش مدصل
  روپس

-دروید
 شاه

  ؛سم مفان

  ؛سم پفش ؛سم 
  ؛سم پس

  سازیس   د مر؛تب موصول  

شفوۀ 
 سازی موصول 

 ضمفر؛یقای 

  فاع  
  ماعول 
  مدمم 
  ؛ضاف 

 خال 

  فاع  
  ماعول 
  مدمم 
  ؛ضاف 
  ساخت ضمفر موصول 

  وروه ؛سم  کامل
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 ایترتیب سازهو موصولی  ساخت. 4 
. سییت؛ ؛ییررسیی  مقولییة ترتفییب سییازه ،شناسیی  زیییانرده هییایحیی تییری  مبمایی یکیی  ؛ز 
  شناسیای ح  پرد؛ختس پیس ؛ز وی رده ها ید ؛ی  مبیار یا معرف  جاای ین دف   ،یرگ وری 

و  (Dryer, 1992) ، در؛ییر (Vennman,1974) ، ویمیان (Lehman, 1973) همچیون لمیان  
ر؛ میورد مطالعید قیر؛ر     هیا ترتفیب سیازه   مقولیة  ،یا ؛ر؛ئة یوریات  (Hawkins, 2004) هاوکفنز
یکی  ؛ز وجیوه مشیدرا مطالعیات      ،های ساخد  و یقش  سیاخت موصیول   یا. ویژو ؛د؛ده
یید یررسی    در ؛یی  ینیش    ،. ؛ز ؛یی  رو ؛سیت ها  د؛ی جمترتفب سازه شناسان یر؛ی تعفف رده

 . پرد؛زی س  م ول  در تعفف  ردۀ زیای  فاررفدار ساخت موص
 

 ای زبان فارسیترتیب سازه. 1. 4
 کریمیی  .آیییاد شییمار میی یییآفییری  زیییای  مشییکل ،شناسییانرده یفشییدرینییای فارسیی  در رده

(Karimi, 2005, P. 15)  شیبفد یید    ،تای   پایای  یودن و وجود ضمفرِ حف  ه ددفارس  ر؛ ؛ز
ییرخالس  در حال  کد  .؛ست SOVها د؛یا کد ترتفب و؛ژوای  آنهای شرق آسفای  م زیان
 و؛ی، ژ؛پن  و چفن  یناهای موصول  فارس  حالت ه دد آغازی د؛رییا  کره مایناهای  زیان

یفز ؛شیاره   (Taghvaeipur, 2005, P. 10) پورتقو؛ی کنا. عمل م   SVOهای شبفد ید زیان
غازی د؛رد کد مطای  یا ویژو  آ تعا؛دی سازۀ ه دد ،یودنپایای فعل یا وجودِکنا فارس  م 
؛ی ترتفیب سیازه   پفویا یادر  تو؛ف  جامع شناسان ید  ، زیانید یفای. پایای  ؛ی  زیان یف تفعل

سد دیاواه ک   در میورد ترتفیب   ( Sharifi, 2004, p. 176) شریا  ا.؛یدست یفافددفارس  
 مرعشی   یید وسیف ة  کید   ین یت یر؛سیاس دییاواه   س ؛سیت  ورفدید در یویر  ر؛ ؛ی فارسی   سازه
(Marashi, 1970 )فارس  زیای   ،شاه یفانSVO دیاواه  یر مبنایِ، ؛ستدر یور ورفدد شاه

دو یییوب ( Darzi, 1996) و درزی (Karimi, 1989) کریمیی  پژوهشییگر؛ی  ماینییا  ،دوم
 سیاف    ماینیا شناسیای   زییان  ؛ز یویر  .؛ییا ر؛ یر؛ی فارس  در یور ورفدید SVO و SOVتفبتر
(Soheili, 1976) حییاجد ، (Hajati, 1977)دیفرمقییام ، (Dabirmoghadam, 1982)، 

 ,Karimi) و کریمیی ( Mahmoud'of, 1986) محمییود؛س، (Frommer, 1981) فرومییر

 در پفویا ییا سیفر  ؛ست.  SOV،ری زیان فارس خب هایددر جم  ،هاسازه غالبِ ترتفبِ (1989
فارس  یاسدان  یوی ام ( Natele Khanlari, 1995, 446) یاتل خای رییفز  فارس ، تارین 
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وی  ،؛سیت. ییا ؛یی  وجیود    آز؛د ییوده  سیازه ید و؛سطة یوام تصریا  قارتمنا، د؛ر؛ی ترتفیب  
 د؛یا. م SOV ر؛؛ی سازه ترتفب غالب صورت
 

 ای فارسیای ساخت موصولی در تعیین ترتیب سازههنقش ویژگی. 2. 4
مرجیع ییا   ر؛یطة ییف  ؛سی  هی     ،(Greenberg, 1963)یرگ وری  24جاای  شمارۀ ؛ساس  یر

توجید ؛سیت.   ؛ی قاییل  ه دد و فعلِ ینا موصول  یر؛ی تعفف  ردۀ زیای  ؛ز لحاظ ترتفیب سیازه  
تو؛ییا در تعفیف    موصیول  می   ی یبت یید ینیا     ،ه دد زیان یفان کرد جایگاهِ 30وی یا یررس  
 یاشا: مؤثرها ؛ی غالب و یوب حروس ؛ضافة زیانترتفب سازه

 

 ؛ی و یوب حروس ؛ضافدر؛یطة جایگاه ینا موصول  و ه دد یا ترتفب سازه: 5جدول 

 حروس ؛ضافد ؛یترتفب سازه 
SOV SVO VSO Pre Po 

 7 0 1 1 7 ینا موصول  قبل ؛ز ؛س 
 4 16 6 12 2 ینا موصول  پس ؛ز ؛س 

 2 0 0 1 1 هر دو ساخدار
 

خیود ر؛ یید ؛یی      24یر پایة شو؛ها یاال جایای  شیمارۀ    (Greenberg, 1963) یرگوری 
چد ید عنو؛ن ساخت ؛ص   و چد ید عنیو؛ن   -؛ور ینا موصول  در زیای  »کنا: ترتفب یفان م 

؛ضافد خو؛ها د؛شیت ییا در   واه آن زیان یا پسقبل ؛ز ؛س  قر؛ر وفرد، آن -ساخت جایگزی 
 ,Lehman) لمیان پیس ؛ز وی،  . «وفرد یا هر دو حالیت ؛س  قر؛ر م  آن زیان صات پفش ؛ز

1973, P. 52) ینیا موصیول  در   -؛لگوی ؛سی  کنا م  یفان ،1؛صل چفنش یوریة یر؛ساس یفز
یر سیا  اینیا شود. یر؛ی  ؛ساس، ینا موصیول  هم ماعول تعفف  م -ها مطای  یا ؛لگوی فعلزیان

وفیرد و  در سمت ر؛ست ؛س  )ه یدد( قیر؛ر می     ،VOماعول -های فعلو؛ی دة ؛سم  در زیان
 ,Whaley) وی ی  یقل شیاه در  ) آیادر سمت چپ ؛س  م  ،OVفعل -های ماعولدر زیان

1997, P.86 .)ویمان (Venneman, 1974, P. 346)   2پیذیر عمیل -ویر یفز در یوریة عمیل، 
ویر و  ینا موصیول  عمیل   ،یور قر؛ر د؛د.  یر؛ساس ؛ی  یوریدرو؛یط ؛س  و ینا موصول  ر؛ ما

                                                                                                                                        
1 principle of placement 
2 operator-operand theory 
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 زیجفییرۀ طبفعیی  در یوریییة ویمییان شییویا. یییا توجیید ییید ؛صییلِپییذیر مح ییوب میی ؛سیی  عمییل
(Vennman,1974)، ر د؛ریا کید  پذیعمل-ور؛ز عملها تمایل ید ترتفب خاص  زیان  تمام
کنیا کید   یفن  کرد. وی ؛شاره می  تو؛ن ؛ی  ترتفب ر؛ یا توجد ید ترتفب فعل و ماعول پفشم 

هیای  آییا و در زییان  )؛سی ( می    پذیرور )ینا موصول ( پفش ؛ز عملعمل OVهای در زیان
VO ،در؛یر یاورید  .شودیرعکس م  ؛ی  وضعفت (Dryer,1992,P. 89)    یفز ؛ورچید صیات

کنیا و  می  ؛لگو یا ماعول عمیل  ؛ما ینا موصول  ه  ،و ینا موصول  هر دو و؛ی دة ؛س  ه دنا
یف یت. وی در   وویید ؛یی  صیات  در میورد  در حیال  کید    .وفرددر یک سمت فعل قر؛ر م 

کید  د؛ییا  ا موصیول  ر؛ در ؛یی  یکدید می     خود عامل تمایز صات و ینی  1یوریة سوی ؛یشعاب
. ه یدنا یناهای موصول  د؛ر؛ی سیاخت وروهی     ؛ماصات د؛ر؛ی ساخت غفروروه  ؛ست 

هییای غفروروهیی  ر؛ مقییوالت  سییاختیشییعای  و هییای وروهیی  ر؛ مقییوالت ؛ وی سییاخت
هیا تماییل د؛رییا همیو؛ره مقیوالت      کنا کد زییان یفن  م وفرد و پفش؛یشعای  در یور م غفر

هیای  زییان  ،؛یی  ؛سیاس   ؛یشعای  ر؛ پس ؛ز مقوالت غفر؛یشعای  قر؛ر دهنا و ییا ییرعکس. ییر   
هیای  دهنا و زیانی  قر؛ر م غفر؛یشعا های د؛یشعای  ر؛ پس ؛ز مقول هایلدمقو ،ر؛ست ؛یشعای 

زیان ؛یگ ف   ید ؛ی  دلفل کد ینا موصول  ر؛ پس ؛ز ؛سی    یر؛ی یمویدچپ ؛یشعای  یرعکسس 
در پژوهش   (Dryer, 2005, P. 340) در؛یر شود.ر؛ست ؛یشعای  مح وب م  ،دهاقر؛ر م 

ه ؛شیار  VOهیای  زییان  ؛سیم  در ؛کثیر  دیگر در ؛ی  زمفند یید وجیود سیاخت موصیول  پیس     
خیورد  ؛سم  یرمی  زیان یا ساخت موصول  پفش 5ید  فقطهای خود در یررس کناس وی  م 

هیر دو   ،م اوی ی بداً ید طور OVهای . در مقایل، زیان2ه دناVO؛ی کد د؛ر؛ی ترتفب سازه
پاییای  ییا   زییای  فعیل   ،ژ؛پنی   یر؛ی یموید،؛سم  ر؛ د؛ریا. ؛سم  و پسساخت موصول  پفش
؛سیم   پاییای  ییا سیاخت موصیول  پیس     ؛سیم  و فارسی  زییای  فعیل    ساخت موصول  پفش

 چاییار حالییتکیید ؛ز یییف   یییر ؛ییی  یییاور ؛سیت  (همییان) ؛ییر شییویا. ینییایر؛ی  درمح یوب میی  
«OV&NRel» ،«VO&RelN» ،«VO&NRel » و«OV&RelN» یعنی  چایارم  حالیت   فقط 

OV&RelN هاوکفنز .یادر ؛ست (Hawkins, 2014, P.207) یردر؛ در تبفف  یدایج (Dryer, 

                                                                                                                                        
1 branching direction theory 

هیای چفنی ، زییان ییای ؛ز خیایو؛دۀ زییای  سیفنوتفبدفان و زییان         سد زییان ماییا؛ری ، هاکیا و کیایدویس ؛ز خیایو؛دۀ زییان       2
 وفریا.فورموسان در ؛ی  دسدد قر؛ر م 

2005, P. 342) ر؛ در ر؛یطید ییا تیو؛ل      2و ؛فز؛یش پرد؛زش ییرخط  1هادو ؛صل کاسد  حوزه
وی، ؛صیول پرد؛زشی  ع یت غالیب ییودن سیاخت        یر مبنای دیاواه ؛ست.ها یفان کردهسازه

؛سیم  و  هیای پیفش  م یاوی سیاخت   ی یبداً و توزییع   VOهیای  ؛سیم  در زییان  موصول  پس
؛یگ ف   هر دو ؛صیل   ایناهم VOهای  زیان ؛ی  ؛ساس، . یر؛ست OVهای ؛سم  در زیان پس

 ,Dryer) زییای  کید در؛ییر    5فوق ر؛ رعایت کرده و در یدفجد در ؛کثیر میو؛رد )یید ؛سیدثنای     

 OVهیای  زییان  س در حیال  کید  ؛ییا ؛سیم  معرف  کرد( د؛ر؛ی ساخت موصول  پیس  (2005
 -هیا و ید فر؛خور سایر ویژوی   –فجد یدو در  کننارعایت م  ر؛ همو؛ره یک  ؛ز ؛ی  دو ؛صل

 ,Rasekhmahand) پذیرییا ؛سیم  ر؛ می   ش؛سیم  ییا پیف   یک  ؛ز دو ساخت موصول  پس

2014, p. 550)هاوکفنز پایة دیاواه . یر (Hawkins, 2014, P. 208)  یا ت اف  دو ؛صل فوق
 یفن  کرد.ن چاار حالت زیر ر؛ پفشتو؛م  OVو  VOو دو تو؛ل  

 
 (2004؛ی یر؛ساس دو ؛صل هاوکفنز )ر؛یطة ساخت موصول  یا ترتفب سازه :6جدول

 ؛فز؛یش پرد؛زش یرخط هاکاسد  حوزه ردۀ زیای 
VO  وRelN موردی یافت یشا - - 

VO  وNRel   ماینا ؛یگ ف   
OV  وRelN  ماینا ژ؛پن  - 
OV  وNRel  ماینا فارس -  

 
در میورد سیاخت موصیول  یید      شناسیان ردهی ت ویح  هایور ورفد  جاای یا در ؛کنون 
یر؛سیاس   پرد؛زی .؛ی ؛ی  زیان م تاثفر ساخت موصول  فارس  در تعفف  ترتفب سازه یررس 
هیای  کید سیاخت موصیول  و حیروس      زییان  یفشیدر ( Greenberg,1963)یرگ وری یدایج 

میورد(   30وب میورد ؛ز مجمی   12) SVOد؛ر؛ی ساخت موصیول    ،؛ضافد مشاید فارس  د؛ریا
 ,Lehman)لمان یر؛ساس ؛صل چفنش یررس  ساخت موصول  فارس  . عالوه یر ؛ی ، ه دنا

در ؛ی   دها کد فارس یشان م یفز  (Vennman,1974)ویمان  ؛صل زیجفرۀ طبفع  و (1973
 ,Dryer)پیژوهش در؛ییر    هیای یافدید  ،در مقاییل . ردد؛ SVO هایزیان مورد رفداری مشاید یا

                                                                                                                                        
1 minimize domains 
2 maximize online processing 
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2005, P. 342) ر؛ در ر؛یطید ییا تیو؛ل      2و ؛فز؛یش پرد؛زش ییرخط  1هادو ؛صل کاسد  حوزه
وی، ؛صیول پرد؛زشی  ع یت غالیب ییودن سیاخت        یر مبنای دیاواه ؛ست.ها یفان کردهسازه

؛سیم  و  هیای پیفش  م یاوی سیاخت   ی یبداً و توزییع   VOهیای  ؛سیم  در زییان  موصول  پس
؛یگ ف   هر دو ؛صیل   ایناهم VOهای  زیان ؛ی  ؛ساس، . یر؛ست OVهای ؛سم  در زیان پس

 ,Dryer) زییای  کید در؛ییر    5فوق ر؛ رعایت کرده و در یدفجد در ؛کثیر میو؛رد )یید ؛سیدثنای     

 OVهیای  زییان  س در حیال  کید  ؛ییا ؛سیم  معرف  کرد( د؛ر؛ی ساخت موصول  پیس  (2005
 -هیا و ید فر؛خور سایر ویژوی   –فجد یدو در  کننارعایت م  ر؛ همو؛ره یک  ؛ز ؛ی  دو ؛صل

 ,Rasekhmahand) پذیرییا ؛سیم  ر؛ می   ش؛سیم  ییا پیف   یک  ؛ز دو ساخت موصول  پس

2014, p. 550)هاوکفنز پایة دیاواه . یر (Hawkins, 2014, P. 208)  یا ت اف  دو ؛صل فوق
 یفن  کرد.ن چاار حالت زیر ر؛ پفشتو؛م  OVو  VOو دو تو؛ل  

 
 (2004؛ی یر؛ساس دو ؛صل هاوکفنز )ر؛یطة ساخت موصول  یا ترتفب سازه :6جدول

 ؛فز؛یش پرد؛زش یرخط هاکاسد  حوزه ردۀ زیای 
VO  وRelN موردی یافت یشا - - 

VO  وNRel   ماینا ؛یگ ف   
OV  وRelN  ماینا ژ؛پن  - 
OV  وNRel  ماینا فارس -  

 
در میورد سیاخت موصیول  یید      شناسیان ردهی ت ویح  هایور ورفد  جاای یا در ؛کنون 
یر؛سیاس   پرد؛زی .؛ی ؛ی  زیان م تاثفر ساخت موصول  فارس  در تعفف  ترتفب سازه یررس 
هیای  کید سیاخت موصیول  و حیروس      زییان  یفشیدر ( Greenberg,1963)یرگ وری یدایج 

میورد(   30وب میورد ؛ز مجمی   12) SVOد؛ر؛ی ساخت موصیول    ،؛ضافد مشاید فارس  د؛ریا
 ,Lehman)لمان یر؛ساس ؛صل چفنش یررس  ساخت موصول  فارس  . عالوه یر ؛ی ، ه دنا

در ؛ی   دها کد فارس یشان م یفز  (Vennman,1974)ویمان  ؛صل زیجفرۀ طبفع  و (1973
 ,Dryer)پیژوهش در؛ییر    هیای یافدید  ،در مقاییل . ردد؛ SVO هایزیان مورد رفداری مشاید یا

                                                                                                                                        
1 minimize domains 
2 maximize online processing 
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2005, P. 342)  ؛ی سیازه ؛مکان در یور ویرفد  هیر دو ترتفیب    یا ساخت موصول  در ر؛یطد
SOV  وSVO کنافر؛ه  م فارس   ر؛ یر؛ی (م  کری یر مبنای دیاواه(Karimi, 1989) و )
ل پرد؛زشیی  هییاوکفنر وطبیی  ؛صیی سییاخت موصییول  فارسیی . تبفییف  (Darzi, 1996درزی )

(Hawkins, 2004 )   پیفش ییا   فارسی  در  سیاخت ؛یی   وی رفدیار یحی  یفز یشان ؛ز همنیو؛ی-
 وی د؛رد.های جاای   یفن 

هیای سیاخت موصیول     دهیا ییا در یویر ویرفد  ویژوی      یشیان می    هاج ؛ی  پژوهشیدای
در  پاییای  هیای فعیل  زییان  تیر ؛سیت.  شیبفد SVO  هیای  فارس ، رفدار یحوی ؛ی  زیان ید زییان 

س یدیایج ؛یی    ه یدنا ؛سیم    سسیاخت موصیول  پی   د؛ر؛ی  تنایا  شناسانهای ؛کثر ردهپژوهش
 فقیط هیای موجیود   های  ؛ست کد ؛ز مفیان جایای   زیان  پژوهش یفز یشان د؛د فارس  یفز جز

تو؛ن یرمبنای یدایج ؛ی  ینش در یر؛ی  ؛ساس، م  وزینا.؛سم  ر؛ یرم ت موصول  پسساخ
د یی  هیای منحصیر  های ساخت موصول  فارس  در کنار یرخ  دیگر ؛ز ویژوی  مورد ویژو 

 یفیا کیرد.  ر؛ تأ VOهیای  ید سمت زیان OVهای رد  فارس  حرکت ؛ی  زیان ؛ز سمت زیانف
همچیون  شناسیان  یرخی  ؛ز زییان   دییاواه تایفاکننیاۀ   ،ینایر؛ی ، یدایج ؛ی  ینش ؛ز پیژوهش 

 ,Dabirmoghadam) دیفرمقام ،(Moeinzade, 2005) ز؛ده، معف (Marashi, 1970) مرعش 

 فارسی   یامدقیارن  سیاخت  مبنی  ییر وجیود   ( Rasekhmahand, 2014)مانا و ر؛سخ( 2013
قیر؛ر   OVو یا  VOهای طعفت آن ر؛ در یک  ؛ز دو وروه زیانتو؛ن یا قیم  در یدفجد ؛ست و
 ؛زآن  تغففیر ردۀ ؛حدمیال    شناسان یر؛ی توجفد ؛ی  یاسیازواری فارسی   س ؛کثریت ؛ی  زیاند؛د

 .؛یااد د؛ی ددر؛ زی VOید  OV ؛لگوی
 

 گیریهنتیج .5
سیاخت موصیول     د؛ر؛ی فارسی   ،دهیا یشیان می   هیاس ؛ول   پفویا ییا پژوهش در  هاییافدد
یی  دو در فارسی  یک یان یف یتس     . یا ؛ی  حال، ی اما کیاریرد ؛ ؛سته دد  یاونِ د؛ر وه دد
ییاالتری ی یبت یید     فر؛و؛یی  فارسی   د؛ر موصیول  ه یدد   سیاخت  ،های دیفازیاناینا یفشدر مه

 ووییة درویی   یفرویی  و ه یدد  ه یدد  عامیل فارس  ؛ز مفان دو  ،عالوه یر ؛ی د. ه دد د؛رنیاو
-ه دة ساخت موصول  فارس  همفشد خارج ؛ز ینا قر؛ر می  زیر؛  .کنار؛ ؛یدناب م  ین ت

؛ساس جایگاه ه یدد و ر؛یطید ینیا     شود. یرور درون ینا ؛ص   دروید م وفرد و ینا توصف 

؛سیم  و  رو، پیفش رو، مفیان رو، پیس موصول  پفشور و ینا ؛ص   پنج یوب ساخت  فتوص
پیس ؛ز ؛سی ،   فارس   وری توصف یناهاظاهر شان ید یا توجد شود کد ؛سم  ؛یجاد م پس

)ویژوی  ییارز ؛کثیر     ؛سیم  حالت پس فقط؛ز مفان پنج جاای  ممک  در ؛ی  ر؛یطد ؛ی  زیان 
شفوۀ جاای  خال ، ضمفر چاار  ،شناخد های رده؛ساس جاای  یرر؛ د؛رد.  (SVOهای زیان

 وجیود د؛رد کید   سیازی ؛یقای ، ساخت ضمفر موصول  و وروه ؛سم  کامل ییر؛ی موصیول   
. در کنیا یید صیورت مدایاوت ؛سیدااده می       خال  و ضمفر ؛یقای زیان فارس  تناا ؛ز دو شفوۀ 

یر؛ی یناهای موصول  یا ه دد یا یقش فیاع  ، ماعیول  و مدممی  میورد      حال  کد شفوۀ خأل
؛ی کیاریرد د؛رد کید   اهای موصول د، شفوۀ ضمفر ؛یقای  یر؛ی ساخت ینوفراده قر؛ر م ؛سدا

 یاشا.ها ماعول ، مدمم  و ؛ضاف  یقش ه دة آن
 ییرگ ایج ویری  فارسی  یرمبنیای یدی   یشان د؛د  پژوهش در مورد هاس دوم یفز هاییافدد

(Greenberg,1963)،  لمیان (Lehman, 1973) ویمیان  و (Vennman,1974 )ر؛یطید ییا   ر د
 یررسی  د؛رد. ؛یی  در حیال  ؛سیت کید       SVOهیای  رفداری شیبفد یید زییان    ساخت موصول 

دهیا کید سیاخت    یشیان می    (Dryer, 2005) در؛ییر  یر؛ساس یدایجساخت موصول  فارس  
 ینیایر؛ی   .کنیا عمل م  SOVهای  زیان شبفده  و SVO  هایزیان شبفدفارس  ه  موصول  
زییان فارسی  ؛ز لحیاظ     ؛یی  ؛دعاسیت کید    ی ییر ؛ی  پژوهش تایفیا  هاییافددرسا ید یور م 
 ییرخالس کید   چیر؛  ،شیود شناخد  زیای  ؛سدثنا  مح وب م ؛ی در مطالعات ردهترتفب سازه

پایای  یودن ؛ی  زیان، رفدار یحوی ساخت موصول  فارس  در ؛یی   یاور عموم  مبن  یر فعل
 کنا.عمل م  SVOهای پژوهش یشان د؛د کد فارس  مشاید یا زیان

 
 منابعفهرست 

یررس  جایجای  ینیا موصیول  در زییان    (. »1396آزموده، ح ف ، محما عموز؛ده و و؛ل  رضای  )
 . 85-59. صص 24. شمارۀ 9. دورۀ پژوه زیان«. فارس  ؛مروز یر؛ساس دسدور کالم

ارسی  و  هیای ف  یررس  یناهای موصول  تحایای و غفرتحاییای در زییان  (. »1395یار؛م ، کاوه )
 .32-19 . صص2. شمارۀ 7دورۀ ج دارهای زیای . «. آلمای 

ی یوریة یقش انمب یر  فارس زیان  لوصوم انی ساخت  یررس(. »1393یف ، فریاه و هما ؛سای )ح 
 .41-21. صص 2، شمارۀ زیای  های پژوهش«. و ؛رجاب
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؛سیم  و  رو، پیفش رو، مفیان رو، پیس موصول  پفشور و ینا ؛ص   پنج یوب ساخت  فتوص
پیس ؛ز ؛سی ،   فارس   وری توصف یناهاظاهر شان ید یا توجد شود کد ؛سم  ؛یجاد م پس

)ویژوی  ییارز ؛کثیر     ؛سیم  حالت پس فقط؛ز مفان پنج جاای  ممک  در ؛ی  ر؛یطد ؛ی  زیان 
شفوۀ جاای  خال ، ضمفر چاار  ،شناخد های رده؛ساس جاای  یرر؛ د؛رد.  (SVOهای زیان

 وجیود د؛رد کید   سیازی ؛یقای ، ساخت ضمفر موصول  و وروه ؛سم  کامل ییر؛ی موصیول   
. در کنیا یید صیورت مدایاوت ؛سیدااده می       خال  و ضمفر ؛یقای زیان فارس  تناا ؛ز دو شفوۀ 

یر؛ی یناهای موصول  یا ه دد یا یقش فیاع  ، ماعیول  و مدممی  میورد      حال  کد شفوۀ خأل
؛ی کیاریرد د؛رد کید   اهای موصول د، شفوۀ ضمفر ؛یقای  یر؛ی ساخت ینوفراده قر؛ر م ؛سدا

 یاشا.ها ماعول ، مدمم  و ؛ضاف  یقش ه دة آن
 ییرگ ایج ویری  فارسی  یرمبنیای یدی   یشان د؛د  پژوهش در مورد هاس دوم یفز هاییافدد

(Greenberg,1963)،  لمیان (Lehman, 1973) ویمیان  و (Vennman,1974 )ر؛یطید ییا   ر د
 یررسی  د؛رد. ؛یی  در حیال  ؛سیت کید       SVOهیای  رفداری شیبفد یید زییان    ساخت موصول 

دهیا کید سیاخت    یشیان می    (Dryer, 2005) در؛ییر  یر؛ساس یدایجساخت موصول  فارس  
 ینیایر؛ی   .کنیا عمل م  SOVهای  زیان شبفده  و SVO  هایزیان شبفدفارس  ه  موصول  
زییان فارسی  ؛ز لحیاظ     ؛یی  ؛دعاسیت کید    ی ییر ؛ی  پژوهش تایفیا  هاییافددرسا ید یور م 
 ییرخالس کید   چیر؛  ،شیود شناخد  زیای  ؛سدثنا  مح وب م ؛ی در مطالعات ردهترتفب سازه

پایای  یودن ؛ی  زیان، رفدار یحوی ساخت موصول  فارس  در ؛یی   یاور عموم  مبن  یر فعل
 کنا.عمل م  SVOهای پژوهش یشان د؛د کد فارس  مشاید یا زیان

 
 منابعفهرست 

یررس  جایجای  ینیا موصیول  در زییان    (. »1396آزموده، ح ف ، محما عموز؛ده و و؛ل  رضای  )
 . 85-59. صص 24. شمارۀ 9. دورۀ پژوه زیان«. فارس  ؛مروز یر؛ساس دسدور کالم

ارسی  و  هیای ف  یررس  یناهای موصول  تحایای و غفرتحاییای در زییان  (. »1395یار؛م ، کاوه )
 .32-19 . صص2. شمارۀ 7دورۀ ج دارهای زیای . «. آلمای 

ی یوریة یقش انمب یر  فارس زیان  لوصوم انی ساخت  یررس(. »1393یف ، فریاه و هما ؛سای )ح 
 .41-21. صص 2، شمارۀ زیای  های پژوهش«. و ؛رجاب
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یامة کارشناس  ؛رشیا.  . پایانهای موصول  فارس یکات  در مورد ساخت(. 1373خرمای ، ع فرضا )
 د؛یشگاه عالمد طباطبای  تار؛ن.

 تار؛ن: سمت. .2. ج ؛یر؛ی  هایزیان شناس رده (.1392) محما دیفرمقام،
 مجموعید «. فارسی   زییان  در موصیول   ینیا  و ه یدد  یامدقیارن  تیو؛ل  (. »1393مانا، محما )ر؛سخ

دیفرمقیام.   محمیا  شیش کو یید  طباطبای ، عالمد د؛یشگاه شناس  زیان یا  همایش مقاالت
 .552-545 ،طباطبای  عالمد د؛یشگاه ؛یدشار؛ت تار؛ن:

 (. »تبفف 1391مانا، محما، مجدب  ع فز؛ده صیحر؛ی ، ر؛ح ید ؛ییزدی فیرد و میری  قفاسیویا )      ر؛سخ
. شیمارۀ ؛ول.  شناسی  هیای زییان  مج د پیژوهش س «. رفا نیاز در موصول  ینا وجخر یقش 
 .40-21. صص 6دورۀ 
-رده مالحویات  یر؛سیاس  معاصیر   فارسی  زییان  در هیا و؛ژه شیی ر؛آ  یررس(. 1383) شریا ، شاال
 رسالة دکدری. د؛یشگاه فردوس  مشاا..  شناخد

 . یقش ساخدار ؛طالعات  در خروج یناهای موصول  در زیان فارس (. 1387؛السالم ، ؛فدنار )شفخ
 د؛یشگاه کردسدان. .یامد کارشناس  ؛رشاپایان

مجموعید مقیاالت    «.های یناهای موصول  زیان فارس یرخ  ؛ز ویژو (. »1373صاوی،کوروش )
یید کوشیش ع ی  مفرعمیادی. تایر؛ن:       شناسی  یویری و کیاریردی،     دومف  کنایر؛یس زییان  

 .197-181د؛یشگاه عالمد طباطبای ، 

 .هرمس تار؛ن: ؛یدشار؛ت .شناس نزیا در وادارهای (. 1380کوروش ) صاوی،
- فیاع   و  فیاع  - فیاع    موصیول  یینیاها  یرفکیارو  یید (. »1394ز؛ده )خالق ع فز؛ده، ع   و شر؛ره 

 شپییژوه«. رفددفشییپ  و   ایفییم سییطح  زیییانِ عرییی آمییوز؛ن   فارسیی  دارشیییو   ییدیمقا  : ماعییول
 .78-59. شمارۀ ؛ول. صص 4. سال  زیایان   فارس رفغ ید  فارس زیان آموزش ةیام 
 .کداب ؛حفا  . تار؛ن:فارس  زیان ساخت(. 1386) خ رو ز؛ده،غالمع  
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