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  یفارس زبان در یموصول ساخت یختشنارده
 *سولماز محمودی

هیترک ارزروم، آتاترک، دانشگاه ،یشناسزبان ارياستاد   

(16/02/1399؛ تاريخ پذيرش:  14/02/1397 تاريخ دريافت:   

 چکیده

است  ساخت موصولی يک گروه حر  تعريف مرکب است که شامل هستة موصولی و بند موصولی

ند بزيع گروه حر  تعريف را دارد. دهند. اين ساخت توو آن دو با هم يک سازه نحوی تشکیل می

ن تعريف اسم بند است. ايموصولی فارسی بند پیرو پسااسمی است که دارای ترتیب خطی حر  

شناسان و دستورنويسانی جملة حاوی بند موصولی که برگرفته از آثار زبان 1200مقاله با تحلیل 

الدينی... است، به بررسی بندهای ةکوزاده، الزار، باطنی، نجفی، مشهمچون انوری، شفائی، غالمعلی

پردازد که شامل راهبردهای زبانی میموصولی فارسی براساس مطالعات بینازبانی و البته درون

جاماندن ردّ و يا بندی ساخت موصولی  ارتقاء ضمیر موصولی و بهمختلفی است برای صورت

 ايگاه موصولی(، شقوق بند موصولینما و حضور ضمیر ابقايی/خالء در جبودن متمماشتقاق در پايه

مراتب جايگاه هسته  برونی، درونی(، و ترتیب خطی هسته  آغازی، لحاظ حضور هسته، سلسلهبه

عريف، هستة تپايانی( و بند، انواع هسته در بند موصولی توصیفی و توضیحی، ترتیب جايگاه حر  

ازی، ضمیر ابقائی، امکان و عدم ساسمی و بند موصولی در زبان فارسی، جايگاه وقوع موصولی

گیری بندهای موصولی و امکان و عدم امکان حرکت بند موصولی. بنابراين، ابتدا امکان النه

ه از ها کرسیم و سپس، از تشابهات بین زبانمی براساس مشاهدات به تعمیم و توصیف همگانی

د توانها میشباهت و تمايل زباندهیم که علت آيد، تبیین میدست می طريق مقايسة بینازبانی به

-اشتراک تاريخی، شناختی، پردازشی، معنايی و کاربردشناختی باشد، زيرا مالحظات نقش مؤلفه

 .ناپذير است.شناختی اجتنابزبانی در توصیف ردههای برون

صولی، النه       : هاکلیدواژه ستة مو ضمیر ابقائی، حرکت بند، ه صولی،  سته بند مو نما،  گیری، ه

 .ناسیشرده

                                                           

   *E-mail: solmaz.mahmoodi@grv.atauni.edu.tr  
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 . مقدمه1

زايشی با وجود  شناسی صورتگرا/رويکرد نحو مبتنی بر پارادايم صورتگراست. زبان

گرايی(، بهگرايی و تجرهای فلسفی  به ترتیب عقللحاظ بنیانبه شناسیتفاوت با رده

روش دستیابی به تعمیم و همگانی زبانی  از طريق مالحظات نظری و الگوهای 

های تجربی يعنی روش يا مطالعات بینازبانی و داده 1یاسیزبان يعنی روش قدرون

شناسی را ها  که اولی زبانها، و نوع تبیینِ وجود همگانی(، نوع همگانی2استقرائی

برای شناخت، يافتن منشاء و ماهیت ذهنی واحدهای زبانی  و تحلیل ژنتیکعلم با 

امون و مانند آنها مرتبط جهان مادی و پیر ةکند و دومی زبان را به مطالععجین می

هر دو به تحلیل ساخت زبان و به اين  و ها اعتقاد دارندکند(، هر دو به همگانیمی

تحلیل  ،رواينپردازند. ازمی ،«زبان ممکن بشری چگونه است»پرسش که 

ساخت موصولی، ويژگی و تمايالت بند موصولی فارسی براساس دادهشناختی رده

 ثار نوشتاری هد  پژوهش حاضر است.های زبانی برگرفته از آ

 

 پیشینه تحقیق .2

دهد که فارسی در جايگاه مفعول نشان می با ذکر مثالی (:2003 149  3کرافت

 سازی کند.  تواند موصولیصريح می
 

 «(.زن آن مرد را زد»شناسد  يعنی را که زن زد، می مردی ( جان1 

                                                           

1 deductive 

2 inductive 

3. Croft  
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تواند در جايگاه مفعول ارسی نمیدهد که زبان ف( نشان می2او همچنین با مثال  

 رود.سازی کند، زيرا در آن جايگاه ضمیر به کار نمیغیرصريح موصولی
 

 شناسم.زمینی داد می او( سیب*( من زنی را که جان به 2 

 

ن جاگذاشتها از طريق استفاده از ضمیرموصولی و بهافزايد بعضی از زباناو می

سازی با ها موصولینند. و در بعضی از زبانکسازی میردّ در جای اصلی موصولی

شود. اشکالی که در اين تحلیل وجود دارد اين نما انجام میاستفاده از ضمیر و متمم

است که کرافت دو موضوع را با هم خَلط کرده است: اول مسألة جايگاه 

عنوان مثال در زبان فارسی دو جايگاهِ فاعل و مفعول صريح سازی است؛ بهموصولی

شود. دوم، مسألة استفاده از ضمیر يا ردّ در جای اصلی است. عالوه بر می موصولی

سازی اين اگر ضمیر اختیاری  او را(  که به باور کرافت يک راهبرد ديگر از موصولی

( به کار رود در آن صورت بايد گفت فارسی در جايگاه مفعول 1است(، در جمله  

 (.3د، مانند جمله  سازی کنتواند موصولیصريح هم نمی
 

 شناسد.را( زد می i او*را که زن  iمردی ( جان3 

 

زبان عربی از  ازآنجاکه در ساخت موصولی معتقد است (:2001 8  1دووريز

از ضمیر  2نما و سواهیلیکند،  فارسی از متممنمای موصولی استفاده میهسته

 اين نکته ضروری است ذکرشوند. بندی میابقائی، آنها در سه گروه متفاوت طبقه

 کنند.سازی استفاده میاز يک راهبرد موصولیزبان هر سه  که

                                                           

1. De vries  

2. swahili  
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( در خصوص حضور ضمیر ابقايی در بند موصولی معتقد است 147 :1985  1کینن

ها به اين صورت است که اگر هستة درون بند، فاعل بند موصولی باشد، تمايل زبان

ر هستة درون بند، مفعول بند موصولی شود. اگهرگز به صورت ضمیر شخصی ظاهر نمی

راتب متر در سلسلههای پايینباشد، معموالً به صورت ضمیر شخصی بیان شود. هسته

ندهای ب دسترسی بیشتر، تمايل دارند که به صورت ضمیر در درون بند بیان شوند.

نمای کلی و نه ضمیر کنند، با متممموصولی که از گروه اسمیِ محذو  استفاده می

مراتب کند. در سلسلهشوند که هرگز نقش ضمیر يا اسم را ايفاء نمیوصولی آغاز میم

 تر است.تر باشد، حذ  هستة درون بند سختدستوری هر چه جايگاه موضوع پايین

از اضافة سرگردان را مجبند موصولی پسااسمی برخال  بند موصولی پیشااسمی حر  

 دارد.می

گیری بند موصولی فارسی، کان درونه( در خصوص ام157: 1380صفوی  

مله شدن جگیری در جايگاه فاعل بند پیرو منجر به نادستوریمعتقد است درونه

 دستگیری در جايگاه مفعول بند پیرو جمالت نامصطلح را به شود. درونهمی

الیه بند پیرو به سازی متمم و مضا گیری در موصولیدهد. امکان درونهمی

گیری بند طور که خواهیم ديد درونهشود. هماننجر میجمالت دستوری م

موصولی در هر جايگاهی ممکن است، اما بسامد وقوع آنها به مراتب کمتر از 

 گیری نشده است.بندهای درونه

 

 

 

                                                           

1. Keenen  
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 بندی ساخت موصولی. راهبردهای مختلف برای صورت3

ی بندبرای صورت ها از دو راهبردزبان ،افتدسازی اتفاق میدر جايگاهی که موصولی

 کنند. ساخت موصولی استفاده می

 شود وجاماندن ردّ: در ساخت موصولی از ضمیر موصولی استفاده میارتقاء و به -1

 زبانماند. جا مینما، ردّ در جای اصلی بهگر گروه متممبعد از حرکت آن به مشخص

 کند.انگلیسی از اين راهبرد استفاده می

-مممتجای ضمیر موصولی از  نوعی ساخت موصولی است که بهاشتقاق در پايه:  -2

 کند که به صورت اشتقاق در پايه آغازگر بند پیرو است و بهاستفاده می نما  که(

گذارد. جا میبست و يا خالء در جايگاه موصولی بهجای ردّ، ضمیر مستقل، واژه

 ست: داليلی در ساخت موصولی فارسی کارآمد نی تحلیل ارتقاء به

 ةکند، سازاسمی از درون بند افزوده اصل همجواری را نقض می ةالف( حرکت هست

 تواند برجا مانده از حرکت در يک چرخه نیستند و سازه نمیيافته و ردّ بهحرکت

دارد  ایبست تسلط سازهای داشته باشد. جايگاه تهی که بر واژهردّش تسلط سازه

 حرکت باشد.جا مانده از تواند ردّ بهنمی
 

 ,Karimiشد  خیلی خوشحال می iديدتشمی iproکنم اگر کیمیا که من فکر می i( آن پسری4 

2001: 14). 

 

که هسته در بند موصولی بازسازی شود مگر اين ،تواند مقید بشودب( مرجعدار نمی

ته اين است که هس ،پذير نیستکه چنین چیزی در بند موصولی امکانو دلیل اين

 زيرا حاصل ،تواند در بند موصولی بازسازی شودرون بند ثابت شده و نمیدر بی

بازسازی اين است که يک کپی از مرجع در جايگاه بازسازی  ةحرکت نیست. الزم
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بند  ةزيرا هست ،يابدبرونی تحقق نمیهوجود داشته باشد. اين معلول در رويکرد هست

 موصولی حاصل ارتقاء نیست.
 

 گفت دروغ بود.می --- iکه امید به پری iاجع به همديگرهايی رداستان*( 5 

 

کار ( خالء و ضمیر ابقائی دو راهCroft, 2003: 149بنابراين برخال  باور کرافت  

سازی نیست. در اين نوع ساخت موصولی که ويژه زبانی همچون مجزا برای موصولی

یفی( و ضمیر موصولی  توص ةنما، نشانهمزمان هر سه عنصر متمم ،فارسی است

حضور آنها در توزيع  د. بنابراين، برخال  ادعای دووريزرونخالء به کار می ابقائی/

ف های نقشی مختلهای مختلف ذيل هستهتکمیلی با هم نیست و هر يک در جايگاه

 ويژه است. له زبانأشوند. اين مسنما و حر  تعريف( واقع می متمم

 

 توجه به پنج نقشعناصر موصولی فارسی با  (:1جدول )

 ←نوع ↓نقش/مشخصه
نما متمم

  که(

موصولی نشانة 

  ی(

 ضمیر ابقائی

 بستواژه ضمیر
خالء 

 pro) 

 تعريف حر  نمامتمم اینوع مقوله
 حر 

 تعريف

حر  

 تعريف

حر  

 تعريف

 +   بنداصلی( - حالت
+  بند 

 پیرو(
+ + 

 + + + + - مشخصه  شخص/شمار(

 بندپیرو بند پیرو بند پیرو بند اصلی آغاز بند لهجايگاه آن در جم

  - + - + تکواژ مستقل و نه وند
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مراتب جايگاه هسته لحاظ حضور هسته، سلسله. شقوق بند موصولی به4

 پايانی( و بند / درونی(، و ترتیب خطی هسته )آغازی/ )برونی

 ختلفی دارد: حضور هسته انواع م لحاظ حضور و عدمها بهبند موصولی در زبان

 شود.اصلی به مطالب پیرامونی متصل می ةدار: بند توسط يک سازهسته -1

مشترک  از نظر معنايی( بند اصلی و بند  ةمحوری، ساز ةبرونی: سازهست( هالف

، ساخت موصولی است و اغلب گروه اسمی است که اگر در بند اصلی ظاهر شود

ود و شه به عنوان مرجع تعیین میشود. يعنی هستبرونی حاصل میموصولی هسته

خود  شود که خالء باشد يا با ضمیر موصولی پر شود يا بند موصولی دارایباعث می

مانند بند موصولی در  آغازی پايانی  مانند زبان ترکی( و هستههدارای دو نوع هست

 است. (زبان انگلیسی و فارسی

درونی حاصل وصولی هستهدرونی: اگر هسته در بند ظاهر شود، ساخت مههست (ب

اين خالء يا با کل در اين صورت بند اصلی دارای خالء خواهد شد که  .شودمی

در  1مثل ساخت موصولی همبستهشود يا با ضمیر اشاره، ر میساخت موصولی پ

 شود.آيند میزبان هندی که بند موصولی در آن پیش

 ةان فارسی دارای هستشده: بند موصولی آزاد در زبمنضم ةهست بدون هسته/ -2

 شده است.منضم

 

                                                           

1 correlative 
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 شده در هستهگیریانواع بند موصولی درونه (:1نمودار )

 

 بند موصولی ة. نوع هست5

 بند موصولی توصیفی  ةهست .1 5

يا تحديدی  1بند پیروی است که از يک بند توضیحی  بدلی( بند موصولی

 دهد. بنديه ارائه میتشکیل شده و اطالعاتی در خصوص هستة بند پا 2 توصیفی(

کند. حضور موصولی توصیفی، هستة اسمی را توصیف و طیفش را محدود می

. کندمیبند را محدود به مصداق موصولی در کنار هستة اسمی، « ی» 3ینماهسته

-اش است و حذ  آن خللی در دستوریای برای هستهبند موصولی گرچه افزوده

-ند موصولی توصیفی موجب تغییر معنا میکند، اما حذ  ببودن جمله ايجاد نمی

و يا  نکره  مشخص و نامشخص( ستة اسمی در بندهای موصولی فارسیهشود. 

 ،(Croft, 2003: 132شده در  مراتب معرفگی همگانی نقلمعرفه است و از سلسله

به  نامشخص ةنکر ةهای موصولی با هستساخت ،. به عبارتی ديگرکندمیتبعیت 

 مشخص و معرفه است. ةاخت موصولی نکرمراتب کمتر از س

 

 .«(را» هسته: نکرة مشخص با نشانة  را ديدم که سه چرخ داشت ماشینی( يک 6 

                                                           

1 nonrestrictive)Appositive( 

2 restrictive  

3 Head marker 

 انواع بند موصولی 

 هسته شده درگیریدرونه

 دارای هسته

 منضمفاقد هسته/هسته 
 

 برونیهسته

 درونیهسته

 موصولی پسااسمی آغازی/بند هسته

 موصولی پیشااسمی پايانی/بند هسته
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 .«(را»هست که حاال خرابه  هسته: نکرة مشخص بدون  چاهی( يک 7 

 .نامشخص(نکرة   هسته: کنددرست عمل می ،دهدکه درست را تشخیص می کسی( 8 

 .همسايه ماست  هسته: معرفه( ،ر بانک نوبتش را به شما دادکه ديروز د آقايی( 9 

 .بپیچید به راست  هسته: مشخص( ،که ديديد چراغ قرمزی( اولین 10 

 

 

  

      

         

 مراتب نشانداری و همگانی تلويحیسلسله(: 1شکل )

 

 هسته در بند موصولی توضیحی. 2 5

 و بند موصولی اطالعاتی اضافیهنگامی که هستة اسمی برای شنونده مشخص باشد 

شده است، ارائه کند، آن بند بند موصولی در مورد هسته که از پیش شناخته

پس از هسته و « ی»با مکث و نبودن اين نوع ساخت  به عبارتی. توضیحی است

امکان حذ  اين  .شودساخته می د،بندی که توضیحی در مورد آن هسته می افزاي

بند دون آن که خللی در انتقال معنا رخ دهد، وجود دارد. نوع بندها از بند پايه ب

 ،اسمی هایموصولی توضیحی برخال  بند موصولی توصیفی با انواع خاصی از هسته

 . دررودکار میمثالً هسته بدون نشانه، اسم خاص، ضمیر شخصی و اسم جنس به

وضیحی به بند موصولی ت ةهای بالقومراتب هستهفارسی همانند انگلیسی، سلسله

کمترين  ضماير شخصیاين صورت است که اسم خاص بیشترين دسترسی و 

 دسترسی را به بند موصولی دارد:

 وقوع مراتب نشانداری/سلسله

 معرفه <نکره مشخص  < نکره نامشخص

 مراتب همگانی تلويحیسلسله
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 ضماير شخصی < گروه اسمی نکره < اسم جنس  < گروه اسمی معرفه > اسم خاص

 

 . هسته: اسم جنس( را که مايه حیات است هدر ندهید آب( 11 

 . هسته: نکره با حر  تعريف نکره( شناختمیوارد شد که من او را نم  مرد( يک 12 

ديد که نگاهش را می خداها يک عمله گرسنه باالتر از آسمان شعله گرفته، ( در آن زمان13 

 .کند  اسم خاص(می

 .تعريف(  هسته: معرفه با حر  مسن که کیف دستش بود، معلم من است مرد( آن 14 

 (. هسته: نکره مشخص شناختمزد را میترمز میکه هی نیش راننده( 15 

 .همیشه از همه عقبترم  هسته: ضمیر( ،خونمکه درس من( 16 

 . هسته: اسم خاص( ---که عضو شکاک کالس بود  امید( 17 

 

 موصولی  تعريف، هسته و بند . ويژگی بند موصولی و ترتیب جايگاه حرف6

 ود. بند موصولیشبند بازنمايی میـ  سازی به صورت هستهدر فارسی موصولی ـ1

هايی با ترتیب ترين نوع بند در جهان و صورت غالب و زايا در زبانپسااسمی رايج

 (.Keenen, 1985: 144است   فاعل فعل مفعول

ی معیار «ی»ی نماوجود هسته اسمی دارای هستهنما: هستة اسمی دارای هسته ـ2

ه اما هم، نصیفی از ديگر جمالت مرکب زبابرای تشخیص بند موصولی تو است

 شود. ها شروع میاينجاست که تنوع میان زبان ؛کنندها از آن استفاده نمیزبان

مرجع يا برابر با هسته همزادی در بند دارد: بند موصولی شامل گروه اسمی هم ـ3

 اسمی است.  ةهست

 شود.آغاز می «که»نمای بند با متمم ـ4
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 بند وجود دارد. ای بین هسته و همزادش درناهماهنگی مقوله ـ5

تواند شود که میتعريف واقع می گروه حر  ،در جايگاه هستهمعرفه  تعريف حر ـ 6

عنوان تعريف به در فارسی حضور حر  ،اسمی قرار بگیرد. بنابراين ةجای کل هست

است. حذ   اختیاریهسته در جايگاه ماقبل بند موصولی برخال  بند متممی، 

 در کنار اسم است.  «ی»ی نماهستهتعريف ملزم به حضور  حر 

 

 تقديری جز مرگ ندارد. ،تواند عشق بورزد( آن  کَس( که نمی18 

 دردناک است. ،تواند در انتخابات رای بیاورد( اين  واقعیت( که او نمی19 

 

های زبان فارسی ما را به داده ةمشاهددهد نشان می 2طور که جدول همان

ازندة عناصر سهرگاه ترتیب دهد که تلويحی سوق می اين تعمیم و توصیف همگانیِ

باشد آنگاه ترتیب  1اسمی بندهستة جملة مرکبِ حاوی بند موصولی به صورت 

 .را در زبان خواهیم داشت 2تعريف هستة اسمی حر 

 

 (Croft, 2003:54  شده درشده و نشده نقلتوزيع انواع زبانی مشاهده(: 2جدول )

N Dem Dem N  

− √ Rel N 

√ √ N Rel 

 

                                                           

1. Noun  Relative clause  

2. Demonstrative  Noun 
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ه س ةدهنددو پارامتر مختلف در جدول فوق، نشان ،دارهمبستگی و ارتباط معنی

( وضعیت غالب  N Rel،Dem Nوضعیت موجود در فارسی   ،. از يک سواندتبیین

 تبیین سنگینی  بند ،است که در رقابت با هماهنگی قرار دارد. از سوی ديگر

تعريف، عدد( است که طبق آن در زبانی با  حر  < صفت < الیهمضا  < موصولی

فت( و ص الیهسنگین  بند موصولی، مضا  ةوابست ،وضعیت آمیخته همچون فارسی

 شود کهپس از هسته و وابسته سبک  حر  تعريف و عدد( قبل از هسته واقع می

ه ک است مندتعداد تکواژها، عناصر معنامند و نقش ،منظور از سنگینی طول کلمه

. سنگینی از الگوی هماهنگی ساختاری که بازنمايی به صورت اندگیریازهقابل اند

کند. از برايند اين پیروی نمی ،يک قاعده  اول هسته بعد وابسته و برعکس( دارد

انگیزه / شود. خود اين نیروهاوضعیت موجود در زبان حاصل می ،نیروهای در رقابت

تر همچون های کالند تبیینهايی در سطح خُرد هستند که نیازمنها تبیین

نشدن پارامترها در الگوی هماهنگ به دلیل عوض ،عنوان مثالبه .اندپردازش

 تر است. آموزی کودک سهلر و فرايند زبانتپردازش راحت

 

 سازی .  جايگاه وقوع موصولی7

ای در بند موصولی فارسی وجود ندارد، پیشتر اشاره شد که ناهماهنگی مقوله

تتای معنايی و نقش نحوی سازة محوری/هستة اسمی در بند موصولی يعنی نقش

هايش در بند اصلی است. هر نقشی در هر زبانی قابل دسترس مستقل از نقش

های قابل دسترس را محدود ها تعداد نقشسازی نیست، يعنی زبانبرای موصولی

رای ترس بهای نحوی، قابل دسدر فارسی همانند انگلیسی، تمامی نقش .کنندمی

سازی کند. تواند موصولیهای مختلف میسازی است، يعنی در جايگاهموصولی

سازی در فارسی های دستوری برای موصولیمراتب دسترسی نقشسلسله
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( Keenen and Comrie, 1977های دستوری  مراتب نقشبراساس سلسله

 شود. بندی میدرجه

 

 مراتب تلويحیسلسله

 اضافی < مفعول متممی  بايی، دری( < مفعول غیرصريح < مفعول صريح < فاعل

 وقوع/ مراتب نشانداریسلسله

 مراتب تلويحی و نشانداریسلسله (:2شکل )

 

مراتب وقوع است که حاکی از آن است که اگر قرار از راست به چپ سلسله

سازی کند، آن جايگاه فاعل است. از است فارسی تنها در يک جايگاه موصولی

مراتب، نشانداری  از حداقل نشانداری تا حداکثر نشانداری( نیز به سلسلهمطالعة 

ترين انتخاب فاعل است، بعد از آن مفعول صريح است نشانآيد، يعنی بیدست می

مراتب تلويحی است که حاکی از آن است که اگر و ... . از چپ به راست سلسله

در جايگاه مفعول متممی ساخت سازی کند، حتماً زبانی در جايگاه اضافی موصولی

 دارد.   موصولی

تبیین اين همگانی از نوع شناختی است، يعنی از کل فضايی که حوزة  

شناخت جايز دانسته است و همه امکانات زبانی را دارد، زبان فارسی کل آن 

زند و آن برش يا نقشة معنايی تابع کند و برش میفضای مفهومی را استفاده می

 ويژه است.  نظم و زبان 
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 های موضوع براساس نقش هسته  حضور بند موصولی در جايگاه .1 7

اسمی و بند موصولی توصیفی( در هر جايگاه نحوی  ةگروه اسمی مرکب  هست

الیه( پیش از فعل که امکان ظهور اسم در اضافه، مضا  فاعل، مفعول، مفعول حر 

 های گوناگوند اصلی نیز نقشتواند ظاهر شود. هسته در بنمی ،آن وجود دارد

 :الیهی( دارد فاعلی، مفعولی، متممی، مضا 

 ساخت موصولی در جايگاه و نقش فاعل  ـ1
 

 بیمار است.  ،( دانشجويی که بايد با هر يک از استادها صحبت کند20 

 

 ساخت موصولی در جايگاه و نقش مفعول صريح  ـ2

برداشت و در تاريکی يک خشاب  ،گذاشتاب می( تفنگی را که همیشة خدا در گوشه اتاق خو21 

 تیر درکرد. 

 

 ساخت موصولی در جايگاه و نقش مفعول غیرصريح ـ3

 پیغام دادم.  ،( من به دانشجويی که بايد با هر يک از استادها صحبت کند22 

 

 . ساخت موصولی در جايگاه و نقش مفعول متممی4

 به مسافرت رفتم.  ،ادها صحبت کند( من با دانشجويی که بايد با هر يک از است23 

 ارم.زسپاسگ ،خاطر کمکی که به مادرم کردی( از تو به 24 

 

 . ساخت موصولی در جايگاه جزء اسمیِ فعل مرکب5

 بود. « خاک تو سرت»کرد که مفهومش  --( با دستش حرکت تحقیرآمیزی 25 



 317 سولماز محمودی/ ی فارس زبان در یموصول ساخت یختشنارده 

 

  ها نخواهد رفت. کرد که هرگز از خاطره ---( او به مردم ستمی26 

 کس نظیرش را نشنیده بود.زد که تاکنون هیچ  --( او حرفی 27 

 

 ساخت اضافی. ةالیه/مالک/وابستساخت موصولی در نقش مضا  ة. هست6

 انتقام بگیرد خشنود است. گیر استکه توانسته خودش از پسر مردی که زمین( امید از اين28 

 

اس نقش حضور بند موصولی توصیفی در جايگاه موضوع براس. 2 7

 مرجع با هستهضمیرهم

ی مرجع با هسته( در بند موصولبند موصولی توصیفی براساس نقشی که ضمیر  هم

  :شودالیهی( ظاهر میبه چهار شکل  فاعلی، مفعولی، متممی، مضا  ،دارد

 

 :ودشفاعلِ غیرمؤکد حتماً حذ  می ،نمايه باشداگر هسته با فاعل بند پیرو هم -1

 . هسته: فاعل( ، در آمدوشد بودندلباس کهنه پوشیده بودند---( مردهايی که29 

 . هسته: مفعول( گیردناديده می ،که بسیار مهم هستند--( اين ديدگاه مواردی را30 

 . هسته: متمم( ، دادمو شلوار ارزونی پوشیده بودکت  که---( پول به آن مردی31 

 .الیه( هسته: مضا  یاهی چسبیده، ماده سجلو مومیايی بود--سوزی که( به ته پیه32 

 

صريح به اختیار حذ   نمايه باشد مفعولصريح بند پیرو هم اگر هسته با مفعول -2

 شود.می

 . هسته: فاعل( آن شیراز نیست ]من ديدم [( شیرازی که 33 

 .( پنجره را که وارنر فراموش کرده بود محکم ببند باز کرد  هسته: مفعول(34 
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 .کرد  هسته: متمم(استفاده می خواندشمرده میکلمات عجیبی که  آنها را( شمرده ( وارنر از 35 

 هسته: ای که سوز بر  آنها را سوزانده بود از حرکت منصرفش کرد کف پاهای زخمی (36 

 مضا (.

 

نمايه باشد جای مفعول غیرصريح صريح بند پیرو هماگر هسته با مفعول غیر -3

 ن ضمیر با يک حر  اضافه پیشین همراه است.ماند. ايحتماً ضمیر می

 .داشت  هسته: مفعول(دوست می ،شد( امید آدمی را که در خیابان باهاش آشنا می37 

 .اينجاست  هسته: فاعل( ،امانت گرفتی  *Ø( مردی که شما کتاب را از ازش/38 

 .م( هسته: متم مدارا کنی ،سال بزرگتر است 20( بايد با مرد مسنی که ازت 39 

  هسته: مضا ( شداز دور ديده می ،خاست( منبع نوری که ازش دود سبزرنگی برمی40 

 .الیه(شد  هسته: مضا از دور ديده می ،( منبع نوری که با دود سبزرنگی مخلوط بود41 

 

 ،ه باشدنمايالیه ساخت اضافه در بند پیرو همپايه با مضا  بند اصلی/ ةاگر هست -4

 اضافه پیشین همراه است. ماند. اين ضمیر با يک حر میر میض ،الیهجای مضا 

اش به سینه ،زدکنده شده بود و چرت می iرا که پر و بالش i( با يک دست گنجشک مفلوکی42 

 . هسته: مفعول( فشردمی

 . هسته: فاعل( جوشید، از اتاق کارش بیرون آمد( امید که در وجودش چیزی می43 

زد لفظ قلم حر  می ،کردنی شیطان که برقشان جنگلی را خشک می( يک کودک با چشما44 

 . هسته: متمم(

که [را  iشحقوق[قسمتی از  iخودکه از کارفرمای [اجازه داد  i( دادگاه به همچین مردی45 

 .الیه(.  هسته: مضا ]به طور مستقیم دريافت کند ]]متناسب با نیاز فرزندانش است
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 . حضور ضمیر ابقائی8

بندی هسته  به صورت ضمیر ابقائی، صورت ةتوجه به نحو تواند باوصولی میبند م

بندی شود. زبان فارسی در بند ضمیر موصولی، گروه اسمی، خالء( در بند نیز طبقه

کند. حضور ضماير موصولی از ضمیر ابقائی، خالء/گروه اسمی محذو  استفاده می

مراتب دسترسی قابل سلهة اسمی بند موصولی طبق اصل سلبسته به نقش هست

ه بند موصولی نقش مفعول صريح را داشت ةبینی است. يعنی اگر در زبانی هستپیش

قش آنها ن ةدر مورد بندهای موصولی که هست ،کار رودباشد و ضمیر ابقائی در آن به

ارسی رود. اگر قرار است فکار میضمیر ابقائی به ،مفعول غیرصريح يا اضافی است نیز

 آن هم جايگاه اضافی است. ،ابقائی بگذارد يک جايگاه ضمیرتنها در 

 

 

 

 مراتب تلويحی و وقوعسلسله(: 3شکل )

 

-های دستوری به عنوان مشاهده صوری از مطالعات ردهمراتب رابطهسلسله

دستوری چنین توزيعی  ةرابط ،که چرا به صورت غالبآيد. ايندست میشناسی به

فاعل باالتر از مفعول و مفعول صريح  ،های موصولیساخت ها دريعنی در زبان ،دارد

ممکن است تبیین صوری،  ،شودبندی می... صورتو  باالتر از مفعول غیرصريح

ی دارد. تبیین پردازش ،معنايی و پردازشی داشته باشد. اگر نگاه نقشی داشته باشیم

ساس های اسمی مختلف برا( از گروه161:1389طبق بررسی آماری رشیدی  

 مراتب تلويحیسلسله

 حالت اضافی >مفعول غیرصريح  >مفعول صريح  > فاعل   

 مراتب وقوعلهسلس
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رسد که بیش از جايگاه نهاد به اين نتیجه می( در 252:1981  1بندی پرينسطبقه

بنیاد را انجام شنونده ةهای اسمی در جايگاه نهاد، انتقال اطالع کهندرصد گروه 80

از میزان  ،روندهای اسمی که در جايگاه نهاد جمله به کار میدهند. يعنی گروهمی

برخوردارند و آنجا محل حضور اطالع کهنه است،  آشنايی بااليی برای شنونده

هنه . اطالع کاستاطالعی که از طريق ارجاع يا موقعیت، برای شنونده قابل بازيافت 

ود تا شکند. يعنی وقتی اطالع آشناتر مقدمه میچینی میبرای پیام اصلی زمینه

در  بايد گفت پردازش آسانتر خواهد شد. از نگاه دستوری ،اطالع نو را دريافت کنیم

 ، آناعالی فاعل ةآيد. از نظر معنايی نمونها فاعل قبل از مفعول میدرصد زبان 90

نقش تتای  ، آن است کهاعالی مفعولة و نمون داردگر نقش تتای کنش است که

ور و رهتر از بهتر از پذيرا و پذيرا برجستهگر برجستهيعنی مفهوم کنش دارد، پذيرا

 ... است. و  از وسیله ترور برجستهبهره

 

 گیری بند موصولی. النه9

اما بسامد وقوع آنها به مراتب  ،گیری بند موصولی در هر جايگاهی ممکن استدرونه

گیری شناسی هم زبان النهگیری نشده است. از نظر روانکمتر از بندهای درونه

کاهد ک جمله میگیری از قابلیت درکند تا پردازش آسانتر شود. زيرا درونهکمتر می

زيرا ذهن  .انسان باشد ةو اين امر ممکن است به دلیل محدوديت حاکم بر حافظ

اصلی بايد جمله ديگری را پردازش کند. يعنی بسامد  ةقبل از رسیدن به فعل جمل

 باالی يک چیز با نظام شناختی انسان و ضرورت ارتباطی مرتبط است.   

  

                                                           

1. Prince 
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شری که از منظر راوی وجود ندارد است دربارة  خیر و ( آدم مثبت و منفی که همان مطلق46 

 کند.کس حکم نمی هیچ

 ( محکومی که من خوراک مارچوبه را که همیشه آرزو داشت بخورد ديدم.47 

نود غريد و ناخشمی ،انداختند( به راهنمايی اوالد که زير لب از نبردی که کمی ديگر به راه می48 

 رسیديم. ،پله که در پس آن آشپزخانه قرار داشتيک راهسوتر به در دو داالن آن ،بود

 شد...مخلوط می ،خاست( نوری که با دود سبز رنگی که از پر سوخته برمی49 

 

 

 

 

 سازیگیری بندموصولی و امکان موصولیامکان النه(: 4شکل )

 

 . حرکت بند موصولی10

گاه تواند از جايسمی میاز میان انواع نحوی بندهای موصولی، تنها بند موصولی پساا

 اشتقاق در پايه حرکت کنند و به جايگاه پس از فعل حرکت کنند.

از میان انواع معنايی بندهای موصولی پسااسمی فارسی، تنها بند موصولی 

 داند. توصیفی حرکت بند را از هر جايگاه نحوی مجاز می

گروه   خت زبان را گذراندندند که درس ساتوانند در اين کالس شرکت کن( دانشجويانی می50 

 .اسمی مرکب فاعلی(

( وارنر پیه سوز جلو مومیايی را روشن کرد که مادة سیاهی ته آن چسبیده بود  گروه اسمی 51 

 .مرکب مفعولی(

 گیری بند موصولی                               امکان النه

       فاعل >مفعول > متمم > الیهمضا 

 سازیامکان موصولی  
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ها نخواهد رفت  گروه اسمی مرکب: جزء کرد که هرگز از خاطره ---( او به مردم ستمی52 

 .اسمی فعل مرکب(

کوشند آنها را به هستند که می --هايیيسندگان معاصر، بومی زبانان لهجه( تعدادی از نو53 

 گذارند  گروه اسمی مرکب: مسند(. نمايش

 .کت و شلوار ارزونی پوشیده بود  گروه اسمی مرکب متممی( ( پول به آن مردی دادم که54 

ه اسمی مرکب: خاست  گرو( منبع نوری از دور قابل رويت بود که ازش دود سبز رنگی برمی55 

 .الیه(مضا 

پذير  مانند حرکت بند موصولی توضیحی در جمالتی که دارای افعال متمم

و در ال ايستايی  مانند داشتن، بودن( به صورت اجباری ديدن، شنیدن( و افع

اری به صورت اختی ،بند موصولی گروه اسمی معرفه يا نکره باشد ةجمالتی که هست

انواع آن اين  ةحرکت بند موصولی توضیحی در همدهد. علت عدم رخداد رخ می

 ةبند موصولی توضیحی بخشی از منحنی آهنگی بند اصلی نیست و جمل است که

 هنگام حرکتِ ،حاوی بند موصولی توضیحی دارای دو گروه آهنگی است. بنابراين

 شود.بندها بسیار دشوارتر می ةخوردتعبیر توالی بهم ،بند

 

 .هم خورده بودند ه به(  دو ماشین ديدم ک56 

 هنوز دارمش. ( ازم عذر خواست و يک کتاب بهم جايزه داد که57 

 اند.( آشپزخانه دو پنجره بزرگ دارد که جلو آنها نرده آهنین کشیده58 

 ( آنها کتاب را در زيرزمین گذاشتند که محل مناسبی نیست. 59 

 ی است.شخص شريف ---الشريعه پیش من بود که ديروز حجت * (60 

 نامند.اصفهان شهر تاريخی ايران است که  آن را( نصف جهان نیز می *( 61 

  شیراز زادگاه شاعران جهان است که ما سال گذشته از آن بازديد کرديم. *( 62 
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ن هسته به آ وکند عنوان موضوع بند اصلی نقش ايفاء میند موصولی آزاد بهب

 نیست. منضم شده است. بنابراين قادر به حرکت 

 

 .هرچه خطا بود که گفتی. *(63 

 

از نظر دستوری شرط حرکت بند به نوع هسته، نوع فعل و افزوده  ،واقعدر

( بودن بند موصولی بستگی دارد: بند موصولی  اختیاری( يا موضوع  اجباری

 .بند موصولی آزاد >بند موصولی توضیحی >توصیفی

تی و ساخت اطالعی را مطرح ( سه اصل همگانی کاربردشناخ2003:148کرافت  

های در رقابت هستند، يعنی نیرويی مثل ساخت اطالع نیروی ديگر کند که انگیزهمی

ای ( مفاهیم مرتبط با هم تمايل دارند که با هم خوشه1دهد:  الشعاع قرار میرا تحت

اش بماند و حرکتی خواهد سر جای خود، کنار مرجعرا تشکیل بدهند، مثالً بند می

افتند؛ ها به دلیل وجود نیروهای در رقابت اتفاق میام ندهد، در حالی که حرکتانج

های دنیا اين است که اطالع کهنه اول بیايد ( تمايل و صورت غالب بسیاری از زبان2 

محور است، زيرا اطالع کهنه برای پیام اصلی و اطالع نو دوم. اطالع نو و کهنه شنونده

کند، يعنی وقتی چیزهايی که برای ما آشناتر است مقدم چینی میو خبر اصلی زمینه

( گوينده 3شود؛  شود و آماده شويم تا آن خبر نو را دريافت کنیم، پردازش آسانتر می

گی آيند کند. بنابراين، برجستتر است، پیشتمايل دارد مطلبی که در ذهنش برجسته

 ارد. ها( يک بازنمايی در ساختار دگوينده  چینش سازه 1ذهنی

                                                           

1. psychologically prominent 
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-( می1اش قرار دارد. نیروی  بند موصولی اطالع کهنه است و در کنار مرجع

هنگامی که بند موصولی به جايگاه پس از فعل  .اش باشدکنار مرجع ،خواهد بند

زيرا مطابق  ،گیرد( قرارمی3( و  2های  ( در رقابت با انگیزه1  ةانگیز ،کندحرکت می

 شود. گاهیآيند میپیش ،ست برجسته باشدآن، چیزی که برای گوينده ممکن ا

خواهد با پسايندسازی اطالع نو و پسايندشده برجسته است و نويسنده می ةساز

ممکن است حرکت بند  ،چیزی برجسته کند. از طرفی ديگر ةکانونی را دربار

موصولی به جايگاه غیرفاعل به سبب ساخت اطالعی آن باشد. جايگاه پايانی جمله 

-بیشتر می 1بودنتوجه رسیم، قابلچه به آخر جمله می ع نو است. هرجايگاه اطال

( احراز 1اصل   ،هايی که بند در کنار هسته واقع استدر جمله ،شود. بنابراين

شود. يعنی هر دو ( احراز می2اصل   ،هايی که بند حرکت کردهشود و در جملهمی

 ست. نشان اشق بی ،تر استشود و آن که بسامد رخدادش بیششق در زبان يافت می

 

 گیری. نتیجه11

دهد ساخت موصولی در های موصولی فارسی نشان میبنیاد بروی ساختمطالعة داده

، شود، يعنی هستة اسمیبندی میزبان فارسی از طريق راهبرد اشتقاق در پايه صورت

 دنما و ضمیر ابقايی / خالء، هیچ يک حاصل حرکت نیستند. وقوع هستة بنمتمم

مراتب معرفگی پیشنهادی کرافت موصولی که آغازگر ساخت موصولی است، از سلسله

تعريف، هستة اسمی و بند موصولی در زبان کند. ترتیب جايگاه حر  تبعیت می

کند که اگر ترتیب هستة اسمی بند فارسی، ما را به اين تعمیم همگانی هدايت می

ف اسم خواهد بود و تبیین آن سنگینی موصولی در زبان بود، آنگاه ترتیب حر  تعري

های نحوی قابل دسترس برای در مقابل هماهنگی است. در فارسی تمامی نقش
                                                           

1. newsworthy 
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سازی کند، اما تواند موصولیهای مختلف میسازی است، يعنی در جايگاهموصولی

 مراتب دسترسی از پايین به باال است. گیری بندهای موصولی در سلسلهامکان النه
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