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Abstract  
Agreement can be known as the phenomenon by which a word takes 

morphological features that originate somewhere else, i.e., a situation in which 

a target form has grammatical marking that is controlled by a controller. On 

the other hand, cross-referencing (when a verb is marked) is often used in the 

pro-drop languages as a mechanism through which a verb is marked by bound 

elements in order to express its arguments. This kind of verb on its own 

suffices to represent its arguments, as it is inflectionally rich. Since Persian, 

as a pro-drop language, has the above-mentioned features, we can logically 

apply the term cross-referencing to Persian. But, it seems this term has not 

technically and comprehensively been investigated in this usage in Persian, 

and instead, agreement is usually used in this case. Therefore, the present 

study aimed to investigate: Can cross-referencing be used for the typological 

situation of the Persian verbal agreement system? What are the components 

of the Persian cross-referencing framework? Can a technical field be proposed 

for cross-referencing in Persian? To do this, analyzing 43 standard colloquial 

Persian scenarios, this research characterized the components of the Persian 

cross-referencing framework, and introduced a technical field for the 

mentioned term based on typological approach according to Siewierska & 

Bakker (2005), and Corbett (2006). Besides, to select between agreement and 

cross-referencing, the study offered a two-way continuum. 

Keywords: Cross-referencing, agreement, discourse, pro-drop 

parameter, head-marking. 
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  فارسي زبان در متقابل ارجاع

 ایران تهران، طباطبائی، عالمه دانشگاه زبانشناسی دکترای دانشجوی  موالئی الله 
  

 چکیده 
 رگید يکه از جا رديگيم يايصرف يهامشخصه ياکلمه ،آن يدانسو که ط يرخداد توانيمطابقه را م
سو ا يايدستور يهانشانه يصورت هدف دارا اسو که در آن، يتيوضع يبه معنا نیو ا رد،يگينشئو م

 ،توانيدار شدن فعل( را رالباً مارجاع متقابل )در خصوص نشان گر،ید ي. از سوشوديکه توسط ناظر نظارت م
دار نشان ديمق يبه کار برد که از رهگذر آن، فعل با عناصر يسازوکار يبرا ،راندازيضم هايدر مورد زبان

از لحاظ  رایز ،باشد شیهابيانگر موضوع توانديم یيفعل به تنها نیکند. ا انيخود را ب هايتا موضوع شوديم
س مذکور اسو، پ يهايژگیو يدارا ،راندازيضم يزبان عنوانبه ،زين فارسياسو. ازآنجاکه  يرن  یتصر
 ،کاربرد نیدر ا ،متقابل اما ظاهراً ارجاع ؛به کار برد اريمع يفارس ينظام فعل يبرا توانيعنوان را م نیقاعدتاً ا

د به مور نینشده اسو و در عوض، معموالً اصطالو مطابقه در ا يو جامع بررس يطور فنبه ي،در زبان فارس
: ابدی( دريامحاوره ةگون ار،ي)مع يفارس ةمنالميف 51 يپژوهش بر آن شد تا با بررس نیا ن،ی؛ بنابراروديم کار
 يابه کار برد؟ اجز زين يفعل فارس ةنظام مطابق شناختيرده ويوضع يا برااصطالو ارجاع متقابل ر توانيم ایآ

کرد؟  يمناسب معرف ايحوزه توانيمزبور م واصطال يبرا ای؟ آسويارجاع متقابل و شروط حاکم بر آن چ
( و کوربو 2005) کريو ب رسکایويس يآرا يبر مبنا ي،شناختدر چارچوب رده ،حاضر ةراستا، مطالع نیدر ا
 يو برا هدکر يمربوط به آن را معرف يفن ۀارجاع متقابل فعل، شروط حاکم بر آن و حوز ي(، اجزا2000)

 . ه اسوارائه داد هیدوسو يوستاريمتقابل و مطابقه، پ رجاعدو اصطالو ا انيانتخاب از م

  .نشانیهسته ضمیراندازی، پارامتر کالم، مطابقه، متقابل، ارجاع ها:کلیدواژه

                                                            
 .اسو طباطبائي عالمه دانشگاه همگاني شناسيزبان رشتة ارشد کارشناسي نامةپایان از برگرفته حاضر مقالة -

 laleh_molaei@atu.ac.ir * نویسنده مسئول: 

https://orcid.org/0000-0003-4488-1973
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 مقدمه  . 3
اي تغيير مشترک منظم ميان ویژگي معنایي یا صوري یک عموماً داللو بر گونه 1«مطابقه»

در زبان فارسي، فعل  (.Corbett, 2006: 4عنصر و ویژگي صوري عنصر دیگري دارد )
هاي خود، با عناصري که به آن هاي شخص و شمارِ موضوعمنظور بيان مشخصهتواند بهمي

باري ها( اجدار شود. عناصر مقيد تحو نظارت موضوع فاعلي )شناسهنشانشوند ملحق مي
مرجع با این عناصر مقيد ظاهر شوند، خواه ظاهر هاي اسمي آشکار همهستند، خواه گروه

 (. من و علي رفتيم؛ ما رفتيم؛ رفتيمنشوند )
تنهایي وانند هم بهتمرجع موضوع مفعولي نيز که اختياري هستند، ميعناصر مقيد هم
او/ علي رو نمایه همراه شوند )آشکار هم موضوع( و هم با دیدمشبه فعل ملحق شوند )

شيوۀ سوم نمایش مفعول صریح در زبان فارسي بدون حضور عناصر مقيد روي (. دیدمش
، در اینجا، آن سازوکاري از نی؛ بنابرا(علي رو دیدم /فعل امکان وقوع دارد )او

اي( مطرو اسو که طي آن، عناصري شدنِ فعل در فارسي معيار )گونه محاورهدارنشان
راي چنين طورکلي، بنشينند. بههاي فاعلي و مفعولي ميمقيد روي فعل براي بيان موضوع
، 1«بسوسازي واژهمضاع »، 2«مطابقو»، «مطابقه»سازوکاري، عناویني نظير 

مذکور، با  هايمطرو بوده اسو. اصطالو 5«ارجاع متقابل»و  5«نمایگيهم سازي/نمایه»
وان تهایشان، کارکرد خاص خود را دارند که در این مجال کوتاه، نميتوجه به تفاوت

 رودبه آنها اشاره کرد، اما اصطالحي که معموالً براي فارسي در این مورد به کار مي
هاي موجود در کردن تفاوتظطور کلي و بدون لحا. از سوي دیگر، بهاسو« مطابقه»

وان تدر آرار مورد استناد در این مطالعه، مي« ارجاع متقابل فعل»مورد مضمون اصطالو 
به کار برد که در آنها، فعل از لحاظ تصری   0«هاي ضميراندازيزبان»براي این عنوان را 
فعولي باشد؛ معموالً هاي فاعلي و متواند بيانگر موضوعتنهایي ميبهرني اسو و 

و سبکي، حذف شوند و  7«کالمي»توانند، به دالیل گوناگون ميهاي آزاد موضوع

                                                            
1. agreement 

2. concord 

3. clitic doubling 

4. indexation/ indexing 

5. cross-reference/ cross-referencing 

6. pro-drop languages 

7. discoursal 
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 :Bloomfield) ، تظاهر صوري پيدا کنند1«کاربردشناختي»هاي کالمي و خاطر انگيزهبه

1933; Hockett, 1958; Siewierska, 1999 & 2001; Corbett, 2003 & 
2006; Langendoen & McDaniel, 1987; Tallerman, 2011; 

Haspelmath, 2013; Siewierska & Bakker, 2005; Mallinson & Blake, 

له این اسو که اگر فارسي نيز زباني اسو ضميرانداز که فعل در آن، ئ(. حال، مس 1981
از لحاظ تصری ، رني اسو، پس قاعدتاً این عنوان را باید بتوان براي نظام فعلي فارسي 

اسو، به کار برد؛ اما ظاهراً اصطالو  2«مفعوليلفاعلي»ار، که نظام مطابقه در آن معي
شناسان ایراني دربارۀ این سازوکار فعل در زبان فارسي، در مطالعات زبان، «ارجاع متقابل»

هایي به کار رفته که در آنها، وضعيو نظام مطابقة استفاده نشده و تنها در اندک مطالعه
 . 5هاي ایراني مورد بحث بوده اسودر زبان 1«مطلقلکُنایي»

بر اساس مباني نظري  5«شناختيرده»طور کلي، مبتني بر چارچوب به این مطالعه،
ر پيکرۀ مورداستفاده د با تکيه بربرآن شد تا  (،2005سيویرسکا و بيکر )( و 2000کوربو )

نظام  شناختيوضعيو ردهرا براي  «ارجاع متقابل»توان اصطالو اینجا، دریابد که آیا مي
مطابقة فعل فارسي نيز به کار برد؟ اجزاي ارجاع متقابل و شروط حاکم بر آن چيسو؟ آیا 

 ن بخشيد؟ تر به آاي مناسب معرفي کرد تا اعتباري فنيتوان حوزهبراي اصطالو مزبور، مي
اور بین قرار اسو: شناسي از ابه باور دبيرمقدم، مزایاي انتخاب چارچوب نظري رده

از رویکرد  0«بنديمقوله»ها در یک زبان باعث شده رویکرد اي از ردهداشتن به وجود آميزه
هاي سنتي مربوط به این مبحث متفاوت باشد، چراکه در این رویکرد، براي هر مقوله نظریه

 شخصمرز آنها نامشود، بلکه ها مرز قاطع فرض نميپيوستاري مفروض اسو و بين مقوله

هاي زباني ها، که رالباً نقشي و گاه شناختي هستند، سعي بر تبيين به همگانيتبييندر اسو؛ 
 (.55و  20-15: 1132)دبيرمقدم،  شمول اسوهاي جهانیعني ویژگي

                                                            
1. pragmatic 

2. nominative-accusative system 

3. ergative-absolutive system 

( 1132هاي ایراني بحث شده از این قرارند: دبيرمقدم )در زبان« مطلقلکُنایي» ها وضعيو نظام مطابقهآراري که در آن. 5

گيري نهایي، مورد ( که تنها در پایان این مطالعه، حين نتيجه1131( و )1130هاي )و برخي آرار یادگار کریمي نظير مقاله

 اشاره قرار خواهند گرفو.

5. typology 

6. categorization 
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  پژوهش ۀ. پیشین2
بتني بر همان مباني نظري پژوهش )م ،اندکه در پيشينه آمده، «0ل2»و  «5ل2»هاي بخش

 شناختي( هستند.چارچوب رده

 (3311بلومفیلد ). 3ـ2

گردد. وي حين صحبو از ( بازمي1311به بلومفيلد ) ،طور که معلوم اسوآن ،ارجاع متقابل
 :Bloomfield, 1933دارند ) یيگوید که دو صورت بازنمامي هایيزباناز  ،ارجاع متقابل

193-194:) 

  (:1«رکنشگ»زبان التين )اشارت به 
(1ل1)   Puella conta-t (12ل)  Conta-t 

 '(The) girl she-sings.'  'He (she, it) sings.' 

  (:3«اررپذیر»)اشارت به کنشگر و  2̔ کِري᾿زبان 
(1ل2)  ˈwa:-pame:w   ˈantimwa    

aˈwa    na:pe:w 
(2ل2)  wa:pame:w 

 he-saw-him (obviative) a dog 
(obviative) that man. 

 he-saw-him/her 

 'The man saw a dog.'  'He saw him or her.' 
 

هاي آزاد با فعل همراه تنها روشي را که در آن، موضوع یيوي از این دو صورت بازنما
 نامد. هستند ارجاع متقابل فعل مي

 (3398هاکت ). 2ـ2

و وندِ روي فعل، ارجاع  لبين فاعآورد تا نشان دهد مثالي از التين مي ابتدا(، 1351هاکو )
ارجاع متقابل  ،اشاره دارد که بين فعل و مفعول 5«منوميني»به زبان . سپس، متقابل وجود دارد
 (:Hockett, 1958: 217-219حاکم اسو )

                                                            
1. actor 

2. Cree 

3. undergoer 

4. Menomini 
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(1) 
  nenԐ·wa·w   enoh    enԐ·niw   
 ̔ I-see-him-or-her that man᾿ = ̔I see that man᾿ 

 (3387دنیل )لنگندن و مک .1ـ2
کنند که معيار اظهار مي (،1302( و )1311)بلومفيلد  هبا توجه ب ،(1317دنيل )لنگندن و مک

 1.باشد بيشتر پارامتر ضميراندازي اسو تا اینکه الگوي تصریفي ،بلومفيلد براي ارجاع متقابل
 (1317ل )دني، و لنگندن و مک(1351) ، هاکو(1311) دلبلومفي يآرا ةمقایس (،1)در جدول 

  شود:در خصوص ارجاع متقابل فعل مشاهده مي
 

 

  (2113و  3333سیویرسکا ). 0ـ2
 کند:( دو معيار براي مطابقه بيان مي1333سيویرسکا )

                                                            
( در دوراني اسو که مفهوم ضميراندازي معرفي شده اسو، اما در دوران بلومفيد 1987) دنيللنگندن و مکمطالعة . 1

 طور نبوده اسو.(، این1933)
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 بسو و یا وند؟ آزاد اسو یا واژه ةمطابقه کلم نشانگرآیا  
 اسو؟ ا خودمرجع بهم آزادِ موضوع باي ليتکم عیتوز در مطابقه گرننشاآیا 
 ،1«يارجاع ةمطابق نشانگر»: شوديم مطابقه نشانگر نوع سه به قائلبر این اساس، وي  
هاي ضميرانداز زبان ،. طبق این معيار1«يدستور ةمطابق نشانگر» و 2«مبهم ةمطابق نشانگر»

قه در مطاب 5«قلمرو»در  5«ناظر» دستوري داشته باشند، زیرا حضور ةمطابق نشانگرتوانند نمي
، آنچه در برخي مطالعات . به باور او(Siewierska, 1999: 229)این معيار اجباري اسو 

 مبهم اسو ةهمان مطابق ،تقریباً در بسياري از موارد ،شودارجاع متقابل محسوب مي
(Siewierska, 2001).  

  (2111و  2113) . کوربت9ـ2
ستند: عنصري که مطابقه را تعيين مطرو ه یياجزا ،کوربو، در چارچوب مطابقهبه باور 
نام دارد؛  0«هدف»شود کند ناظر نام دارد؛ عنصري که صورتش توسط مطابقه مشخص ميمي

گفته شود از چه منظري  اگردهد قلمرو نام دارد؛ آن بافو نحوي که در آن مطابقه رخ مي
ي عوامل نظير ترتيب واژه شود؛ برخصحبو مي 7«هاي مطابقهمشخصه»از  ،مطابقه وجود دارد
عوامل  شود که اینريرمستقيم بر مطابقه منعکس مي صورتبه آنها ريتأروجود دارند که 

، در یک قلمرو خاص، هدف با ناظر از نظر نی؛ بنابراشوندحاکم بر مطابقه ناميده مي 8«شرط»
کند که این امر شاید مي ( مطابقهآنها 3«هايارزش»ها و هایش )مشخصههاي مشخصهویژگي

اجزاي مذکور  بيانگر (1)منوط به شروطي باشد و شاید شرط خاصي موجود نباشد. شکل 
 (:Corbett, 2006: 5) اسو

                                                            
1. anaphoric agreement marker 

2. ambiguous agreement marker 

3. grammatical agreement marker 

4. controller 

5. domain 

د و دومي که رنام دا goalي نيسو، بلکه یکي از اجزاي مطابقه اسو. اولي یهاي تتا. منظور از هدف در اینجا نقش 0

 .targetدر اینجا مطرو اسو 

7. agreement features 

8. condition 

9. values 
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 ،زیندگاز بين عناوین مطرو براي مطابقه، تنها اصطالو مطابقه را برمي ،(2000کوربو )
ستلزم بندي از مطابقه مهر نوع تقسيم تر اسو وچراکه معتقد اسو این عنوان اصطالحي رایج

زیرا اصطالحي که همه در مورد آن اجماع نظر داشته باشند  ،تعری  و توصي  دقيق اسو
ند کبنيادي پيشنهاد مي ةبراي مطابق یيوي معيارها(. Corbett, 2006: 5-7وجود ندارد )
ر متقابل دارد: ناظر دمستقيمي با مبحث ارجاع  ةناظر اسو و رابط ۀدربار آنهاکه یکي از 

تر نياديمطابقه ب ،تر باشدقلمرو مطابقه حضور دارد. طبق این معيار، هرچه حضور ناظر اجباري
ها رایج اسو، زیرا حذف ضمير بنيادي تنها در معدودي از زبان ةاز مطابق گونهاین اسو.

که معموالً شامل فاعل ضميري  يهایزبانهاي متعددي از ها متداول اسو. نمونهفاعلي در زبان
ند )انگليسي و آلماني از بارزترین موارد هستند(. معيار اهاي اروپاي شماليشوند از زبانمي

که براي این مطالعه حائز اهميو اسو معياري اسو که کوربو براي هدف در  1دیگري
بسو و یا ژهاسو، یا وا مطابقه وند تصریفي نشانگرکند: آیا ماهيو بنيادي بيان مي ةمطابق
 ،(2000شرط و قلمرو مطابقه از نظر کوربو ) ۀدربار (Corbett, 2006: 13) ؟آزاد ةکلم

ند. او به شوهاي حاکم بر مطابقه محسوب ميهاي ارتباطي و کالمي از شرطباید گفو نقش
 کند: دروناشاره مي سوا اش مشاهده کردهشناختيهاي ردهچهار نمونه قلمرو که در مطالعه

که  يیفراتر از بند اما درون جمله و قلمروها ،فراتر از گروه اسمي اما درون بند ،گروه اسمي
 ۀکه دربارده بيان کردیگري نيز در باب قلمرو  ةکوربو نکت روند.تا فراتر از جمله پيش مي

                                                            
ودِ اما در بخشي از مباحث مربوط به وجود یا نب طور مستقيم، مربوط به موضوع پژوهش حاضر نيسو،معيار مذکور، به .1

و بهرامي،  1132و  1113؛ 1115؛ 1115مهند ، برانگيز بوده اسو )ر.ک. راسخمطابقة مفعولي در زبان فارسي، بحث

1132.)  
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از  توانر وي، قلمرو را ميبحث اسو. از نظهاي ایراني )نَه زبان فارسي معاصر( قابلزبان
رد: به دو قسمو تقسيم ک ،بند و جمله و کالم( ۀگستر بااي متفاوت اي دیگر )زاویهزاویه

. (Corbett, 2006: 56) مطلقلیيکُنا ةقلمرو نظام مطابق و مفعوليلفاعلي ةقلمرو نظام مطابق
تفاده در مطالعات معدودي اس «بلارجاع متقا»گفته شد که  ،لهئدر قسمو بيان مسبا این حال، 

به این  ،5در بخش اند. هاي ایراني سخن گفتهمطلق در زبانلیيکُنا ةشده که از نظام مطابق
 مورد اشاره خواهد شد. 

ها کند: هرچه ماهيو( نيز اشاره مي2000) 2آریل 1«پذیريدسترس ةنظری»کوربو به 
طور اجباري و ضروري رمزگذاري شوند بهسو که الزم اتر مک ،تر در دسترس باشندشبي
(Corbett, 2006: 267) . 

: مختل ِ خود استفاده کرده اسو ةو اما براي توصي  ارجاع متقابل، کوربو از دو مطالع
دهد؛ دوم، در کتاب ( ارجاع مي1311( که به مالينسون و بليک )2001) اشنخسو، در مقاله

کند ( بيان مي2001کند. کوربو )اشاره مي 1( و وولفورد1113( که به بلومفيلد )2000)خود 
و آلماني را در  5این دو وضعيو در دو زبان سواحيلي (50-52: 1311) که مالينسون و بليک

 ،يتواند یک جمله تشکيل دهد؛ در آلمانمي یيتنهادهند: در سواحيلي، فعل بهتقابل قرار مي
 نهاآاید و عناصر مطابقه، ضميري نيستند. بر مبناي این تقابل، بي یيتنهاتواند بهفعل نمي

یا  «مطابقة ارجاع متقابل»گيرند، اما اصطالو اصطالو فراتر در نظر مي عنوانبهرا  «مطابقه»
 :Mallinson & Blake, 1981کنند )را تنها براي زبان سواحيلي اتخار مي «ارجاع متقابل»

ه به معيارهاي مطرو براي بلومفيد در خصوص ارجاع متقابل، با توج ،(2000(. کوربو )46
هاي ضميري خاص و ضميرانداز را با هم نوعي ارجاع بلومفيلد ساختار که کنداظهار مي
 داند. متقابل مي
-cross»به اصطالو  ،تر در خصوص ارجاع متقابل این اسو که وي در پانویسيمهم ةنکت

referencing» گوید وولفورد براي فرایندي که از رهگذر دهد و ميارجاع مي از وولفورد
جاي استفاده از اصطالو به ،ها ارجاع دهندتوانند به موضوعمي ،هر دو ،بسوآن، وند و واژه

 «ارجاع متقابل» که استفاده کرده اسو تا نشان دهد «ارجاع متقابل»از عنوان  ،«مطابقه»

                                                            
1. Accessibility Theory 

2. Ariel, M. 

3. Woolford, E. 

4. Swahili 
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نها از ت «مطابقه»اسو، اما  بسویش مطابقه از طریق وند و واژهاصطالحي پوششي براي نما
این پيشنهاد  ،. از منظر کوربو(Corbett, 2006: 13) گيردرهگذر وند صورت مي

براي افرادي که اصوالً قلمرو بند برایشان مهم  ،قرارداديِ وولفورد در این نقش و کارکرد
ارجاع »به اصطالو  ،رهگذر معيارهاي خود از ،قرارداد خوبي اسو. اساساً کوربو ،اسو
نشان  رادیگر پژوهشگران  ي، دیدگاه کوربو نسبو به آرا(2)نپرداخته اسو. جدول  «متقابل
  :دهدمي

 

 (2119سیویرسکا و بیکر ). 3ـ2
 يقلمرو(، مطابقه تغيير مشترک نحويِ هدف با ناظر )در 2005به باور سيویرسکا و بيکر )

قلمرو  نیتربزرگمعموالً )نَه لزوماً( بند یا جمله  ؛ها( اسوروهي از مشخصهگ ةزباني و بر پای
دیگر، ارجاع متقابل معموالً در خصوص ویژگي  يشوند. از سودر مطابقه محسوب مي

(. بافو ارجاع هادر بافو )بر اساس برخي مشخصه 2«مرجع»اسو براي ارجاع به  1«دارمرجع»
 ۀالزاماً( هر چيزي باالتر از سطح بند یا جمله اسو. مطابقه بهتر اسو در حوزمتقابل معموالً )نَه 

ه و شدن ميان مطابقکالم. در عمل، تمایز قائل ۀارجاع متقابل در حوز و دستور به حساب آید
اظر ن آنها،هاي ضميرانداز که در آسان نيسو، مخصوصاً در مورد زبان چندانارجاع متقابل 

                                                            
1. anaphor 

2. referent 
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 521شخص در  ةو بررسي مطابق نظرهااختالف ۀ. ایشان پس از مشاهدآشکار وجود ندارد
 دهند:زبان، جدول زیر را ارائه مي

 
هاي معدودي در تنها به زبان 1«محض ةمطابق»دهد که نشان مي (1)، جدول آنهابه اعتقاد 

مسئله که  نتبيين ای منظوربهشود. ایشان محدود مي نوة نيگ و اروپاي رربي، آفریقاي رربي
هاي مخصوصاً در تقابل ميان زبان)چرا ارجاع متقابل را در سطح کالم و کاربردشناختي 

پذیري اشاره دارند. در کل، در یک به دسترس ،کنندمعرفي مي (2«ضميرناانداز»ضميرانداز و 
 . يیسه بُعد مهم اسو: صوري، کاربردشناختي و معنا ،شخص نشانگرهايبندي براي صورت

 (2133. تالرمن )7ـ2
يل تواند یک جمله تشکمي یيتنها، در ارجاع متقابل، فعل به(231-232: 2011به باور تالرمن )

ا هاي آزاد بکه در آن، موضوع «فعلي ةمطابق»بعضي اوقات متمایز اسو از  ،از این رودهد و 
)ضميرانداز و  1«کامبرا»لي از مثا ،کنند. او براي اشاره به ارجاع متقابلهسته مطابقه مي

حضور ضمایر آزاد ناشي از عوامل کالمي اسو و به علو و معتقد اسو آورد نشان( ميهسته
کار ه ب هایيزبانشناسان ارجاع متقابل را براي همين مباحث کالمي اسو که برخي زبان

دهند. از نظر نمایش مي ها را روي خودشانوندهاي ضميري موضوعدر آنها، برند که مي

                                                            
1. pure agreement 

2. non-pro-drop languages 

3. Kambera 
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باز هم آن سازوکار ارجاع متقابل محسوب  ،هاي آزاد نيز در بند بيایندوي، اگر صورت
  (.Tallerman, 2011: 128شود)مي

 (2131. هسپلمت )8ـ2
 1«وعموض ةنمای»اضافه با کردن فعل، اسم و حرف( فرایند دستوري نمایان2011هسپلمو )

نامد. موضوع( مي ة)نمای« SUI GENERIS»هاي شخصي مقيد را ورتسازي، و صنمایه را
، 2«دستوري ةنمای»کند: سازي معرفي ميسه، سه نوع نمایه وي سه نوع نمایه و بر اساس آن

سازي نمایه»و  0«سازي متقابلنمایه»، 5«سازي دستورينمایه»، 5«ضميري ةنمای»، 1«متقابل ةنمای»
 ةمرجع با نمایحضور گروه اسمي هم ،سازي متقابل را که در آناو، نمایه . از نظر7«ضميري

 ةخوانند. جایگاه ارجاع متقابل در نظریمي «ارجاع متقابل»موضوع اختياري اسو، معموالً 
 اسو: مشاهدهقابل (5)( در جدول 2011مفهومي هسپلمو )

 

ور ناظر قلمرو و حض ۀاً در گسترهسپلمو، تفاوت مطابقه و ارجاع متقابل رالببه اعتقاد 
هسپلمو، سيویرسکا،  يآرا ة، خالص(5)ناظر وجود ندارد. جدول  ،اسو. در ارجاع متقابل

 و سيویرسکا و بيکر را در بر دارد:

                                                            
1. argument index 

2. gramm-indexes 

3. cross-indexes 

4. pro-indexes 

5. gramm-indexing 

6. cross-indexing 

7. pro-indexing 
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بندي معج گونهاینتوان مي ،با توجه به آرار مذکور در باالپيش از ورود به بخش بعدي،  
تمایز ميان ماهيو  که ضميرانداز اسو؛ دهدني رخ ميدر زبا کرد که ارجاع متقابل فعل

نشان اسو؛ فعل هستهبسو( مطرو نيسو؛ فاعلي و مفعولي )وند و واژه نشانگرهايدستوري 
هاي صورت، اگر عالوهبه. اندليدخدر ظهور مرجع  یيصوري، کاربردشناختي و معناعوامل 

  شود.رجاع متقابل محسوب ميباز هم آن سازوکار ا ،آزاد نيز در بند بيایند

 شناسي پژوهش. روش1

د اي( محدومحاوره ةاین پژوهش به آن سازوکاري در فارسي معيار )گون موضوعي ۀگستر
ا هاي فاعلي و مفعولي رنشينند تا موضوععناصري مقيد روي فعل مي ،شود که طي آنمي

ق گزینشي تصادفي، طباسو. تحليلي لتوصيفيو از نوع بنيان رو پيکره پيشِ ةبيان کنند. مطالع
ر نوع عامل نامه و هجنسيو، سن و گویشِ نویسنده، ژانر فيلم ،اي انتخاب شد که در آنپيکره
بر این مبنا  ینجااچراکه تحليل و تبيين در  ،شناختي یا کاربردشناختيِ دیگر مطرو نبودجامعه

 17اعم از  ،نویسنده 20توسط آوري شد که رسي جمعفا ةنامفيلم 51نيسو. شواهد زباني از 
زماني سال  ۀاند و گستربه نگارش درآمده ،1151تا  1117سني متولد  ۀخانم، در باز 1آقا و 
 .اسو 1131تا  1170از  آنهاانتشار 
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 ها . تحلیل داده4

ص خواهد مشخ 1جمله( 2500هاي حاصل از پيکره )حدود در این قسمو، با استفاده از داده
سي به کار فعل فار ةشناختي نظام مطابقتوان ارجاع متقابل را براي وضعيو ردهآیا مي که شد

که صوري و  یيکاربردشناختي، معناعوامل (، 2005سيویرسکا و بيکر )مطابق با برد. سپس، 
مشخص و تبيين خواهند شد. در  انددخيلدر ظهور مرجع در ارجاع متقابل فعل در فارسي 

در چارچوب نظري پژوهش حاضر )عمدتاً نقشي، و  اینجادر  مورداستفادههاي بيينتکل، 
( خواهد 2000( و کوربو )2005سيویرسکا و بيکر ) يصوري و شناختي( و همسو با آرا گاه
ا توجه به ب يم،توانکنيم تا دریابيم که آیا مياز پيکره اشاره مي ابتدا، به چند نمونهبود. 
در  مصداقي براي این اصطالو ،که از ارجاع متقابل در بخش پيشين مطرو شد یيهامشخصه

 :بيابيمزبان فارسي 

(.213سوري، خوام )چهارشنبه( مرتضا: من معذرت مي5)  
(113زنگي، ( مرد همسایه: شما همسر خانوم هستيد؟ )دایره5)  

(.011کردم ... )گذشته، ( احمد: یه جورایي احساس مي0)  

(.51دم به تو )رقص در ربار، نظر: همه رو مي( 7)  

خص مشخصة ش بيانگرروي فعل وجود دارند که  نشانگرهایيتنها ، (7( تا )5)هاي در مثال
 نشانگرهامرجع با این ، ضمایر آزادِ هم(5)و  (5)از این ميان، در موارد  ؛و شمارِ فاعل هستند
 کنيم:توجه مي (12( تا )1)هاي ونهاند. اکنون به نمنيز در جمله واقع شده

(.15( پري: ندادنش )پري، 1)  

(.01اي، ( عباس: اینا رو ولشون کن برن )آژانس شيشه3)  

(.50برمش )رنگ خدا، ( پدر: من اونو از اینجا مي10)  

(.152( اعال: من تو رو دوسِو دارم )شهر زیبا، 11)  

.(70سو، ( عباس: من اونو گمش کردم )ارتفاع پ12)  

                                                            
  شود.هاي معدودي اشاره مي. در اینجا، به علو فضاي محدود، تنها به نمونه1
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. اند)صریح( روي فعل نشسته يو مفعولفاعلي  نشانگرهاي، (12( تا )1)هاي در مثال
 (3)و  (1) اما در ،شود، ضمير آزاد فاعلي نيز مشاهده مي(12( تا )10) هايمثال ، درعالوهبه

با . اسو آمده (12( تا )3هاي )نمونه اما در ،نيامده (1)چنين نيسو. ضمير آزادِ مفعولي در 
، آشکار شد که مصداق ارجاع متقابل در فارسي وجود دارد. (12( تا )5)هاي توجه به نمونه
ني نشان بودن فعل؛ رشود: ضميراندازي؛ هستهنيز مشخص ميها از زبان فارسي این ویژگي

زاد آ هايهمراه موضوعبهتواند بياید و هم مي یيتنهابهبودن فعل از لحاظ تصری  )فعل هم 
 . 1ضميري(
 يیکه معتقدند عوامل کاربردشناختي، معنا ،(2005سيویرسکا و بيکر ) هاکنون، با استناد ب 

شود تا بر این پيکره آورده  از هایينمونهالزم اسو  اند،دخيلو صوري در ظهور مرجع 
 رتبيين این مسئله که چرا ارجاع متقابل داما پيش از آن، براي  ؛عوامل صحه گذاشته شود

 هاي ضميرانداز ومخصوصاً در خصوص تقابل ميان زبان ،سطح کالم و کاربردشناختي
حات توضي پذیري اشاره شود.به مضمون دسترس الزم اسوشود، معرفي مي ، 2«ضميرناانداز»

مگر  ،ها تکرار نخواهد شدو حين معرفي داده شودگفته ميجا این پذیريمربوط به دسترس
 در دسترس بيشتر هرچه ماهيو ،پذیريدسترس بنا به تعری  ردي که نياز باشد.در اندک موا

در سطح کالم، بيشترین توجه گوینده به این تري براي رمزگذاري دارد. مضرورت ک ،باشد
 ،ویندهگ. اسو که کدام شيوۀ بيانِ صورت را انتخاب کند که براي مخاطب مناسب باشد

شده در بافو، از ميان انواع عبارات دادهني عنصر ارجاعپذیريِ رهطبق اهميو دسترس
 ،طابقهم نشانگرهايها، یا بسوارجاعي مختل  نظير گروه حرف تعری  کامل، ضمایر، واژه

معموالً از  ،اي براي اولين بار در گفتمان بيایدشدهزند. اگر عنصر ارجاعدسو به انتخاب مي
رسان که بيشتر اطالع ،هاي حرف تعری  کاملهاي خاص یا گروهنظير اسم نشانگرهایي

 شود: هستند، استفاده مي

                                                            
 اسمي فاعلي و مفعولي نيز بياید: تواند با گروه فعل مي. 1

 (.55منتظرن )پري،  دوستاتال ( پري: آخه 

 (.202سوري، رو یه دقه صداش کنيد؟ )چهارشنبه عبدالرضاشه ب( روحي: مي

 .(53رو خرابش کني )روزي که زن شدم،  پارچهترسم ج( مادربزرگ: مي 

 هاي ضميري اسو. اما هدف این مطالعه موضوع 

2. non-pro-drop languages 
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 (15کدوم قسمته؟ )شيفو شب،  خانم عبديناهيد: ال ( 
 (55هسو؟ )شيفو شب،  آقا فرهاد ناهيد:ب( 
 (05هاي آسمان، ؟ )بچهخانمحاجخواستين نمکي: چي ميج( 

پذیري باال شامل این موارد هستند: ضمایر )از نوع رسدست نشانگرهايدر مقابل،  
هستند  بخشتر آگاهيمصفر. این موارد ک مطابقه و تهي/ نشانگرهايها، بسوضعي (، واژه

 یافته هستند و یا ناقص/داراي کمبود. و ارلب از حيث واجي یا تخفي 
عوامل گوناگون کالمي و به باور این مطالعه، در ظهور ضمير آزاد در فارسي نيز  

سيري این نوع تبيين همان مو  کاربردشناختي نظير تأکيد، رفع ابهام و جز آن دخيل اسو
در  این  يتوجهجالبهاي فارسي نتایج بررسي داده. شوداسو که به ارجاع متقابل ختم مي

م ميان يترین این موارد وجود رابطة مستقپژوهش به همراه داشته اسو. یکي از برجسته
حضور عناصر زباني خاص در جمله و ظهور ضمير آزاد در آن اسو. این عناصر، برخي 

نماهاي کالم، ابزار ساختي، ضمایر انعکاسي و برخي دیگر از ابزارهاي ها، نقشبسوواژه
ري طور اختياري یا اجبابهنوعي، وقوع ضمير آزاد فاعلي در بافو را دستوري، همگي، به

. به عبارتي، در برخي موارد، تأکيد در حدي اسو که حضور ضمير آزاد کنندترريب مي
، ما در نی؛ بنابراشودشود، اما در برخي دیگر، این نياز به این شدت حس نمياجباري مي

 حوزۀ کالم بر حضور اجباري عمدتاًهاي خود نشان دهيم در زبان فارسي، پي آنيم تا با داده
ضمير آزاد نقش بسزایي دارد. ازآنجاکه در زبان فارسي، فعل براي بيان یا بر ترريب ظهور 

 1شود، ابزار و عوامل بروز ضمایر آزاد فاعليدار ميفاعلي و مفعولي خود نشان دو موضوع
 ریل دو زیربخش مجزا، معرفي و تحليل خواهند شد.و مفعولي، 

 . موارد و عوامل ظهور ضمایر آزاد فاعلي3ـ0
 معرفي گوینده در مکالمه  .3ـ3ـ0

 (.25، نيلوفر محبوبي، خبرنگار روزنامه هستم )قرمز، مندختر جوان:  (11)

 (51ام. )سفر قندهار، افغاني مننفس:   (15)

 (.110زنگي، اميري هستم )دایره منکچویي: الو ... الو ...  (15)

                                                            
 شود.. به علو کمبود فضا، تنها به برخي موارد اشاره مي1
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 (.57کنم )پارتي، سي با شما صحبو ميبياز بخش فارسي رادیو بي منصدا:  (10)

 پرسش یيگو. ترغیب مخاطب به پاسخ2ـ3ـ0
 حضور ضمير آزاد فاعلي در این موارد تا حد زیادي اجباري اسو. 

 بازپرس: تو این موضوعو به بابات گفتي یا خودش شنيده بود؟ (17)

 (.551گفتم )جدایي نادر از سيمين،  منترمه: 
 امين: فقط خودمونيم؟ (11)

 (.100یيم )پارتي، من و تونگار: آره فقط 
 مهندس: مگه مهندسِ این خونه کي بوده؟خانم  (13)

 (.55بودم خانم )پري،  منمهندس: 
 قندي: کيه؟ (20)

 (.57م قندي جون. باقر باقري )پري، منصداي باقري: 
 فرهاد: خانم فاطمي کجان؟ (21)

 (.50جاش اومدم )شيدا،  منپرستار: 
 کاظم: پسرمو براي چي راه دادین؟  (22)

 (.35اي، نه )آژانس شيشهگفتم. خيلي اصرار داشو شما رو ببي مناحمد: 
 کدومتون یک گلدون سفيد ندیدین؟ها هيچجوانيِ پاسبان: خانم (21)

 (. 57دیدم )نون و گلدون،  منیک زن: چرا، 

 ورود یا خروج ۀاجاز اعالم/ .1ـ3ـ0

 (. 11تازه رسيدم )از کرخه تا راین،  منسعيد:  (25)

 (.50هاي آسمان، رفتم، خداحافظ )بچه منعلي )رو به آیفون(:  (25)

 (110برم؟ )شهر زیبا،  منمژده:  (20)

 (.217سوري، توني بري )چهارشنبهدیگه مي شمامژده:  (27)
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 . اعالم تعهد، قول و خبر0ـ3ـ0

 (35کنيم! )لبة پرتگاه، ، همه، کمک ميماسورنا خموش:  (21)

 (.515دم )جدایي نادر از سيمين، طالق نمي منسيمين:  (23)

 (.512االن )جدایي نادر از سيمين،  از این خانوم شکایو دارم مننادر:   (10)

 . پذیرش یا تقسیم مسئولیت یا وظیفه9ـ3ـ0

 (.523هستم )دربارۀ الي،  منبرید،  شماسپيده:  (11)

 (.123زنگي، برید باال )دایره شماکنيم، سرشونو گرم مي ماکچویي:  (12)

 . توصیف احساسات، باورها، اعتقادات و طرز فکر3ـ3ـ0

 (.72خداحافظ سينما، اکشن دوسو ندارم ) منپسر:  (11)

 (.07کني )ارتفاع پسو، رلط مي توعطيه:  (15)

 (.52به چيزهایي اعتقاد دارم )شوکران،  منمحمود:  (15)

 (.71خيلي پشيمونم )شوکران،  منمحمود:  (10)

 (.55بخشمش )نون و گلدون، نمي منپاسبان:  (17)

 تأکید. 7ـ3ـ0
اما  ،ع در کانون واق  اسوترین عوامل اسو. نگارنده بر وجود تنوتأکيد یکي از برجسته

هاي کالمي در این زمينه اسو، به انواع کانون بر روي مؤلفه اینجاتمرکز در  ۀعمد ازآنجاکه
 آید: موارد ریل عنوان تأکيد مي ةشود و هماشاره نمي

 (511ریختي یا لئا؟ )گذشته،  تو احمد: (11)

 (50عوض شدم، نه این راه! )اتوبوس،  منحيدرخان: نه  (13)

 (15نيستم! )اتوبوس،  منهمو: حرومزاده عمو  (50)

  (20برداشتي؟ )شام آخر،  توميهن: ستاره، سيگار منو  (51)
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منجر به حضور اجباري ضمير آزاد فاعلي  ،«هم»و « که»نظير  ،تأکيدي هايبرخي از ابزار
 ،بسوبراي این واژه ،نياز به ميزبان دارد و ضمير آزاد فاعلي ،«هم»بسو البته واژه ؛شوندمي

 کند:نقش ميزبان را ایفا مي

 (105نيومدي! )لبة پرتگاه،  تو کهآوا:  (52)

 (.57دونستم ... )نون و گلدون، نمي من کهپاسبان:  (51)

 (017شه؟ )گذشته، باورت نمي تو همماري:  (55)

 (10ميام! )باران،  منمميام!  منممحمد:  (55)

چيز  دو کمدسوارد که فعل هم در این ميان نقش د یينظير ساختار معنا یيعوامل معنا
شود. گوینده در کالم مي 1کنش به نوعيمنجر  آنهاکه معني  یيهافعل عامل نخسو،اسو: 

دنبال ابزاري براي تأکيد، تشدید یا تقویو اظهارات خود به ،هاکه حين استفاده از این فعل
آورده  نجاایکه تا  یيهانمونهدر بسياري از  کند.اسو، از ضمير آزاد فاعلي نيز استفاده مي

 یيمعنا تغيير خوانش عامل دیگر. شودفعل کنشي منجر به حضور ضمير آزاد فاعلي مي ،شد
( 52هاي )یعني حضور یا عدم حضور ضمير آزاد در خوانش معنا دخيل اسو. در نمونه ؛اسو
 .شود(، حضور یا عدم حضور ضمير آزاد فاعلي منجر به تغيير خوانش عبارت مي51و )

 یيخوانش معنا. 8ـ3ـ0

 (. 15سایة خيال، مشخصات ندادم ) منحسين: باور کنيد  (50)

 (15گي؟! )اتوبوس، دیگه چي مي توحيدرخان:  (57)

 سازی(های اسنادیابزار ساختي )ساخت. 3ـ3ـ0
از مواردي اسو که در آن حضور ضمير  ،کالميلدر مقام ساختي صوري ،سازي نيزاسنادي

زاد نقش این ضمير آ ،ري اسو. دليل اصلي این موضوع این اسو که درواقعآزاد فاعلي اجبا
 هاي دستوري. هاي ارتباطي )کانون( شبيه اسو تا به نقشبيشتر به نقش

  (.51خواستم از دسو تو خالص بشم )ایستگاه سلجوق، بودم که مي منایزابل: این  (51)

                                                            
 نيز مورد بررسي قرار داد.( 1303)توان از رهگذر نظریة کنش کالمي سرل هاي مربوط به افعال کنشي را مي. تبيين1
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 عوامل ظهور ضمایر آزاد مفعولي .2ـ0

رالباً سخن  ینجا،ا، چراکه در اسو تبيين بخش ضمایر آزاد فاعلي بامو متفاوت تبيين این قس
نویسنده  20 يفارس هاينامهحاضر از فيلم ةمطالع ۀپيکرداري اسو. وسياق و نشاناز سبک

تنها دارشده نهي ضمير مفعولي و فعل نشانیآهم ،هاي پيکرهبا توجه به داده تشکيل شده اسو.
البته  ؛اشدتواند به مبتداي رانویه نيز مربوط ببلکه مي ،احث سبکي و کالمي ارتباط داردبه مب

مورد  ،این مطالعه ۀیکي از موارد بارز مبتداي رانویه در اسم جنس مطرو اسو که در پيکر
، تبيين این پژوهش از منظر مبتداي رانویه نخواهد بود. از عالوهبهبررسي واقع نشده اسو. 

ي ضمير آزاد مفعولي و فعل یآنمونه هم 21تنها  ،شده در این مطالعهبررسي ةنامفيلم 51تمام 
 شود: دارشده مشاهده مينشان

 (.505الي،  ۀتو )دربار شو ببراینامير: شهره، 

سيار ها بها گرفو این اسو که این ساخوتوان از این نمونهاي که ميترین نتيجهمهم 
نویسنده )اصغر  7مورد استناد در این پيکره، تنها  ۀنویسند 20دار هستند، چراکه از ميان ننشا

ي، ناصر تقوایي، محسن مخملباف، احمدرضا یي، مسعود کيميایفرهادي، داریوش مهرجو
دار این موارد تا حدي نشان؛ اندها استفاده کردهکيا( از این ساخودرویش و ابراهيم حاتمي

 اند. هاي مذکور نيز بسيار کم مشاهده شدهستند که حتي در آرار هر کدام از نویسندهه
نظير التزامي،  یيهادیگر از وجه ةنمون 12و  مورد مذکور وجه امري دارند 21مورد از  10
نمونه به  21ترین بسامد وجه در این م، کعالوهبه. ندااستفاده کرده، شرطي و خبري دعایي
 شود. باري مربوط ميوجه اخ

( 1113اي دانسو که رالمي )همسو با نتيجهتوان ميهاي فوق را مشاهدات حاصل از داده
 به آن رسيده اسو: وجه اِخباري «شناختي در زبان فارسيداري ردهنشان » اي با عنواندر مقاله
تزامي توان وجه المي ،پس از آن ؛وردترین وجه در زبان فارسي به حساب آنشانتوان بيرا مي

ها به دارترین وجهوجه امري را نشان دعایي ووجه  ،و وجه شرطي را قرار داد و در نهایو
 حساب آورد:
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از گروه اسمي کامل سخن گفته  ،که ریل ضميراندازي اسو ،گرچه در این مطالعه
الزم اسو به گروه اسمي آزاد  ،دارشود، اما در مورد این مبحث خاص و بسيار نشاننمي

 : 1نامه مشاهده شده اسوفيلم 51نمونه در  15مفعولي نيز اشاره کنيم که فقط 

 . (500تو )جدایي نادر از سيمين،  شرَم بياربابامامان کتي: خب، 

نامه که فيلم 51با احتساب ضمير و گروه اسمي مفعوليِ آزاد، از  ،طور کليدرواقع، به
 اند کهها استفاده کردهنویسنده از این نمونه 11تنها  ،اندنویسنده به نگارش درآمده 20توسط 
طور اخص در نتيجه، عوامل کالمي و بهعوامل سبکي و کالمي دارد.  تأرير از کایواین امر ح

جاع ار توانمي و دارند بسزایيسبکي در ظهور ضمير )و گروه اسمي( آزاد مفعولي نقش 
 کالم گنجاند. ۀمفعولي را نيز ریل حوزمتقابل 

 گیری. نتیجه9
اي گزاره اطالعات بيانگر یيتنهاتواند بهفعل مي ،، مشاهده شد که در زبان فارسي5در بخش 

 ،يراندازيتنها به ضمفاعلي و مفعولي خود( باشد. این ویژگي فعل نه )مربوط به هر دو موضوعِ
 چنينن آن از لحاظ تصری  اشاره دارد. درواقع، بودنِ فعل و رني بودبلکه به هسته 
 چراکه در آن زبان: ،کندیک زبان را به ارجاع متقابل نزدیک مي یيهاخصوصيو

 .الزامِ حضور ناظر مطابقه در قلمرو مطابقه مطرو نيسو 

                                                            
راري نوع ضمير تک بسو اسو، کدام ضمير ازسازي واژهبراي این مطالعه، اهميتي نداشته که کدام ساخو مضاع . 1

 یافته و کدام حاصل حرکو اسو و ترتيب واژه چه تغييري کرده اسو.اسو، کدام نشانگر مفعولي در جایگاه اشتقاق
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 .قلمرو مطابقه، الزاماً بند و جمله نيسو 
 .فعل از لحاظ تصری  رني اسو 

 دهد که هر دو موضوع فاعل و مفعول از رهگذر آن اجازه مي نشان بودن فعلهسته
کار ها به شکل آزاد و آشبيان شوند، بدون اینکه نياز به حضور اجباري این موضوع

 باشد.
 .تمایز ماهيو دستوري عناصر مقيد ملحق به فعل مطرو نيسو 

 ي یافو، مشخص شد مصداق ارجاع متقابل فاعلي و مفعولي در زبان فارسعالوهبه
 در ظهور ضمير آزاد فاعلي دخيلتوانند ميو صوري  یيعوامل کاربردشناختي، معناشود؛ مي

  .اررگذارند ظهور ضمير آزاد مفعولي بروسياق باشند و عوامل کالمي نظير سبک
در فارسي مطرو فعل حاکم بر ارجاع متقابل هاي بندي، شرطاکنون، در مقام جمع 
 : شودمي
 اسو. زبان ضميرانداز .0

و( بستمایز ميان ماهيو دستوري نشانگرهاي فاعلي و مفعولي )وند و واژه .4
 مطرو نيسو. 

دهد که هر دو موضوع فاعل و مفعول از نشان بودن فعل اجازه ميسوم، هسته .3
ا به هرهگذر آن بيان شوند، بدون اینکه نياز به حضور اجباري این موضوع

 شکل آزاد و آشکار باشد.

 اند.در ظهور مرجع دخيل صوري، کاربردشناختي و معنایيعوامل  چهارم، .4

اما  ،فارسي وند دستوري هستند فاعلي گرهايباید گفو نشان ،در خصوص شرط دوم 
نظر ماهيو دستوري دارند، اگر حذف شوند اي از که وضعيو ميانه ،مفعولي نشانگرهاي

 جمله نادستوري نخواهد شد:

 .دارهن محسين: اون منو دوسَال ( 
 .(217سوري، حسين: اون منو دوس نداره )چهارشنبه( ب
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 ه نوعيبفعل در زبان فارسي منجر  ةارجاع متقابل براي نظام مطابقاستفاده از ، نیبنابرا
 .فاعلي و مفعولي مطرو نيسو نشانگرهايماهيو دستوري  ،زیرا در آن ،شوددستي ميیک
ابل فعل در فارسي تنها محدود به موضوع ارجاع متقدیگر در مورد شرط سوم اسو:  ةنکت

خص و شمار ش نشانگرتواند براي مفعول ريرصریح نيز بلکه فعل مي ،شودمفعول صریح نمي
هاي فعل براي بيان موضوعدر آنها، مواردي بوده که  مبناياما این پژوهش تنها بر  ؛بگيرد

رفاً به این دليل که نشان دهيم این ، صحال. با این ه اسودار شدفاعل و مفعول صریح نشان
يز لحاظ ها را ناین نمونه ،خود ۀدر پيکر ،وضعيو فعل براي مفعول ريرصریح نيز وجود دارد

 کنيم: اشاره مي آنهاتنها به اهم  اینجاکردیم که در 

  ،(؛ 53بدم؟ ) جوابش(؛ رئيس: چي 11خداوند رونقو بده عمو جان ): 0331اتوبوس
 (111(؛ مدیر: باید حاليشون کنم! )31فتمش بذار برم رانندگي یاد بگيرم! )عبداهلل: هي گ

  ،(؛ ایليا: هفو 7دار: زن پشو پرده نئي گفتو نترسانش )پيرزن پرده: 0339پردۀ نئي
 (.57کنم )شمع نذرش مي

 (.11گلرخ: اعتناش نکن ): 0370کُشي، سگ 

 (11مادر: خدا مرگم بده! ): 0374ها، نشیناجاره 

  ،(؛ مادر محمود: 50(؛ ميم: نگاهشون کن )13باربان: آبش دادم ):0373درخت گالبي
 (.105(؛ شکراهلل: خدا برکتش بده )01خدایا خودت کمکم کن )

  ،(.50سيد: رحمشون نکنين ): 0373سرزمین خورشید 

  ،(.57کامران: کارت دارن ): 0378اعتراض 

  ،(؛ 50دم )(؛ پسر: نشونتون مي10دم )همایون: زحمتتون مي: 0375زیر پوست شهر
 (. 57خواي کوفتمون کني، بگوها )محبوبه: اگه مي

  ،روزه برام ببند خسرو: راستي اگه زحمتو نيسو یک چمدون دوسه: 0375نیمة پنهان
 (.13(؛ فرشته: رفقا که محلم نذاشتن )11)

  ،(75افسر جوان: تو باید حاليش بکني! ): 0375چای تلخ 

 (.51حوا: برو بيار تا یه کلک یادت بدم ): 0375زن شدم،  روزی که 

 (50جهانگير: البد یادت داده چي بنویسي؟! ) :0381خ ، کاغذ بي 

  ،(.50نظر: این همه تریاک خرجش کردي ظهر تا حاال ): 0380رقص در غبار 

  ،(.110اعال: به مامانش بگين بياد شيرش بده ): 0384شهر زیبا 

  ،(.17پروا نيازي: خاله حسابي خجالتو داده ) :0383لبة پرتگاه 



 0011بهار و تابستان  |  01شماره  | 8سال |  علم زبان | 11

 

  ،(.553سپيده: من قسمش دادم بياد ): 0387دربارۀ الي 

کوربو این مطالعه براي معرفي اجزاي ارجاع متقابل فعل در زبان فارسي، از آراء  
در قياس با چارچوب اجزاي مطابقه . گرفته اسو( بهره 2005و سيویرسکا و بيکر )( 2000)

در ، چارچوب اجزاي ارجاع متقابل فعل در زبان فارسي (2000کوربو )ظري در مباني ن
 زیر اسو: صورتبهپژوهش حاضر 

 

 ،آیدطور که از نام ارجاع متقابل فعل برمي، همان1با توجه به شکل 
شوند که در دار از اجزاي اصلي محسوب ميدر این سازوکار، مرجع و مرجع .0

هاي اسمي یا ضمایر آزاد فاعلي و جاع متقابل گروههاي اراین مطالعه، مرجع
دار همان فعل اسو که عنصر مقيد به آن متصل شده، مفعولي هستند و مرجع

خواه این عنصر به بخش ريرفعلي آن متصل شده باشد، خواه به فعل سبک آن. 
ه در معناشناسي شبيه اسو تا ب« مصداق»زاویة دید به مرجع در اینجا بيشتر به 

گزیني؛ به همين دليل، از عنوان دار در نظریة حاکميو و مرجعمرجع و مرجع
 «.نمایههم»بيشتر استفاده شده اسو تا « مرجعهم»

هاي مشخصه در ارجاع متقابل تفاوت ها و ارزشرسد مشخصهبه نظر مي .4
عة بيشتري لي با مطابقه نداشته باشند. گرچه، در این زمينه، نياز به مطاتوجهقابل

 شود.بيني ميهاي پيش رو پيشدر تحقيق

ترین تفاوت اجزاي مطابقه با اجزاي ارجاع متقابل قلمرو اسو که در اولي، مهم .3
بند و جمله مطرو اسو، اما در دومي، کالم. از همين روسو که ضميراندازي 
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 در همان بند شود، چراکه مرجع لزوماً نياز به حضوردر ارجاع متقابل مطرو مي
کند؛ براي مثال، در یک بافو در یک رُمان امکان دارد تظاهر یا جمله پيدا نمي

 دار باشد.تر از مرجعآشکار یک مرجع چندین صفحه پيش

دار در ارجاع متقابل مالک نيسو و این ماهيو دستوري عناصر ملحق به مرجع .4
 شوند.مرجع به کار گرفته مي هايعنوان ابزاري براي نمایش مشخصهعناصر به

ود شاسو که باعث مي یيهادیدگاه آخر در ارجاع متقابل فعل در فارسي از ویژگي
مفعولي در فارسي تا حدي برطرف شود. به عبارتي،  نشانگرهايبرخي مسائل مربوط به 

 ،ه گرفورتوان از اصطالو ارجاع متقابل براي فاعل و مفعول در زبان فارسي بهراحتي ميبه
 ،زماني ۀدر این دور ،در حالي که اجماع نظر و معيار قطعي وجود ندارد که فارسي معيار

 رهاينشانگدرواقع، در این مقطع زماني از فارسي معاصر که مفعولي داشته باشد.  ةمطابق
دستوري دارند، اميد اسو اصطالو ارجاع متقابل  ةاي از منظر مقولمفعولي وضعيو ميانه

 خوبي باشد.  ةگزین
پراکندگي آراء در ، 1در زبان فارسيگرهاي مفعولي افزون بر وضعيو مطابقه براي نشان

 .... نيز مشهود اسوو «لجم گرفو»، «خوشش آمد»مانند  یيهامورد مطابقه در ساخو
هایي مطرو چنين ساخوعنوان براي  10زبان قریب به شناسان فارسيدستوریان و زبان

ناگذر  فعل ،افعال ناگذر ،هاي ريرشخصياز این قرار هستند: جمله آنهااز  برخي که اندکرده
هاي مرکب فعل ،ساخو ريرشخصي ،شناسههاي یکفعل ،ايفعل مرکب تجربه ،شخصهتک

بر اساس  ،نرسد هرکدام از این عناویبستي. به نظر ميفعل پي وبستي فعل مرکب پي ،ضميري
باورهاي  بيانگرو هرکدام  اندانتخاب شده ،هاي مختل حوزه در معيارها و هايقهسل، آراء

 خاصي هستند. 
رجاع ا»مناسب براي اصطالو  ۀگزینش حوز ،لهئدر بيان مس شدهیکي از نکات مطرو 

وص خصدر  ،شناسيبر اساس چارچوب رده ،این مطالعه در زبان فارسي بود. «متقابل فعل
سویه پيوستاري دو ،جاع متقابل در زبان ضميراندازي نظير زبان فارسيمبحث مطابقه و ار

وجود دارد و در  «مطابقه»اصطالو ، دستور ۀحوز ، درکه در یک سوي آندهد پيشنهاد مي
  آن کالم اسو: ۀجاي دارد که حوز «ارجاع متقابل»سوي دیگر، اصطالو 

                                                            
 .1132و بهرامي،  1132و  1113؛ 1115؛ 1115مهند، ر.ک. راسخ. 1
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که از منظر چه بسته به این ،فارسيزبان  در فعل ةبنا بر پيوستار فوق، وضعيو نظام مطابق
دستور  ۀهدف این مطالعه بررسي در حوز که قابل بررسي اسو ،اي به آن نگریسته شودحوزه

طالو اص ،به دالیلي که در باال مطرو شد ،به اعتقاد پژوهش حاضربا این حال، نبوده اسو. 
چراکه در قلمرو  ،اسو يدتربراي زبان فارسي معيار پرکاربردتر و پربسام «ارجاع متقابل فعل»

 رهاينشانگتوان مي ،بسو مالک نيسوکالم، و در دیدگاهي که براي آن تمایز وند و واژه
یک سازوکار بسيار گسترده قرار داد. درواقع، در  ةزیرمجموع ،با هم ،فاعلي و مفعولي را

قابل فاعلي تي از ارجاع متراحتوان بهدر انتهاي مربوط به ارجاع متقابل فعل، مي ،پيوستار فوق
 ةراحتي از اصطالو مطابقتوان بهنمي ،که در آن سوي دیگردرصورتي ،و مفعولي نام برد
که از سوي پژوهش حاضر معرفي  ،شرط دوم حاکم بر ارجاع متقابل فعلمفعولي یاد کرد. 

وند و ) فاعلي و مفعولي نشانگرهايتمایز ميان ماهيو دستوري ه، حاکي از این اسو که شد
يش این دسو مسائل دیگر پ که شودبيني ميپيش ؛ بر این اساس،بسو( مطرو نيسوواژه

 . 1شودایجاد ميگرهاي فاعلي و مفعولي دستي براي نشاننياید. در این صورت، نوعي یک

                                                            
ف از عناوین ناظر و هدنکتة الزم به رکر دیگر این اسو که هر چه از سمو راسو پيوستار به سمو چپ برویم، . 1

تر شویم؛ از قلمرو بند و جمله دورتر و به قلمرو کالم نزدیکتر ميدار نزدیکدورتر، و به مضامين مرجع و مرجع

شود؛ بسو کمتر سخن گفته ميشود؛ از تمایز ميان وند و واژهشویم؛ از شرط حاکم بر مطابقه بيشتر صحبو ميمي

تقابل فعل شویم و وارد ارجاع مکند؛ از مطابقة بنيادي و متعارف فعل دورتر ميوز ميویژگي ضميراندازي زبان بيشتر بر

ن شوند، بيشتر سخشویم؛ از عوامل متنوع کالمي )کاربردشناختي(، معنایي و صوري، که باعث ظهور مرجع ميمي

 رود.مي
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 (1131( و )1130( و یادگار کریمي )1132در نهایو، در خصوص آرار دبيرمقدم ) 
ه طبق کوربو باید گفو ک ،له رکر شدئکه در بخش بيان مس ،مطلقلیيکنا ةقنظام مطابدربارۀ 
 در دو قلمرو کاربرد دارد:  کمدسو(، ارجاع متقابل 2000)

 مطلقلیيمفعولي و کُنالفاعلي ة( قلمرو نظام مطابق1
 ( قلمرو بند و جمله، و کالم2
ده مشاهشناس ایراني زبان ، آن قلمرو از ارجاع متقابل که در پژوهش این دونیبنابرا 
 . دومکه در این مطالعه مد نظر بوده اسو از نوع  یياما قلمرو ،اسو اولاز نوع  ،شودمي

 سپاسگزاری
حاصل  ،مرمقديدکتر دب يآقا ،استاد رينظيب يهااسو که از کالس يدانش ونیمداین مقاله 
 شده اسو.
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