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  ای یابقائ ریضم: یفیتوص یموصول بند درون عناصر
 یته عملگر

 *یمحمود سولماز

 ایران، تهران، یطباطبائ عالمه دانشگاه یزبانشناس رشته یدکتر

 (77/98/9815: پذیرص ؛ تاریخ89/81/9812: تاریخ دریافت)

 چکیده

به طوری کـه بنـد موصـولی همیشـه بعـد از       ،برونی است در زبان فارسی بند موصولی هسته

مرجع یا برابـر بـا هسـتة    بند موصولی خود شامل گروه اسمی هم. گیرداسمی قرار می هستة 

پـژوهش   یندر ا. جان و انتزاعی باشدتواند جاندار یا بیاسمی موصولی می هستة . اسمی است

اسـمی   های زبان فارسی نشان دهیم بند موصولی به هستة  سعی بر آن است تا به کمک داده

اسـمی در درون بنـد     کپـی از هسـتة  /جای داشتن عملگر، یک بازنمـایی  شود و به افزوده می

بـودن  یابد و گـاهی بـه دلیـل بازیـافتنی    وجود دارد که در جایگاه موضوع در پایه اشتقاخ می

  هستة ،بنابراین. اسمی بیرونی بازیافتنی است یعنی محتوایش از طریق هستة  ،شودحذ  می

اسـمی در   بـین هسـتة   . حرکتـی نیسـتند   ةاسمی و بازنمایی آن درون بند بخشـی از زنجیـر  

 ضـمیر در بنـد موصـولی ارتبـاط وجـود دارد و آنهـا بـا هـم          /تهـی  ةساخت موصولی و مقول

در ( مقولـه، شـخ ، شـمار، حالـت    )اسـمی   بوط به هستة های مریعنی مشخصه ،اندنمایههم

 .اردضمیر وجود د /هستة تهی

 .یفیتوص یموصول بند بست، واژه ،یته عملگر خالء، ،یابقائ ریضم :ها کلیدواژه

  

                                                           
*
 E-mail: solmaz.mahmoodi@grv.atauni.edu.tr 
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 مقدمه. 9

حر  تعریف اختیـاری در جایگـاه هسـتة گـروه     در ساخت موصولی فارسی گاهی 

 .اسمی قرار بگیرد کل هستة  تواند جای شود که میحر  تعریف واقع می

 .تقدیری جز مرگ ندارد ،تواند عشق بورزدآن که نمی( 9)

بند موصولی وجود دارد که بازنمایی  ةمرجع با هست در زبان فارسی ضمیری هم

بست در این ضمیر ابقائی به دو صورت آزاد و واژه. هستة اسمی در درون بند است

واژی و واژگانی با سـایر ضـمایر   رر ساختضمیر ابقائی از ن. شودجمالت ظاهر می

. یعنی هیچ مشخصة نحوی متمایزی از دیگر ضمایر معمـولی نـدارد   ،یکسان است

در این پژوهش به نحوة ارجاع به هستة اسمی بند موصولی در درون بند موصولی 

 .شود پرداخته می

 مطالعات پیشینة .2

( 409-407 :1994) 9به تبعیـت از هگمـن   (997ـ998: 9818) زاهدی و همکاران

 ،ند تا نشان دهنـد در سـاخت موصـولی زبـان فارسـی هماننـد انگلیسـی       اهکوشید

نما وجود دارد کـه طبـق نرـر هگمـن در     گر گروه متممتهی در مشخ  یعملگر

ضـمیر ابقـائی را مقیـد     نمـا، گر گروه متممبودن آن در مشخ ساختیـ صورت ژ

. کنـد ردّ را مقید می نما،وه متممگر گرکند و در صورت حرکت آن به مشخ می

 مطـرح  ( 7)آنها در جهت اثبات وجود عملگر در بندهای موصـولی فارسـی مثـام    

 .کنندمی

                                                           
1
. Haegeman  
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(7 )] NP   داسـتانی را] CP1   کـه] IP    کنـد رضـا ادعـا مـی]CP2] IP  خـودص e   نوشـته

 .[88] ]]]]است

تهی پر  ةمقول باید با( 7)تتا، جایگاه تهی در مثام  ةآنها معتقدند به دلیل نرری

ـ اما از آنجایی که این جایگاه تحت حاکمیت واقع می ،شود  PROتهـی،   ةشود مقول

ـ  ،نخواهد بود و از آنجایی که این جایگاه دارای حالت اسـت  ردّ گـروه   تهـی  ةمقول

تهی هیچ اطالعـات   ةو چون این مقول زیرا ردّ فاقد حالت است ،واهد بوداسمی نخ

زاهـدی و  . هـم نیسـت   pro ،دهـد س ارائه نمـی نحوی از نوع شخ  و شمار و جن

ای است کهـردّ/واژهتهی، ردّ پرسش ةاین مقول که گیرندنتیجه می ،سپسهمکاران 

بـا ردّ در   کنـد و که مرجع آن عملگر غیرآشکار است که نقش موصوم را بازی می

 ةدادن شـباهت عملگـر تهـی بـا سـاز      آنها بـرای نشـان  . داخل بند در ارتباط است

گـروه اسـمی مرکـب و اصـل     )هـای حرکـت   واژه، در پیروی از محـدودیت پرسش

آورنـد کـه بـه دلیـل نقـض      مـی ( 26:9832)را از دبیرمقدم ( 8)مثام ( همجواری

بودن ییدی بر مرتبطةو آن را ت گروه اسمی مرکب نادستوری شده استمحدودیت 

 ةهای موجـود بـرای حرکـت و مشـابهت عملگـر بـا سـاز       عملگر تهی با محدودیت

 .دانندواژه میپرسش

(8)*  
NP]مــردی] OPi CP1کــه] IP1 مــن] NP ســگی را] CP2 i t کــه] IP2 i t  گــاز

 .[87] ]]]]دیدم]گرفت

 شود ومعتقد است ضمیر ابقائی پس از حرکت عملگر ظاهر می( 9851)آهنگر 

هـای زیـر بـه ترتیـب     سـاخت  ،به همـین دلیـل   .کند از اصل همجواری پیروی می

 . ری استدستوری و نادستو

(2 )NP]
 .[82]شناسم می ]]]را دعوت iپدرم او IP2 [که  OPi CP1 [مردی را  
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(7 )NP]*
را  iپـدرم او IP2 [کـه CP2 i t [این ادعـا را  NP [علی IP1 [که OPi CP1 [مردی را 

 .[87]شناسم  می ]]]] مطرح ساخت ]دعوت کرد

اصـل    رعایـت  تحلیل آهنگر در ارتباط با ،معتقدند( 9818)زاهدی و همکاران 

زیرا در شرایطی این امکان وجود دارد که  ،همجواری به وسیله عملگر جامع نیست

ضمیر با عملگر در خارج از گروه اسمی مرکب ارتباط داشـته باشـد و آن سـاخت    

 ،افزایند مثام دبیرمقدم شاهد نقض بر تحلیل آهنگر اسـت آنها می. دستوری بماند

همجواری و نیز نقض محدودیت گـروه اسـمی   زیرا با وجود تخطی عملگر از اصل 

گـذارد  و بر گفتة دبیرمقـدم صـحه مـی    همچنان دستوری است( 6)مرکب، جمله 

های ضمیرناگذار رعایت محدودیت گروه اسمی مرکب تنها در زبان که اینمبنی بر 

زیـرا در   صادخ اسـت، های برخوردار از قواعد ضمیرگذار همچون فارسی و نه زبان

پس از برقراری رابطة نحوی مانند تشکیل ساخت موصولی در جایگـاه  ها این زبان

مفعـوم  )ماند که بـه بازسـازی عنصـر محـذو      جا میاصلی آن اسم، ضمیری به 

بـا وجـود    ،بنـابراین . کنـد کمک مـی ( است گازگرفتنترین بند که فعل آن درونی

 .ندکتر میمرجع با مفعوم پردازص و درک آن را سهل زیاد اسم هم ةفاصل

(6 )NP]
را گاز گرفت  او IP2 [که  CP2 i t [سگی را  NP [من  IP1 [که  OPi CP1 [مردی 

 .[83] ]]]]دیدم ]

در مثام . دهدها نوعی تناقض را نشان میزاهدی و همکاران معتقدند این مثام

ضمیر ابقائی با عملگر در خـارج از گـروه اسـمی مرکـب ارتبـاط      ( 7جمله )آهنگر 

، اصـل همجـواری را   عملگر از گروه اسمی مرکب خـارج شـده   نحوی دارد و چون

ی در تـةثیر حضـور ضـمیر    ، درنتیجـه ساخت نادستوری شـده اسـت   نقض کرده و

یعنی خروج عملگر از گـروه اسـمی مرکـب و جملـه     . ماندن ساخت ندارد دستوری
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اعتبـار   ةدهنـد  شدن این گروه اسمی شـده اسـت کـه نشـان     منجر به غیردستوری

از طرفـی  . قدم اسـت دبیرم ةاسمی مرکب در فارسی و خال  گفتمحدودیت گروه 

عملگر با وجود نقض همجواری همچنـان دسـتوری   ( 6جمله )مثام دبیرمقدم در 

 . است

کـه   انـد رسیدهزاهدی و همکاران در تالص برای حل این تناقض به این نتیجه 

هـم   نگرفتـه و هـم ضـمیر و     حرکتی صـورت  اصالً، (5)ای همچون مثام  در جمله

حضـور ضـمیر باعـث     ،در واقـع . شـان هسـتند  عملگر در جایگاه اشـتقاخ در پایـه  

 نمایه با هسته درهم OPjزیرا عملگر  شدن گروه اسمی مرکب شده است،  دستوری

بـا  . کنـد ردّی را در داخل بند مقیـد مـی  /متغیر داخل بند موصولی وجود دارد که

زیـرا   ،شـدن شـود   باعـث دسـتوری  تواند ضمیر ابقائی نمی (7)در مثام  وجود این،

 ،بنابراین .کندداخل بند وجود ندارد و ردّی را داخل بند مقید نمی OPjعملگر دوم 

تواند نقش نحوی نمی OPjاسمی در داخل بند موصولی به دلیل عدم حضور  ةهست

عملگـر بـا    آنها معتقدند حضور عملگر دوم به این معنی است که ابتدا. باشد داشته

-با هستة بند در سط  منطقی هم ،سپس .سازدغیرموضوع می ةنجیرمتغیر یک ز

 نمایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

این یعنی حضور هسته در . شودنمایه میهسته با ردّ هم هم ،ترتیباینبه .شودمی

بین هسته و فعل مربوط به آن کـه بـه همـراه حضـور ضـمیر       ةبند و کاهش فاصل

افزاینـد در  آنها مـی . ودشابقائی در بند موصولی موجب تسهیل فرایند پردازص می

بـودن    مواردی که عملگر با ضمیر در درون بند ارتباط دارد و خللی بـه دسـتوری  

گیریم حرکتی انجام نگرفته و ضـمیر اشـتقاخ در   نتیجه می ،شودساخت وارد نمی

تردیـد بـه   ضمیر ابقائی در شـرایطی خـاص بـی   . پایه است و جمله دستوری است

 عملگــر کنــد و آن زمــانی اســت کــه ک مــیمانــدن گــروه اســمی کمــ دســتوری



 9813، بهار و تابستان 1، شمارة 6سام علم زبان؛   61

 

نمایه با هستة اسمی در داخل بند موصولی وجود دارد و متغیـری را در همـان   هم

دهـد کـه هسـته در داخـل بنـد      این نشان می(. 5)مانند جمله  ،کندبند مقید می

اما اگـر عملگـر    ،کندشدن جمله را تضمین مینقش نحوی دارد و ضمیر دستوری

بودن گـروه اسـمی مرکـب     تواند منجر به دستوریاشد ضمیر نمیدر داخل بند نب

آنها دو نوع عملگر موصولی را برای سـاخت موصـولی زبـان     ،به عبارتی دیگر. شود

گر که در مشخ  یعملگر. اند نرر گرفته، درفارسی که اصالً ضمیر موصولی ندارد

عملگر حاصل  ند وکنما، مشتق در پایه است و ضمیر ابقائی را مقید میگروه متمم

نمای داخل گروه اسـمی  گر گروه متممحرکت است که پس از حرکت به مشخ 

در جایگاه موصولی ما هم شـاهد ضـمیر    ،بنابراین. کندمرکب ردّ خود را مقید می

 . ابقایی خواهیم بود و هم ردّ

(5) NP]مردی ] OPi CP1 کـه] IP1   مـن ] NP  سـگی را] OPj CP2   کـه] IP2 tj اوi  ز را گـا

 .[81] ]]]]]دیدم ]گرفت

این . به دلیل تخطی از محدودیت گروه اسمی مرکب نادستوری است( 3)مثام 

حتـی در  . دهـد مثام اعتبار محدودیت گروه اسمی مرکب را در فارسی نشان مـی 

 . شود های ضمیرگذار محدودیت گروه اسمی مرکب رعایت میزبان

(3 )  NP]
 ]گـاز گرفـت    IP ti [کـه  t’i  CP [را سـگی  NP [ من  IP [کهOPi CP  [ مردی*

  .]]]]]دیدم

 بـه ایـن نتیجـه    ( 204 :2002)به قیـاس از تحلیـل بیـانچی    ( 2001:21)کریمی 

بست ضمیری در فارسی یا ضمیر ابقائی است که تحت تقیـد  که واژه است رسیده

یـا ضـمیری کـه تحـت تسـلط       (98)و ( 1)های عملگر موصولی است مانند نمونه
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یا یک ضمیر آزاد عیان در جایگاه مفعولی است مانند  (pro)یر محذو  ای ضمسازه

  .(99)جمله 

 .[45] ]]کتاب خریدی iکه تو ازص[i[ ]OPiآن مردی[( 1)

  .[46] ]دیروز اینجا بود iکه برادرص[i[ ]OPiآن پسری[(98)

 (99 ) DP]DP]مرد i -ی[ CP ]    که من  proiدیدمش.]] 

 چارچوب نظری. 3

ارتقاء و : اسمی ساخت موصولی وجود دارد  دربارة جایگاه بنیادین هستةدو دیدگاه 

 .اشتقاخ در پایه

 ارتقاء .9ل3

این است کـه هسـتة    (2004)شناسانی همچون کین  زباناعتقاد  ،در دیدگاه ارتقاء

 . یابدنما ارتقاء میگر گروه متممموصولی از درون بند به جایگاه مشخ 

 موصولی  ةاشتقاق در پایه هست. 2ل3

است  این( 2001)شناسانی همچون کریمی  زباناعتقاد  ،در دیدگاه اشتقاخ در پایه

 ،گر گروه حـر  تعریـف قـرار دارد   ادغام در مشخ  ةکه هستة موصولی در مرحل

کنـد،  اصل همجـواری را نقـض مـی    ،اسمی از درون بند افزوده حرکت هستة زیرا 

 رکـت در یـک چرخـه نیسـتند و سـازه      جـا مانـده از ح  یافته و ردّ به حرکت ةساز
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بسـت تسـلط   جایگاه تهی که بر واژه. ای داشته باشدتواند بر ردّص تسلط سازهنمی

 .جا مانده از حرکت باشد تواند ردّ بهای دارد نمیسازه

خیلـی  [ iدیـدتش مـی  proiاگـر کیمیـا   ]کـنم که من فکـر مـی   iآن پسری(97) 

 .[30a] (Karimi, 2001:14) شدخوشحام می

 ها تحلیل داده. 4

 تحلیل اشتقاق در پایة هستة موصولی. 9ل4

 لیـل زیرا به چند د ،دیدگاه اشتقاخ در پایه دیدگاه اتخاذشده در این پژوهش است

 :تحلیل ارتقاء در فارسی کارآمد نیست

 ،دهـد سازی در زبانی که در جایگاه موصولی ضمیر قرار میفرایند موصولی -9

 تواند به بررسی ضمیر ابقائی کهتحلیل ارتقاء نمی ،ارتیبه عب. درگیر حرکت نیست

ضمیر ابقائی ( 2004)اگر به تبعیت از کین . بپردازد ،کندجایگاه موصولی را پر می

بـه سـمت راسـت،    ( هسـته )ص ا حر  تعریفی بدانیم که با ارتقاء مـتمم  ةمثابرا به

حـر   )ا در آن صورت هستة اسمی دو حـر  تعریـف مجـز    ،سرگردان مانده است

. کندخواهد داشت که اصل خوانش کامل را نقض می( تعریف برونی و ضمیر ابقائی

در بندهای همپایه چنین حرکتـی   ،اگر ضمیر ابقائی را ردّ حاصل از حرکت بدانیم

 .کنداصل همجواری را نقض می

یافته از در تحلیل ارتقاء نیاز به سازوکاری است تا بتواند گروه اسمی حرکت -7

 ، بند را به هستة حر  تعریف پیوند دهد و مطابقـه بـین آنهـا برقـرار سـازد     درون 

نمایگی و یا عملکـرد حـذ  موجـب    برونی سازوکار هم که در تحلیل هستهدرحالی

 . شودابقائی می پیوند هسته و خالء یا ضمیر



 63 سولماز محمودی /...یفیتوص یموصول بند درون عناصر

 

ای حـر  تعریـف   اسمی تحـت تسـلط سـازه    ةبرونی، هستدر تحلیل هسته -8

حر  تعریف که از هستة زمان یا هستة فعلی دریافت کرده است و مشخصة حالت 

 شـود و حـر  تعریـف و هسـته بـا هـم مطابقـت        به هستة اسمی کپی مـی  ،است

امـا در   ا که در داخل بند دریافت کرده دربـردارد، کنند و ضمیر ابقائی حالتی رمی

ود کـه  رکند و انترار مـی تحلیل ارتقاء، گروه اسمی در درون بند اشتقاخ پیدا می

کـه حالـت هسـتة اسـمی     دستوری بند باشـد، درحـالی   ةحالت آن منطبق با رابط

  برونی، هستة در رویکرد هسته . شودتوسط هستة زمان یا فعل بند پایه تعیین می

دربردارد و ضمیر موصولی حـالتی   ،اسمی حالتی را که فعل اصلی اعطا کرده است

 (. Alexiadou, 2000)دارد را که در داخل بند موصولی دریافت کرده دربر

 .امروز اینجاست ،دیدی( را او)که دیروز  مردی (98)

 حالت مفعولی       حالت فاعلی            

فرایند ارتقـاء در فارسـی ایـن    ترین دالیل اعتقاد به عدم وجود  یکی از مهم -2

ة تحلیل هست( 2006)آقایی  .است که عنصری که حالت دارد نیاز به حرکت ندارد

هم شاهد داند و معتقد است در آن برگیرنده حرکت میرونی را نیز مانند ارتقاء درب

برونـی قـادر بـه    هبا این تفاوت کـه تحلیـل هسـت    حرکت عملگر موصولی هستیم،

در فارسی به دالیلـی کـه اشـاره     که باید افزود. توضی  فرایند جذب حالت نیست

 . کـه حرکـت کنـد    عملگـر موصـولی وجـود نـدارد     /خواهد شـد ضـمیر موصـولی   

در کنار هسته فاعلی  «را» ةنشانمعقد است ( 1977) او همانند حاجتی آن، برعالوه

 . استدر نتیجه جذب حالت مفعولی درون بند 

 .امروز اینجاست ،دیدی( او را)که دیروز  رامردی . الف( 92)



 9813، بهار و تابستان 1، شمارة 6سام علم زبان؛   61

 

 .مردی امروز اینجاست که دیروز دیدی. ب       

نشانه مفعولی نیست و به فاعـل نیـز    «را»است که اشکام در این  با وجود این،

فاعل ضمیر ابقائی در جایگاه اصلی ساخت موصولی است که توسط . متصل نیست

غیرمؤکـد فـاعلی   ضـمیر   ،است و سپس پایه منفک شده ةفرایند مبتداساز از جمل

وجـود دارد   مـردی آنچـه در کنـار هسـتة اسـمی      ،دیگر به عبارت. شودحذ  می

جـذب  )طـرح پیشـنهادی وی    کـه  اینسوم  .ی نحوی«ار»است و نه  ی مبتدا«ار»
 92)، وجـود ضـمیر ابقـائی در بنـد     (ب 92)در مواردی مانند حرکت بنـد   (حالت

 .ناکارآمد است ة، هسته ساخت موصولی در نقش افزود(الف

 ةجملـ  کـه  گونـه  توانـد آن نمی «را» ةمعتقد است نشان( 2001:12)کریمی  -7

 در جایگاه فاعلی درون بند موصولی، اشـتقاخ در پایـه یافتـه    ،دهد نشان می( 97)

گـر گـروه حـر     نما و از آنجا به مشـخ  گر گروه متممباشد و سپس به مشخ 

تواند در کنار فاعل ظـاهر  نشانه مفعولی است و نمی «را». تعریف ارتقاء یافته باشد

 . آفرین استبه همین دلیل تحلیل ارتقاء برای فارسی مشکل. شود

 .[26a] ]اینجا نشسته بود [را -ی پسر-] که  ’CP] c [آن. الف (97)

 .[26b] ]اینجا نشسته بود ti که’c [  i ]را -tk ی–K  ]پسر[DP] CP [آن. ب        

در بنـد موصـولی    هستة اسـمی  که اینمگر  ،تواند مقید بشوددار نمی مرجع -6

پـذیر نیسـت ایـن    امکان چنین چیزی در بند موصولی که ایندلیل  .بازسازی شود

توانـد در بنـد موصـولی    اسمی در بیـرون بنـد ثابـت شـده و نمـی      است که هستة 

الزمة بازسازی این است که یک کپی از . زیرا حاصل حرکت نیست ،بازسازی شود

برونـی  هاین معلوم در رویکـرد هسـت  . مرجع در جایگاه بازسازی وجود داشته باشد

 .موصولی حاصل ارتقاء نیستزیرا هستة بند  ،یابدتحقق نمی
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 .گفت دروغ بودمی --- iکه امید به پری iهایی راجع به همدیگرداستان*( 96)

از دبیرمقـدم  ( 95)بـا ارائـه مثـام    ( 987-982:9818)زاهدی و همکـاران   -5

نرر حاجتی مبنی بر  که افزایندمی( 1977) 9در ردّ تحلیل ارتقاء حاجتی( 9832)

بلکه حر  اضـافه بایـد    مفعوم غیرصری  صحی  نیست، انةارتقاء اسم به همراه نش

جایگاه  در جایگاه خود در داخل بند موصولی باقی بماند و ضمیر بازیافتی الزاماً در

زیرا قرارگـرفتن حـر  اضـافه قبـل از هسـتة بنـد        متمم حر  اضافه حاضر شود،

نقش تتا موصولی در صورتی مجاز است که فعل بند موصولی و فعل بند پایه برای 

این صورت برای اجتناب از تداخل ضافه مشترک نیاز داشته باشند، درغیربه حر  ا

های تتا با فعل بند موصولی و فعـل بنـد اصـلی، حـر  اضـافه بایـد در بنـد        نقش

دلیـل   به ،همچنین. آن ضمیر استفاده شود موصولی باقی بماند و در جایگاه متمم

جمله دستوری شود که نادستوری  ،ذ  آنبودن بند موصولی باید پس از حافزوده

 . شودمی

 .به گدایی که علی کمی پوم داد دیروز از سرما مرد*.الف (95)

 .دیروز از سرما مرد -----به گدا *. ب       

فعل . نقش تتای پذیرنده دارد گداییگروه اسمی ( 95)افزایند در جمله آنها می

حضـور حـر     ،بنـابراین . دارد بـه ه برای اعطای نقش تتا نیاز به حر  اضـاف  دادن

امـا ایـن    کند،مشکلی ایجاد نمی دادناضافه قبل از گروه اسمی در ارتباط با فعل 

 ،که برای اعطای نقش تتا نیاز به حر  اضافه ندارد مردنتحلیل در ارتباط با فعل 

شدن جملـه بـا   حر  اضافه و در نتیجه غیردستوری بودنو حشو یابدمصداخ نمی

فعـل   مـردن آنها معتقدند اگر بـه جـای فعـل    . شودوصولی آشکار میحذ  بند م
                                                           
1
. Hajati  
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داشـته   بـه دیگری قرار بگیرد که برای اعطای نقش تتای خود نیاز به حر  اضافه 

باشد، همراهی حر  اضافه و گروه اسمی در ابتدای جملـه و عـدم حضـور ضـمیر     

 .کندشدن جمله وارد نمیای به دستوریابقائی خدشه

 .داد باید بیشتر کمک کنیم --یی که علی کمی پوم به گدا. ج( 95)

 .(Karimi, 2001:12)اینجا نشسته  ---آن پسری را که  *(93)

 . داد دیروز از سرما مرد ـبه گدایی که علی کمی پوم  *(91)

هایی همچون به کمک استدالم( 1977)به پیروی از حاجتی ( 2006)آقایی  -3

ند موصولی و در نتیجه ارتقاء آن از درون بنـد  بودن بدرونیبه هسته ،گزینیمرجع

 .نما معتقد استگر گروه متممبه جایگاه مشخ 

را  ]ضـمیر +دار،  مرجـع +[دار ضـمیری   بست ویژگی مرجـع واژه ،به نرر نگارنده

. بسـت هسـت  دارد، بنابراین نیازی نیست مرجعش در همان بندی باشـد کـه واژه  

 آنچـه در  . دهنـد ایر مسـتقل نشـان مـی   بستی رفتـار متفـاوتی از ضـم   ضمایر واژه

بست به ارجاع واژه)بست و نیز برداشت متفاوت از ساخت یکسان گزینی واژهمرجع

از یک سو نقش تتایی است که فعل یا حـر    ،مؤثر است( دو گروه اسمی متفاوت

-محتوای معنایی عنصری اسـت کـه واژه   ،سوی دیگر از و دهداضافه به مرجع می

-گزینی پاسـخگوی داده نرریة مرجع ،رسدبه نرر می. شودمی بست به آن متصل

 .ستیهای فارسی ن

. را در اختیــار دارد   i/jکتــابش  jکنــد کــه حســین   فکــر مــی   iعلــی ( 78)

 .[ب86(]775: 9856میرعمادی،)

 .[ج86]را برداشته است   i/jکتابش jکند که حسینفکر می iعلی( 79)
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 .[ب87]رسیده است   i*/jشبه آرزوی jکند که حسینفکر می iعلی( 77)

در  جـان )در بند متممی خالء وجود ندارد و امکان بازسازی فاعل بنـد اصـلی   

ای بـه گونـه   بستواژه ،بنابراین .در درون بند پیرو وجود ندارد( 78-72های  جمله

 گزینـی و هـم تـابع اصـل دوم     کند که گویی هـم تـابع اصـل اوم مرجـع    عمل می

 . گزینی استمرجع

 ,Carnie)برگردانـد   i/kکتـاب را بـه خـودص    iگفت کـه مـری   kجان. فال( 78)

2013:160). 

 .گرداندبرمی i/kکتاب را به خودص iگفت که مری kجان .ب       

 .بخواند i/*kکتاب را برای خود iگفت که مری kجان. الف (72)

 .نگه دارد i/*k کتاب برای خود iگفت که مری kجان. ب       

ماننـد  )رگیری تحلیل ارتقاء در بندهای موصولی توضیحی کاعدم به ،همچنین

هر دو نوع بند موصولی باید به . دهد، عدم تقارن این دو بند را نشان می(77جمله 

 .یک شکل تحلیل شوند

 . شهر تاریخی ایران است ،گویند اصفهان که به آن نصف جهان می( 77)

  خالء. 2ل4

خالء که همان  را در جایگاه موصولی د موصولیبن ،مرجع با هستة اسمیعنصر هم

pro های زبان فارسی حاکی از آن است که آنچـه زاهـدی و    داده. کندپُر می ،است

 . است proدانند حقیقتاً ای میکه/واژهردّ پرسش( 9818)همکاران 
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(76 )] NP  داستانی را] CP1  که] IP   کنـد رضا ادعـا مـی]CP2] IP  خـودص e  

 .]]]]نوشته است

بنا بـه دالیلـی بهتـرین گزینـه      ،فارسی زبان ضمیرگذار است که اینه به با توج

 :تنها ضمیر مفعولی محذو  است( 76)تهی در مثام  برای جایگاه

دارای نقش تتا و حالت است، در جایگـاه موضـوع قـرار     (pro)مقوله تهی ( الف

تـرین   گیرد و مرجع بالقوه سوم شـخ  مفـرد یـا جمـع در خـارج از کوچـک      می

توانـد  مفعـولی محـذو  نمـی    /ضـمیر فـاعلی   مرجع. وده حاکمیت خود داردمحد

مرجع ممکـن اسـت در   . کند اتخاذ ،تواند باشدکه کجا میموضعی در خصوص این

، در بافت غیرزبانی و جهـان خـارج   (جمالت پیشین)یا در بافت غیرزبانی  بند پایه

 .باشد

گروه حـر  تعریـف   شود، در جایگاهی که ضمیر مفعولی محذو  واقع می( ب

جایگزین شود که با هسـتة اسـمی    «خود»کیدی ةتواند به همراه ضمیر تعیان می

نمایه است و در کوچکترین محدودیت حاکمیت آزاد است و نیازی برای به قید هم

 .جمله بدون عملگر دستوری است ،بنابراین. درآمدن آن نیست

امـا ضـمیر ابقـائی     ،اشـد بست ضمیری بتواند مرجع واژهای نمی«که» سازة( ج

بسـت  واژه. نمایـه باشـد  بست ضمیری و نیـز هسـتة موصـولی هـم    تواند با واژهمی

های سوم شـخ  و شـمار مفـرد و حالـت     ضمیری در انتهای فعل دارای مشخصه

مفعولی است که مرجع مسلط بر آن ضمیر مفعولی محذو  است که دارای همان 

 . هاستمشخصه

ندارد که بتواند  «که»ای به عنوان واژهی یا پرسشزبان فارسی ضمیر موصول( د

ای در واژهای یا پرسش«که» حرکت سازة. جای بگذارداز خود به حرکت کند و ردّ



 69 سولماز محمودی /...یفیتوص یموصول بند درون عناصر

 

در فارسـی  . شـود  انگلیسی به قصد انجام ساخت موصولی یـا پرسشـی انجـام مـی    

 اند و چیزیبرونی است و همه عناصر در آن اشتقاخ در پایهساخت موصولی هسته

 .حاصل حرکت نیست

(75[ )NP داستانی را[CP1 که] IP کندرضا ادعا میCP2][IP آن ( خـود ) خودص

 .]]]]نوشتش pro /را

 بند را جاندار کنـیم تنهـا چیـزی کـه در جایگـاه تهـی        ةاگر هست ،از طرفی( و

 .تواند قرار بگیرد ضمیر مفعولی محذو  استمی

 .تنبیه کرده است proکند خودص هایی را که رضا ادعا میبچه( 73)

 .کردتشان کند خودص  تنبیههایی را که رضا ادعا میبچه( 71)

 بست ضمیری واژه. 3ل4

کـه   اند9بستیضمایر پی ،روندکار میکی و مفعولی که در بند موصولی بهضمایر مل

بست ضـمیری هماننـد ضـمیر مسـتقل دارای     واژه. شوند به انتهای واژه متصل می

ضـمیر ابقـائی در    ،بـه طـور کلـی    .ای شخ  و شـمار اسـت  هنقش تتا و مشخصه

/  الیـه حضـور ضـمیر ابقـائی در جایگـاه مضـا      . شودهای مختلف واقع میجایگاه

اضـافه  فـک  /شـده ، سـاخت مبتداسـازی  (او را قـر  داد */او کتابش)ملکی  /اضافی

زیـرا   بست ضمیری است،اجباری و فقط به صورت واژه( اونُ بستم*/ماشینُ درصُ)

که اگر به جـای آن ضـمیر   درحالی ،شودبست در جایگاه هسته گروه واقع نمیژهوا

                                                           
1. enclitic  
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آن ضمیر در کوچکترین محدوده حاکمیـت تحـت تسـلط     ،مستقل قرار داده شود

  .گیردای قرار میسازه

یعنی اگر هستة بنـد   ،حضور ضمیر ابقائی در ساخت موصولی تابع شرایط است

حضـور ضـمیر    ،مفعوم باشـد  هاگر هست .تبه حضور ضمیر نیازی نیس ،فاعل باشد

حضـور   ،اختیاری است و اگر هستة بند مفعوم غیرصـری  و سـاخت اضـافه باشـد    

ــمیر آزاد و واژه    ــورت ض ــر دو ص ــه ه ــت و ب ــاری اس ــمیر اجب ــه ض ــت ب ــار بس  ک

 . رودمی

فـاعلی در درون بنـد    ةنمایه بـا هسـت  ضمیر هم (2001:16)طبق گفته کریمی 

کیـد سـازگار   ةسـازی بـا ت  و چـون جایگـاه موصـولی    رودمی کارةکید بهتنها برای ت

 .آن جایگاه تهی است ،نیست

 .(Karimi, 2001:16)بره   iکند که خودصکیمیا فکر می( 88) 

 .بره  i/proiاو*کند که فکر می  iکیمیا( 89)

کید قرار گیرد و نوعی تمـایز یـا   ةموصولی هم اگر فاعل مورد ت بنداما در درون 

بـه   ،شـود صر به فرد را از خود نشان دهد حضورص اجبـاری مـی  خصوصیتی منح

 .شودطوری که عدم حضور آن به تغییر معنایی آن منجر می 

: 9818،زاهدی و همکـاران .... )ام پاسخ دادؤآموزی که فقط او به سدانش( 87)

996). 

 .من که خودم بهت گفتم برو( 88)

یعنـی اگـر هسـتة     ،سـت حضور این ضمیر در جایگاه مفعوم صری  اختیـاری ا 

بست یـا ضـمیر مسـتقل یـا     در درون بند یا واژه ،اسمی نقش مفعولی داشته باشد
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گیرد و زیرا به دلیل کوتاهی فاصله، پردازص به راحتی انجام می شود،تهی واقع می

کید در ةاما در صورت ت کند،عدم حضور آن اشکالی در پردازص و ادراک ایجاد نمی

 . شودهر میجایگاه مفعولی نیز ظا

 .مردی که شما او را دیدی( 82)

 .حضور ضمیر ابقائی در جایگاه متمم حر  اضافه اجباری است

 .تو همان مردی هستی که من هویت پدرت را برایت گفتم( 87)

حـر   چنین نیست که یعنی  ،ابقایی ندارد /زبان فارسی حر  اضافه سرگردان

ای حرکـت  ج از گروه حـر  اضـافه  اضافه در جای خود باقی بماند و متمم به خار

اگر  ،بنابراین. کندحرکت می( داردنباله ةساز)اص بلکه سازه با حر  اضافه ،کندمی

 ةاضافه همراه با حر  اضافه خود به عنوان یک سازه در جایگاه هستمفعوم حر  

 . جمله دستوری خواهد شد ،بند حضور داشته باشد

 .متنفرم ،از مردی که شما پوم قر  کردی( 86)

اضافه نباشـیم  شود شاهد رویداد جاماندگی حر  حضور ضمیر ابقائی باعث می

 . و سازه حالت دستوری خود را حفظ کند

 .معلم است ،مردی که شما ازص پوم قر  کردی( 85)

دادن رابطـه نحـوی ملکـی بـین هسـته و وابسـته، از       فارسی برای نشـان  زبان

به این مفهوم که اسـم هسـته    ،کنداده میشدن پسوند کسره به هسته استف اضافه

. کند که دارای وابسـته اسـت  نشاندار است و آن اسم را به عنوان هسته معرفی می

   .شودبست ضمیری ظاهر میوابسته نیز در بندهای موصولی به صورت واژه
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 .به پا شد] ناپیدا بود شن سرآکه  [ای الم شنگه (83)

 .بلند شد یشاز امید از جامردی که برای گرفتن سیگار ( 81)

 صـورت  ک اضافه نیـز حضـور ضـمیر ابقـائی بـه     شده یا ف در ساخت مبتداسازی

بسـت در جایگـاه   اما حضور ضمیر ابقـائی بـه صـورت واژه    بست اجباری است،واژه

 . توان ضمیر گذاشتساخت موصولی مبتداشده اختیاری است و به جای آن می

 .دانشجو پدرص آمد( 28)

 .آن پاره است /گذاری تهشرا که توص غذا می پاکتی( 29)

حضـور  ( 9: )هـای مختلفـی اسـت   ضمیر مفعولی در بند موصولی دارای حالـت 

تواند در کنار فعل به تنهایی می( 7) ؛بست مفعولی در کنار فعل اختیاری استواژه

مرجع با آن حضور داشته باشد که به هسته بند در خارج از بدون وجود مفعوم هم

-حضورص در کنار ضمیر مفعولی مستقل حاصل مضـاعف ( 8)؛ دهدارجاع میبند 

در افعـام  ( 2) ؛رودکید بر مفعوم معرفـه بـه کـار مـی    ةسازی است که به منرور ت

بست ضمیری هم پس از فعـل مرکـب و هـم پـس از جـزء      واژه ،مرکب جداشدنی

عولی در بست مفضمیر واژه اختیاریحضور ( 7) ؛شودغیرفعلی فعل مرکب واقع می

ضـمیر  )شـدگی  دهنده این است که آن هنـوز فراینـد دسـتوری   انتهای فعل نشان
را به طور کامل طی نکرده ( صفر←وند اشتقاقی←وند تصریفی←بستواژه←مستقل

 . و تبدیل به وندی برای مطابقه نشده است

بسـت  حضـور واژه  عـدم ) امروز اینجاسـت ]دیدیproi  که دیروز ]i [زنی[(27)

 (.یرمفعولی آزادمفعولی و ضم

حضور ضـمیر مفعـولی   )ینجاست امروز ا  ]دیدی  iکه دیروز او را]i [زنی[(28)

 (.آزاد
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حضـور هـر دو   )امـروز اینجاسـت    ] iدیـدیش i کـه دیـروز او را  ]i [زنـی [(22)

 .(بستضمیرمفعولی آزاد و واژه

 . امروز اینجاست  ] iکردیشدعوت proiکه دیروز i   [ ]زنی[( 27)

 . امروز اینجاست  ]کردی iدعوتش proiکه دیروز i   [ ]زنی[( 26)

بستی محصـوم  مبتداشده و نیز ضمیر واژه ةمانده از ساز جابستی بهضمیر واژه( 6)

 ةبسـت بـه سـاز   واژه. دهنـد سازی در کنار فعل به عنصر مبتدا ارجـاع مـی  مضاعف

ایـن  ( 25)بودن مثـام   علت نادستوری. ع کهنه اشاره داردمبتداشده، معرفه و اطال

 .تواند به سازه حاوی اطالع نو اشاره داشته باشدبست نمیاست که واژه

 .(Karimi, 20005)کدام کتاب را تو امروز خریدیش *( 25)

اضافه  ساختی مناسب، فک ـها به دلیل وجود صورت ژگرچه در برخی از نمونه

هـایی در  نمونـه نرـر نگارنـده   اما به دانند،همانند مبتداسازی حاصل حرکت میرا 

صـورت  ( 23)مثـام  . دهـد زبان وجود دارد که این فر  را مورد تردید قـرار مـی  

مبتداشده  ةباید ساز ،زیرساختی ندارد و نیز اگر در این مورد قائل به حرکت باشیم

تـرین مقولـه حاکمیـت واقـع      بست در کوچـک به جایی باالتر برود تا با واژه( مرد)

 .یر گذاشتجای آن ضمنشوند و بتوان به

تـوی صـورتم    ،داددارص را که بوی پیاز خـام مـی  مرد، صدای بم و زن ( 23)

 .(985:9838آرین،)کوبید 

بند اصـلی بـا    ةهای موصولی است که هستاین وضعیت درست همانند ساخت

الیه حتماً  ضمیر نمایه باشد و جای مضا الیه ساخت اضافه در بند پیرو هممضا 

 . ماندمی
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 ]]زدبود و چرت می کنده شده iکه پروبالش[راi گنجشک مفلوکیNP[دست  با یک( 21)

 .فشرداص میبه سینه

 .به پا شد] که آن سرص ناپیدا بود [ای الم شنگه( 78)

بسـت ضـمیری را در سـاخت     تـوان حضـور واژه   براساس مطالب فوخ می ،بنابراین

  .دی کردبن هموصولی، ساخت اضافی و در کنار فعل به صورت زیر خالصه و طبق

بست به عنوان ضمیر ابقایی در بند موصـولی   وجود خالء، ضمیر مستقل، و واژه

دهـد کـه امکـان     جدوم زیر نشـان مـی  . بستگی به نقش هستة اسمی در بند دارد

و  توصـیفی، توضـیحی  حضور هر یک از سه عنصر مذکور در سه نوع بند موصولی 

هستة اسمی ( فی، متممی و فاعلیمفعولی، اضا)های مختلف  با توجه به نقش آزاد

 .متغیر خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موصولی و اضافیهای  بست ضمیری در ساخت حضور واژه :(9)نمودار 

 / بستحضور پی

 بستواژه
 ضمیری

 

 

 غیرفعلی

 فعلی

 

 اضافه فک 

 ملکی

مفعوم

ی

 شناسه/مطابقه فاعلی  

 (َند -ید -یم -َد -َی -م) َ 

 اجباری و ویژه

 اجباری و ویژه

مشتق در 

 پایه 

مشتق /محصوم حرکت

 درپایه

درتوزیع 

 تکمیلی 

با ضمیر 

 مستقل

در توزیع 

 تکمیلی 

با ضمیر 

 مستقل

اختیار

 ی

 به تنهایی

 همراه)بست سازی واژهمحصوم مضاعف

 ( مرجع معرفهضمیر مفعولی یا اسم هم

 اجباری

 همراه با ضمیر فاعلی 

 به تنهایی

 -مان -َص -َت -م)َ 

 (ِشان -ِتان

 موصولی

 مشتق در پایه 

 محصوم حرکت

 هایی با نقش متممی و اضافیاجباری در هسته

 ای با نقش مفعولیاختیاری در هسته

 اضافیهایی با نقش متممی و اجباری در هسته

 ای با نقش مفعولیاختیاری در هسته

 در توزیع آزاد 

 با ضمیر مستقل
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 حضور یا عدم حضور انواع ضمایر ابقایی در بندهای موصولی :(9)جدول 

 عملگر تهی .4-4

توانیم ضمیر موصولی بگذاریم و جای آن جایی است که بالقوه می 9عملگر تهی

امـا   ،یعنی از نرر نحوی وجـود دارد  ؛گذاریمنما صفر میگر گروه متممدر مشخ 

به این  .رودکار میصولی بهتهی فقط در مورد ضمایر موعملگر  .صورت آوایی ندارد

                                                           
1. null operator 

در نقش مفعول   هسته

 صریح 
 هسته در نقش اضافی

 حضور یا

عدم 

 حضور 

  آزاد توصیفی توضیحی ادآز توصیفی توضیحی

 خالء --- خیر خیر بله بله خیر

 ضمیر --- خیر خیر خیر بله بله

 بستواژه --- بله بله خیر خیر بله

 

حضور یا  هسته در نقش فاعلی هسته در نقش متممی

عدم 

 حضور
 آزاد توصیفی توضیحی آزاد توصیفی توضیحی

 خالء بله بله بله خیر خیر خیر

 ضمیر خیر خیر خیر خیر بله بله

 بست واژه خیر خیر خیر بله بله بله
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. گوینـد  9بند موصولی فاقد ضمیر موصـولی عیـان را بنـد موصـولی سـاده      ،ترتیب

( حرکت عیـان )همانند حرکت ضمیر موصولی  7 (حرکت نهان)حرکت عملگر تهی 

 بنـد، جملـه را نادسـتوری    تابع اصل همجـواری اسـت و عبـور آن بـیش از دو راه    

عملگـر   /دهد کـه ضـمیر موصـولی   یی اجازه میبخش صورت آوا ،در واقع. کندمی

 نمـا را در بنـد موصـولی اشـغام کـرده     گر گروه متممموصولی که جایگاه مشخ 

زمـان بـازنمون   طور اختیاری در بند زماندار و به طور اجباری در بنـد بـی  است، به

های شخ  و شمار و جنس آن از طریق مرجعش ، زیرا مشخصه8تهی داشته باشد

بـه   whoدر زبان انگلیسی ضمیر موصـولی   ،به عنوان مثام. هستندقابل تشخی  

people شخ  جمع جاندار است گردد که سومبرمی. 

پـیش   ،مطرح شد 7که در بخش ( 9818)اگر طبق تحلیل زاهدی و همکاران 

وجود داشته باشد تا این ساخت ( 79)باید دو عملگر در ساختی مانند جمله  ،رویم

گر آن حرکت کرده و  درون بند موصولی دوم که به مشخ یکی از  ؛دستوری شود

خواهـد  ( خوراک مارچوبه)نمایه با هسته دهد و همردّ خود را تحت تسلط قرار می

زیـرا حرکـت عملگـر تـابع اصـل       ،تواند حاصل حرکت باشـد بود و دیگری که نمی

گـر بنـد   باید در مشـخ   ،ای حرکت کندتواند چرخههمجواری است و چون نمی

بـر طبـق تحلیـل    . صولی اوم اشتقاخ در پایه باشد و ضمیر ابقائی را مقید کنـد مو

زیرا هسـته گـروه    ،شودنجات گروه اسمی مرکب به وسیله ضمیر تضمین می ،آنها

توانـد  اسمی مرکب در داخل بند نقش نحوی دارد و در مـواقعی کـه ضـمیر نمـی    

عملگـر در   ،(ماننـد بنـدهای متممـی   )منجر به نجات گـروه اسـمی مرکـب شـود     

                                                           
1
. bare relative clause 

2
. covert movement  

3
. Relative Clause Spell out Condition  
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بنابراین  ،ضمیر ابقائی وجود ندارد( 79-77)های در مثام. گر حضور نداردمشخ 

 .انداما جمالت دستوری ،نیاز به عملگری که آن را مقید کند هم نیست

 --همیشه آرزو داشت --که   [که خوراک مارچوبه را  [محکومی  [من . الف(79)

 .دیدم ]]]بخورد ]

 --همیشه آرزو داشت --که   [ه  من خوراک مارچوبه را ک [محکومی  [.ب       

 .دیدم ]]]بخورد ]

بـه راه  ---کـه کمـی دیگـر      [زیر لب از نبردی --که [اوالد  [ به راهنمایی( 77)

کـه   [داالن آن سوتر به یک راه پلـه   در دو ]]]غرید و ناخشنود بود انداختند می می

 . رسیدیم ]شپزخانه قرار داشتپس ان آدر 

شده بدون وجود فر  عملگر دسـتوری  گیریهای موصولی توضیحی درونهبند

کـه بـا مضـا      اوضمیر ( 78جمله )در بند موصولی توضیحی  ،به عبارتی. هستند

حام جملـه  ، درعیننمایه باشدتواند با هیچ عملگری همنمایه است نمیهم( دختر)

 .دستوری است

بـا او ازدواج   ]درس داد ]یر استگزمینکه  [opiکه به دختر مردی[برادرم ( 78)

  .(926:9838صفوی،)کرد 

یـک عملگـر در   ( 9818)اگر به پیشـنهاد زاهـدی و همکـاران    ( 72)در جمله 

گر بنـد موصـولی   پس از حرکت به مشخ  ،داخل بند موصولی وجود داشته باشد

امـا درون   ،کندمقید می ،است( خداجویان)اسمی  نمایه با هستة ردّ خود را که هم

جملـه   و را مقیـد کنـد  ( آنها)بندهای متمم عملگری وجود ندارد که ضمیر ابقائی 

 .دستوری است
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بـر ایـن   [کننـد کـامالً   به خیر و صالح خلـق کـار مـی    --که[ iخداجویان( 72)

را بایـد دوسـت بدارنـد     jکه او[به این موضوع [ iهرگز آنها را jکه خالق هستی[نکته

 .]آگاهند ]]]]کندمجبور نمی

فارسـی در  . زیرا ضمیر موصولی ندارد ،رسد فارسی عملگر تهی نداردر مینربه

که هم هسته و هم ضمیر ابقائی اشتقاخ ازآنجایی. نما داردبند موصولی فقط متمم

هیچ نوع حرکتی در بندهای موصولی و متممـی صـورت نگرفتـه     ،در پایه هستند

ممی در جایگاه ماقبل گیری بندهای موصولی و متبلکه محدودیتی در درونه ،است

هـای فارسـی یـک بنـد     بـا توجـه بـه داده   . فعل اصلی در زبان فارسی وجـود دارد 

یعنـی   ،تواند متعلق به دو گروه اسمی مرکب موصولی و متممی باشدهمزمان نمی

متممـی ارجـاع داده    ةموصولی و هم به هسـت  ةتواند هم به هستبند همزمان نمی

 .شود و دو نقش داشته باشد

بند  ]را تا موقع خروج از عمارت راهنمایی کند jوی( iاو)که [بند ( 77)ام در مث

 .است اینو بند متممی برای هسته اسمی  خادمیموصولی هسته اسمی 

را تـا موقـع خـروج از     jوی( iاو)کـه  [بر ایـن موضـوع   jکه وزیر[را iخادمی *(77)

 .ویختنددر بازار وکیل به دار آ ]فرمان داده بود ]عمارت راهنمایی کند

 ]را دعوت کرد iپدرم اوIP2 [مورد نرر زاهدی و همکاران نیز بند ( 76)در مثام 

این و هم بند متممی برای هسته اسمی  مردیهم بند موصولی برای هسته اسمی 
 .است ادعا

(76)*( NP] مردی را] OPi CP1 که] IP1 علی] NP این ادعا را] CP2 i t کـه] IP2 پـدرم اوi  را

 .شناسم می ]]]]ساخت مطرح ]دعوت کرد
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زیـرا هـر    ،تواند همزمان متعلق به دو هسته موصولی باشددر حالی که بند می

های درون بند هسـتند و بازسـازی آنهـا و پـردازص آنهـا      اسمی موضوع دو هستة 

 ]بخـورد   --همیشه آرزو داشـت  --که  [بند ( 75)در مثام  شود،تر انجام می تراح
متعلـق بـه هسـته اسـمی محکـومی و خـوراک        تنها یک نقش موصولی دارد کـه 

  .مارچوبه است

  --همیشـه آرزو داشـت   --که   [من خوراک مارچوبه را [که   [محکومی  [(75)

 .دیدم ]]]بخورد

بنـد  . له وجـود دارد ةمورد نرر زاهدی و همکاران نیز همین مس( 73)در مثام 

 ت یـک نقـش  است که در نهای سگی و هم متعلق به مردیموصولی هم متعلق به 

زیـرا هسـته از جایگـاه     ،و حضور ضمیر ابقـائی در درون بنـد اجبـاری اسـت     دارد

 .دارد و حذ  مفعوم در بند بازیافتنی نیست یزیاد ةموصولی فاصل

(73)  NP] مردی که] IP1   من] NP    سـگی را]  CP2  کـه] IP2  tj اوi   را گـاز گرفـت[ 

 ]]]]دیدم

شود، به جای داشتن عملگـر  زوده میبند موصولی به هسته اف ،در این پژوهش

اشتقاخ  ،کپی از هسته در درون بند وجود دارد که در جایگاه موضوع/یک بازنمایی

یعنی محتـوایش از   ،شود بودن حذ  میگاهی به دلیل بازیافتنیو یابد در پایه می

هسـته و بازنمـایی آن درون بنـد     ،بنـابراین . طریق هسته بیرونی بازیـافتنی اسـت  

 بــین هســته در ســاخت موصــولی و مقولــه . زنجیــره حرکتــی نیســتند بخشــی از

یعنـی   ،انـد نمایـه ضمیر در بند موصولی ارتباط وجود دارد و آنها با هـم هـم   /تهی

ضمیر  /تهی ةدر هست( مقوله، شخ ، شمار، حالت)های مربوط به هسته مشخصه

ین دو وجـود  صرفی بین اـ   های معناییمطابقه در مشخصه ،عبارتیبه. وجود دارد
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اما نیازی به یکسـانی   ،شودگرچه فرایند مطابقه بین این دو اعمام می ،البته .دارد

ها حالت هسته در بند اصلی فاعل است و مقولـه  گاهی وقت. ها نیستکامل حالت

حذ  ضـمیر ابقـائی در جایگـاه فـاعلی و     . مرجع با آن مفعوم استضمیر هم/تهی

در صـورت   ،افتد که از ساخت بازیافتنی باشدیمفعولی بند موصولی وقتی اتفاخ م

های فاعل مانند شخ  و شمار را در اختیـار  حذ  فاعل، شناسه فعل تمام ویژگی

در  ،است جایگاه فاعلی غیرمؤکد است و فارسی زبان ضمیرانداز ،از طرفی. گیردمی

 . شودنتیجه ضمیر فاعلی غیرمؤکد در صورت آوایی ظاهر نمی

اسمی در جایگاه  در زبان عبری هستة  ،(204-197 :2002) طبق تحلیل بیانچی

-روساختی اشتقاخ در پایه است و ضمیر ابقائی معادم عملگر تهی در بند موصولی

that    ــاه مشــخ ــه جایگ ــه ب ــتمم انگلیســی اســت ک ــروه م ــر گ ــت  گ ــا حرک  نم

در واقـع یـک    یعنی ضـمیر ابقـائی   کند،این ضمیر همانند خالء عمل می. کندمی

نمـای  در صـورت نبـود مـتمم    سـاخت اسـت و  -وصولی درجای اصلی در رضمیر م

نما کند، به متمم به جایگاه عملگر در سط  صورت منطقی حرکت می ،seواژگانی 

 . ماند شود و یک ردّ غیرموضوع از آن در درون بند موصولی باقی میبست میواژه

(59) a. Kol gever [CP se [IP ʔ oto [IP Rina ʔ ohevet t]]] [15a] 

       Every man that      him         Rina loves           
      “every man that Rina loves”  

      b. Kol gever [CP ʔ oto [IP t [IP Rina ʔ ohevet t]]][15b] 

          Every man     him         Rina loves   

          “every man that Rina loves” 

 گـر عملگـر حرکـت    ضمیر ابقائی در فارسی بـه مشـخ    ،زبان عبری برخال 

ضمیر ابقائی همانند ضـمایر  . نمایه با آن نیستکند و عملگر مرجع خالء و همنمی
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. جا شودساخت جابه در رـ تواند تحت فرایند قلب در داخل بند آزادانهمعمولی می

ر مورد وجود د( 2001)و کریمی ( 9818)نرر زاهدی و همکاران  له خال ةاین مس

 :عملگر است

 ]دیدی  iکه تو دیروز او راi  [ ]مردی[( 68)

 ]تو دیروز دیدی  iکه او راi  [ ]مردی[( 69)

 ]دیروز دیدی  iکه تو او راi  [ ]مردی[( 67)

 ]که تو دیروز دیدی  iاو را i  [ ]مردی] *(68)

 گیری نتیجه. 5

اسمی سـاخت موصـولی    که هستة های زبان فارسی حاکی از آن است  تحلیل داده

زیرا اگـر گـروه اسـمی در درون     یافته است،حاصل ارتقاء نیست و اشتقاخ در پایه 

دستوری درون  رود حالت آن منطبق با رابطهانترار می ،بند موصولی اشتقاخ بیابد

چـون هسـتة   . کندبینی غلط میکه رویکرد ارتقاء پیشبند موصولی باشد درحالی

ای حر  تعریف است و حر  تعریف بر آن حاکمیت دارد سازهاسمی تحت تسلط 

پـس ایـن    ،شودهای حالت حر  تعریف برونی به هستة اسمی کپی میو مشخصه

له ةمس. کنندحر  تعریف و هستة اسمی با هم مطابقت می که کندامر تضمین می

ه در جایگـا  ،همچنـین  و های قوی علیه رویکرد ارتقاء استحالت یکی از استدالم

زیـرا   ،سـازی درگیـر حرکـت نیسـت    این نـوع موصـولی  . موصولی ضمیر قرار دارد

 .کندهای جزیره را رعایت نمیمحدودیت
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