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  مقدمه .1
كـه چنـدان مـورد اقبـال      ،اسـت  مركـب  يهـا  لهمقوالت زبان فارسي جمترين  يكي از مهم

را بـا توجـه بـه     ها لهاين مقاله درصدد است اين جم .استدستورنويسان سنتي قرار نگرفته 
 در ون ولـين . رابـرت دي  كه ،)role and reference grammar( ِنقش و ارجاع دستور ةنظري
 ,Exploring the Syntax-Semantics Interface( معناييـ  يبررسي سطح مشترك نحو كتاب

از  ،چوب نظـري ايـن دسـتور   عرفي چهـار در م ،كه تبيين نمايد؛ ضمن اين، دادهارائه  )2005
 )Syntax, Semantics, Structure and Meaning, 1997( و نقش ،معني ،ساختار، نحو كتابِ
 دسـتورهايِ  جـزء  ايـن نظريـه   .بهره گرفته شده اسـت  الپوال. ون ولين و رندي جي نوشتة

 ،تحليلِ واضحي از سه سطحِ نحـوي  توان در قالب آن ميو  شود مي محسوب» گرا نقش«
تـر   هـايي كـه كـم    حتي در زبـان ، ها و چگونگي ارتباط بين آن و كاربردشناختي ،معنايي

 ،... و )Lakhota( »الخوتـا «، )Dyirbal( »دايربـال « ،)Amele( »املـه « اند مثل بررسي شده
 ،سـازد  مـي  متمـايز » گرا صورت«را از رويكردهاي  چه دستورِ نقش و ارجاع آن .داد ارائه

توصـيف و  قابـل   »نقـش ارتبـاطي  « و» معنـي «تنها با ارجاع به آن اين است كه ساختارِ 
  ).Van Valin and LaPolla, 1997: 13( استادراك 

 

  مباني نظري دستور نقش و ارجاع .2
  ساخت نحوي 1.2

هـيچ شـباهتي بـه سـاخت      ،رو از ايـن  اسـت؛ اي  اليه ساخت نحوي در اين نظريه تك
 بهره) ساخت و روساخت ژرف(كه از دو سطح نحوي  ،»دستور گشتاري«اشتقاقي در 

هيچ  ،بشريهاي  تمامي زبان در ،)ibid: 20( الپوال به اعتقاد ون ولين و .ندارد ،گيرد مي
نحو قطعاً نيازمند چنـدين سـطح    ةكه زباني در حوز حقيقت مسلم تجربي مبني بر اين

كه در تمام  ،همگاني راهاي  ساخت جمله بايد تمام ويژگي .نحوي است وجود ندارد
را بـر زبـان يـا    اي  همچنين نبايد هـيچ مختصـه  . داشته باشد دربر ،ها وجود دارد زبان
ساخت نحوي در اين  ).262 /1 :1386 ،رضايي(اند تحميل كند  هايي كه ناشناخته زبان
نيز تقابل بـين   و )predicate( »محمول«و  )argument( »موضوع«تور از تقابل ميان دس

اين مطلب را  1 شكل. گردد مي پديدار) non-arguments( »ها غير موضوع«موضوع و 
  :دهد مي نشان
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 »جايگاه منفصـلِ راسـت  « يها  عنوان يرز نيزدو جايگاه ديگر  ،دستور نقش و ارجاع در
)right-detached position(  جايگـاه منفصـلِ چـپ   «و« )left-detached position ( در نظـر 

بـه نظـر شـما    « :گونه تغيير دهيم را اين 5مذكور در شكل  ةاگر جمل گرفته شده است؛ مثالً،
» جايگاه منفصلِ راسـت « قبل از عنصر پرسشي ةساز »چرا بهرام براي بچه شكالت نخريد؟

اي انتزاعـي در ايـن    سـاختار اليـه   ،چه گفته شد با توجه به آن .دهد مي را به خود اختصاص
 »از كـانون  هايِ قبل و بعد جايگاه«و » منفصلِ راست و چپهاي  جايگاه«احتسابِ دستور با 
 :ارائه شده است 6 در شكل

  
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 اي انتزاعي در دستور نقش و ارجاع اليه نمودار .6 شكل

؛ به اين معني اند اختياريعناصر داخل كمانك  ،گردد مي كه از نمودار فوق مشخص چنان
نقش و ارجاع عناصـر بنـد را بـه     رو دستورِ از اين .شوند ها يافت نمي زبانة كه لزوماً در هم

، هسـته ، كـانون  عناصـر همگـاني شـاملِ    .نمايـد  مـي  بندي دسته »همگاني غير« و »همگاني«
 منفصلِ راسـت و چـپ و  هاي  جايگاه بند؛ و عناصر غير همگاني شامل و ،حاشيه، موضوع
همگـاني بـه    عناصر غيـر  ،اعتقاد ون ولين و الپوال به. است قبل و بعد از كانون هاي جايگاه

نيسـتند و تنهـا تحـت تـأثير عوامـل كاربردشـناختي       » انگيـزش «شناختي داراي  لحاظ معني
  .)ibid: 39( شوند مي برانگيخته

  عاملهاي  فرافكن 1.1.2
، جـدا از عناصـر اصـلي سـاختار بنـد      ،... و ،»وجه«، »نفي«، »نمود« مقوالتي دستوري چون

ايـن عناصـر جزئـي مهـم از جملـه       .شوند مي نمايش داده )XP( جملههاي  تر از سازه پايين



 تحليلي بر پاية نظرية دستور نقش و ارجاع ؛جمالت مركب در زبان فارسي   6

  1391بهار و تابستان ، شمارة اولسوم، سال ، شناخت زبان

ل ئو غير همگاني قا همگاني دستور نقش و ارجاع در اين مورد نيز به تمايز. آيند مي شمار به
كنش «از جمله  )operator projections( عاملهاي  است؛ به طوري كه برخي از اين فرافكن

ها بـه سـه دسـته     نفرافك. )ibid: 41( پندارد مي را همگاني )illocutionary force( »غير بياني
 بنـد  تعدادي مخصوص و ،كانون برخي ديگر مختص ،هسته بعضي مختص: اند تقسيمقابل 
  .مثالي در اين مورد ارائه خواهد شد 4.1در بخش . باشند مي

  
  ساخت معنايي 2.2

آلماني اي  واژه= Aktionsart(» اكسيون سارت«ة اين دستور بر اساس نظري ساخت معنايي در
 پيشنهادي ديويد داوتي ةانگارارائه داده ) Z. Vendler( كه زنو وندلر) »شكل كنش«به معناي 

)D. Dowty (ونـدلر بهـره   ةبنـدي افعـال از نظريـ    گرفته است؛ به اين معنا كه در طبقـه  قرار 
و براي تمايزات موجـود ميـان افعـال از     ،در آن صورت گرفتههايي  كه البته تعديل، گيرد مي

 ،نقش و ارجاع در دستور ).Van Valin, 2005: 31( شود مي دواتي استفاده ةشكل نهايي نظري
  :)ibid: 33( شوند مي افعال به شش نوع تقسيم

بــه لحــاظ زمــاني « و )non-dynamic( »غيــر پويــا« ةداراي مختصــ .)status( حالــت .1
، »داشتن دوست« ،»دانستن«، »بودن مريض« :مانند افعال ؛)temporally unbounded( »نامحدود

 .»داشتن« و ،»باورداشتن«
 :ماننــد ؛»بــه لحــاظ زمــاني نامحــدود« و »پويــا« ةداراي مختصــ .)activities( كنشــي .2

  .»رورفتن قدم« و ،»خوردن«، »خواندن«، »باريدن«، »فكركردن«، »شناكردن«، »رفتن راه«
 را ثبـت اي  لحظـه  كـه تغييـرات   شـوند  مي افعالي را شامل .)achievement( اي لحظه. 3
 اگـر مـثالً،   .دارنـد  )inherent terminal point( »پايـاني ذاتـي   ةنقط«اين افعال يك  .كنند مي

از جمله . انفجار يا خردشدن خواهد بود ةلحظ پاياني ةنقط ،بر اثر انفجار خرد شوداي  شيشه
  .»خردشدن« و ،»فروريختن« ،»تركيدن« :اين دسته افعال ديگر
 ةنقط«رسانند كه به  مي را )اي نه لحظه(تغييرات طوالني  .)accomplishment( تداومي. 4
  .»يادگرفتن« و ،»بهبوديافتن«، »بستن يخ«، »شدن ذوب« :مانند ؛شود مي منجر» پاياني
 ]اي لحظـه + [و  ]پويا +[كه داراي ويژگيِ  .)active accomplishment( تداوميِ كنشي .5
  .»زدن رنگ«، »كردن نقاشي« :باشند؛ مانند مي

اي دربـر   مـوقتي و زودگـذر كـه نتيجـه    هـاي   شامل رخداد .)semelfactive( انقطاعي .6
  .»كردن سرفه«، »كردن عطسه« :مانند ؛ندارند
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 ،)achievement( ]اي لحظه ±[، )static( ]ايستا ±[ دوتايي ةشده با چهار مشخصافعال ياد
  :اند به شكل زير قابل توصيف )punctual( ]پويا ±[ و ،)telic( ]مقيد ±[

  ]ثابت - [، ]اي لحظه - [، ]پويا –[، ]ايستا [+حالت  •
  ]ثابت - [، ]اي لحظه - [، ]پويا +[، ]ستايا - [ كنشي •
 ]ثابت[+ ، ]اي لحظه [+، ]پويا - [ ،]ايستا - [اي  لحظه •
  ]ثابت - [، ]اي لحظه[+ ، ]پويا - [ ،]ايستا - [ تداومي •
  ]ثابت - [، ]اي لحظه [+، ]پويا +[ ،]ايستا - [ تداومي كنشي •
  ]ثابت +[، ]اي لحظه [- ،]پويا +[، ]ايستا - [ انقطاعي •

هاي  ون ولين با تلفيق يافته. بندي وندلر وجود ندارد افعال نوع پنجم و ششم در تقسيم
ونـدلر را گسـترش   بنـدي   تقسـيم ) C. Smith( شناسان ديگري چون كارلوتا اسميت زبان

هـاي   نقـش « .باشند مي اين افعال داراي شكل سببي نيز ةشايان ذكر است هم. داده است
 چه در دستورهاي ديگر در اين نظريه به شكلي متفاوت از آن )semantic roles( »معنايي
 را از هـم تميـز  » معنـايي هـاي   نقـش « اين دستور دو دسته از .دشو مي معرفي شده  ديده
 ... و )undergoer( »پـذير  كـنش «، )actor( »عامـل « هـاي  اول شامل نقـش  ةدست: دهد مي
دوم  ةدسـت  .گـردد  چارلز فيلمور برمي »دستور حالت« ها به معرفي آن ةكه سابق ،باشد مي

باشـد كـه دو    مـي  )generalized semantic roles( »يافتـه  تعمـيم معنايي هاي  نقش« شاملِ
 ةسـابق  .دارد را دربـر  »اثرپذير« و »اثرگذار«) semantic macrroles( »معناييِ كالن نقشِ«

به اعتقـاد ون ولـين و    .رسد مي و ون ولين معرفي اين دو نقش به مطالعات ويليام فولي
ـ «و  و مخـتصِ يـك زبـان نيسـتند     انـد  »همگـاني «ها  اين نقش ،)ibid: 143( الپوال  ةنمون
هـاي   كامل بـا نقـش   به طور» اثرپذير« و» اثرگذار« .است پذير عامل و كنش ها آني »اعال

زيـر ايـن    هاي جمله .انطباق ندارند» زايشي«و » سنتي«در دستورهاي » مفعول«و  »فاعل«
  :سازد مي موضوع را روشن

  ).»مفعول«و » اثرپذير« =؛ شيشه»فاعل«و » اثرگذار« =علي( شكست را شيشه علي
 كـه در نقـش   با اين ،»شيشه« ه،جملاين در  .)»فاعل«و » اثرپذير« =شيشه( شكست شيشه

ها در ارتباط ساخت معنـايي و نحـوي    اين نقش .است فاعل نيز ،ظاهر شده است »اثرپذير«
از ايـن   ... و ،»حالـت «، »يتعد«، »سازي مجهول«دستوري هاي  جمله اهميت دارند و فرايند

گيري از  با بهره ،دستور نقش و ارجاع ).262 /1 :1386 ،رضايي( نمايند مي طريق قابل توجيه
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سـاختار منطقـيِ    بـراي نمونـه،   .شـود  مي لئقا» ساختار منطقي«براي جمالت  ،داوتي ةانگار
  :شود مي ذكر» علي شام خورد« ةجمل

do'(Ali, [xordan' (Ali, šâm)]).  

  
  ياطالع ساخت 3.2

دسـتور نقـش و    ةمهـم در نظريـ  هاي  از مؤلفه )information structure( »ساخت اطالعي«
شناسان مكتـب   بررسي اين ساخت در زبان به مطالعات زبان ةپيشين. رود مي شمار ارجاع به

 communicative( »پويايي ارتباطي«چه را  رسد؛ آن مي ،قبل از جنگ جهاني نخست ،پراگ

dynamics( ــا مــي ــاط ب ــد در ارتب ــه« ناميدن  functional sentence( »نمــاي نقشــيِ جمل

perspective(  كردندبررسي )Brown and Yule, 1983: 153( .شناسان بسـياري   بعدها زبان
ون . به بررسي ايـن سـاخت پرداختنـد   ...  و ،متيو درايرر ،جمله هليدي كونود لمبرخت از

اطـالع  « و )new information( »اطـالع نـو  «الپوال از كاربرد مفاهيم سـنتي چـون    ولين و
 ناميـده  »اطالع نـو « چه آن ،آنان ةبه عقيد. كنند مي احتراز )old/ given information( »كهنه
 آورد مـي  را پديـد  »بيان اطالعي«نيست بلكه ارتباط ميان اين دو» رسان اطالع« تنها شود مي

)Van Valin and LaPolla, 1997: 202(.  لمبرخـت در  هـاي   دستور نقش و ارجاع از يافتـه
بـه بـاور    .گيـرد  مـي  بهـره  هـا  هجملـ  در »تأكيـد «در تبيين مفهـوم   »ساخت اطالعي«مورد 

بيـان   رسمي ساخت اطالعي است و ايـن سـاخت در واقـع    ةجمله يا بند حوز« ،لمبرخت
). 3: 1386، زاده آقاگـل ( »صوري ساخت كاربردشناختي يك گـزاره در يـك كـالم اسـت    

بنـدي مـورد پـذيرش     ايـن تقسـيم  . نمايـد  مـي  بنـدي  لمبرخت تأكيد را به سه دسته تقسيم
 : پردازان دستور نقش و ارجاع قرار گرفته است نظريه

تنهـا   ،در ايـن نـوع   ،)focus domain( »تأكيد ةدامن« .)narrow focus( »تأكيد محدود« .1
  :زير هاي جملهمانند . يك سازه است

  شكسته؟ عينكت ـ
  .شكسته قابش نه، ـ
ة دامنـ  .هسـتند ها داراي چنين تأكيدي  زبان ةهم .)predicate focus( »تأكيد محمولي« .2
  :مانند. آيد مي شمار نوعِ تأكيد بهترين  نشان و بي جمله است» محمولِ« ،در اين نوع ،تأكيد
  .شده خراب ماشينم - 
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  :مانند. گيرد مي قرار» تأكيددامنة « تمام ساختارِ بند در .)sentence focus( »تأكيد جمله« .3
  .شكسته عينكم

ـ تمـايز قا » تأكيد واقعـي  ةدامن«و  »تأكيد بالقوه ةدامن«الپوال بين دو مفهومِ  ون ولين و  لئ
اسـت كـه   اي  دامنـه » تأكيـد بـالقوه   ةدامن« :)Van Valin and LaPolla, 1997: 212( شوند مي

همـان مفهـومي   » تأكيد واقعي ةدامن« ،درمقابل .عناصر تأكيدي امكان دارد در آن ظاهر شوند
را در » تأكيد محمولي«نمودارِ زير . كند مي از آن ياد» تأكيد ةدامن«عنوان  بااست كه لمبرخت 

  :دهد مي نشان» .سعيد دستش را بريد«فارسيِ  ةجمل
 
 
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
 

 در زبان فارسي» تأكيد محمولي« .7 شكل

 ةگـر دامنـ   نشـان  شـده  تأكيد بالقوه و مثلث ترسـيم  ةگر دامن چين نمايش خطوط نقطه
 )information unit( »واحـد اطالعـاتي  «هـا خـود    سـازه يـك از  هر .اسـت  تأكيد واقعي

مـرتبط  » كنش غير بيـاني «كه با فرافكن  ،)speech act( »كنش گفتار« .شوند مي محسوب
كلـي ايـن    ةانگـار  8 شـكل . باشـد  مي تالقي ساخت تأكيدي بالقوه و واقعية نقط ،است

 :دهد مي دستور را نمايش
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  كلي دستور نقش و ارجاع ةانگار .8 شكل
 
 تحقيق ةپيشين .3

صـوري بررسـي نمـوده و بـه     هـاي   دستورنويسان متأخر جمالت مركب را به لحاظ مالك
ديگـر  ). 136: 1388، خانلريناتل ( اند پرداخته» پيرو«و » فراكرد پايه«مي چون معرفي مفاهي

احمدي انوري و ( اند بندي را ارائه نموده دستورنويسان نيز به پيروي از خانلري همان تقسيم
 و) coordination( پـايگي  همچنين از روابط هـم  ).194: 1381، ؛ ارژنگ195: 1390، گيوي
هايي را براي ايـن   در ارتباط با جمالت مركب ياد كرده و مثال )subordination( پايگي ناهم

 .اند نموده را بيان برخي دستورنويسان نيز با عناوين ديگري اين دو مفهوم. اند ئه دادهموارد ارا
صـوري جمـالت   هـاي   مطالعات دستورنويسان متأخر به جنبهكه گفت توان  مي ،درمجموع

 ،نحوي، معناييهاي  به جنبه ،در رويكرد اتخاذشده در اين مقاله ،اما .گردد مي مركب محدود
 .جمالت مركب پرداخته خواهد شد) عياطال( و كاربردشناختي

 
  بحث و بررسي. 4

پايگي  و ناهم پايگي كلي هم ةجمالت مركب را در زبان فارسي تحت دو رابط ،در اين بخش
ـ و  پـايگي  بررسي نموده و دو نوع رابطه را براي هم معتبـر   پـايگي  رابطـه را بـراي نـاهم    هنُ

  :گردد مي هايي تبيين مثال ةاين روابط درادامه با ارائ  .ايم دانسته
 و )core coordination( »پـايگي كـانوني   هـم « ةدو نـوع رابطـ   .پـايگي  هـم  رابطـة ) الف

زيـر در ايـن   هـاي   ها و نمـودار  مثال .وجود دارند )clausal coordination( »بندي  پايگي هم«
  :شود مي مورد ارائه

  )كانونيپايگي  هم( .شوي موفق كنكور در تا كني سعي بايد تو
  )پايگي بندي هم( .رفت بيرون استراحت براي سپس و كرد مطالعه ساعت دو نوشين

گفتمان و كاربردشناسي
 نمود نحوي 

 الگوريتم رابط

 نمود معنايي
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ه هجمل
جشوند  مي

راب) ب
رابط« .1



 ن ثـانوي   
  :جملة زير

  

ولـين عنـواون 
مثل ج ؛ده است

.دهند يمنشان 

  »ي

 »نوني
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Van Valin,(. و
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  .كرد ر
كامل جمله را ن

پايگي كانوني ناهم«

پايگي كان ناهم« ةط
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188 :2005 ,( د
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 ،اين نوع رابطه در .)ad-core subordination( »پايگي كانوني همراه با افزوده ناهم«. 2
. )ibid: 194( گـردد  مي كانون اضافه به حاشيه به صورت بند ظاهر شده عنوان باقسمتي 

  :زير ةجمل لمث
  .مهمانان آمدند دم،يرس خانه به كه نيهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 »پايگي كانوني همراه با افزوده ناهم« ةمركب با رابط ةنمودار جمل .13شكل 

جمالتـي كـه در    .)core n subordination( »پايگي كانوني در سطح اسـم  ناهم« .3
ذيـل   ،در ايـن دسـتور   ،شـود  مي ها ياد از آن »موصوليبندهاي « عنوان باسنتي  دستور
 ,Van Valin and LaPolla( گيرنـد  مـي  قرار» پايگي كانوني در سطح اسم ناهم«عنوان 

1997: 493(.  
بندهاي موصولي به طور معمول اطالعات اضافي را در خصوص يكـي از عناصـر   

 گيرنـد و  مي قرار »كه« اين بندها در زبان فارسي پس از حرف ربط .هند د مي بند ارائه
ايـن بنـدها    184: 1373، صفوي( باشند» غير محدودكننده« يا »محدودكننده«توانند  مي
بـه عنـوان   » بند موصولي«در اين نوع رابطه . )ناميده است» توضيحي«و » توصيفي«را 
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تـوان   مـي  در اين بـاره  .كند مي اضافه شده و آن را توصيف» اسم«به قسمت » حاشيه«
 :كرد را بررسي زير ةجمل

  .شكالت تعارف كرد ديد خيابان در كه هايي بچه به حميد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  »پايگي كانوني در سطح اسم ناهم« .14 شكل

بعـد از  » بنـدي « ،در ايـن نـوع رابطـه    .)clausal subordination( »بنـدي   پايگي ناهم« .4
-that( جمـالت عنـوان   بـا  از ايـن رابطـه   ،سنتي و زايشي در دستور .آيد مي »ربطيعنصر «

clause(  نقشي مذكور بند. شود مي ياد» وارة كه جمله«يا )را بـر عهـده    ...)نهادي، مفعولي، و
  :زير يها هجمل مثل ؛استدارد و معموالً قابل تأويل به مصدر 

  .بخرد دوچرخه شيبرا كه داد قول او به ديام پدر
  .به شمال خواهد رفت ندهيآ هفتة كه گفت دوستش به سايپر

  .است كار مشغول تهران در كه بود نوشته نامه در بهروز
  :شود مي به عنوان مثال ارائه دوم ةنمودار جمل
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  »پايگي بندي ناهم« ةمركب با رابط ةجمل. 15 شكل

 ،توان مشـاهده نمـود كـه قسـمت وابسـته      مي در مواردي جمالتي در زبان فارسي
كه دو وابسته با حرف ربط به هم  يا اين بعد از آن آمدهاست كه اي  داراي وابسته ،خود

جمالت زير اين مـوارد را   ).112 :1379، و عمراني كاميار وحيديان( اند معطوف شده
  :دهند مي نشان
  .ميتا با هم مطالعه كن ديايب خانه كتاب به كه گفتم دوستم به
  .كند مطالعه را آن و بخرد را اتيادب خيتار كتاب كه گفتم او به

خانه  به كتاب =(» وابسته«و يك ) به دوستم گفتم =(» هسته«شامل يك  اول ةجمل
تـا بـا هـم مطالعـه      =( ديگري اسـت » ةوابست«داراي » وابسته«باشد كه خود  مي )بيايد
كتاب تاريخ  =( »وابسته«دو  ةبه اضاف) به او گفتم =( »هسته«دوم از يك جملة ). كنيم

نمودار اين جمالت بـه شـكل   . تشكيل شده است )مطالعه كندآن را ، ادبيات را بخرد
  :زير خواهد بود
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 »وابسته ةپايگي بندي با وابست ناهم«. 16 شكل

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  »پايگي بندي با دو وابسته ناهم« .17شكل 

بنـد  « ،در ايـن نـوع رابطـه    .)ad-clausal subordination( »پايگي بندي بـا افـزوده   ناهم« .5
ت كـنش  علـ  ،تـر مـوارد   در بـيش  و، افـزوده شـده  » بنـد اصـلي  «به » حاشيه«به عنوان  »فرعي

  .)Van Valin, 2005: 195( كند مي در جمله را بيان شده گزارش
  .را شكسته بود شهيچون كه ش زد، كتك را نيحس ميمر

. علت وقوع فعل را بيان داشته است »چون كه شيشه را شكسته بود« بند فرعيِ ،در اين جمله
  :سازد مي نمودار جمله اين مطلب را روشن. شود مي بنابراين حاشيه براي بند در نظر گرفته
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 »پايگي بندي با افزوده ناهم«ة مركب با رابط ةجمل .18 شكل

 در زبان فارسي با ساخت مذكور در باال وجود دارد كه تركيبـي هايي  امكان وقوع جمله
 باشـند كـه  » پايگي بنـدي همـراه بـا افـزوده     ناهم«و » پايگي كانوني به همراه افزوده ناهم«از 
  :زير ةمانند جمل. از آن ياد نمود »تركيبي«ة وان تحت عنوان رابطت مي

  .را شكسته بود شهيرا كتك زد؛ چون كه او ش نيحس ،آمد خانه به كه نيبعد از ا ،ميمر
و بند  ؛»كانون«اي است براي بخش  افزوده» كه به خانه آمد از اين بعد« بند فرعيِ ،اين جمله در

  :باال در زير آمده است ةنمودار جمل. تواند باشد مي »بند«اي براي بخش  فرعي در پايان جمله افزوده

  »پايگي بندي با افزوده ناهم«و » پايگي كانوني با افزوده ناهم« مركب؛ تركيبي از ةجمل. 19 شكل
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شرطي در زبان فارسي هاي  جمله .)sentential subordination( »اي پايگي جمله ناهم« .6
كـه  ، شرطي معموالً از يك بنـد وابسـته  هاي  جمله ،در فارسي .اند رابطه نوعاز اين اي  نمونه

و بنـد   ،آيـد  مي نشان در ابتداي جمله در حالت بي است و »اگر«متضمن حرف ربط شرطي 
 وحيديان( شود مي، تشكيل گيرد مي در پي آن قرار و تجواب شرط اس ةكه دربردارند ،پايه

  :ل جملة زيرمث .)44: 1364، كاميار
  .نوشت خواهم يا نامه او به بكنم، فرصت امروز اگر

  »اي پايگي جمله ناهم« ةمركب با رابط ةجمل. 20 شكل
 

 عامل در جمالت مركبهاي  فرافكن 1.4
كـنش  «و  ،»نفـي «، »وجه«، »نمود« مقوالت دستوري چون ،كه پيش از اين گفته شد چنان

شوند كـه   مي نظر گرفته در» عاملهاي  فرافكن« جزء و ارجاع دستور نقش در »غير بياني
 )constituent projections( »اي سـازه هاي  فرافكن« در نمودار درختي به صورت جدا از

را در يـك  » عاملهاي  فرافكن«و » اي سازههاي  فرافكن« شكل زير .شوند مي نمايش داده
  :دهد مركب نشان مي ةجمل
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  مركب ةدر جمل» عامل«و » اي هاي سازه فرافكن«. 21 شكل
  

  »مراتب روابط بين بندها سلسله«و » بند روابط معنايي درون« 2.4
روابط معناييِ «در دستور نقش و ارجاع از مفاهيمي چون  ،عالوه بر روابط صوري جمالت

ــد ــله«و ) interclausal semantic relations( »درون بن ــدها  سلس ــين بن ــط ب ــبِ رواب  »مرات
)interclausal relations hierarchy ( آيد مي ميان بهسخن نيز )Van Valin, 2005: 205(.  اين

  :آشكار است 22 روابط در شكل
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 ترينمحدود

 آزادترين

  )1نوع (سببي 
(phase)   همرحل

(manner)   وضع و حالت

 (motion)   حركت

 (position)   موقعيت، وضعيت

(means)   وسيله

 (psych-action)   كنش ذهني

 (purposive)   مندي هدف

(jussive)   تمنايي، امري

)2نوع ( يبسب  
 (direct  perception)   ادراك مستقيم

 (indirect  perception) ادراك غير مستقيم 
(propositional  attitude)   نظر پيشنهادي نقطه

 (cognition)   شناخت

 (indirect  discourse)   نقل و قول غير مستقيم

 (direct  discourse)   نقل و قول مستقيم

 (circumstances)   شرايط

 (reason)   سبب، تعل
 (conditional)   شرطي

 (concessive)   تفويضي

(simultaneous  actions)   زمان همهاي  كنش و رخداد

 (sequential  actions)   آيند پيهاي  ها و رخداد كنش

  »معنايي درون بند سلسله مراتب«. 22 شكل
  

  ساخت اطالعي در جمالت مركب 3.4
 تنها بندهايي. بيايدتواند  به طور مستقل در يك بند وابسته نمي كنش غير بياني فرافكن

 جمله«كه بالفاصله تحت تسلط گره« )sentence node( كـنش  «تواننـد   مي قرار دارند
محدوديتي به قـرار زيـر وجـود    » تأكيد بالقوه ةدامن« در مورد .داشته باشند» غير بياني



 21   پور ول

  1391ر و تابستان 

گـر بنـد     
ف شـده      

مركـب   ة
مسـتقيم   

اي »شـيه 
ودار ايـن   

به شكل  

نژاد و حسين رسو ن

بهار، شمارة اولسوم، 

 اگـر و تنهـا اگ
 بيـاني توصـيف

ةبه كـل جملـ  
هگـر »  رفـت   

  مركب 

حا«كـه   ،سـته 
بنابراين نمـو. 

،دهد مي مايش

محمدرضا پهلوا

سسال ، شناخت زبان

يابد مي سترش
كـنش غيـر 
تأكيد بالقوه ب 

ـمال خواهـد

ةدر جمل» د بالقوه

بند وابس» آمدند
گردد مي سوب

را نم »د بالقوه

بند وابسته گس
وسيلة به كه د

ةكب زير دامن
شـ او بـه « بند ِ

  .رفت واهد

تأكيد ةدامن«و» عي

مهمانان آ ،سيدم
د اطالعي محس

تأكيد ةدامن«و »

ب ةه به محدود
باشد بندي اهرِ
مر ةجمل در الً

 اين دليل كه
  .باشد مي
خو شمال به و

اطالعهاي  واحد« .2

كه به خانه رسي
يك واحد ست،

»اخت اطالعي

تأكيد بالقوه ةن
خوا مستقيم ره

ibid: 20 .(مثال
يافته است؛ به
م اي بند اصلي

او كه گفت ريم

23 شكل

ك همين« جملة 
اس »كانون«ت

و سا ها واحد« 
  :د بود

دامن«: دارد
گر وابسته
05(» است

گسترش ي
خواهر برا

كر به يعل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اما در
براي قسمت

كه ،جمله
زير خواهد
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 »پايگي كانوني همراه با افزوده ناهم«مركب  ةدر جمل» واحدها و ساخت اطالعي«. 24 شكل

 
  معنايي در جمالت مركبـ  نحوي ارتباط 4.4
 و بالعكس »معنايي«با » نمود نحوي«است چگونگي ارتباط بسيار مهم در اين دستور  چه آن
  .دهند مي اين ارتباط را نشان ةاين دستور نحوهاي  نمودار ،رو ناي از. باشد مي

  »نمود نحوي«با » نمود معنايي«ارتباط  1.4.4
هايي را كـه پـدرش خريـده     بازي نوشين اسباب« ةنمودار جمل شدن اين ارتباط، روشنبراي 

هـاي   فـرافكن «ابتـدا   ،كه در ايـن نمـودار مشـخص شـده     چنان .گردد مي ارائه» دوست دارد
 ها و وجه افعـال نشـان داده   سپس حالت اسم ترسيم ،ها شامل ساخت سازه ،جمله» اي سازه
 پـايين، در قسـمت   .اسـت بسيار مهم در اين نمودار » معناييهاي  نقش كالن«تعيينِ . شود مي

 5تا  1هاي  شماره. گردد مي مناسب منطبقهاي  جمله ارائه شده و با جايگاه» ساختار منطقي«
  :ارجاع دارد) general steps of the algorithm( »مراحل كلي الگوريتم« در نمودار به
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  .گيري نمود معنايي جمله شكل .1
 .»اثرپذير«و » اثرگذار«تعيين  .2
واگذاري «شامل  )privileged semantic argument( »موضوع نحوي ترجيحي«تعيين  .3
  .)agreement( »مطابقه«و  )case assignment( »حالت
  ).syntactic inventory( »فهرستگان نحوي«مناسب از قسمت  )template( »قالب«انتخاب  .4
  .»نمود نحوي«مناسب در هاي  با جايگاه  »نمود معنايي«شدن عناصر  مرتبط .5

  »نمود نحوي«با » معنايي نمود«اط ارتب .25 شكل

  »نمود معنايي«با  »نمود نحوي« ارتباط 2.4.4
 ،در ايـن نمـودار  : دهـد  مـي  جمله را نشان ارتباط نمود نحوي با نمود معنايي ةنمودار زير نحو

بـه   2 ةشـمار . گـردد  مـي  وابسـته مربـوط   ةتعيين نوع فعل اصـلي جملـه و جملـ    به 1 ةشمار
» معنـايي هـاي   نقـش  كـالن «بـه تعيـين    3 ةشـمار . اشـاره دارد  جملـه  گيري نمود معنايي شكل
  :سازد مي را مشخص نحوي با نمود معنايي نمود ارتباط ةنحو 6 ةشمار ،درنهايت ،گردد و برمي
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  »نمود معنايي«با » نمود نحوي«ارتباط  .26 شكل
  
 يگير نتيجه .5

است كه سعي در تبيين تعامل بين » غير گشتاري«دستور نقش و ارجاع از جمله دستورهاي 
ضـمن انتقـاد از    ،پردازان اين دسـتور  نظريه .و كاربردشناختي دارد ،معنايي ،سه سطح نحوي

بر اين باورند كه دستور حاضر در تحليل جمـالت موفـق    ،دستور زايشي» دو سطحي«نحو 
 اندازه به سـه سـطح مـذكور    هماين دستور را توجه هاي  مزيت تحليل ،رو ايناز  .بوده است

 ،شـود  مي گرا محسوب نقشهاي  دستور گرچه اين دستور جزء ،با اين حال. توان دانست مي
در  .گيـرد  مي پيچيده بهرههاي  بندي زايشي از فرمولهاي  رسد كه همانند دستور مي نظر بهاما 

به اين مفهوم كـه از نحـو دو سـطحي بهـره      ؛است» اي اليه  تك«ساختار جمله  ،اين رويكرد
 .گيرنـد  مي شكل )هسته و ،كانون، بند( پيوند ةمركب در سه سطح اولي يها هجمل .گيرد نمي

يازده نوع رابطه را براي جمالت مركب زبان فارسي معتبر دانستيم و سـاختار   ،در اين مقاله
  .هايي تبيين نموديم مثال ةرا با ارائ ارتباط بين نمود نحوي و معنايي ةاطالعي و نحو
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  منابع
، شناسـي  زبـان و زبـان  مجلة ، »كور بوفساخت اطالعي جمله در داستان «). 1386(، فردوس زاده آقاگل

  .2، ش 3س 
  .نشر قطره: ، تهراندستور زبان فارسي امروز). 1381(ارژنگ، غالمرضا 

  .فاطمي: تهران ،)1(دستور زبان فارسي ). 1390(انوري، حسن و حسن احمدي گيوي 
مجموعه مقـاالت هفتمـين   ، »گرا از كاهش ظرفيت فعل در زبان فارسي تحليلي نقش«). 1386(رضايي، والي 

  .دانشگاه عالمه طباطبايي: ، تهران1، ج شناسي ايران كنفرانس زبان
مجموعه مقاالت دومين كنفرانس  ،»هاي بندهاي موصولي فارسي برخي از ويژگي«). 1373(صفوي، كوروش 

  .دانشگاه عالمه طباطبايي: ، تهرانشناسي نظري و كاربردي زبان
  .توس: ، تهراندستور زبان فارسي). 1388(ناتل خانلري، پرويز 

  .2، ش 2، س شناسي مجلة زبان ،»هاي شرطي در زبان فارسي جمله«). 1364(تقي وحيديان كاميار، 
  .سمت: ، تهران)1(دستور زبان فارسي ). 1379(وحيديان كاميار، تقي و غالمرضا عمراني 
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