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Abstract 

This paper is an attempt to investigate relative clause formation in three Iranian 

languages, including Naini, Delvari, and Talyshi, based on the noun phrase 

accessibility hierarchy and universals constraints on relative clause formation 

proposed by Keenan and Comrie (1977), as well as strategies in marking the 

relativized position introduced in Keenan (1985) and also Koteva and Comrie 

(2005). Considering the relativized grammatical relations, these Iranian languages 

exhibit relativizability of all NP positions on the accessibility hierarchy, and 

concerning the expression mode of the relativized noun phrases, these languages use 

two different strategies with respect to the relativized syntactic role: gap strategy and 

pronoun retention strategy. The gap strategy corresponds to subject, direct object, 

indirect object, and oblique relativization, except that in Talyshi, the pronoun 

retention strategy corresponds to oblique relativization. In addition, the pronoun 

retention is used in direct object, indirect object, oblique, and genitive relativization, 

except that in Naini, the direct object is relativized only by means of a gap. The data 

from these Iranian languages suggest that relativization is in accordance with 

Keenan and Comrie’s proposal in the sense that both the subject of intransitive 

verb(S) and the subject of transitive verb(A) are treated alike. In fact, the subject of 
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transitive verb(A) is not less relativizable than the subject of intransitive verb and 

the object of transitive verb (P).  

Keywords: Restrictive relative clause, Noun phrase accessibility hierarchy, Head 

NP, Relativized NP, Marking relativized position. 
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 101 – 69، 1400، شمارة اول، بهار و تابستان دوازدهمسال ، )ـ پژوهشي علميمقالة ( نامة علمي دوفصل

  هاي ايراني: اي از زبان سازي در گزيده موصولي
  شناختي رويكردي رده

  *محمد دبير مقدم
  **نجمه زربان

  چكيده
هــاي دســتوري كينــان و  ررســي سلســله مراتــب دسترســي رابطــهپــژوهش حاضــر بــه ب

هـاي   سازي و محدوديتهاي بينازباني حاكم بر آن و نيز به شيوه ، در موصولي(1977)  كامري
، در سه زبان )1985(مرجع با هستة اسمي بر پاية نظريات كينان گذاري گروه اسمي هم نشان

پـژوهش سـعي بـر آن اسـت تـا بـه        ايـن  پـردازد. در  ايرانيِ نائيني، دلواري، و تالشي مـي 
هاي نحـوي   سازي جايگاه پرسش اساسي پاسخ داده شود: نخست، تا چه حد موصولي  دو

هاي دستوري كينان و كامري  متفاوت در سه زبان ياد شده با سلسله مراتب دسترسي رابطه
هـاي   وههاي حاكم بر آن انطباق دارد؟ دوم، در زبانهاي مورد نظر، از كدام شي و محدوديت

مرجـع بـا هسـتة اسـمي در هريـك از       سازي براي نشانگذاري گروه اسـمي هـم   موصولي
اي برمبناي  هاي مذكور، پرسشنامه شود؟. در سنجة پرسش هاي نحوي بهره گرفته مي جايگاه

هـاي   هاي مورد نياز تدوين شد و طـي مصـاحبه   ارچوب برگزيده براي گردآوري دادههچ
.ساخت موصولي از هريـك از  140نامه تكميل و حدودحضوري با گويشوران، اين پرسش

هاي حاصل از اين سه زبـان، نشـان از امكـان     هاي مورد مطالعه استخراج گرديد.داده زبان
مراتب دسترسي را دارنـد ونيـز شـواهدي     هاي نحوي سلسله  سازي تمام جايگاه موصولي
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هاي دستوري و نيز  طهسويي با محدوديتهاي حاكم بر سلسله مراتب دسترسي راب بر هم دال
  دهند. مي  دست مرجع با هستة اسمي به سمي همهاي حاكم بر نشانگذاري گروه ا محدوديت
 هـاي دسـتوري،   بند موصـولي تحديـدي، سلسـله مراتـب دسترسـي رابطـه       ها: كليدواژه

   .گذاري جايگاه موصولي اسمي، گروه اسمي موصولي، نشان  هستة
 

  . مقدمه1
، ساخت موصولي ضرورتاً متشكل از هسته و )comrie,1985( مريبر تعريف نقش بنياد كابنا

هايي كه ضـرورتاً   بند موصولي تحديدي است كه گسترة ارجاعات هسته را به واسطه گزاره
 كنـد  (هسـتة سـاخت موصـولي) قـرار دارد محـدود مـي       در صدق با ارجاعات حقيقي آن

)Ibid:143.( تـوان آن را   منطبـق باشـد مـي    به باور كامري، چنانچه ساختي با تعريف مذكور
كه  داندبند موصولي را بندي پيرو مي«نيز  )Andrews,2007( ساخت موصولي دانست. اندروز

و اين تحديـد/ محدودسـازي از طريـق تعيـين     كند  سيطره ارجاع گروه اسمي را محدود مي
 »پـذيرد  نقش مرجع آن گروه اسمي در موقعيت مورد توصيف بنـد موصـولي صـورت مـي    

)Ibid:206.(   ارجـاعش از طريـق بنـد موصـولي      در ساخت موصولي،گروه اسمي كـه دامنـة
نام دارد و ايـن قلمـرو،    )domain of noun( شود هستة اسمي يا قلمرو تحديد واقعي ميمورد

هسـتة اسـمي   كند.  است كه حوزه موصولي سازي را معلوم مي )common noun( اسم عامي
مرجع بـا   است كه از آن با عنوان گروه اسمي هم مرجع با گروهي اسمي در بند موصولي هم

 ;Keenan & Comrie 1977:63-64( گـردد  هستة اسمي يـا گـروه اسـمي موصـولي يـاد مـي      

keenan1985:141-142.(  ِدختـري كـه كتـاب را بـه او دادي     «براي مثال در ساخت موصولي
شود كـه در   دختر هستة اسمي و گروه گروه اسمي موصولي محسوب مي» كند اينجا كار مي

در بنـد  »او « ظـاهر شـده اسـت. بـه عبـارتي، ضـمير       » او « بند موصولي به صورت ضمير 
رود كـه در جايگـاه مفعـول     شـمار مـي    مرجع با هستة اسمي بـه  موصولي، گروه اسمي هم

لي اسـت. گـروه اسـمي موصـولي و     غيرمستقيم قرار دارد و هستة اسـمي در جايگـاه فـاع   
ي قـرار داشـته باشـند و اينكـه     هاي نحـوي متفـاوت   در جايگاهتوانند  اسمي هريك مي  هستة
چه به لحاظ درون زباني و چه به لحـاظ بينازبـاني بـه    مرجع با هستة اسمي  اسمي هم  گروه
هـاي نحـوي بـه لحـاظ بينازبـاني، از       به عالوه، جايگاه شود. هاي متفاوتي بازنمائي مي شيوه

دارنـد. پـژوهش حاضـر بـه بررسـي      سـازي برخور  رسي متفاوتي در موصولي قابليت دست
شناختي بندهاي موصولي سه زبان ايرانيِ نائيني، دلواري، و تالشي بر پاية سلسله مراتب  رده
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هـاي   و شـيوه  )Keenan & Comrie, 1977(هـاي دسـتوري كينـان وكـامري     رسي رابطه دست
و  )Keenan,1985(مرجع با هستة اسمي بر پايـة نظريـات كينـان    گذاري گروه اسمي هم نشان

پردازد. نتيجة حاصل از ايـن بررسـي ميـزان     مي (Comrie & Kuteva, 2007)كامري و كوتوا 
هاي حاكم بـر آن و نيـز    هاي دستوري و محدوديت انطباق اين زبانها با سلسله مراتب رابطه

  كند.  هاي مرتبط با آن را معلوم مي هاي اسمي موصولي و تعميم گذاري گروه شيوة نشان
رد مطالعه در اين پژوهش، نائيني و تالشي به گروه زبانهاي غربي شـمالي و  هاي مو زبان

اند و به لحاظ منطقه جغرافيايي بـه ترتيـب، در    دلواري به گروه زبانهاي غربي جنوبي متعلق
شمال ايران، فالت مركزي، و جنوب ايران گويشور دارند. به عالوه ، به لحاظ نظام حالت و 

و نظام حالت و نظام مطابقه را داراست و زبانهاي دلواري و نـائيني  مطابقه، زبان تالشي هر د
هـا   ). درواقع، اين زبان1392اند(دبيرمقدم،  صرفاً از نظام مطابقه برخوردار و فاقد نظام حالت

انتخاب شدند تا معلوم شود كه با توجه به پراكندگي جغرافيايي و تعلق آنها به دوگروه زبان 
شناختي را به توجـه بـه    ها در دو نظام مطابقه و حالت چه رفتار ردهمتفاوت و نيز تفاوت آن

سـازي و نيـز شـيوة نشـانگذاري      هاي نحـوي در موصـولي   سلسله مراتب دسترسي جايگاه
  توان در زبانهاي ايراني انتظار داشت. مرجع با هستة اسمي مي اسمي هم  گروه

  
  هاي پيشين . پژوهش2

اي مختلفــي موردبررســي قــرار وصــولي از زوايــشــناختي بنــد م در گســتره مطالعــات رده
بندهاي  بندي هايي درخصوص انواع بند موصولي، طبقه است. از جمله طرح همگاني  گرفته

نحـوي   - ط بـا آن، ابزارهـاي صـرفي   مـرتب شـناختي   هـاي رده  موصولي تحديدي و تعمـيم 
جـات  راهبردهاي متفاوت بينازباني موجود براي نشانگذاري گـروه اسـمي موصـولي، در     يا

رسـي   شدگي بنـد موصـولي، و نيـز سلسـله مراتـب دسـت       متفاوت تصريفي بودن يا اسمي
  شوند. سازي. در ادامه اهم اين آثار به اختصار معرفي مي هاي نحوي در موصولي جايگاه

زبـان، سلسـله مراتـب     50بـا بررسـي   ، )Keenan & Comrie 1977:66( كينان و كـامري 
بيانگر محدوديتهاي بينازباني و نيـز زبـان   اند كه  ردههاي نحوي را طرح ك رسي جايگاه دست

ــر موصــولي ــژة حــاكم ب ــا جايگــاه )arguments( هــا ســازي موضــوع وي  هــاي نحــوي و ي
)syntactic position(   هـا انگيـزه و    متفاوت است. اين دو، بر اين ادعايند كه برخـي موضـوع

هـا   زبـان  ند و ديگر آنكهسازي دار رجحان باالتري نسبت به ديگر جايگاه ها براي موصولي
هاي گروه اسمي كه امكان موصولي شدن را مي يابند از يكديگر متفاوتند و  برحسب جايگاه
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هـايي در   به طرح همگاني )،Downing, 1978( دانينگ .اين تنوع و گوناگوني تصادفي نيست
هـا و   انيهاي مرتبط با ترتيب واژه، همگ ارتباط با بند موصولي پرداخته است؛ نظير همگاني

(آن دسـته از بنـدهاي    )postnominals( اسـمي  هاي مرتبط با بندهاي موصـولي پـس   گرايش
هـاي مـرتبط بـا بنـدهاي      ها و گـرايش  آيند)، و همگاني موصولي كه پس از هستة اسمي مي

(آن دسته از بندهاي موصولي كه پيش از هسـتة اسـمي   ) prenominals( اسمي موصولي پيش
هـا،   هاي او عبارتند از اينكه در اغلب زبـان  از جمله همگاني .)Downing1978:411( آيند) مي

حضور دارد، در اغلـب   VOهايي با ترتيب بنيادين واژه  اسمي تنها در زبان بند موصولي پس
حاضر است. در تمامي  OVهايي با ترتيب بنيادين  اسمي در زبان ها ، بند موصولي پيش زبان
ها،  شود، و در اغلب زبان اسمي واقع مي ي بند موصولي پسها، ضمير موصولي در ابتدا زبان

شـود و در تمـام    مانع از حضور ضمير ابقائي مي )relative pronoun(حضور ضمير موصولي
   است. )initial complementizer(نماي آغازين اسمي فاقد متمم ها، بند موصولي پيش زبان

ي هـاي نحـو   بـا نشـانگذاري جايگـاه   نيـز در ارتبـاط    )،Keenan, 1985:154-147(  كينان
هـايي را طـرح    رسي از طريق راهبرد ابقاء ضمير و راهبرد تهـي تعمـيم   مراتب دست  سلسله

كرده است. به اين ترتيب كه با حركت به سـوي جايگـاه هـاي فرودسـت سلسـله مراتـب       
ـ  دست راي رسي احتمال كاربرد ابقاء ضمير بيشتر مي شود؛ اگر زباني از راهبرد ابقاء ضمير ب

هـاي   جايگاه معيني بر روي سلسله مراتب دسترسي بهره گيرد از اين راهبرد بـراي جايگـاه  
ابقـاء ضـمير بـراي نشـانگذاري      هايي كه راهبـرد  گيرد؛ و در زبان تر از آن نيز بهره مي پايين
هاي بيشتري امكان موصـولي شـدن    شود، جايگاه اسمي موصولي به خدمت گرفته مي  گروه

 كـامري  .بيان كينان، توزيع راهبرد تهي كامالً عكس راهبرد ابقاء ضمير اسـت  بهيابند.  مي  را
)Comrie, 1985: 163( ،گذاري  تعميمي نقشي را درخصوص راهبردهاي به كار رفته در نشان

سـازي جايگـاهي    دهد. مبني بر اينكه هر چـه قـدر موصـولي    گروه اسمي موصولي ارائه مي
نمـود آشـكارتر و    رود كـار مـي   ن جايگـاه موصـولي بـه   هايي كه براي آ دشوارتر باشد نشان

 لمـان  بارزتري دارد تـا بازيـابي اطالعـات مـورد نظـر بـا سـهولت بيشـتري انجـام شـود.          
)Lehmann,1986:4-10،( بين گروه اسمي كه هاي نحوي،  در سلسله مراتب دسترسي جايگاه

ه اين ترتيـب، او  نهد. ب موضوع فعلي است و گروه اسمي كه موضوع فعلي نيست تمايز مي
 هـاي نحـوي وابسـته بـه فعـل      نقـش به دو سلسـله مراتـب قائـل اسـت: سلسـله مراتـب       

)adverbal syntactic functions( هــاي نحــوي وابســته بــه اســم و سلســله مراتــب نقــش 

)adnominal syntactic functions.( هاي وابسته به فعـل دو دسـتة مـتمم    نقش )complement( 
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شـوند امـا    شود كه متممها جزء ظرفيت فعل محسـوب مـي   ا شامل مير )adjunct( افزوده  و
مراتـب دسترسـي در    هـا در سلسـله    آيند. افزوده ها جزء ظرفيت فعل به حساب نمي افزوده

تري نسبت به متممها قرار دارند. همچنين، لمـان بازنمـايي هسـته در بنـدهاي      جايگاه پايين
دهد  مي دست اي را در اين ارتباط به رضيهد و فدان سازي همبسته مي موصولي را با پديدة اسم

بازنمايي هسته با نقشهاي نحوي متفاوت در بندهاي موصـولي بـرون هسـته    «مبني بر اينكه 
شـدگي بنـد موصـولي دارد؛ يعنـي هرچـه ميـزان        بستگي معكوس با ميزان درجه اسمي هم

موصـولي شـده    ري هسـته در جايگـاه  شدگي بند موصولي باالتر باشد بازنمايي ضمي اسمي
از پارامترهـاي زبـاني متفـاوتي    ) ، De Vries,2001: 1-4(دووريز» ).ibid:10(رسد حداقل مي  به
كند كه انواع متنوعي از ساخت موصولي را چه به لحاظ بينازبـاني و چـه بـه لحـاظ      مي  ياد

ز نـوع توصـيف يـا رابطـه، حضـور يـا       زنـد. ايـن پارامترهـا عبارتنـد ا     درون زباني رقم مي
ضور هسته اسمي، حضور يا عدم حضور ضمير موصولي/ حضور يـا عـدم حضـور    ح عدم
، ترتيـب خطـي هسـته و بنـد     نما/ كاربرد يا عدم كاربرد ضمير ابقـائي، جايگـاه هسـته    متمم

تصريف بند موصولي، جايگاه حرف تعريف، اسم و بند موصولي: آغازين/ مياني/ موصولي، 
بـر روي اسـم / بـر روي اسـم و بنـد       پاياني؛ جايگاه نشـان حالـت در صـورت حضـور :    

حضـور بنـدهاي موصـولي بيرونـي بـه      بـه امكـان    ،  )Andrews,2007:212(موصولي.اندروز
اشاره دارد. شـق كوتـاه شـده تقريبـاً     » كامل« و » كوتاه شده/ تقليل يافته«شكل متفاوت   دو

ست. اغلـب بنـد   وجه  تقليل يافته ا - شباهتي به بندي تمام عيار ندارد و در آن نشانه زمان 
يابـد   گردد كـه صـفت در آن زبـان حضـور مـي      موصولي كوتاه شده در جايگاهي ظاهر مي

شـدگي در   ايـن فراينـد كوتـاه   گيـرد.   كه شق كامل آن در جايگاهي متفاوت قرار مي درحالي
پيش از پايان بردن بخـش   شود. بندهاي موصولي پيش اسمي فرايندي معمول محسوب مي

 دربــارة )Dixon, 1972( ديكســونپيشــين غيرايرانــي، ارائــه نظــر مربــوط بــه معرفــي آثــار 
ــولي ــازي موص ــروه س ــق   گ ــمي مطل ــل   )absolutive( اس ــي فاع ــذر،  Sيعن ــة ناگ  در جمل

توانـد   در جملـة گـذرا مـي    Pو  مفعـول  ، Aيعني فاعـل  ) ergative( كنائي اسمي  هاي گروه
 )Dyirbal(از زبان جيربالي بر پاية مشاهدات خود )Dixon, 1972(ديكسون اهميت باشد.  حائز

در جملة ناگذر و  S اسمي مطلق  مطلق، صرفاً گروه –بر اين ادعاست كه در اين زبانِ كنائي 
از اين امكـان   A در جملة گذرا امكان موصولي شدن را دارند و گروه اسمي كنائي Pمفعول 

  بي بهره است. 
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)، در زبـان فارسـي   1977كـامري( )، با بررسي سلسله مراتـب كينـان و   1377( خرمايي
مسـتقيم، مفعـول غيرمسـتقيم ،    دهد كه اين زبـان بـه جايگاههـاي فاعـل، مفعـول       مي  نشان
سازي دسترسي دارد و البته بـا توجـه بـه     متممي، و مضاف اليه(اضافي) در موصولي  مفعول

كه مفعول غيرمستقيم و مفعول متممي هر دو در قالب گروه حرف اضافه ظاهر مي شوند،  آن
يگاه به شمار مي آيند و از لحاظ موصولي سازي در يـك رده قـرار دارنـد. بـه ايـن      يك جا

 "مضـاف اليـه    >مـتمم   >مفعول مستقيم  >فاعل  "ترتيب، زبان فارسي از سلسله مراتب 
كند. همچنين، طبق گفتة خرمايي، زبان فارسي از هر سـه محـدوديت حـاكم بـر      پيروي مي

 ). البـرزي وركـي  54- 50كنـد(همان:   وي تبعيت ميهاي نح سلسله مراتب دسترسي جايگاه
)، به اين نكته اشاره دارد كه در زبان فارسي،  بازنمايي هسته به صورت كامل و نيـز  1379(

كـاربرد دارد. بـه گفتـة وي ،     ضميرموصولي مصداق ندارد بلكه تنها نـوع ضـميري و تهـي   
شد محذوف اسـت و اگـر   اسمي در بند موصولي زمانيكه از نقش فاعلي برخوردار با  هستة

ضـميري ظـاهر شـود و يـا اينكـه      توانـد بـه صـورت     هستة اسمي مفعول مستقيم باشد مي
اليـه را برعهـده    يم يـا مضـاف  باشد اما اگر هسـتة اسـمي نقـش مفعـول غيرمسـتق       محذوف

)، در كتـاب  1392دبيرمقـدم(  ).73شـود(همان:   باشد بـه صـورت ضـمير ظـاهر مـي       داشته
موصـولي ( يكـي از   با بررسي مؤلفة توالي هستة اسمي و بنـد  » رانيهاي اي شناسي زبان رده«

هـاي او) در   هـاي داده  و پايگـاه  )Dryer ,1992(جفت همبستگيِ برگرفته از مقالـة درايـر    24
هـا   دهد كه در اين زبـان  هاي ايراني منجمله فارسي، تالشي، نائيني، و دلواري، نشان مي زبان

هـا   ولي واقع است و نيز اين مؤلفه در تمامي اين زبـان هستة اسمي همواره پيش از بند موص
آسيا منطبق با زبانهاي فعل پاياني ضعيف و فعل مياني قوي و در  - در مقايسه با منطقة اروپا

 ،129ي و فعل مياني قوي است (همان: سطح زبانهاي جهان منطبق با زبانهاي فعل پاياني قو
رسـي   چـارچوبِ سلسـله مراتـب دسـت     )، در1397). سجادي و مرادي(1001، 936، 496
آمـوزان   )، بـه بررسـي زبـانِ ميـانيِ فارسـي زبـان      1977هاي دستوري كينان و كامري( رابطه

اتد و بر آن اساس، ترتيب فراگيري بندهاي موصولي زبان فارسي به عنوان  غيرايراني پرداخته
وشتاري، به اين نتيجه متن ن 493اند. اين دو با بررسي،  زباني خارجي مورد مطالعه قرار داده

بند موصوليِ مورد كـاربرد، فراگيـري بنـدهاي موصـولي      361اتد كه از مجموع  دست يافته
فاعل، و مفعول غيرمستقيم كامالً منطبق با سلسله مراتب دسترسـيِ كينـان و كـامري اسـت     

آن ها تابعِ اين سلسله مراتب نيست و عدم انطباق با  سازي ديگر جايگاه كه موصولي درحالي
  دهد. را نشان مي
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  . مالحظات نظري3
هـاي نحـوي كينـان و كـامري و      رسي بـه جايگـاه   سلسله مراتب دست 1.3

  هاي حاكم بر آن محدوديت
سلسله مراتب دسترسي گروه اسـمي و دسـتور    ")، در اثري با عنوان 1977كينان و كامري(

ـ    تـه زبـان پرداخ  50به بررسي ساخت موصولي در "همگاني ب دسترسـي  انـد. سلسـله مرات
  اسمي كينان و كامري در ذيل آمده است:   گروه

اضـافي  گـروه اسـمي    >مفعـول متممـي   >مفعول غيرمسـتقيم  >مفعول مستقيم >فاعل
  اي مفعول مقايسه >مالك  يا

هـاي   سـازي جايگـاه   در موصـولي  سلسله مراتب مذكور بيانگر ميـزان دسترسـي نسـبي   
هـا   رتاً ميـان تمـامي ايـن مقولـه    ها ضرو اناسمي بندهاي پايه ساده است. البته تمام زب  گروه
 گذارنـد  گيري بند موصولي و چه در ديگـر فراينـدهاي نحـوي تمـايزي نمـي      در شكل  چه

)Ibid:66-68(هايي را بر اين سلسـله مراتـب دسترسـي مترتـب      . كينان و كامري، محدوديت
 هاي سلسله مراتب دسترسي عبارتند از: دانند. اين محدوديت مي

 سازي فاعل را داشته باشد. بايست قابليت موصولي ميهر زباني . 1

گيري بند موصولي از هر نوع بايد بـه سـازه پيـاپي در سلسـله مراتـب       راهبرد شكل .2
 رسي گروه اسمي عمل كند. دست

شـوند   راهبردهايي كه در جايگاه معيني از سلسله مراتب دسترسـي بـه كاربسـته مـي    . 3
 كنند.  ن جايگاه معين عمل نميهاي پايينتر از آ اساساً به جايگاه

آورنـد. در   سازي اصلي سخن به ميان مي كينان و كامري در ادامه از محدوديت موصولي
سـازي   رود راهبرد اصلي موصـولي  سازي فاعل به كار مي هر زبان، راهبردي كه در موصولي

 از اين جهت كاربرد يافته است كه طبق نخستين شـرط » اصلي«شود. اصطالح  محسوب مي
كـه بـه    محدوديت سلسله مراتبي، هر زباني بايد از راهبردي اصلي برخوردار باشد بدون آن

سـازي گونـاگون تنهـا     راهبرد ديگري نياز داشته باشـد. بنـابراين، از راهبردهـاي موصـولي    
سازي اصليِ مورد نظر كينان و كامري در  اند. محدوديت موصولي راهبردهاي اصلي ضروري

   ):Ibid:68(ذيل آمده است
 سازي برخوردار باشد. هر زباني بايد از يك راهبرد اصلي موصولي. 1
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اگر يك راهبرد اصلي در زباني معين بتواند بر جايگاه هاي فرودست سلسله مراتـب  . 2
 هاي باالتر نيز عمل كند. تواند بر جايگاه عمل كند، بنابراين مي

ود و گسستي به دنبـال  قطع ش اي از سلسله مراتب تواند در هر نقطه راهبرد اصلي مي. 3
  داشته باشد.

 

  مرجع با هستة اسمي گذاري گروه اسمي هم نشان 2.3
) از چهار راهبـرد در نشـانگذاري گـروه اسـمي     2005) و نيز كامري و كوتوا (1985كينان (
 ) ابقــاء ضــمير1برنــد كــه عبارتنــد از: ( مرجــع بــا هســتة اســمي يــا قلمــرو نــام مــي هــم

)resumptive pronoun( مرجع با هستة  يا به عبارتي كاربرد ضمير در جايگاه گروه اسمي هم
گـر   در ابتداي بند موصولي كـه نشـان   )relative pronoun( )كاربرد ضمير موصولي2اسمي، (

 )full NP( ) كاربرد گروه اسمي كامل3جايگاه گروه اسمي موصولي در بند موصولي است، (
كه در آن هيچ عنصري  )gap() راهبرد تهي4و ( و نه ضمير در جايگاه گروه اسمي موصولي،
مرجـع بـا    گيرد و به بياني ديگر، گروه اسمي هـم  در جايگاه گروه اسمي موصولي قرار نمي

 & Keenan,1985:147-153; Comrie( شـود  هستة اسمي بـه هـيچ طريـق نشـانگذاري نمـي     

Kuteva, 2005()از راهبرد 1977. كينان و كامري ،(]حالت+ (+case ) [و ] – حالت) [ (-case 
،  ]+ حالـت   [كننـد. در راهبـرد    اي در نشانگذاري جايگاه موصولي يـاد مـي   به عنوان شيوه
در بند تحديدي به روشني نشانگر جايگاه گروه اسـمي   )nominal element( عنصري اسمي

گـذاري گـروه اسـمي موصـولي      نشـان عنصـري بـراي    ]حالت[- موصولي شده است و در 
  ). Ibid:65-66( ندارد  وجود

  
  ها تحليل داده .4

گـذاري گـروه اسـمي     هاي نحوي و نشـان  سازي جايگاه قابليت موصولي 1.4
  مرجع با هستة اسمي هم

سازي  هاي دستوري كينان و كامري در موصولي در اين بخش، سلسله مراتب دسترسي رابطه
ه زبـان ايرانـيِ   هـا در سـ   هاي حاكم بر آن و نيز نحوة نشانگذاري اين جايگـاه  و محدوديت

هـا،   گيرد. شايان ذكر اينكـه در تمـامي نمونـه    نائيني، دلواري، و تالشي مورد بررسي قرار مي
نما به صورت مورب، و گروه اسمي موصولي درصورت  هستة اسمي با رنگ سياه، موصولي
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اند  شده اي ذيل آن مشخص حضور با خط تيره و در صورت _تهي بودن با نشانة خط تيره 
  بند موصولي درون قالب قرار دارد.و كل 

  زبان نائيني 1.1.4
نمـاي   بـا موصـولي    آيد و بند موصولي در زبان نائيني، هستة اسمي پيش از بند موصولي مي

go"" شود كه همواره فارغ از نوع حالـت هسـتة اسـمي و گـروه اسـمي موصـولي        آغاز مي
مير و جايگـاه تهـي بـراي    صورتي ثابـت دارد . ايـن زبـان صـرفاً از دو راهبـرد ابقـاء ضـ       

  گيرد. گذاري گروه اسمي موصولي بهره مي نشان

 جايگاه فاعل 1.1.1.4

ho biyar-om xa     ] šom=oš _      indæ hešo [  go (1) mer-i 

ش م  1واژه بست   است/ هست
 3واژه بست   خورد  برادر ـ ملكي

 - نما هسته  كه  ديشب  اينجا  شام ـ ش م
  مرد

  »ا شام خورد برادرم است.مردي كه ديشب اينج«
  

š-i-šinæs-en yomæ-Ø   ] [ go   _ mer-i (2) diya 
واژه بست سوم ش م  ـ اخباري ـ شناس ـ ج ش3

  آنها  مرد ـ نما هسته  كه  آمد  مطابقه مفعولي

  »آنها مردي را كه آمد مي شناسند.«
  

mo=rato kir-æ     ] kar endæ [    go    _ dotu-y-i ve (3)Kutab=om 

واژه  ـ فروخت
  كه  اينجا  كار  مي كن ـ ش م3  ش م1بست 

 ـ هسته نما
 ـ واج ميانجي
  دختر

واژه بست   به
  كتاب ـ ش م1

  » كتاب را به دختري كه در اينجا كار مي كند فروختم.«
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هاي فاعل، مفعول مستقيم و مفعـول   هاي فوق، هستة اسمي به ترتيب در جايگاه در مثال
ه اسمي هم مرجع با هستة اسمي كه در جايگـاه فـاعلي اسـت،    غيرمستقيم قرار دارد و گرو

ـ   هيچ ه كـار رفتـه در نشـانگذاري فاعـل     گونه نمود آشكاري ندارد. به اين ترتيب، راهبـرد ب
  است.  ]حالت  -  [عنوان گروه اسمي موصولي، تهي و به عبارتي   به

  جايگاه مفعول مستقيم 2.1.1.4
kæ mæk=om da  ] qærz me=š ve omid     _ [   go (4) pil-i 

 ـ م ش1واژه بست   كرد
واژه بست   قرض  داد  گم

  پول ـ نما هسته  كه  اميد  به  من ـ ش م3

  »پولي كه اميد بهم قرض داده بود را گم كردم.«
  

ši-šinæs-i  ši-væs-æ   ] omid [      go (5)dotu-y-i 
واژه  ـ شناس ـ م ش1

م مطابقه  ش3بست 
  مفعولي

 ـ دوست داشتن ـ م ش3
م مطابقه  ش3ه بست واژ

  مفعولي
  دختر ـ واج ميانجي ـ  نما هسته  كه  اميد

  » دختري را كه اميد دوستش دارد مي شناسم.«
  

m=u-da kæ   ] moɁærrefi=t mæryæm ve šuma   _ [  go mer-i ve kutab=om (6)
mi 

نمود  ـ داد
 ـ كامل

واژه بست 
  ش م1

واژه بست   كرد
 ـ نما ستهه  كه  شما  به  مريم  معرفي ـ ج ش2

  به  مرد
واژه بست 

 ـ ش م1
  كتاب

  من

  »من كتاب را به مردي كه شما او را به مريم معرفي كرديد دادم.«
  

xo- mi-y-o ti=di     ] baq tu [   go   _ (7) dotu-y-i 

واژه بست  ـ واج ميانجي ـ است
  خواهر - اول شخص ملكي

واژه بست دوم شخص  ـ ديد
  خترد ـ نما هسته  كه  در  باغ  مفرد
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  »ختري كه در باغ ديدي خواهرم است.د«

ــال ــاي( در مث ــت 5) و (4ه ــول مس ــال)، هســتة اســمي، مفع ــاي ( قيم ودر مث ) 7) و (6ه
هــا  اســمي بــه ترتيــب مفعــول غيرمســتقيم و فاعــل اســت. در تمــامي ايــن مثــال   هســتة
موصولي شده به هيچ طريقي نشـانگذاري نشـده اسـت. بنـابراين، زبـان نـائيني در         جايگاه

مرجع با هستة اسمي همواره از راهبرد  گذاري مفعول مستقيم به عنوان گروه اسمي هم ننشا
)، حضـور واژه  5جويد. نكته شايان توجه اين كـه در مثـال(   بهره مي ]حالت  –[جايگاه تهي

بست مطابقه مفعولي در بند موصولي به منزلة راهبرد ابقاء ضمير تلقي نشده اسـت زيـرا در   
گيـرد و ايـن    عال متعدي حال با مفعول مستقيم جاندار مطابقه صورت مـي زبان نائيني، در اف

ود. البتـه زمانيكـه فعـل جملـه     شـ  بستهاي غيرفاعلي در فعل ظاهر مـي  مطابقه در قالب پيش
). 1021- 1025: 1392جان نيز جايز است(دبيرمقدم،  باشد مطابقه با مفعول صريح بي  مركب

غيـر موصـولي ايـن سـاختها نيـز       غيرفـاعلي در شـق  بستهاي  بنابراين، از آنجا كه اين پيش
  توان آنها را در حكم راهبرد ابقاء ضمير تلقي كرد.  شوند نمي مي  ظاهر

  جايگاه مفعول غيرمستقيم 3.1.1.4
m=u-rat da   ] in ve namæ=ti šuma [   go mer-i ve kutab=om (8) mi 

 ـ نمود كامل ـ فروخت
ت واژه بس  به  او  داد  م ش1واژه بست 

 نما هسته  كه  شما  نامه ـ ج ش2

واژه بست   به  مرد ـ
  من  م ش1

  »من كتاب را به مردي كه شما نامه را به او داديد فروختم.«
  

uda ji pilo=ši da qoza=ši [  go   _ mærd-i pir-æ ve (9) mohæssell-a 

واژه بست   هم  داد
  داد  پول ـ ش ج3

واژه بست 
 ـ ش ج3

  غذا
 نما هسته  كه

  مرد ـ
 نما تهوابس

  آموز ـ دانش جمع  به  پير ـ

   ».آموزان به پيرمردي كه غذا دادند پول هم دادند دانش«
  

ræɁis-væ miz rina ] nu=š ri-š omid [   go (10) miz-i 
ـ  هست
واژه بست سوم   گذاشت  ميز  رئيس

  نان ـ شخص مفرد
ش م  3واژه بست 
 ـ نما هسته  كه  اميد  روي ـ غيرفاعلي

  ميز
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  » د نان را بر روي آن گذاشت ميز رئيس است.ميزي كه امي«
  

š-i-šinæs-en da  ] in ve namæ=ti šuma [  go dotu-y-i (11) diya 

 ـ اخباري ـ شناس ـ ج ش3
واژه بست سوم ش م مطابقه 

  مفعولي
  به  او  داد

واژه بست 
 ـ ش ج2

  نامه
 نما هسته  كه  شما

  آنها  دختر ـ

  ».يد را مي شناسندآنها دختري كه شما نامه را به او داد«
هاي فوق هستة اسمي به ترتيب در جايگاه مفعول متممي، مفعـول غيرمسـتقيم،    ر مثالد

فاعل، و مفعول مستقيم قرار دارد و گروه اسمي هم مرجع با آن كه مفعول غيرمستقيم است 
به كمك دو راهبرد تهي و ابقـاء ضـمير نشـانگذاري شـده اسـت. بـه ايـن ترتيـب كـه در          

 š م غيرفـاعلي  ش3بسـت   )، واژه10ثـال( او ودر م   in) ضمير شخصـي 11)، و (8(  هاي مثال
شده به كار رفته و در تمامي اين موارد مفعول غيرمستقيم  گذاري جايگاه موصولي براي نشان

به عنوان گروه اسمي موصولي درقالب گروه حرف اضافه در بند موصولي آمده است. اما در 
نشانگذاري مفعول غيرمستقيم به عنوان گروه اسمي موصولي  )، از راهبرد تهي براي9مثال (

  استفاده شده است. 

  جايگاه مفعول متممي 4.1.1.4
ho xo-v-om kæ  ] terif bur-aš dastan=oš bita [   go (12)væč-i 

  است
ش 1واژه بست 
واج  ـ م ملكي
  خواهر ـ ميانجي

م  ش3واژه بست   تعريف  كرد
  براي ـ غيرفاعلي

واژه بست 
م شخص سو
  داستان ـ مفرد

 ـ نما هسته  كه  بيتا
  بچه

  »اي كه بيتا داستان را برايش تعريف كرد خواهرم است. بچه«
  

næ-š-šinæs-i kæ  ] qærz=om pil æz-oš [    go (13) dotu-y-i 

واژه بست  ـ شناس ـ م ش1
 ش م1واژه بست   كرد  نفي ـ ش غيرفاعلي3

واژه بست   پول  قرض ـ
واج  ـ نما هسته  كه  از ـ ش م3

  دختر ـ ميانجي
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  »شناسم. دختري كه ازش پول قرض كردم را نمي«
  

væ-nivešt` nam=æm di _  væ-nives-æ  ] mašqa-š omid [   go xodkar-i (14) 
xoy 

 ـ نوشت
پيشوند 
  فعلي

 1واژه بست 
 ـ نويس ـ م ش3  اين  نامه ـ ش م

  -     پيشوند فعلي

ش  3واژه بست 
تكاليف/  ـ م ملكي

ش  3بست واژه 
  مشق ـ م ملكي

 ـ نما هسته  كه  اميد
  با  خودكار

  »نويسد اين نامه را نوشتم. با خودكاري كه اميد مشقهايش را مي«
  

qærz pil æz-oš [  go dotu-y-i hoy (15)bita 

 ـ واج ميانجي ـ نما هسته  كه  از ـ ش م3واژه بست   پول  قرض
  بيتا  با  دختر

 xa šom=oš indæ hešo bi   ] kært-æ 

 ـ ش م 3واژه بست   خورد  
 ـ اسم مفعول  بود  ديشب  اينجا  شام

  كرد

  »بيتا با دختري كه ازش پول قرض كرده بود ديشب اينجا شام خورد.«
نقــش فاعــل، مفعــول مســتقيم، و هــاي فــوق، هســتة اســمي بــه ترتيــب در   در مثــال

تممـي اسـت.   متممي قرار دارد و به عنوان گروه اسمي موصولي در جايگاه مفعول م  مفعول
 aš غيرفاعليم  ش3)، به صورت واژه بست 12مرجع با هستة اسمي در مثال( گروه اسمي هم

دارد. بنابراين، در اين دو نمونـه از    بازنمون  ošم   ش3بست  )، به صورت واژه13و در مثال(
مرجـع   )، گروه اسمي هم14استفاده شده است. اما در مثال(] حالت + [راهبرد ابقاء ضمير و 

بـراي   ]حالت  – [توان گفت راهبرد تهي و  با هسته هيچگونه بازنمون آشكاري ندارد و مي
گذاري مفعول متممي بـه عنـوان جايگـاه موصـولي بـه خـدمت گرفتـه شـده اسـت.           نشان
)، هسـتة اسـمي و گـروه اسـمي     14) همانند مثـال( 15شود در مثال( كه مشاهده مي چنان هم
)، حرف اضـافه  15مي هستند با اين تفاوت كه در مثال(مرجع با هسته هر دو مفعول متم هم

در جايگـاه   ošم  ش3هستة اسمي و گروه اسمي موصولي متفاوت از هم است و واژه بست 
گروه اسمي موصولي ظاهر شده است. بنابراين، در نمونـة حاضـر، راهبـرد ابقـاء ضـمير و      
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مرجع با هسـتة اسـمي در    براي بازنمايي مفعول متممي به عنوان گروه اسمي هم ]حالت  +[
  بند موصولي به كار رفته است.

  اليه مضاف 5.1.1.4
endæ-y-o bi   ] biy-æ mag pil-oš [    go enju-y-i (16) in 

واج  ـ است
ش 3واژه بست   گم  شد ـ اسم مفعول  بود  اينجا ـ ميانجي

واج  ـ نما هسته  كه  پول ـ م ملكي
  آن  زن ـ ميانجي

  »اينجاست.زني كه پولش گم شده بود «
kir-æ nigædari emært-æ    ] pu-š [   go kuyæ-y-i æz (17) omid 

 ـ اسم مفعول  نگهداري  مي كن ـ م ش3
  شكسته

ش  3واژه بست
واج  ـ نما هسته  كه  پا ـ م ملكي

  اميد  از  سگ ـ ميانجي

  »اميد از سگي كه پايش شكسته نگهداري مي كند.«
  

ši=bæ doz bi  ] penčer čærx-a-š [   go (18) mašin-i 

 ـ ش م ملكي3واژه بست  پنچر  بود  دزد  م ش3واژه بست  ـ برد
  ماشين ـ نما هسته  كه  چرخ ـ جمع

  »كه چرخهايش پنچر بود دزد برد. ماشيني را«
هاي فوق، هستة ساخت موصولي به ترتيب در جايگاه فاعل، مفعول غيرمستقيم،  در مثال

اليه بـه صـورت    مرجع با آن در جايگاه مضاف مو مفعول مستقيم قرار دارد و گروه اسمي ه
ــاي ملكــي  بســت واژه ــال  pil-ošدر  oš– ه ــال pu-š در   š– ) و 16(مث  čærx-a-š) و 17(مث
بست ملكي براي ابقـاء ضـمير بهـره     ها از پي ) ظاهر شده است. در تمامي اين مثال18(مثال

اليه بـه عنـوان گـروه اسـمي      گرفته شده است. بنابراين، زبان نائيني براي نشانگذاري مضاف
گيرد.همچنانكـه مشـاهده شـد،     يرا به خدمت مـ  ]حالت  + [موصولي راهبرد ابقاء ضمير و

ــان ــولي    زب ــت موص ــائيني از قابلي ــاه  ن ــازي جايگ ــتقيم،     س ــول مس ــل، مفع ــوي فاع نح
  اليه برخوردار است.  غيرمستقيم، مفعول متممي،و مضاف  مفعول
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  زبان دلواري 2.1.4
آغـازگر     keنمـاي   آيـد و موصـولي   ي، بند موصولي پس از هستة اسمي مـي در زبان دلوار

است كه صرف نظر از حالت هستة اسمي و گروه اسمي موصولي شكلي ثابت دارد. در   آن
انگذاري گـروه اسـمي موصـولي    اين زبان، دو راهبرد ابقاء ضمير و جايگاه تهي بـراي نشـ  

  رود.  مي  كار به

  جايگاه فاعل 1.2.1.4
koka-m-e xe ] šum=eš inja duš [   ke   _ mærd -i (19) u 

واژه  ـ است
ـ  ش م ملكي1بست

  برادر
ش 3واژه بست  خورد

  آن  مرد ـ نما هسته  كه  ديشب  اينجا  شام ـ م

  »آن مردي كه ديشب اينجا شام خورد برادرم است.«
  

kuka-m-en da  ] zæn-oku si ketab=eš [   ke   _ (20)boč-i 

 م ملكي ش1تواژه بس ـ است

 ش م3واژه بست  به  زن ـ معرفه  داد  برادر ـ

 ـ نما هسته  كه  كتاب ـ
  بچه

  »پسري كه كتاب را به آن زن داد برادرم است.«
  

horoxt mi-ku   ] kar inja [   ke   _ dot-i si (21) Ketab=om 

  كتاب ـ م ش1واژه بست  به  دختر ـ نما هسته  كه  اينجا  كار  اخباري ـ كن  فروخت

  »ب را به دختري كه در اينجا كار مي كند فروختم.كتا«
  

zet=eš bi   ] bal ovord-e ejaze bi baq=eš sibe-y-i [  ke   _ boč-i (22) 
baqbo 

واژه 
 م ش3بست
  زد ـ

صفت   بود
  بي  اجازه  كند ـ مفعولي

واژه 
 ش م3بست

  باغ ـ

واج  ـجمع 
 ـ ميانجي
  سيب

 ـ نما هسته  كه
  باغبان  بچه

  »ا كه سيب هاي باغ را بي اجازه چيده بود تنبيه كرد.باغبان پسري ر«
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) هستة اسمي به ترتيب در نقـش فاعـل، فاعـل،    22)، و (21، ( )20)، (19هاي ( در مثال
ها فاعـل بـه عنـوان     مفعول غيرمستقيم و مفعول مستقيم پايه ظاهر شده است. در اين نمونه

ـ      گروه اسمي هم شـايان توجـه ايـن كـه در     دارد. مرجع با هسـتة اسـمي نمـود آشـكاري ن
بسـت مطابقـه در    و يـا مركـب باشـد از پـي    » متعدي + گذشته« دلواري، ماداميكه فعل  زبان

باشد » متعدي + حال«و يا » زم+ گذشتهال«شود و ماداميكه فعل  ه گرفته ميفاعلي بهر  مطابقة
). 959- 953؛  944: 1392شود(دبيرمقدم،  مطابقة فاعلي به كمك پسوندهاي مطابقه انجام مي

) كـه فعـل بنـد موصـولي در آنهـا      20)، و(19هاي فوق، مطابقة فاعلي در مثالهاي( در نمونه
بست ظاهر شده كـه   است به صورت پي» متعدي+ گذشته« و » مركب + گذشته«ترتيب،   به

ــال( ــال(   19در مث ــب ، در مث ــل مرك ــي فع ــزء غيرفعل ــريح  )، مف22) و (20)، ج ــول ص ع
) كـه فعـل   21هسـتند. در مثـال (   هاي مطابقـه بـا فاعـل   بسـت  موصولي ميزبان اين پي  جمله
ـ    » متعدي + حال«موصولي   بند ه كمـك پسـوندهاي مطابقـه انجـام     اسـت مطابقـه فـاعلي ب
) 22)، و (20)، (19هاي حاضـر در بنـدهاي موصـولي(    بست است. با اين اوصاف، پي  شده
دارند. بـه ايـن    نشان نيز حضور هاي مطابقه با فاعل هستند كه در جمالت سادة بي بست پي

بسـتهاي مطابقـة فـاعلي را بـه عنـوان راهبـرد ابقـاء ضـمير در          بايست اين پـي  ترتيب، نمي
مرجع تلقي كرد. به اين ترتيب، راهكاري  گذاري جايگاه فاعل به عنوان گروه اسمي هم نشان

عنــوان گــروه اســمي موصــولي كــه زبــان دلــواري بــراي نشــانگذاري جايگــاه فاعــل بــه 
  است. ]حالت  – [د راهبرد تهي و گير مي  خدمت به

  جايگاه مفعول مستقيم 2.2.1.4
xer=iš di=m    ] mo   _ [ ke æsb-i mærd-e (23) u 

 ـ نما هسته  كه  من  ديد ـ ش م1واژه بست  خريد ـ ش م3واژه بست
  اسب

 ـ معرفه
  آن  مرد

  »آن مرد اسبي را كه من ديدم خريد.«
  

xer=iš si-š   ] dus-eš-en omid [  ke æsb-i mærd-e (24) u 

 ش3واژه بست
  خريد ـ م

ش م 3واژه بست
  به ـ غيرفاعلي

واژه  ـ است
 ـ نما هسته  كه  اميد  دوست ـ م ش3بست

  اسب
 ـ معرفه
  آن  مرد
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  »آن مرد اسبي كه اميد دوستش دارد را خريد.«
  

xondeni-y-en. xeyli da    ] si-m=eš omid [    ke (25) Ketab-i 

 ـ واج ميانجي ـ است
واژه  ـ ش م3واژه بست  داد  خيلي  خواندني

 ـ نما هسته  كه  اميد  به ـ ش م غيرفاعلي1بست
  كتاب

  »كتابي كه اميد به من داد بسيار خواندني است.«
  

si-š ] di=t baq tu [ ke mærd-i das-e da (26) gol-a=m 

ش 3واژه بست
  به ـ غيرفاعلي

ش 2واژه بست
 نما هسته  كه  تو  باغ  ديد ـ م

  مرد ـ
 ـ هسته نما
ش 1واژه بست  داد  دست

  گل ـ جمع ـ م

  »ها را به مردي كه در باغ ديدي سپردم. گل«
بـا هسـتة اسـمي هـر دو از نقـش      مرجـع   )، هستة اسمي وگروه اسمي هـم 23در مثال(

است كه از » متعدي + گذشته « مستقيم برخوردارند. در اين مثال، فعل بند موصولي   مفعول
طابقه بـا فاعـل در آن بهـره گرفتـه شـده و مفعـول صـريح در آن        بستي براي م سازوكار پي

رفت با توجه به محذوف بودن مفعول مستقيم پسوند مطابقـه   محذوف است. البته انتظار مي
يابد اما به نظر، مفعول صريح بند موصولي به قرينة هستة اسمي  مفعولي در ستاك فعل نمود 

ه باشـد. در هـر صـورت، بـه دليـل      شـد هم در جايگـاه مفعـولي قـرار دارد حـذف       كه آن
عنـوان گـروه اسـمي موصـولي      حضور عنصـري در نشـانگذاري مفعـول مسـتقيم بـه      عدم
به خدمت گرفتـه شـده اسـت. در     ]حالت  – [گفت در اين نمونه راهبرد تهي و يا   توان مي
) نيز هم هستة اسمي و هم گروه اسمي موصولي هر دو در جايگاه مفعول مستقيم 24( مثال
است كـه در آن بـراي مطابقـه بـا فاعـل از      » متعدي + حال«ر دارند و فعل بند موصولي قرا

شود گروه اسـمي موصـولي    سازوكار پسوتدي به كار رفته است و همانگونه كه مشاهده مي
افزوده شده است.   si بست غيرفاعلي به پيش اضافة   يعني مفعول بند موصولي به شكل پي

براي نشانگذاري مفعول مستقيم به عنوان  ]+ حالت  [بقاء ضمير و در اين نمونه، از راهبرد ا
)، هسـتة اسـمي از   25. درمثـال( مرجع با هستة اسـمي اسـتفاده شـده اسـت     گروه اسمي هم

ش مفعـولي برخـوردار اسـت و فعـل     مرجع بـا هسـته از نقـ    فاعلي و گروه اسمي هم  نقش
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براي مطابقة فاعلي استفاده  eš بست باشد كه در آن از پي مي» شتهمتعدي+ گذ«موصولي   بند
شده است و مفعـول صـريح هيچگونـه نمـود آشـكاري در بنـد نـدارد. بـه ايـن ترتيـب،           

گفت در نمونة حاضر راهبرد به كار رفته در نشانگذاري مفعول مسـتقيم بـه عنـوان      نتوا مي
)، هستة اسمي در جايگـاه  30است. در مثال( ]حالت –[گروه اسمي موصولي راهبرد تهي و 

اسـت كـه در آن   » متعـدي+ گذشـته  «مفعول غيرمستقيم قـرار دارد و فعـل بنـد موصـولي     
ظاهر شده   š- بست غيرفاعلي  اسمي موصولي در نقش مفعول صريح به صورت واژه  گروه
بست مطابقه فاعلي واقع شده است. به اين ترتيب، در اين مورد نيز  ديد ميزبان پي   di و فعل

يگـاه مفعـول مسـتقيم بـه عنـوان      بـراي نشـانگذاري جا   ]+ حالت [از راهبرد ابقاء ضمير و 
  اسمي موصولي بهره گرفته شده است.  گروه

  جايگاه مفعول غيرمستقيم 3.2.1.4
daya-m-en si-š  ] da ketab=eš omid [   ke (27) zen-i 

ش 1واژه بست ـ است
  خواهر ـ م ملكي

ش م 3واژه بست
 ـ ش م3واژه بست  داد  به ـ غيرفاعلي

  زن ـ نما هسته  كه  اميد  بكتا

  .»زني كه اميد كتاب را بهش داد خواهرم است «

  
inja m-e -n harruz da ] xorak-om si-šu [    ke (28)bujik-e-y-i 

 آي ـ ش ج3  اينجا

 ـ م ش1  داد  هر روز  اخباري ـ
  خوراك

ش ج 3واژه بست
  كه  به ـ غيرفاعلي

واج  ـ نما هسته
 ـ جمع ـ ميانجي

  گنجشك

  »هايي كه بهشون غذا مي دهم هر روز به اينجا مي آيند.گنجشك «
  

da hæm pil=ešu da ] xorak=ešu [  ke pirmærd-i si (29)buč-a 

ش 3واژه بست  هم  داد
ش 3واژه بست  داد  پول ـ ج

  بچه ـ جمع  به  پيرمرد ـ نما هسته  كه  غذ ـ ج

  »ها به پيرمردي كه غذا دادند پول هم دادند. بچه«
قـرار دارد كـه بـه عنـوان       علي)، هسـتة اسـمي در جايگـاه فـا    28مثال( )، و27در مثال(

 š م غيرفاعلي ش3م به صورت واژه بستاسمي موصولي در جايگاه مفعول غيرمستقي  گروه
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ده اســت. از اينــرو، راهبــرد ) ظــاهر شــ28در ( šuش ج غيرفــاعلي3) و واژه بســت27در (
يگاه مفعول غيرمستقيم ابقاء ضمير و رفته براي نشانگذاري گروه اسمي موصولي در جاكار به
)، هسـتة اسـمي و گـروه    29شود، در مثـال(  است. اما همانگونه كه مشاهده مي ]حالت  + [

اي يكسان هستند از راهبرد جايگاه  اسمي موصولي هر دو مفعول غيرمستقيم با حرف اضافه
تـه در  براي نشـانگذاري گـروه اسـمي موصـولي اسـتفاده شـده اسـت. الب       ] حالت  - [تهي 
)، نيز هستة اسمي و گروه اسمي موصولي هر دو مفعول غيرمستقيم هسـتند امـا بـا    30مثال(

ــافه  ــرف اض ــراي نشــ      ح ــمير ب ــاء ض ــه،راهبرد ابق ــن نمون ــاوت. در اي انگذاري اي متف
  غيرمستقيم در بند موصولي به خدمت گرفته شده است:  مفعول

  
ke  ] kærz pil=e æz-æš [   ke mærd-i si da gol-a=š (30) 

omid 

ش 3واژه بست  قرض  كرد
  پول ـ م

ش 3واژه بست
 ـ نما هسته  كه  از ـ م غيرفاعلي

ش 3واژه بست  داد  به  مرد
  اميد  گل ـ جمع ـ م

  »اميد گلها را به مردي كه ازش پول قرض كرده بود داد.«

  جايگاه مفعول متممي 4.2.1.4
ne-mi-šnas –om ke   ] kærz pil=om æz-æš [  ke (31) mærd-i 

 ـ شناس ـ م ش1
ش 3واژه بست  قرض  كرد  نفي ـ اخباري

  پول ـ م
ش م 3واژه بست 
  مرد ـ نما هسته  كه  از ـ غيرفاعلي

  »مردي كه ازش پول قرض كردم را نمي شناسم.«
  

miz-en ru ke ] peyda tu-š mozu-k=om i [  ke (32) ketab-i 

ش م 3واژه بست  پيدا  كرد  رو  ميز ـ است
  در ـ غيرفاعلي

 ـ ش م1بست واژه
 ـ نما هسته  كه  اين  موضوع ـ واج ميانجي

  كتاب

  »كتابي كه در آن اين موضوع را پيدا كردم روي ميز است.«
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bori das-om=om mi-ke ] pak alu-h-a=m    _ [    ke kard-i (33) ba 

  بريد
 ـ ش م1واژه بست

ش م 1واژه بست 
  دست ـ ملكي

 ـ كرد
  پاك  اخباري

 ـ ش م1واژه بست
واج  ـ جمع

  آلو ـ ميانجي
  با  چاقو ـ نما هسته  كه

  »دستم را با چاقويي كه سيب زميني ها را پوست مي كندم بريدم.«
) هستة اسمي به ترتيب در جايگاه مفعول صريح و فاعل قـرار دارد  32)، و (31در مثال(

بسـت   و به عنوان گروه اسمي موصولي در مقام مفعول متمميِ بند موصـولي در قالـب واژه  
توان نمود  است. بر اين اساس، مي  وم شخص مفرد غيرفاعلي به حرف اضافه افزوده شده س

گـذاري   بست را به مثابه كاربرد راهبرد ابقاء ضمير براي نشان مفعول متممي به صورت واژه
)، مفعول متممـي بـه عنـوان    33شده در اين دو مثال تلقي كرد. اما در مثال( جايگاه موصولي
ز طريق راهبرد تهي نشانگذاري شده است. در ايـن مثـال، گـروه اسـمي     جايگاه موصولي ا

انـد و هـر دو از حـرف اضـافه يكسـاني       موصولي و هستة اسـمي هـر دو مفعـول متممـي    
صولي به قرينـة هسـتة اسـمي حـذف     رسد گروه اسمي مو برخوردارند. از اينرو، به نظر مي

ة هسـتة اسـمي متفـاوت از    ف اضـاف ) كـه حـر  34باشد زيرا در مواردي همانند مثـال(   شده
  شود: اضافة گروه اسمي موصولي است از راهبرد ابقاء ضمير بهره گرفته مي  حرف

  
horoxt ke  ] kærz pil=e æz-æš omid [   ke dot-i si (34) 

Ketab=om 

 ـ م ش3واژه بست  قرض  كرد  فروخت
  پول

 م ش3واژه بست
 ـ نما هسته  كه  اميد  از ـ غيرفاعلي

  به  دختر
واژه 

 ش م1بست

  كتاب ـ

  »كتاب را به دختري كه اميد ازش پول قرض كرده بود فروختم.«

  اليه مضاف 5.2.1.4
inja-n vi   ] ka mah pil -iš [   ke (35) zen-i 

  زن ـ نما هسته  كه  پول ـ ش م ملكي3واژه بست  گم  شده  بود  اينجا ـ است

  »زني كه پولش گم شده بود اينجاست.«
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mi-ko-t negædari eškas-en   ] pa-š [    ke seg-i æz (36) omid 

 ـ كن ـ م ش3
 ـ صفت مفعولي  نگهداري  اخباري

  شكست
ش 3واژه بست
  اميد  از  سگ ـ نما هسته  كه  پا ـ م ملكي

  »اميد از سگي كه پايش شكسته است نگهداري مي كند.«
  

bat saxt-e-n    ] selete=šu ri-š bujk-a [   ke deræxt-i šaxe-h-ey be hævase  - tu (37) 
bæ 

شيد
با

  

ست
ا

 ـ 
سم 

ا
ول

مفع
 ـ 

خت
سا

  

ست
ژه ب

وا
3

 ش ج
 ـ

ست  النه
ژه ب

وا
3

ش م 
علي

رفا
غي

 ـ 
وي

ر
  

مع
ج

 ـ 
ك
جش

گن
  

  كه

سته
ه

نم   ـ ا
خت

در
  

ولي
وص

م
 ـ نما 

اج 
و

جي
ميان

 ـ 
خه

شا
  

ست  به
ژه ب

وا
2

 ج 
ش

كي
مل

 ـ 
قب

مرا
  

ايد
ب

  

  »شاخه هاي درختي كه گنجشك ها رويش النه ساخته اند باشيد. بايد مراقب«
)، هستة ساخت موصولي به ترتيب فاعل و مفعول غيرمستقيم است 36)، و (35در مثال(

)، بـه صـورت   35(اليهي قرار دارد در مثال مرجع با آن كه در نقش مضاف و گروه اسمي هم
در بند موصولي  š م ملكي ش3)، در قالب واژه بست40و در مثال( iš م ملكي ش3واژه بست

)، هستة ساخت موصولي و نيز گروه اسمي موصولي هر دو 37ل(بازنمون يافته است. در مثا
مرجـع بـا هسـتة اسـمي بـه شـكل        ماليهي هستند و اين گروه اسـمي هـ   در جايگاه مضاف

در بند موصولي افزوده شده است. به ايـن     riبه حرف اضافه   š م غيرفاعلي ش3بست واژه
ي صرفاً راهبرد ابقاء ضـمير و  ترتيب در زبان دلواري، براي نشانگذاري گروه اسمي موصول

توان به ايـن   هاي ارائه شده مي شود. برحسب نمونه به خدمت گرفته مي ]+ حالت [به بياني 
هاي فاعل، مفعول مستقيم، مفعول غيرمستقيم،  نتيجه دست يافت كه در زبان دلواري جايگاه

  سازي برخوردارند.  اليه از قابليت موصولي مفعول متممي، و مضاف

  زبان تالشي 3.1.4
آغـازگر   ki نمـاي  آيـد و موصـولي   در زبان تالشي هستة اسمي پـيش از بنـد موصـولي مـي    

موصولي است كه صرف نظر از حالت هستة اسمي و گروه اسـمي موصـولي صـورتي      بند
ثابت دارد. زبان تالشي در نشانگذاري گروه اسمي موصولي وهستة اسمي از دو راهبرد ابقاء 

  ويد.ج ضمير و تهي بهره مي
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  جايگاه فاعل 1.3.1.4
bera-y-e če-ma bærde  ] šam yoda zirnæšæviro=š [   k   _ mǝrd (38) 

æ 
واج  ـ است
  برادر ـ ميانجي

 ـ من
ش 3واژه بست   اينجا  شام  خورد  وابسته نما

  آن  مرد  كه  ديشب ـ م

  » مردي كه ديشب اينجا شام خورد برادرم است.«
  

bexɑte bækǝrd     ] kor yodæ [  ki   _ kelæ  - y -i æ (39) ketav=æm 

 ـ حالت غيرفاعلي  كه  اينجا  كار  كند مي  فروخت
 م  ش1واژه بست   آن  دختر ـ واج ميانجي

  كتاب ـ

  »كتاب را به دختري كه در اينجا كار مي كند فروختم.«
  

bedune sef-un bɑq-i [   ki   _ zuæ-y-i (40) æ 

ـ  حالت غيرفاعلي  سيبـ  جمع  بدون
واج  ـ حالت غيرفاعلي  كه  غبا

  آن  پسر ـ ميانجي

bekærde tænbih mæ be     ] čiy-æ ejɑz=æš 

واژه بست   چيده ـ اسم مفعول  بود  من  تنبيه  كرد
  اجازه ـ م ش3

  ».پسري كه سيب هاي باغ را بدون اجازه چيده بود تنبيه كردم«
فاعلي قرار دارد. در  ) گروه اسمي هم مرجع با هسته در جايگاه40( –) 38هاي( در مثال

)، هستة اسمي در جايگاه فاعلي واز حالت مستقيم برخوردار است. بنـد موصـولي   38مثال(
بـراي    š م  ش3بست مطابقة فـاعلي   باشد كه در آن از پي مي» مركب + گذشته« حاوي فعل

بندي فاعل بهره گرفته شده است و فاعل به عنوان گروه اسمي هم مرجع بـا هسـته    صورت
)، هستة اسمي در نقش مفعول غيرمستقيم از حالت 39لت غيرفاعلي قرار دارد.در مثال(درحا

باشد كـه سـازوكار پسـوند     مي» الزم + حال« غيرفاعلي برخوردار است. فعل بند موصولي 
بندي فاعل به خدمت گرفته و به عنـوان گـروه اسـمي موصـولي از      مطابقه را براي صورت

)،  هستة اسمي از نقش مفعول صريح برخوردار است و در 40حالت مستقيم دارد. در مثال(
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باشد فاعل به عنوان گروه اسمي موصـولي كـه    مي» متعدي + گذشته« بند موصولي كه فعل 
بندي شـده اسـت. در    صورت  æš م  ش3در حالت غيرفاعلي قرار دارد از طريق واژه بست 

ا هستة اسمي نمود آشـكاري در  ها، فاعل به عنوان گروه اسمي هم مرجع ب تمامي اين نمونه
توان گفت كه زبان تالشي براي نشانگذاري فاعل در جايگاه  بند موصولي ندارد. بنابراين، مي

  كند. استفاده مي ]حالت  – [گروه اسمي موصولي از راهبرد تهي و يا 

  جايگاه مفعول مستقيم 2.3.1.4
bekǝrde gin=ǝm bedo  ] mæ bæ omid-i [    ki pul (41) æ 

واژه بست   كرد
(حالت  من  داد  گم ـ ش م1

 حالت غيرفاعلي  به  غيرفاعلي)

  آن  پول  كه  اميد ـ

  »پولي كه اميد بهم قرض داده بود را گم كردم.«
  

omæzuni æz xɑše     ] ænæ omid [    ki æsb-i (42) æ 

 حالت غيرفاعلي  كه  اميد  آن  دوست دارد  (حالت مستقيم) من  شناس مي

  آن  اسب ـ

  »كه اميد دوستش دارد را مي شناسم. اسبي«
)، هستة اسمي مفعول صريح است و به لحاظ حالت، به ترتيب 42) و (41هاي( در مثال

)، مفعـول صـريح بـه عنـوان     41ل(در حالت مستقيم و حالت غيرفاعلي قـرار دارد. در مثـا  
راهبرد  اسمي هم مرجع با هستة اسمي نمود آشكاري در بند موصولي ندارد. بنابراين،  گروه

)، 42باشد. در مثـال(  راهبرد به كار رفته براي نشانگذاري اين جايگاه مي  ]حالت – [تهي و 
اسـمي هـم مرجـع بـا هسـتة اسـمي        در جايگاه مفعول صريح به عنوان گـروه   ænæضمير
دهد كه مفعول مستقيم به عنوان گـروه اسـمي موصـولي از     دارد. اين مثال نشان مي  حضور

شـده اسـت. بـه ايـن ترتيـب، در       نشـانگذاري  ]+ حالـت   [ضـمير و   طريق راهبرد ابقـاء 
بقـاء  تالشي براي نشانگذاري گروه اسمي هم مرجع با هسته، دو راهبرد جايگاه تهي و ا  زبان

  شود. ضمير به خدمت گرفته مي
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  جايگاه مفعول غيرمستقيم 3.3.1.4
mazun-i bedo-Ø  ] ketav bæy omid-i [   ki kelæ-y-i (43) æ 

ـ  اش م
 او  كتاب  داد  شناس مي

  (غيرفاعلي)
 ـ حالت غيرفاعلي

 ـ حالت غيرفاعلي  كه  اميد
  آن  دختر ـ واج ميانجي

  »دختري كه اميد كتاب را به او داد مي شناسم.«
  

bæm-an yo ruz hær bed-om   ] qæza æ- un [  ki pærændæ-y-i (44)æ 

ـ  ج ش3
 ـ ش م1  هر  روز  اينجا  آي مي

 ـ جمع  غذا  داد
واج  ـ نما هسته  كه  آن

  آن  ها پرنده ـ ميانجي

  ».پرنده هايي كه بهشون غذا مي دهم هر روز به اينجا مي آيند«
  

bedo pule=šun bedo  ] qæza [  ki piræmærd-i æ be (45) danešamuz-u 

ش 3واژه بست   داد
 ـ حالت غيرفاعلي  كه  غذا  داد  پول ـ ج

دانش  ـ جمع  به  آن  پيرمردي
  آموزان

  »انش آموزان به پيرمردي كه(بهش) غذا دادند پول هم دادند.د«
)، هسـتة سـاخت موصـولي از نقـش مفعـول صـريح و حالـت غيرفـاعلي         43در مثال(

برخوردار است وگروه اسمي هم مرجع با آن در جايگـاه مفعـول غيرمسـتقيم قـرار دارد و     
بـازنمون دارد. در  در بند موصولي   bæy حالت آن نيز غيرفاعلي است كه به صورت ضمير 

)، فاعل و داراي حالت مستقيم است و گروه اسمي هـم مرجـع بـا آن در جايگـاه     44مثال(
در   æ- un باشـد كـه بـه صـورت     مفعـول غيرمسـتقيم و بـه لحـاظ حالـت غيرفـاعلي مـي       

ور، بـراي نشـانگذاري جايگـاه    موصولي تظاهر دارد. به اين ترتيـب، در دو مثـال مـذك     بند
عنوان گروه اسمي هم مرجع با هستة اسمي از راهبـرد ابقـاء ضـمير و     غيرمستقيم به  مفعول

هـا در   بهره گرفته شده است . شايان ذكر اينكه مفعول غيرمستقيم در ايـن مثـال   ]حالت   +[
)، هسـتة سـاخت موصـولي در    45اي ظاهر نشده اسـت. در مثـال(   قالب گروه حرف اضافه

باشد و گروه اسمي هم مرجـع بـا آن    مي جايگاه مفعول مستقيم و به لحاظ حالت غيرفاعلي
ري در نيز در جايگـاه مفعـول غيرمسـتقيم و در حالـت غيرفـاعلي اسـت امـا نمـود آشـكا         
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گـذاري   رسد كه در زبان تالشـي، بـراي نشـان    موصولي ندارد. به اين ترتيب، به نظر مي  بند
ره لي از راهبـرد تهـي نيـز بهـ    جايگاه مفعـول غيرمسـتقيم بـه عنـوان گـروه اسـمي موصـو       

)، نقش هستة ساخت موصولي 44) و (43شود. نكته شايان ذكر اينكه در دو مثال( مي  گرفته
)، هستة ساخت موصـولي  45و گروه اسمي موصولي متفاوت از يكديگر است اما در مثال (

انـد و حـرف اضـافه     يرمسـتقيم و گروه اسمي هم مرجع با هستة اسـمي، هـر دو مفعـول غ   
رود كـه مفعـول غيرمسـتقيم     ان مـي ان است. به اين ترتيب، گمرفته در هر دو نيز يكسكار به
)، ايـن نكتـه را   46عنوان جايگاه موصولي به قرينة هستة اسمي حذف شده باشد. مثـال(   به

  دهد: نشان مي
dæspærdǝ=me vigæte  ] qærz pul ko-m bæy [ ki mǝrd-i be (46) mɁdɑni-

y=ǝm 

 واژه
ست

ب
1

م  ش
 ـ

پرد
س

  

ض  كرد
قر

ول  
پ

  

1تبس واژه
م  ش

علي
رفا
غي

  از ـ 

  كه  او

علي
رفا
ت غي

حال
 

 ـ
  مرد

ت   به
 بس

واژه
1

ش 
 ـ م

جي
ميان

اج 
و

 
 ـ

 ها
اني

معد
ش

  

  »ها را به مردي كه ازش پول قرض كردم سپردم. شمعداني«
اســمي هــم مرجــع بــا آن، هــر دو )، هســتة ســاخت موصــولي و گــروه 46در مثــال(

انـد امـا بـا     ظـاهر شـده   ف اضـافه غيرمستقيم هستند و هر دو در هيئـت گـروه حـر     مفعول
هسـتة اسـمي اسـت و گـروه اسـمي        be   mǝrd-i اضافه اي متفاوت. در مثال فوق،  حرف
شـود   ظاهر شـده اسـت و همانگونـه كـه مشـاهده مـي       bæy  ko مرجع با آن به صورت هم

  در جاي گروه اسمي موصولي ابقاء شده است. " bæyضمير

  جايگاه مفعول متممي 4.3.1.4
mɑ-zun-i oyne vigæte ] qærz pul ko=m bæy [   ki mǝrd-i (47) 

æ 

 ـ ش م1
  پول  قرض  كرد  نفي  شناس مي

ش 1واژه بست
 ـ م غيرفاعلي

  از
 حالت غيرفاعلي  كه  آن

  آن  مرد ـ

  »مردي كه ازش پول قرض كردم را نمي شناسم.«
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xoy-e če-mǝ bi-n   ] š-æ sæfær næ bæy [   ki kelæ-y-i (48) æ 

 ـ است
  خواهر

وابسته  ـ ما
 ـ اسم مفعول  بود ـ ج ش2  نما

  كه  آن  با  سفر  رفت
 ـ نما هسته

 واج ميانجي

  دختر ـ
  آن

  »دختري كه با او به سفر رفته بوديد خواهرم است.«
  

benevište nɑmæ=m en bænivišt-i   ] tækɑlif-un eštæ næ bæy omid [    ki (49) xod 
kɑr-i 

شتن
نو

  

ول 
ت ا

 بس
واژه

فرد
ص م

شخ
 ـ 

امه
ن

  اين  

ص 
شخ

وم 
س

فرد
م

 ـ 
مي  س

نوي
  

مع
ج

 ـ 
ف
كلي

ت
كي  

ي مل
كاس

انع
  

ميد  آن  با
ا

ت   كه  
حال

علي
رفا
غي

كار ـ 
خود

  

  »با خودكاري كه اميد تكاليفش را مي نويسد اين نامه را نوشتم.«
  

beš-im sæfær næ bæy bexær-i   ] sef kor bæy [   ki žen-i (50)æ 

 ـ م ش1
ش 2واژه بست   او  با  سفر  رفت

 حالت غيرفاعلي  كه  او  از  سيب  دخري ـ م

  آن  زني ـ

  »با زني كه از او اين سيبها را خريدي به سفر رفتم.«
ح و در حالـت غيرفـاعلي اسـت و    )، هستة ساخت موصولي مفعـول صـري  47در مثال(

باشـد   اسمي هم مرجع با آن در جايگاه مفعول متممي و به لحاظ حالت غيرفاعلي مي  گروه
)، هستة اسـمي داراي  48بند موصولي بازنمون دارد. در مثال( در  bæyكه به صورت ضمير 

نقش فاعلي با حالت مستقيم است و گروه اسمي هم مرجع با آن در جايگاه مفعول متممـي  
ر دارد. بـه ايـن ترتيـب، در ايـن     تظـاه  bæyو در حالت غيرفاعلي است كه در قالب ضمير 

اسمي هم مرجع با هسـتة اسـمي، ابقـاء    مثال، راهبرد به كار رفته براي نشانگذاري گروه   دو
تة ســاخت موصــولي از نقــش )، هســ50)، و (49اســت. در مثــال( ]+ حالــت [ضــمير و 

متممي و حالت غيرفاعلي برخوردار است و گروه اسمي هـم مرجـع بـا آن نيـز در       مفعول
در بند موصولي ظاهر شده است.  "bæy"جايگاه مفعول متممي قرار دارد كه به شكل ضمير 

) يكسـان و در  49ن ذكر اينكه حرف اضافه هستة اسمي و جايگاه موصـولي در مثـال(  شايا
)، متفاوت است. به اين ترتيب، مي توان گفت در نشانگذاري جايگاه مفعول متممي 50مثال(

  شود. به عنوان جايگاه موصولي، همواره راهبرد ابقاء ضمير به خدمت گرفته مي
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  24اليه مضاف 5.3.1.4
xoy-e če-mæ be  ] ob-æ gin pul-ǝš [  ki žen-i (51) æ 

 ـ است
  خواهر

 ـ من
اسم مفعول   بود  وابسته نما

ش م 1واژه بست   گم  شد ـ ساز
  آن  زن ـ نما هسته  كه  پول ـ ملكي

  "زني كه پولش گم شده بود خواهرم است. "
  

bækærd-i yæleq čɑk-yɑ   ] po-š [    ki sbæ-y-i æ (52) omid 

ـ  م ش1
 ـ است  ارينگهد  كن مي

  شكسته
واژه بست 

 ـ ش م ملكي3
  پا

 ـ حالت غيرفاعلي  كه
  اميد  آن  سگ ـ واج ميانجي

  "اميد از سگي كه پايش شكسته است نگهداري مي كند."
  

beb-æ movazeb qæmbærd-æ   ] lunæ sæ= šun bæy pærændæ-y-e [    ki šaxe-y-i (53) 
dor-i 

3
 ـ ج ش

ش
با

  

ظب
موا

ول  
مفع

سم 
ا

 ـ 
خت

سا
  

  هالن

 واژه
ت 

بس
3

ج ش  
 ـ

وي
ر

  

ساز  آن
رفه 

مع
 ـ 

اج 
و

جي
ميان

 ـ 
 ها
نده
پر

  

  كه

علي
رفا
ت غي

حال
 ـ 
جي

ميان
اج 

و
 ـ 
خه
شا

علي  
رفا
ت غي

حال
 ـ 

خت
در

  

  "مراقب شاخة درختي كه پرنده ها رويش النه ساخته اند باشيد."
)، هستة ساخت موصولي به ترتيـب در جايگـاه فاعـل،    53)، و (52)، (51هاي( در مثال
) 51اليه قرار دارد كه به عنوان گروه اسمي موصولي در مثالهاي( يرمستقيم، و مضافمفعول غ

اي در  بـه شـكل گـروه حـرف اضـافه     )، 53بست ملكي و در مثال( )، به صورت واژه52و (
اليه به عنوان  موصولي ظاهر شده است. بنابراين، در زبان تالشي براي نشانگذاري مضاف  بند

شود. بـا توجـه بـه     بهره گرفته مي ]+ حالت  [رد ابقاء ضمير و گروه اسمي موصولي از راهب
هـاي فاعـل،    شـود كـه جايگـاه    يهاي حاصـل از زبـان تالشـي ايـن نتيجـه حاصـل مـ        داده

سـازي   اليه از قابليت موصولي مستقيم، مفعول غيرمستقيم، و مفعول متممي، و مضاف  مفعول
آيد و در تمـامي وضـعيتها شـكل     برخوردارند. بند موصولي همواره پس از هستة اسمي مي

  ثابتي دارد.
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  هاي حاكم بر آن رسي و محدوديت سلسله مراتب دست 2.4
ــان ــهاي   هم ــه در زيربخش ــه ك ــراي   4- 1- 3، و  4- 1- 2،  4- 1- 1گون ــد، ب ــان داده ش نش

ــه  موصــولي ــان نائيني(نمون ــاه فاعــل در زب ــاي ( ســازي جايگ ــواري1( - )3ه ــان دل  ))، زب
 ]حالت – [)) از راهبرد تهي و38( - )40هاي ( زبان تالشي (نمونه))، و 19( - )18هاي( (نمونه

))، 16( –) 18هــاي( اليــه در زبــان نائيني(نمونــه ســازي جايگــاه مضــاف و بــراي موصــولي
)) از راهبرد ابقاء 51( –) 53هاي( ))، و زبان تالشي(نمونه35( - )37هاي( (نمونه دلواري  زبان

هاي حد فاصل اين دو يعني مفعول مستقيم  ايگاهشود. ج بهره گرفته مي] + حالت [ضمير و 
ــائيني از طريــق راهبــرد تهــي (نمونــه  ــواري 4( - )7هــاي( در زبــان ن ) )، و در زبانهــاي دل

)) از طريق دو راهبـرد تهـي و   41)و (42هاي( ) ) و زبان تالشي(نمونه23( - )26هاي( (نمونه
 - )11ان نـائيني (مثالهـاي(  شوند. همچنين، مفعول غيرمستقيم در زب ابقاء ضمير موصولي مي

) ) و نيـز  43( - )46) ) و زبـان تالشـي( مثالهـاي(   27(- )30) )در زبان دلواري( مثالهـاي( 8(
)) از 31(- )34) ) و زبان دلواري ( مثالهاي(12( - ) 15مفعول متممي در زبان نائيني(مثالهاي(

 ســازي شــوند امــا بــراي موصــولي طريــق دو راهبــرد ابقــاء ضــمير و تهــي موصــولي مــي
ابقــاء ضــمير )) صــرفاً راهبــرد 47( –) 50هــاي( (نمونــهمتممــي در زبــان تالشــي   مفعــول

ي، دلـواري، و تالشـي راهبردهـاي    دهد كه در هر سه زبان نـائين  رود. اين نشان مي مي  كار به
هاي مجاور به طور پيوسته عمل كرده است.  سازي هريك از جايگاه رفته براي موصوليكار به

ايرانـي تـابع محـدوديت دوم سلسـله مراتـب      ه شد، ايـن سـه زبـان    بر اساس آنچه كه گفت
سـازي   اهبـرد اصـلي در موصـولي   رسي هسـتند و نيـز همسـو بـا محـدوديت دوم ر      دست
ايگاهي در فرودسـت سلسـله مراتـب    كنند مبني بر اينكه هرگاه راهبرد اصلي بر ج مي  رفتار
د تهي به عنوان راهبرد اصلي در هاي فرادست نيز كاربرد دارد. راهبر كار رود براي جايگاه به

هـاي بـاالتر از آن و در    سازي مفعول متممي و جايگـاه  زبان نائيني و دلواري براي موصولي
هـاي بـاالتر از آن بـه كـار      اهسازي مفعـول غيرمسـتقيم و جايگـ    زبان تالشي براي موصولي

  است.  رفته
لسـله مراتـب   بنابر محدوديت سومِ سلسله مراتب دسترسي، هـر جايگـاهي بـر روي س   

رسي مي تواند نقطه قطع عملكرد هر يك از انواع راهبردهاي موصولي سازي باشدكه  دست
بر جايگاه هاي باالتر در سلسله مراتب دسترسي اعمال شده است و بنابر محـدوديت سـومِ   

تواند نقطة توقـف   سازي، هر جايگاهي بر روي سلسله مراتب مي راهبرد اصلي در موصولي
اشد. براساس شواهد به دست آمـده، در زبانهـاي نـائيني و دلـواري جايگـاه      راهبرد اصلي ب
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مفعول متممي و در زبان تالشي جايگاه مفعول غيرمستقيم نقطة توقف راهبرد تهي به عنوان 
توان نقطة توقفي قائـل شـد     شوند و براي راهبرد ابقاء ضمير نمي راهبرد اصلي محسوب مي

  رود.  لسله مراتب اين راهبرد به كار ميترين جايگاه در س زيرا تا پايين
  
  گيري بحث و نتيجه .5

سـون بـر پايـة مشـاهدات خـود از      همانطور كه در بخش پيشينه پـژوهش بيـان شـد، ديك   
اسمي مطلق يعني   مطلق، صرفاً گروه –بر اين ادعاست كه در اين زبانِ كنائي  ،جيربالي  زبان

امكـان موصـولي شـدن را دارد و    را در جملـة گـذ   Pدر جملـة ناگـذر و  مفعـول     Sفاعل 
بايست به  از اين امكان بي بهره است و اين گروه اسمي مي Aيعني فاعل  اسمي كنائي  گروه

سازي آن  جايگاه گروه اسمي مطلق از طريق فرايند ضد مجهوالرتقاء يابد تا شرايط موصولي
ي در نقـض  . بـه ايـن ترتيـب، زبـان جيربـالي  شـواهد      )Dixon, 1972:99-105فراهم شود(

 دهــد. الرســن و نــورمن محــدوديت نخســت سلســله مراتــب دسترســي بــه دســت مــي 
)Larsen & Norman, 1979(  زبان جيربالي را در زبانهاي مايـان ، نيز رفتاري مشابه )Mayan( 

دهند. به زعم اين دو، در سلسله مراتب  سازي فاعل كنائي گزارش مي مبني بر عدم موصولي
ايـن مسـئله كـه در برخـي از زبانهـا تمـامي فاعلهـا از قابليـت          رسي كينان و كامري دست
هـا از   سازي برخوردار نيستند و در برخـي ديگـر، فاعـل    رسي يكساني براي موصولي دست

 تـري نسـبت بـه مفعـول مسـتقيم برخوردارنـد لحـاظ نشـده اسـت          قابليت دسترسي پايين
)Ibid:359-360(در همين راستا، فاكس .)fox, 1987(  بندهاي موصولي در مكالمات با بررسي

و مفعـول   Sسـازي فاعـل فعـل ناگـذر      دهـد كـه موصـولي    روزمرة زبان انگليسي نشان مي
 بـه مراتـب پررخدادترنـد    Aنسبتي برابر دارند و در مقايسه با فاعل فعل گذرا  Pگذرا   فعل

)Ibid: 858-859.( به سازي از ساختاري مشا بر اين اساس، فاكس بر اين ادعاست كه موصولي
مطلـق   - اي كنـائي در زبانهـ  Pو  Sمطلق برخوردار است. يعني همانگونه كه   –نظام كنائي 

گيرند،  شوند يا مورد مطابقه قرار مي هاي اسمي مطلق يكسان حالت نمائي مي عنوان گروه  به
سازي نيز از قابليت دسترسي باالتري برخوردارند. بر همين مبنا فـاكس فرضـية    در موصولي
  ): Ibid:864(را طرح كرده است )absolutive hypothesis( مطلق بودگي

بايسـت قـادر بـه     منـد باشـد مـي    سازي بهـره  راهبردي در موصولي از) هر زباني كه 7(
  باشد. Pو  Sسازي حداقل  موصولي
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مراتـب دسترسـي گـروه اسـمي كينـان       به زعم فاكس، اين فرضيه در تقابل بـا سلسـله   
سازي جايگاهي  سازي هر جايگاهي منوط به موصولي ليوكامري قرار دارد كه در آن موصو

 –باالتر است. ديگر آنكه سلسله مراتب دسترسي كينان و كامري مبتني بـر الگـوي فـاعلي    
هـر دو را   Aو فاعـل فعـل گـذرا     Sمفعولي است. به اين مفهوم كه فاعل، فاعل فعل ناگذر 

   .)Ibid:865-868(گيرند ر ميقرا Pاي از  بندي جداگانه در صورت Aو  Sو   شود شامل مي
از سه زبان مورد مطالعه در اين مقاله، زبان دلواري به لحاظ نظام مطابقه و زبـان تالشـي   

هـاي   مطلق هستند. در زبان دلواري، در فعـل  –به لحاظ نظام حالت در زمان گذشته كنائي 
ماداميكه مفعول  شود اما اي انجام نمي كه مفعول حضور دارد با آن مطابقه» متعدي + گذشته«

گيرد و اين مطابقه از طريق پسوندهاي مطابقه فعلـي   محذوف باشد با آن مطابقه صورت مي
رود  بـه كـار مـي   » متعدي + حال«هاي الزم و نيز فاعل فعلهاي  كه براي مطابقه با فاعل فعل

بسـتهاي مطابقـه كـه ماهيتـاً      از طريـق پـي  A پذيرد. در ضمن مطابقـه بـا فاعـل     صورت مي
شود. اين نظام مطابقه در فعلهاي متعدي ساخته شده با ستاك گذشـته   اند انجام مي اعليغيرف
). زبان تالشي به لحاظ نظـام حالـت   957: 1392مطلق است(دبيرمقدم،  - گر نظام كنائي بيان

 –فـاعلي  « نظام حالت اين زبـان  » متعدي + حال« دوگانه است. در فعلهاي الزم و فعلهاي 
است. » مطلق - كنائي«نظام حالت » متعدي + گذشته« اي الزم و فعلهاي و در فعله» مفعولي

ــت ــام حال ــاعلي « در نظ ــولي –ف ــل الزم »مفع ــل فع ــدي  S، فاع ــل متع ــل فع در  Aو فاع
، مطلـق  - ارند و در نظام حالت كنـائي در حالت غيرفاعلي قرار د Pمستقيم و مفعول   حالت

در حالــت  Aفعــل متعــدي  در حالــت مســتقيم و فاعــل Pو مفعــول  Sفاعــل فعــل الزم 
در اين دو زبـان   P، و S ،Aسازي  :). حال شرايط موصولي1392(دبيرمقدم، هستند  غيرفاعلي

  كنيم. را بررسي مي
دهند، در زبـان دلـواري    نشان مي 4- 1- 2) در بخش 22( - )19هاي ( گونه كه مثال همان
يسـر اسـت. در   م  Aو فاعـل فعـل گـذرا     Sسازي هر دو جايگاه فاعل فعل ناگذر  موصولي

است.  در اين دو مثال، » الزم + حال«)، فعل 21و در مثال(» الزم + گذشته«)، فعل 19(  مثال
)) به عنوان گروه اسـمي موصـولي در بنـد موصـولي     21در ( dot) و 19در(  S )mærdفاعل

 "متعدي + گذشـته ")، نيز كه فعل بند موصولي 22) و (20نمود آشكاري ندارد. در مثالهاي(
بـه عنـوان گـروه اسـمي موصـولي محـذوف اسـت. همـانطور كـه           A   bočفاعـل  است، 
صـرفاً از   Aو چـه بـه صـورت     Sسازي فاعل چه به صـورت   شود براي موصولي مي  ديده

سـازي برخوردارنـد.    شود و هر دو از شرايطي برابر در موصـولي  راهبرد تهي بهره گرفته مي
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هـاي   ه شرايطي برخوردار است. نمونـه از چ Pسازي مفعول مستقيم  حال بايد ديد موصولي
) 23دهند. در مثالهاي( در زبان دلواري را نشان مي Pسازي  )، امكانات موصولي26( –) 23(

 ketab) و 23در( æsb(Pاست و مفعول صريح "متعدي+ گذشته")، فعل بند موصولي 25و (
ر ة اسـمي در بنـد موصـولي حضـو    مرجـع بـا هسـت    )) به عنوان گـروه اسـمي هـم   25در (
گـذاري   براي نشان ]حالت  - [توان گفت كه از راهبرد تهي و  ندارد. بر اين اساس مي  عياني

بــه دليــل گذشــته بــودن فعــل،  بهــره گرفتــه شــده اســت. شــايان توجــه اينكــه Pجايگــاه 
و نيز عدم حضور مفعـول مسـتقيم در بنـد موصـولي سـاخت       Aغيرفاعلي با فاعل   مطابقة

» متعدي+ گذشته«)، فعل بند موصولي 26دانست. در مثال ( مطلق –توان كنائي  مذكور را مي
م  ش3به عنوان گروه اسمي موصولي بـه صـورت واژه بسـت    mærdاست و مفعول صريح 

) كه فعل بند موصـولي  24افزوده شده است. همچنين در مثال( siبه پيش اضافه  šغيرفاعلي
ي موصـولي در قالـب   به عنـوان گـروه اسـم    æsbاست، نيز مفعول مستقيم» متعدي + حال«

پيوسته است. در دو مثال مذكور از راهبرد ابقاء ضمير  siبه پيش اضافه  šبست غيرفاعلي  پي
ي بهـره گرفتـه شـده اسـت. نكتـه      گذاري مفعول به عنـوان گـروه اسـمي موصـول     در نشان

چه از طريق راهبرد تهي و چه از  Pاهميت اينكه در تمامي اين حاالت مفعول مستقيم   حائز
  يابد.  ق راهبرد ابقاء ضمير امكان موصولي شدن را ميطري

ســازي  ، امكــان موصــولي 4- 1- 3)، از زبــان تالشــي در زيــربخش 40( - )38مثالهــاي(
)، فعـل بنـد موصـولي    38در مثـال (  دهنـد.  را در اين زبان نشان مي Aو  Sهاي اسمي  گروه

سـت. در ايـن دو مثـال،    ا» الزم + حال« )، فعل بند موصولي39و در مثال(» + گذشته  الزم«
ــل  ــاه فاع ــال( S )mǝrdجايگ ــال(  kelæ) و38در مث ــمي موصــولي   )39در مث ــروه اس ) گ

شود كه از حالت مستقيم برخوردار است و در نشانگذاري آن از راهبـرد تهـي    مي  محسوب
 zuæباشد و  مي» متعدي + گذشته « )، فعل بند موصولي 40بهره گرفته شده است. در مثال(

شود كه در شـرايط معمـول احالـت     گروه اسمي موصولي محسوب مي Aفاعل در جايگاه 
به عنوان گروه اسمي موصـولي    zuæشود، در اين مثال،  غيرفاعلي دارد. همچنانكه ديده مي

راهبرد تهي به خدمت گرفتـه   Sمحذوف است و به عبارتي در نشانگذاري آن همانند فاعل 
دهـيم. در   را مـورد بررسـي قـرار مـي     Pسـازي مفعـول    شده است. حال شرايط موصـولي 

در  omid يعنـي  Aاسـت كـه در آن فاعـل    » متعدي + گذشته« )، فعل بند موصولي 41مثال(
ــتقيم   ــول مس ــاعلي اســت و مفع ــت غيرف ــي  Pحال ــروه اســمي موصــولي   pulيعن ــه گ ك

شود حالت مستقيم دارد اما در بند موصولي بازنمون نـدارد و بـه بيـاني ديگـر      مي  محسوب
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)، فعـل بنـد موصـولي    42ت. در مثـال( تهي براي نشانگذاري آن بـه كـار رفتـه اسـ     راهبرد
در  pulدر حالـت مسـتقيم قـرار دارد و     Aدر جايگاه فاعـل   omidاست و » + حال  متعدي«

نشـان داراي حالـت غيرفـاعلي اسـت      جايگاه مفعول مستقيم كه در شـرايط معمـول و بـي   
توان دريافت كـه   ) مي42) و (41مقايسه (عنوان گروه اسمي موصولي محذوف است. از   به

 در زبان تالشـي، مفعـول مسـتقيم در دو حالـت مسـتقيم (در زمـان گذشـته) و غيرفـاعلي        
سازي برخوردارند و براي نشانگذاري هر دو از راهبرد تهي  حال) از قابليت موصولي  (زمان

  شود.  بهره گرفته مي
 –الشـي ماداميكـه نظـام كنـائي     گونه كـه مشـاهده شـد، در زبانهـاي دلـواري و ت      همان

باشـد چـه بـه لحـاظ مطابقـه(زبان دلـواري) چـه بـه لحـاظ حالت(زبـان تالشـي)،              مطلق
و نيز  Pدر جملة ناگذر و مفعول مستقيم  Sهاي اسمي مطلق يعني فاعل سازي گروه موصولي

 پذير است. در اين زبانها گروه اسـمي  در جملة گذرا امكان Aگروه اسمي كنائي يعني فاعل 
ــائي  ــي   Aكن ــولي م ــتقيماً موص ــل       مس ــاه قاب ــه جايگ ــاء آن ب ــه ارتق ــازي ب ــود و ني ش

ســازي  ارائــه شــده، در موصــوليهــاي  نيســت. ديگــر آنكــه طبــق نمونــه  ســازي صــوليمو
همـواره   Aو  Sراهبردهاي ابقاء ضمير و تهي به خدمت گرفته شده اند اما  Pمستقيم  مفعول

از A  و  Sن ترتيب، در زبان تالشي و دلـواري،  شوند. به اي از طريق راهبرد تهي موصولي مي
رسي  از قابليت دست Aسازي برخوردارند و به بياني،  قابليت دسترسي يكساني در موصولي

دهد كه  اين نشان ميبرخوردار نيست.  Pو مفعول مستقيم  Sتري نسبت به فاعل ناگذر  پايين
مطلـق   - الشي كه از نظام كنائيبرخالف ادعاي فاكس، حتي در زبانهائي همانند دلواري و ت

تـوان مشـابه سـازوكار     را نمـي  P، و S ،Aهـاي   سازي جايگاه برخوردارند، قابليت موصولي
مطلق تلقي كرد و اين زبانها همسو با الگوي مطرح در سلسله مراتب كينان و  –كنائي   نظام

الشي فـارغ از نـوع   كنند. نكتة ديگر آنكه در هر سه زبان نائيني، دلواري و ت كامري رفتار مي
ســازي تمــايزي نيســت و  در موصــوليA و  Sنظــام مطابقــه و نيــز نظــام حالــت، ميــان  

  هاي اسمي مورد مطابقه با فعل انحصار ندارد. سازي به گروه موصولي
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