مقالة علمی -پژوهشی

علم زبان؛ سال  ،7شمارة  ،12پاييز و زمستان 1399

ردهشناختی ساخت موصولی در زبان فارسی
*

سولماز محمودی

استاديار زبانشناسی ،دانشگاه آتاترک ،ارزروم ،ترکیه
تاريخ دريافت 1397/02/14 :؛ تاريخ پذيرش)1399/02/16 :

چکیده
ساخت موصولی يک گروه حر تعريف مرکب است که شامل هستة موصولی و بند موصولی است
و آن دو با هم يک سازه نحوی تشکیل میدهند .اين ساخت توزيع گروه حر تعريف را دارد .بند
موصولی فارسی بند پیرو پسااسمی است که دارای ترتیب خطی حر تعريف اسم بند است .اين
مقاله با تحلیل  1200جملة حاوی بند موصولی که برگرفته از آثار زبانشناسان و دستورنويسانی
همچون انوری ،شفائی ،غالمعلیزاده ،الزار ،باطنی ،نجفی ،مشکوةالدينی ...است ،به بررسی بندهای
موصولی فارسی براساس مطالعات بینازبانی و البته درونزبانی میپردازد که شامل راهبردهای
مختلفی است برای صورتبندی ساخت موصولی ارتقاء ضمیر موصولی و بهجاماندن ردّ و يا
اشتقاق در پايهبودن متممنما و حضور ضمیر ابقايی/خالء در جايگاه موصولی) ،شقوق بند موصولی
بهلحاظ حضور هسته ،سلسلهمراتب جايگاه هسته برونی ،درونی) ،و ترتیب خطی هسته آغازی،
پايانی) و بند ،انواع هسته در بند موصولی توصیفی و توضیحی ،ترتیب جايگاه حر تعريف ،هستة
اسمی و بند موصولی در زبان فارسی ،جايگاه وقوع موصولیسازی ،ضمیر ابقائی ،امکان و عدم
امکان النه گیری بندهای موصولی و امکان و عدم امکان حرکت بند موصولی .بنابراين ،ابتدا
براساس مشاهدات به تعمیم و توصیف همگانی میرسیم و سپس ،از تشابهات بین زبانها که از
طريق مقايسة بینازبانی به دست میآيد ،تبیین میدهیم که علت شباهت و تمايل زبانها میتواند
اشتراک تاريخی ،شناختی ،پردازشی ،معنايی و کاربردشناختی باشد ،زيرا مالحظات نقش مؤلفه-
های برونزبانی در توصیف ردهشناختی اجتنابناپذير است..
کلیدواژهها :بند مو صولی ،ضمیر ابقائی ،حرکت بند ،ه ستة مو صولی ،النهگیری ،ه ستهنما،
ردهشناسی.

*E-mail: solmaz.mahmoodi@grv.atauni.edu.tr
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 .1مقدمه
رويکرد نحو مبتنی بر پارادايم صورتگراست .زبانشناسی صورتگرا /زايشی با وجود
تفاوت با ردهشناسی بهلحاظ بنیانهای فلسفی به ترتیب عقلگرايی و تجربهگرايی)،
روش دستیابی به تعمیم و همگانی زبانی از طريق مالحظات نظری و الگوهای
درونزبان يعنی روش قیاسی 1يا مطالعات بینازبانی و دادههای تجربی يعنی روش
استقرائی ،)2نوع همگانیها ،و نوع تبیینِ وجود همگانیها که اولی زبانشناسی را
با علم ژنتیک و تحلیل برای شناخت ،يافتن منشاء و ماهیت ذهنی واحدهای زبانی
عجین میکند و دومی زبان را به مطالعة جهان مادی و پیرامون و مانند آنها مرتبط
میکند) ،هر دو به همگانیها اعتقاد دارند و هر دو به تحلیل ساخت زبان و به اين
پرسش که «زبان ممکن بشری چگونه است» ،میپردازند .ازاينرو ،تحلیل
ردهشناختی ساخت موصولی ،ويژگی و تمايالت بند موصولی فارسی براساس داده
های زبانی برگرفته از آثار نوشتاری هد پژوهش حاضر است.
 .2پیشینه تحقیق
کرافت )2003: 149 3با ذکر مثالی نشان میدهد که فارسی در جايگاه مفعول
صريح میتواند موصولیسازی کند.
 )1جان مردی را که زن زد ،میشناسد يعنی «زن آن مرد را زد»).

1 deductive
2 inductive
3. Croft
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او همچنین با مثال  )2نشان میدهد که زبان فارسی نمیتواند در جايگاه مفعول
غیرصريح موصولیسازی کند ،زيرا در آن جايگاه ضمیر به کار نمیرود.
 )2من زنی را که جان به * او) سیبزمینی داد میشناسم.

او میافزايد بعضی از زبانها از طريق استفاده از ضمیرموصولی و بهجاگذاشتن
ردّ در جای اصلی موصولیسازی میکنند .و در بعضی از زبانها موصولیسازی با
استفاده از ضمیر و متممنما انجام میشود .اشکالی که در اين تحلیل وجود دارد اين
است که کرافت دو موضوع را با هم خَلط کرده است :اول مسألة جايگاه
موصولیسازی است؛ بهعنوان مثال در زبان فارسی دو جايگاهِ فاعل و مفعول صريح
موصولی میشود .دوم ،مسألة استفاده از ضمیر يا ردّ در جای اصلی است .عالوه بر
اين اگر ضمیر اختیاری او را) که به باور کرافت يک راهبرد ديگر از موصولیسازی
است) ،در جمله  )1به کار رود در آن صورت بايد گفت فارسی در جايگاه مفعول
صريح هم نمیتواند موصولیسازی کند ،مانند جمله .)3
 )3جان مردی iرا که زن * او iرا) زد میشناسد.

دووريز )2001: 8 1معتقد است ازآنجاکه در ساخت موصولی زبان عربی از
هستهنمای موصولی استفاده میکند ،فارسی از متممنما و سواهیلی 2از ضمیر
ابقائی ،آنها در سه گروه متفاوت طبقهبندی میشوند .ذکر اين نکته ضروری است
که هر سه زبان از يک راهبرد موصولیسازی استفاده میکنند.
1. De vries
2. swahili
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کینن )1985: 147 1در خصوص حضور ضمیر ابقايی در بند موصولی معتقد است
تمايل زبانها به اين صورت است که اگر هستة درون بند ،فاعل بند موصولی باشد،
هرگز به صورت ضمیر شخصی ظاهر نمیشود .اگر هستة درون بند ،مفعول بند موصولی
باشد ،معموالً به صورت ضمیر شخصی بیان شود .هستههای پايینتر در سلسلهمراتب
دسترسی بیشتر ،تمايل دارند که به صورت ضمیر در درون بند بیان شوند .بندهای
موصولی که از گروه اسمیِ محذو استفاده میکنند ،با متممنمای کلی و نه ضمیر
موصولی آغاز میشوند که هرگز نقش ضمیر يا اسم را ايفاء نمیکند .در سلسلهمراتب
دستوری هر چه جايگاه موضوع پايینتر باشد ،حذ هستة درون بند سختتر است.
بند موصولی پسااسمی برخال بند موصولی پیشااسمی حر اضافة سرگردان را مجاز
میدارد.
صفوی  )157 :1380در خصوص امکان درونه گیری بند موصولی فارسی،
معتقد است درونه گیری در جايگاه فاعل بند پیرو منجر به نادستوری شدن جمله
میشود .درونه گیری در جايگاه مفعول بند پیرو جمالت نامصطلح را به دست
می دهد .امکان درونه گیری در موصولیسازی متمم و مضا الیه بند پیرو به
جمالت دستوری منجر میشود .همان طور که خواهیم ديد درونهگیری بند
موصولی در هر جايگاهی ممکن است ،اما بسامد وقوع آنها به مراتب کمتر از
بندهای درونه گیری نشده است.

1. Keenen
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 .3راهبردهای مختلف برای صورتبندی ساخت موصولی
در جايگاهی که موصولیسازی اتفاق میافتد ،زبانها از دو راهبرد برای صورتبندی
ساخت موصولی استفاده میکنند.
 -1ارتقاء و بهجاماندن ردّ :در ساخت موصولی از ضمیر موصولی استفاده میشود و
بعد از حرکت آن به مشخصگر گروه متممنما ،ردّ در جای اصلی بهجا میماند .زبان
انگلیسی از اين راهبرد استفاده میکند.
 -2اشتقاق در پايه :نوعی ساخت موصولی است که به جای ضمیر موصولی از متمم-
نما که) استفاده میکند که به صورت اشتقاق در پايه آغازگر بند پیرو است و به
جای ردّ ،ضمیر مستقل ،واژهبست و يا خالء در جايگاه موصولی بهجا میگذارد.
تحلیل ارتقاء به داليلی در ساخت موصولی فارسی کارآمد نیست:
الف) حرکت هستة اسمی از درون بند افزوده اصل همجواری را نقض میکند ،سازة
حرکتيافته و ردّ بهجا مانده از حرکت در يک چرخه نیستند و سازه نمیتواند بر
ردّش تسلط سازهای داشته باشد .جايگاه تهی که بر واژهبست تسلط سازهای دارد
نمیتواند ردّ بهجا مانده از حرکت باشد.
 )4آن پسری iکه من فکر میکنم اگر کیمیا  proiمیديدتش iخیلی خوشحال میشد
.)2001: 14

Karimi,

ب) مرجعدار نمیتواند مقید بشود ،مگر اينکه هسته در بند موصولی بازسازی شود
و دلیل اينکه چنین چیزی در بند موصولی امکانپذير نیست ،اين است که هسته
در بیرون بند ثابت شده و نمیتواند در بند موصولی بازسازی شود ،زيرا حاصل
حرکت نیست .الزمة بازسازی اين است که يک کپی از مرجع در جايگاه بازسازی
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وجود داشته باشد .اين معلول در رويکرد هستهبرونی تحقق نمیيابد ،زيرا هستة بند
موصولی حاصل ارتقاء نیست.
* )5داستانهايی راجع به همديگر iکه امید به پری --- iمیگفت دروغ بود.

بنابراين برخال باور کرافت  )Croft, 2003: 149خالء و ضمیر ابقائی دو راهکار
مجزا برای موصولیسازی نیست .در اين نوع ساخت موصولی که ويژه زبانی همچون
فارسی است ،همزمان هر سه عنصر متممنما ،نشانة موصولی توصیفی) و ضمیر
ابقائی /خالء به کار میروند .بنابراين ،برخال ادعای دووريز حضور آنها در توزيع
تکمیلی با هم نیست و هر يک در جايگاههای مختلف ذيل هستههای نقشی مختلف
متممنما و حر تعريف) واقع میشوند .اين مسأله زبانويژه است.
جدول ( :)1عناصر موصولی فارسی با توجه به پنج نقش
ضمیر ابقائی

نقش/مشخصه↓ نوع←

متممنما
که)

نشانة موصولی
ی)

نوع مقولهای

متممنما

حر تعريف

حر
تعريف

حالت

-

 +بنداصلی)

 +بند
پیرو)

+

مشخصه شخص/شمار)

-

+

+

+

+

جايگاه آن در جمله

آغاز بند

بند اصلی

بند پیرو

بند پیرو

بندپیرو

تکواژ مستقل و نه وند

+

-

+

-

ضمیر

واژهبست

خالء
)pro

حر
تعريف

حر
تعريف
+
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 .4شقوق بند موصولی بهلحاظ حضور هسته ،سلسلهمراتب جايگاه هسته
(برونی /درونی) ،و ترتیب خطی هسته (آغازی  /پايانی) و بند
بند موصولی در زبانها بهلحاظ حضور و عدم حضور هسته انواع مختلفی دارد:
 -1هستهدار :بند توسط يک سازة اصلی به مطالب پیرامونی متصل میشود.
الف) هستهبرونی :سازة محوری ،سازة مشترک از نظر معنايی) بند اصلی و بند
موصولی است و اغلب گروه اسمی است که اگر در بند اصلی ظاهر شود ،ساخت
موصولی هستهبرونی حاصل میشود .يعنی هسته به عنوان مرجع تعیین میشود و
باعث میشود يا بند موصولی دارای خالء باشد يا با ضمیر موصولی پر شود که خود
دارای دو نوع هستهپايانی مانند زبان ترکی) و هستهآغازی مانند بند موصولی در
زبان انگلیسی و فارسی) است.
ب) هستهدرونی :اگر هسته در بند ظاهر شود ،ساخت موصولی هستهدرونی حاصل
میشود .در اين صورت بند اصلی دارای خالء خواهد شد که اين خالء يا با کل
ساخت موصولی پر میشود يا با ضمیر اشاره ،مثل ساخت موصولی همبسته 1در
زبان هندی که بند موصولی در آن پیشآيند میشود.
 -2بدون هسته /هستة منضمشده :بند موصولی آزاد در زبان فارسی دارای هستة
منضمشده است.

1 correlative
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انواع بند موصولی
درونهگیریشده در هسته

دارای هسته

هستهبرونی هسته آغازی/بند موصولی پسااسمی
هسته پايانی/بند موصولی پیشااسمی
هستهدرونی

فاقد هسته/هسته منضم

نمودار ( :)1انواع بند موصولی درونهگیریشده در هسته

 .5نوع هستة بند موصولی
 .1 5هستة بند موصولی توصیفی
بند موصولی بند پیروی است که از يک بند توضیحی بدلی) 1يا تحديدی
توصیفی) 2تشکیل شده و اطالعاتی در خصوص هستة بند پايه ارائه میدهد .بند
موصولی توصیفی ،هستة اسمی را توصیف و طیفش را محدود میکند .حضور
هستهنمای« 3ی» موصولی در کنار هستة اسمی ،بند را محدود به مصداق میکند.
بند موصولی گرچه افزودهای برای هستهاش است و حذ آن خللی در دستوری-
بودن جمله ايجاد نمیکند ،اما حذ بند موصولی توصیفی موجب تغییر معنا می-
شود .هستة اسمی در بندهای موصولی فارسی نکره مشخص و نامشخص) و يا
معرفه است و از سلسلهمراتب معرفگی همگانی نقلشده در ،)Croft, 2003: 132
تبعیت میکند .به عبارتی ديگر ،ساختهای موصولی با هستة نکرة نامشخص به
مراتب کمتر از ساخت موصولی نکرة مشخص و معرفه است.
 )6يک ماشینی را ديدم که سه چرخ داشت هسته :نکرة مشخص با نشانة «را»).
(1 nonrestrictive)Appositive
2 restrictive
3 Head marker
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 )7يک چاهی هست که حاال خرابه هسته :نکرة مشخص بدون «را»).
 )8کسی که درست را تشخیص میدهد ،درست عمل میکند هسته :نکرة نامشخص).
 )9آقايی که ديروز در بانک نوبتش را به شما داد ،همسايه ماست هسته :معرفه).
 )10اولین چراغ قرمزی که ديديد ،بپیچید به راست هسته :مشخص).

سلسلهمراتب نشانداری /وقوع
نکره نامشخص > نکره مشخص > معرفه
سلسلهمراتب همگانی تلويحی
شکل ( :)1سلسلهمراتب نشانداری و همگانی تلويحی

 .2 5هسته در بند موصولی توضیحی
هنگامی که هستة اسمی برای شنونده مشخص باشد و بند موصولی اطالعاتی اضافی
در مورد هسته که از پیش شناختهشده است ،ارائه کند ،آن بند بند موصولی
توضیحی است .به عبارتی اين نوع ساخت با مکث و نبودن «ی» پس از هسته و
بندی که توضیحی در مورد آن هسته می افزايد ،ساخته میشود .امکان حذ اين
نوع بندها از بند پايه بدون آن که خللی در انتقال معنا رخ دهد ،وجود دارد .بند
موصولی توضیحی برخال بند موصولی توصیفی با انواع خاصی از هستههای اسمی،
مثالً هسته بدون نشانه ،اسم خاص ،ضمیر شخصی و اسم جنس بهکار میرود .در
فارسی همانند انگلیسی ،سلسلهمراتب هستههای بالقوة بند موصولی توضیحی به
اين صورت است که اسم خاص بیشترين دسترسی و ضماير شخصی کمترين
دسترسی را به بند موصولی دارد:

312
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اسم خاص < گروه اسمی معرفه > اسم جنس > گروه اسمی نکره > ضماير شخصی
 )11آب را که مايه حیات است هدر ندهید هسته :اسم جنس).
 )12يک مرد وارد شد که من او را نمیشناختم هسته :نکره با حر تعريف نکره).
 )13در آن زمانها يک عمله گرسنه باالتر از آسمان شعله گرفته ،خدا را میديد که نگاهش
میکند اسم خاص).
 )14آن مرد مسن که کیف دستش بود ،معلم من است هسته :معرفه با حر تعريف).
 )15راننده که هی نیشترمز میزد را میشناختم هسته :نکره مشخص).
 )16من که درسخونم ،همیشه از همه عقبترم هسته :ضمیر).
 )17امید که عضو شکاک کالس بود  ---هسته :اسم خاص).

 .6ويژگی بند موصولی و ترتیب جايگاه حرف تعريف ،هسته و بند موصولی
1ـ در فارسی موصولیسازی به صورت هسته ـ بند بازنمايی میشود .بند موصولی
پسااسمی رايجترين نوع بند در جهان و صورت غالب و زايا در زبانهايی با ترتیب
فاعل فعل مفعول است .)Keenen, 1985: 144
2ـ هستة اسمی دارای هستهنما :وجود هسته اسمی دارای هستهنمای «ی» معیاری
است برای تشخیص بند موصولی توصیفی از ديگر جمالت مرکب زبان ،اما همه
زبانها از آن استفاده نمیکنند؛ اينجاست که تنوع میان زبانها شروع میشود.
3ـ هسته همزادی در بند دارد :بند موصولی شامل گروه اسمی هممرجع يا برابر با
هستة اسمی است.
4ـ بند با متممنمای «که» آغاز میشود.
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5ـ ناهماهنگی مقولهای بین هسته و همزادش در بند وجود دارد.
6ـ حر تعريف معرفه در جايگاه هسته ،گروه حر تعريف واقع میشود که میتواند
جای کل هستة اسمی قرار بگیرد .بنابراين ،در فارسی حضور حر تعريف بهعنوان
هسته در جايگاه ماقبل بند موصولی برخال بند متممی ،اختیاری است .حذ
حر تعريف ملزم به حضور هستهنمای «ی» در کنار اسم است.
 )18آن کَس) که نمیتواند عشق بورزد ،تقديری جز مرگ ندارد.
 )19اين واقعیت) که او نمیتواند در انتخابات رای بیاورد ،دردناک است.

همانطور که جدول  2نشان میدهد مشاهدة دادههای زبان فارسی ما را به
اين تعمیم و توصیف همگانیِ تلويحی سوق میدهد که هرگاه ترتیب عناصر سازندة
جملة مرکبِ حاوی بند موصولی به صورت هستة اسمی بند 1باشد آنگاه ترتیب
حر تعريف هستة اسمی 2را در زبان خواهیم داشت.
جدول ( :)2توزيع انواع زبانی مشاهدهشده و نشده نقلشده در

)Croft, 2003:54

N Dem

Dem N

−

√

Rel N

√

√

N Rel

1. Noun Relative clause
2. Demonstrative Noun
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همبستگی و ارتباط معنیدار ،دو پارامتر مختلف در جدول فوق ،نشاندهندة سه
تبییناند .از يک سو ،وضعیت موجود در فارسی  )Dem N ،N Relوضعیت غالب
است که در رقابت با هماهنگی قرار دارد .از سوی ديگر ،تبیین سنگینی بند
موصولی > مضا الیه > صفت > حر تعريف ،عدد) است که طبق آن در زبانی با
وضعیت آمیخته همچون فارسی ،وابستة سنگین بند موصولی ،مضا الیه و صفت)
پس از هسته و وابسته سبک حر تعريف و عدد) قبل از هسته واقع میشود که
منظور از سنگینی طول کلمه ،تعداد تکواژها ،عناصر معنامند و نقشمند است که
قابل اندازهگیریاند .سنگینی از الگوی هماهنگی ساختاری که بازنمايی به صورت
يک قاعده اول هسته بعد وابسته و برعکس) دارد ،پیروی نمیکند .از برايند اين
نیروهای در رقابت ،وضعیت موجود در زبان حاصل میشود .خود اين نیروها  /انگیزه
ها تبیینهايی در سطح خُرد هستند که نیازمند تبیینهای کالنتر همچون
پردازشاند .بهعنوان مثال ،در الگوی هماهنگ به دلیل عوضنشدن پارامترها
پردازش راحتتر و فرايند زبانآموزی کودک سهلتر است.
 .7جايگاه وقوع موصولیسازی
پیشتر اشاره شد که ناهماهنگی مقوله ای در بند موصولی فارسی وجود ندارد،
يعنی نقش تتای معنايی و نقش نحوی سازة محوری/هستة اسمی در بند موصولی
مستقل از نقش هايش در بند اصلی است .هر نقشی در هر زبانی قابل دسترس
برای موصولی سازی نیست ،يعنی زبانها تعداد نقش های قابل دسترس را محدود
میکنند .در فارسی همانند انگلیسی ،تمامی نقشهای نحوی ،قابل دسترس برای
موصولی سازی است ،يعنی در جايگاههای مختلف می تواند موصولیسازی کند.
سلسله مراتب دسترسی نقش های دستوری برای موصولی سازی در فارسی
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براساس سلسله مراتب نقشهای دستوری )Keenen and Comrie, 1977
درجهبندی میشود.
سلسلهمراتب تلويحی
فاعل > مفعول صريح > مفعول غیرصريح > مفعول متممی بايی ،دری) > اضافی
سلسلهمراتب نشانداری /وقوع

شکل ( :)2سلسلهمراتب تلويحی و نشانداری

از راست به چپ سلسله مراتب وقوع است که حاکی از آن است که اگر قرار
است فارسی تنها در يک جايگاه موصولی سازی کند ،آن جايگاه فاعل است .از
مطالعة سلسله مراتب ،نشانداری از حداقل نشانداری تا حداکثر نشانداری) نیز به
دست میآيد ،يعنی بینشان ترين انتخاب فاعل است ،بعد از آن مفعول صريح است
و  . ...از چپ به راست سلسله مراتب تلويحی است که حاکی از آن است که اگر
زبانی در جايگاه اضافی موصولیسازی کند ،حتماً در جايگاه مفعول متممی ساخت
موصولی دارد.
تبیین اين همگانی از نوع شناختی است ،يعنی از کل فضايی که حوزة
شناخت جايز دانسته است و همه امکانات زبانی را دارد ،زبان فارسی کل آن
فضای مفهومی را استفاده می کند و برش می زند و آن برش يا نقشة معنايی تابع
نظم و زبان ويژه است.
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 .1 7حضور بند موصولی در جايگاههای موضوع براساس نقش هسته
گروه اسمی مرکب هستة اسمی و بند موصولی توصیفی) در هر جايگاه نحوی
فاعل ،مفعول ،مفعول حر اضافه ،مضا الیه) پیش از فعل که امکان ظهور اسم در
آن وجود دارد ،میتواند ظاهر شود .هسته در بند اصلی نیز نقشهای گوناگون
فاعلی ،مفعولی ،متممی ،مضا الیهی) دارد:
1ـ ساخت موصولی در جايگاه و نقش فاعل
 )20دانشجويی که بايد با هر يک از استادها صحبت کند ،بیمار است.

2ـ ساخت موصولی در جايگاه و نقش مفعول صريح
 )21تفنگی را که همیشة خدا در گوشه اتاق خواب میگذاشت ،برداشت و در تاريکی يک خشاب
تیر درکرد.

3ـ ساخت موصولی در جايگاه و نقش مفعول غیرصريح
 )22من به دانشجويی که بايد با هر يک از استادها صحبت کند ،پیغام دادم.

 .4ساخت موصولی در جايگاه و نقش مفعول متممی
 )23من با دانشجويی که بايد با هر يک از استادها صحبت کند ،به مسافرت رفتم.
 )24از تو به خاطر کمکی که به مادرم کردی ،سپاسگزارم.

 .5ساخت موصولی در جايگاه جزء اسمیِ فعل مرکب
 )25با دستش حرکت تحقیرآمیزی  --کرد که مفهومش «خاک تو سرت» بود.
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 )26او به مردم ستمی ---کرد که هرگز از خاطرهها نخواهد رفت.
 )27او حرفی  --زد که تاکنون هیچ کس نظیرش را نشنیده بود.

 .6هستة ساخت موصولی در نقش مضا الیه/مالک/وابستة ساخت اضافی.
 )28امید از اينکه توانسته خودش از پسر مردی که زمینگیر است انتقام بگیرد خشنود است.

 .2 7حضور بند موصولی توصیفی در جايگاه موضوع براساس نقش
ضمیرهممرجع با هسته
بند موصولی توصیفی براساس نقشی که ضمیر هممرجع با هسته) در بند موصولی
دارد ،به چهار شکل فاعلی ،مفعولی ،متممی ،مضا الیهی) ظاهر میشود:
 -1اگر هسته با فاعل بند پیرو همنمايه باشد ،فاعلِ غیرمؤکد حتماً حذ میشود:
 )29مردهايی که---لباس کهنه پوشیده بودند ،در آمدوشد بودند هسته :فاعل).
 )30اين ديدگاه مواردی را--که بسیار مهم هستند ،ناديده میگیرد هسته :مفعول).
 )31پول به آن مردی---که کت و شلوار ارزونی پوشیده بود ،دادم هسته :متمم).
 )32به ته پیهسوزی که--جلو مومیايی بود ،ماده سیاهی چسبیده هسته :مضا الیه).

 -2اگر هسته با مفعول صريح بند پیرو همنمايه باشد مفعول صريح به اختیار حذ
میشود.
 )33شیرازی که ]من ديدم [ آن شیراز نیست هسته :فاعل).
 )34پنجره را که وارنر فراموش کرده بود محکم ببند باز کرد هسته :مفعول).
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 )35وارنر از کلمات عجیبی که آنها را) شمرده شمرده میخواند استفاده میکرد هسته :متمم).
 )36کف پاهای زخمی ای که سوز بر آنها را سوزانده بود از حرکت منصرفش کرد هسته:
مضا ).

 -3اگر هسته با مفعول غیرصريح بند پیرو همنمايه باشد جای مفعول غیرصريح
حتماً ضمیر میماند .اين ضمیر با يک حر اضافه پیشین همراه است.
 )37امید آدمی را که در خیابان باهاش آشنا میشد ،دوست میداشت هسته :مفعول).
 )38مردی که شما کتاب را از ازش Ø*/امانت گرفتی ،اينجاست هسته :فاعل).
 )39بايد با مرد مسنی که ازت  20سال بزرگتر است ،مدارا کنی هسته :متمم).
 )40منبع نوری که ازش دود سبزرنگی برمیخاست ،از دور ديده میشد هسته :مضا )
 )41منبع نوری که با دود سبزرنگی مخلوط بود ،از دور ديده میشد هسته :مضا الیه).

 -4اگر هستة بند اصلی /پايه با مضا الیه ساخت اضافه در بند پیرو همنمايه باشد،
جای مضا الیه ،ضمیر میماند .اين ضمیر با يک حر اضافه پیشین همراه است.
 )42با يک دست گنجشک مفلوکی iرا که پر و بالش iکنده شده بود و چرت میزد ،به سینهاش
میفشرد هسته :مفعول).
 )43امید که در وجودش چیزی میجوشید ،از اتاق کارش بیرون آمد هسته :فاعل).
 )44يک کودک با چشمانی شیطان که برقشان جنگلی را خشک میکرد ،لفظ قلم حر میزد
هسته :متمم).
 )45دادگاه به همچین مردی iاجازه داد ]که از کارفرمای خود iقسمتی از ]حقوقش iرا ]که
متناسب با نیاز فرزندانش است[[ به طور مستقیم دريافت کند[ .هسته :مضا الیه).
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 .8حضور ضمیر ابقائی
بند موصولی میتواند با توجه به نحوة صورتبندی هسته به صورت ضمیر ابقائی،
ضمیر موصولی ،گروه اسمی ،خالء) در بند نیز طبقهبندی شود .زبان فارسی در بند
موصولی از ضمیر ابقائی ،خالء/گروه اسمی محذو استفاده میکند .حضور ضماير
بسته به نقش هستة اسمی بند موصولی طبق اصل سلسلهمراتب دسترسی قابل
پیشبینی است .يعنی اگر در زبانی هستة بند موصولی نقش مفعول صريح را داشته
باشد و ضمیر ابقائی در آن بهکار رود ،در مورد بندهای موصولی که هستة آنها نقش
مفعول غیرصريح يا اضافی است نیز ،ضمیر ابقائی بهکار میرود .اگر قرار است فارسی
تنها در يک جايگاه ضمیر ابقائی بگذارد ،آن هم جايگاه اضافی است.
سلسلهمراتب تلويحی
فاعل < مفعول صريح < مفعول غیرصريح < حالت اضافی
سلسلهمراتب وقوع
شکل ( :)3سلسلهمراتب تلويحی و وقوع

سلسلهمراتب رابطههای دستوری به عنوان مشاهده صوری از مطالعات رده-
شناسی بهدست میآيد .اينکه چرا به صورت غالب ،رابطة دستوری چنین توزيعی
دارد ،يعنی در زبانها در ساختهای موصولی ،فاعل باالتر از مفعول و مفعول صريح
باالتر از مفعول غیرصريح و  ...صورتبندی میشود ،ممکن است تبیین صوری،
معنايی و پردازشی داشته باشد .اگر نگاه نقشی داشته باشیم ،تبیین پردازشی دارد.
طبق بررسی آماری رشیدی  )161:1389از گروههای اسمی مختلف براساس
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طبقهبندی پرينس )1981:252 1در جايگاه نهاد به اين نتیجه میرسد که بیش از
 80درصد گروههای اسمی در جايگاه نهاد ،انتقال اطالع کهنة شنوندهبنیاد را انجام
میدهند .يعنی گروههای اسمی که در جايگاه نهاد جمله به کار میروند ،از میزان
آشنايی بااليی برای شنونده برخوردارند و آنجا محل حضور اطالع کهنه است،
اطالعی که از طريق ارجاع يا موقعیت ،برای شنونده قابل بازيافت است .اطالع کهنه
برای پیام اصلی زمینهچینی میکند .يعنی وقتی اطالع آشناتر مقدمه میشود تا
اطالع نو را دريافت کنیم ،پردازش آسانتر خواهد شد .از نگاه دستوری بايد گفت در
 90درصد زبانها فاعل قبل از مفعول میآيد .از نظر معنايی نمونة اعالی فاعل ،آن
است که نقش تتای کنشگر دارد و نمونة اعالی مفعول ،آن است که نقش تتای
پذيرا دارد ،يعنی مفهوم کنشگر برجستهتر از پذيرا و پذيرا برجستهتر از بهرهور و
بهرهور برجستهتر از وسیله و  ...است.
 .9النهگیری بند موصولی
درونهگیری بند موصولی در هر جايگاهی ممکن است ،اما بسامد وقوع آنها به مراتب
کمتر از بندهای درونهگیری نشده است .از نظر روانشناسی هم زبان النهگیری
کمتر میکند تا پردازش آسانتر شود .زيرا درونهگیری از قابلیت درک جمله میکاهد
و اين امر ممکن است به دلیل محدوديت حاکم بر حافظة انسان باشد .زيرا ذهن
قبل از رسیدن به فعل جملة اصلی بايد جمله ديگری را پردازش کند .يعنی بسامد
باالی يک چیز با نظام شناختی انسان و ضرورت ارتباطی مرتبط است.

1. Prince
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 )46آدم مثبت و منفی که همان مطلق خیر و شری که از منظر راوی وجود ندارد است دربارة
هیچ کس حکم نمیکند.
 )47محکومی که من خوراک مارچوبه را که همیشه آرزو داشت بخورد ديدم.
 )48به راهنمايی اوالد که زير لب از نبردی که کمی ديگر به راه میانداختند ،میغريد و ناخشنود
بود ،در دو داالن آنسوتر به يک راهپله که در پس آن آشپزخانه قرار داشت ،رسیديم.
 )49نوری که با دود سبز رنگی که از پر سوخته برمیخاست ،مخلوط میشد...
امکان النه گیری بند موصولی
مضا الیه < متمم < مفعول< فاعل
امکان موصولیسازی
شکل ( :)4امکان النهگیری بندموصولی و امکان موصولیسازی

 .10حرکت بند موصولی
از میان انواع نحوی بندهای موصولی ،تنها بند موصولی پسااسمی میتواند از جايگاه
اشتقاق در پايه حرکت کنند و به جايگاه پس از فعل حرکت کنند.
از میان انواع معنايی بندهای موصولی پسااسمی فارسی ،تنها بند موصولی
توصیفی حرکت بند را از هر جايگاه نحوی مجاز میداند.
 )50دانشجويانی میتوانند در اين کالس شرکت کنند که درس ساخت زبان را گذراندند گروه
اسمی مرکب فاعلی).
 )51وارنر پیه سوز جلو مومیايی را روشن کرد که مادة سیاهی ته آن چسبیده بود گروه اسمی
مرکب مفعولی).
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 )52او به مردم ستمی ---کرد که هرگز از خاطرهها نخواهد رفت گروه اسمی مرکب :جزء
اسمی فعل مرکب).
 )53تعدادی از نويسندگان معاصر ،بومی زبانان لهجههايی --هستند که میکوشند آنها را به
نمايش گذارند گروه اسمی مرکب :مسند).
 )54پول به آن مردی دادم که کت و شلوار ارزونی پوشیده بود گروه اسمی مرکب متممی).
 )55منبع نوری از دور قابل رويت بود که ازش دود سبز رنگی برمیخاست گروه اسمی مرکب:
مضا الیه).

حرکت بند موصولی توضیحی در جمالتی که دارای افعال متممپذير مانند
ديدن ،شنیدن) و افعال ايستايی مانند داشتن ،بودن) به صورت اجباری و در
جمالتی که هستة بند موصولی گروه اسمی معرفه يا نکره باشد ،به صورت اختیاری
رخ میدهد .علت عدم رخداد حرکت بند موصولی توضیحی در همة انواع آن اين
است که بند موصولی توضیحی بخشی از منحنی آهنگی بند اصلی نیست و جملة
حاوی بند موصولی توضیحی دارای دو گروه آهنگی است .بنابراين ،هنگام حرکتِ
بند ،تعبیر توالی بهمخوردة بندها بسیار دشوارتر میشود.
 )56دو ماشین ديدم که به هم خورده بودند.
 )57ازم عذر خواست و يک کتاب بهم جايزه داد که هنوز دارمش.
 )58آشپزخانه دو پنجره بزرگ دارد که جلو آنها نرده آهنین کشیدهاند.
 )59آنها کتاب را در زيرزمین گذاشتند که محل مناسبی نیست.
 * )60ديروز حجتالشريعه پیش من بود که  ---شخص شريفی است.
 * )61اصفهان شهر تاريخی ايران است که آن را) نصف جهان نیز مینامند.
 * )62شیراز زادگاه شاعران جهان است که ما سال گذشته از آن بازديد کرديم.
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بند موصولی آزاد بهعنوان موضوع بند اصلی نقش ايفاء میکند و هسته به آن
منضم شده است .بنابراين قادر به حرکت نیست.
 *)63هرچه خطا بود که

گفتی..

درواقع ،از نظر دستوری شرط حرکت بند به نوع هسته ،نوع فعل و افزوده
اختیاری) يا موضوع اجباری) بودن بند موصولی بستگی دارد :بند موصولی
توصیفی< بند موصولی توضیحی< بند موصولی آزاد.
کرافت  )2003:148سه اصل همگانی کاربردشناختی و ساخت اطالعی را مطرح
میکند که انگیزههای در رقابت هستند ،يعنی نیرويی مثل ساخت اطالع نیروی ديگر
را تحتالشعاع قرار میدهد )1 :مفاهیم مرتبط با هم تمايل دارند که با هم خوشهای
را تشکیل بدهند ،مثالً بند میخواهد سر جای خود ،کنار مرجعاش بماند و حرکتی
انجام ندهد ،در حالی که حرکتها به دلیل وجود نیروهای در رقابت اتفاق میافتند؛
 )2تمايل و صورت غالب بسیاری از زبانهای دنیا اين است که اطالع کهنه اول بیايد
و اطالع نو دوم .اطالع نو و کهنه شنوندهمحور است ،زيرا اطالع کهنه برای پیام اصلی
و خبر اصلی زمینهچینی میکند ،يعنی وقتی چیزهايی که برای ما آشناتر است مقدم
شود و آماده شويم تا آن خبر نو را دريافت کنیم ،پردازش آسانتر میشود؛  )3گوينده
تمايل دارد مطلبی که در ذهنش برجستهتر است ،پیشآيند کند .بنابراين ،برجستگی
ذهنی 1گوينده چینش سازهها) يک بازنمايی در ساختار دارد.

1. psychologically prominent
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بند موصولی اطالع کهنه است و در کنار مرجعاش قرار دارد .نیروی  )1می-
خواهد بند ،کنار مرجعاش باشد .هنگامی که بند موصولی به جايگاه پس از فعل
حرکت میکند ،انگیزة  )1در رقابت با انگیزههای  )2و  )3قرارمیگیرد ،زيرا مطابق
آن ،چیزی که برای گوينده ممکن است برجسته باشد ،پیشآيند میشود .گاهی
سازة پسايندشده برجسته است و نويسنده میخواهد با پسايندسازی اطالع نو و
کانونی را دربارة چیزی برجسته کند .از طرفی ديگر ،ممکن است حرکت بند
موصولی به جايگاه غیرفاعل به سبب ساخت اطالعی آن باشد .جايگاه پايانی جمله
جايگاه اطالع نو است .هر چه به آخر جمله میرسیم ،قابل توجهبودن 1بیشتر می-
شود .بنابراين ،در جملههايی که بند در کنار هسته واقع است ،اصل  )1احراز
میشود و در جملههايی که بند حرکت کرده ،اصل  )2احراز میشود .يعنی هر دو
شق در زبان يافت میشود و آن که بسامد رخدادش بیشتر است ،شق بینشان است.
 .11نتیجهگیری
مطالعة دادهبنیاد بروی ساختهای موصولی فارسی نشان میدهد ساخت موصولی در
زبان فارسی از طريق راهبرد اشتقاق در پايه صورتبندی میشود ،يعنی هستة اسمی،
متممنما و ضمیر ابقايی  /خالء ،هیچ يک حاصل حرکت نیستند .وقوع هستة بند
موصولی که آغازگر ساخت موصولی است ،از سلسلهمراتب معرفگی پیشنهادی کرافت
تبعیت میکند .ترتیب جايگاه حر تعريف ،هستة اسمی و بند موصولی در زبان
فارسی ،ما را به اين تعمیم همگانی هدايت میکند که اگر ترتیب هستة اسمی بند
موصولی در زبان بود ،آنگاه ترتیب حر تعريف اسم خواهد بود و تبیین آن سنگینی
در مقابل هماهنگی است .در فارسی تمامی نقشهای نحوی قابل دسترس برای
1. newsworthy
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 اما، يعنی در جايگاههای مختلف میتواند موصولیسازی کند،موصولیسازی است
.امکان النهگیری بندهای موصولی در سلسلهمراتب دسترسی از پايین به باال است
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