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 چکیده

بستی سییازی وا هبسیید دوگاندر زبان فارسیی به ضویور همامان مولول رایی و یو وا ه

داد که ارائۀ یو تحلیل دسییتوری یییحی  از ایم خواهیمشییودد در ایم ملا ه نشییانمیاطلاق

نمایگی مولول شیییویمد هممنوط اسییید به تمایای که میان مرز بند و همله لائل می یندافر

که  ضا یدر ؛گیردمی سازی لرارذیل عنوان دوگان ،ۀ بندبسید ممیری در ضوزرایی و وا ه

نظر، مورد ینییدافربگیرد  هملییه لرار نمییایگی میییان ایم دو سیییازه در ضوزۀاگر رابطییۀ هم

چ  بند  به ضاشیۀ« را»شده با گذارینشانهاسید که به موه  نن گروه اسمی  نشیانیچپ

گیردد می عهده بر بندبسیید در درون شییده و نلش نن در ملام مولول را همان وا ه منتلل

نن را،  نشانیسیازی مولول و چپدوگان دو سیاخد شیاید بتوان بارزتریم وهه تمایا میان

   دانسدد مضوور یو ولوۀ نوایی در مورد دو

  ول، بند، هملهبسد، مولوا هنشانی، چپسازی، واعفم کلیدواژه:
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 مقدّمه -1

از ها بودن زبان 9نشانیا وابسیته 0نشیان( مبنی بر هسیته1311) 1شیناختی نیوو  تمایا رده

مختلف  دستوری هاینظریهگیر گریبانمدهای نظری نن اسد که پیا های زبانشناختیهمله یافته

های های نن از طریق شولنشیان رابطۀ دستوری میان هسته و مومو های هسیتهشیدد در زبان

های که در زبان ضا یدر ،شییودمی داده نمایش بسیید برروی هسییتهون وند و وا هچ 4وابسییته

شودد شایان ذکر اسد که می داده ها نشاننمایی مومو ضا دنشیان ایم رابطه از طریق وابسیته

بیان روابط دسیتوری در سط  بند از طریق در ننها  توان یافد کهیی چون فارسیی را میهازبان

وابسییته که بر روی فلل  هایشییولننها توسییط زمان همسییازی ها و نمایهنمایی مومییو ضا د

 یی لرارهاهرگۀ زبان پذیر اسیییدد از ایم ضیز، زبان فارسیییی درشیییوند، اموانمی همله والع

ز تی  ابه عبارتی، روابط دسییتوری فاعل و مولول به تردارندد  5گذاری دوگانهکه نشییان گیردمی

دا نشوند مانند هملۀ: مم می بر روی فلل نمایه های ممیریبسدطریق وندهای وابسته و وا ه

سییی ایم اموان را ر زبان فارهای وابسییته دد نمایش روابط دسییتوری از طریق شییولرو دیدمش

 نلش ند ایوایبدسییتوری خود در ملام یو های که یو فلل به همراه نمایه اسیید نورده فراهم

 ۀنتیج درنشان اسد که های هستههای زبان( که ا بته ایم ویژگی از مشخصّهدیدیمشند )مانند ک

 (د1391گیوُن، کنند )پیدا می شدگی ممیرهای نزاددستوری

و  فاعلی اهباری هسیییتند د که در زبان فارسیییی وندهای مطابلۀاسییی  یازم بیه ییادنوری

شناختی وی در بندی رده( و طبله1333) 1ی از سیوِرِسواسّه تأبهای مولو ی اختیارید بسدوا ه

یشتر شدگِی بتوان به میاان دستوریهای مطابله، ایم مسأ ه در زبان فارسی را میخصوص نشانه

دانسیییدد وندهای فاعلی فارز از  مرتبط های مولو یبسیییدوا ه وندهای فاعلی در ملایسیییه با

ی های مولو بسدکه وا ه نن کننده ننها در بند ضوور اهباری دارند ضالضوور یا غیاب کنترل

تلامل ننها در درون بند/همله به عوامل کاربردشیییناختی چون سیییاخد  اختیاری بوده و نحوۀ

 بستگی داردد  اطلا 

                                                           
1. Nichols, J. 

2. head-marking   

3. dependent-marking 

4. bound forms 

5. double-marking 

6. Siewierska, A. 
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( اسدد 1914 ،)ندکد دبیرملدم 1نشانیپدیده چپ ،دیگر دربارۀ زبان فارسینوتۀ شایان ذکر 

شییود و هایگاه خود در می های فلل به ضاشیییۀ چپ بند منتلل یوی از مومییو، فرنینددر ایم 

 رنظ کند که در ضلیلد به عنوان مومییو  فلل درمی را به عنصییری مییمیری واگذاردرون بند 

بان در ز نشییانیگیردد چپمی عمدتاً به لصیید مبتداسییازی یییور  ،یندافرایم  شییوددمی گرفته

 فارسی، پیرو تلریف دبیرملدم )همان(، بر مولول ضرف امافه و ما و در ساخد امافی اعمال

د غالُ، کتابُ ازش گرفتممانند:  0شودمی همراه« را»با  نشانشیود که در نتیجۀ نن سیازۀ چپمی

ز سازۀ بلد ا نوایی در ایم ساخد نحوی به ضوور یو ولوه بانیبیناز هایا بته از همله ویژگی

 (د  0229، 9؛ فُو ی0221 شود ) َمبِرِکد،می اشاره نشانچپ

در زبان فارسیییی، عمدتاً از  های میییمیریبسیییدچندان غنیّ وا هدر ادبییا  پیشیییینیۀ نه

 بر ممیری بیشترمحلّلان ایم نثار  .اسد نمده میان هبسیتی مولول سخم بسیازی وا همویاعف

 نگارنده در پژوهش اما داندورزیده دن ننها تأکیدهای مولو ی و نه بر مطابله بوبسیییدبودن وا ه

 مولول مستلیم اشاره نشانیچپ کرد که در نن تلویحاً به ( برخورد1339خود به ملا ۀ لمشیی )

شود و می ه تو یدفللی به یور  مشتق در پای، یلنی گروه اسمی رایی خارج از گروه شیودمی

شییودد ایم رویداد می نمایهفلل با گروه اسییمی رایی هم یلنی مومییو  proبسید در نلش وا ه

 نشییانیو اموان چپ (159)صد  داندمی بسییتی مولول را منتویسییازی وا هاموان تللّی دوگان

مولول  نشانینیا بر اموان چپ (1330: 113-132د ا بته  ازار )کندمی مولول مسیتلیم را تلوید

 گذارد:می مستلیم نیا یحّه

غا باً دوباره توسط  ،همراه شده اسد(« را»ی که با -ای مولول مسیتلیم )فارسیی محاوره در

شودددد ایم فلل مموم اسد توسط کلما  چسبد، بیان مییو پسیوند شیخصیی که به فلل می

 کارایم ساخد مشخصاً زمانی به ددد دیگر از مولول هدا شیود یا اینوه بلافاییله بلد از نن بیاید

ی، یردد )به نلل از لمشییبگ شییود که مولو ی که مبتدا والع شییده در ابتدای همله لرارمی گرفته

  د  (1339: 159

بسد سوم شخص در درون با وا ه مبتدایی اسد کهسی  (، 1پیرو اظهار نظر فوق در مثال )

   نمایه شده اسددگروه فللی یا همان بند در موهوم عام هم

                                                           
1  . left-dislocation  

 که ساخد امافی در هایگاه فاعلی نباشدد مشروط بر نن د 0

3. Foley, W.  
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   (159: 1339)لمشی،                                                     خوردمشد ( سی 1ُ)

منحصراً بر  نشانینگارنده در ایم پژوهش بر نن اسید که نشیان دهد در زبان فارسیی، چپ

تواند لیم نیا میشود، بلوه مولول مستاعمال نمی در ساخد امافی ف امافه و ما ومولول ضر

ده و در هایگاه خارج از بند بندی خود به همان لصیید مبتداسییازی خارج شییاز هایگاه درون

به عنوان نشییانۀ مبتدا و ضوییور یو « را»بگیردد ایم خروج از درون بند طبیلتاً با همراهی لرار

ایم نگرش همسیو اسد با اظهار نظر لمشی و  ازار مبنی بر اموان شیودد ق میولوه نوایی محلّ

بسد یلنی ضویور همامان گروه اسمی رایی و وا ه -مولول رایی در زبان فارسیی نشیانیچپ

ای نظیر نن در ییو هملیهد از طرفی دیگر، نگارنده ملتلد اسییید که در زبان فارسیییی محاوره

بسد نظیر نن در ضوور همامان گروه اسمی رایی و وا ه یلنی -بستیسازی وا هساخد دوگان

ر اسید -درون یو بند  میان دو ساخد ممیّا ایلیکه مرز میان بند و همله از ننجایید نیا میسیّ

داد که در  خواهیم نشییان (0219شییناختی هسیی لمز )، با به کارگیری چارچوب ردهباشییدمی

ی مولول منوط اسید بر مبتدابودگی مصداقِ مولول مستلیمد در سیاز، نمایهنشیانسیاخد چپ

ری مصداق پذیبه تنهایی نشانگر تشخیص« را»امافۀ بستی، ضوور پ سازی وا هساخد دوگان

 بسیید موییافاً راهواریضوییور یو وا ه بنابرایم،مولول اسیید )ندکد ملای پور، زیر چا،(، 

دد همراه شییده اسیی« را»مولو ی که پیشییتر با  های ارهاعیاسیید گوتمانی برای تأکید بر ویژگی

ای امروزی نن اسیید که پیامدِ تئوریوِ تللّیِ وهود همامان ایم دو سییاخد در فارسییی محاوره

 ربستی دسازی وا هشأ ساخد دوگانتوان از منظر درزمانی سرمنرا می نشانساخد مولول چپ

 و در نلش مبتدا نشییانه اسییمی چپمیان گرو نوایی ای که ضذف همان ولوۀگونهگرفد به نظر

در نلش مولول  نووذ نن به درون بند اموان به تدریج زباناندر مویا ما  روزمّرۀ فارسیییی بنید

 نوردد می را فراهم مستلیم

    ها در فارسیبستبر ادبیات پیشینۀ واژه یمرور -9

   بست یک عنصر ضمیری یا یک نشانۀ مطابقه؟واژه -9-1

از خواندد های مطابله میهای مولو ی در زبان فارسی را نشانهبسد( وا ه1915مهند )راسی 

کند ضوییور می ها را تلویدبسییدای بودن وا هلهکه مطاب های نحوی ایشییانهمله اسییتد ال

باشیییدد ( می0214، ادنژدکد کاظمیر)  جم گرفدبسیییتی مانند اهباری ننها در افلال مرک  پی

 عنوان و کردهها را تلدیلبسیییدای بودن وا هله( ادّعای خود مبنی بر مطاب1913)مهند راسییی 
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املاً ک نبودنشا به د یل اهباری ،بستیافلال پی های میمیری در ملام فاعلِبسیدکند که وا همی

به د یل  ،مولول ملام در هابسییدکه همیم وا ه ضا یاند درشییده های مطابله تبدیلبه نشییانه

 سازیگاندو یندافر از اینمونهتوانند می و اندنشده تبدیل مطابله وند به هنوز اری بودنشاناختی

 عنایر یما بودن ایمطابله نه و بودن میمیری مؤیّد بیشیتر که گذارندب نمایش به را بسیتیوا ه

های فاعلی و ممیری بودن بسدای بودن وا ه( برای اثبا  مطابله1930ایشان )(د 1)مثال  اسد

عوامل سیییاخد اطلاعی چون گیردد می مولو ی از موهوم سیییاخد اطلا  بهرههای بسیییدوا ه

های فاعلی عملاً نلشی در ضوور یا عدم ضوور بسیدکنندۀ وا هکنترل ملرفگی و کانونی بودنِ

 ،هیچوی  جش نمیادو  کی  جش میاددد به عنوان مثال، در هملا  کنیها ایواء نمبسدایم وا ه

فاعل در نمونۀ دوم  بودن وا ه در نمونۀ نخسد و نورهبسید فارز از کانونی بودن پرسیشوا ه

های بسییدداد، ضوییور وا ه خواهیم که در ادامه نشییان گونههمانیابدد اما می در همله ضوییور

 پذیردد ایممی تحلّقهای کاربردشناختی از همله موهوم مبتدابودگی مولو ی به تبع از مشیخصیه

 در فاعلی مطابله وندهای و مولو ی هایبسدوا ه که اسد نن مُبیّم مهندراس  درسد اسیتد ال

 یلنی هستند؛ مبهم ۀمطابل هاینشیانه ءها( 1333) سییورسیوا در مطابله هایرده طبق فارسیی

 رک م افلال فاعلی در هایبسدوا ه نیسید، ا بته نظیرشیان اسیمی گروه به متوی ننها ضویور

 بیشتر یارهاع هایویژگی از -مطابله وند به نزاد ممیر از شدگیدستوری طیف طبق -بستیپی

 وندشمی ضادث “هایشانمومو  بودن کانونی یا ارهاعی از نظرییرف” چراکه اندگرفته فاییله

ملیّد بافد همچنان مولو ی هایبسییدوا ه بودن اختیاری کهدرضا ی( 092: همان سیییورسییوا،)

 دهددمینشییانشییان را کنندهکنترل اطلاعیِ سییاخد و ارهاعی هایویژگی بودن ننها و ضوظ

 (د95-94: همان مهند،)راس 

دانندد شناختی میمرات  ردهسیلسیلهسیازی مولول را پیرو ( نمایه1930بهرامی و همواران )

 شیییوند و ایممی زبانان نمایهفه در گوتمان فارسییییهای ملرننها بر ایم باورند که عمدتاً مولول

( 0د مثال )یابدمی نامشیییخص کاهش های نورۀ مشیییخص وبه تدریج در مورد مولول ینیدافر

 دهدد  می را نشان نامشخص سازی مولول نورۀنمایه

 کنمدمی سروش کاهو کنار هم رو ی( کاسن0) 

 (9: 1930)بهرامی و همواران،  
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 باشد یرپذاموان یورتی در تنها ندبدر یو  فارسی در مولول سازیِنمایه که کنیم فرض اگر

 نوره لمولو سازینمایه اموان بر مبنی نویسندگان مشاهدۀ شود، همراه «را» با مستلیم مولول که

 هک ایم دیگر و اسید، شیده همراه «را» با سیاکم به ابتدا مولول چراکه نمایدنمی عجی  چندان

د کدن) اسد مسیتلیم مولول مصیداقِ پذیریِتشیخیص ییوریِ نمایاندنِ ،امیافهپ  ایم نلش

 شرط که دهندمی نشان را مولو ی سازینمایه ،(0هایی چون مثال )نمونه(د چا، زیر پور،ملای

 زا مستلیم وللمو که ایم و و اندکرده اضراز را -«را» با همراهی -سیازینمایه برای کافی و  ازم

 مخاط  برای را نن مصییداق بازیابی، «را»ضوییور  یییور  هر در که باشیید هن  اسییم طبلۀ

 موهوم با بسییدولو  وا ه کهننجایی از 1دکندمی امهیّ را نن سییازینمایه اموان و پذیرتشییخیص

 ناساییبازش سمد به شنونده هداید ،همله در بسدوا ه یلنی اسد، ارتباط در انگاشیتگیپیش

 عنوان به «را» ضوور ،(0219، 0229 ،0کاپُم) دارد عهده را بر انگاشتهپیش گاارۀ یا مصداق یو

 دنوردمی اهمفر انگاشتهپیش مولول سازینمایه برای را کافی و  ازم شرط پذیریتشخیص ۀنشان

 هایبسییدوا ه که کنندمیبیان (0225) 9لریسییِ کِ نظراظهار پیروِ( 1939) رمییایی و بهرامی

 را دنبو ارهاعی چون خود ممیری هایویژگی و اندنشده تبدیل مطابله نشانۀ به هنوز مولو ی

توان رفتارهایی هایی میگرچه در ساخد 4،اندکرده ضوظ اسد، بستیوا ه هایمشیخصیه از که

ها در زبان فارسییی بسییدوا ه نویسییندگان، عایادّ پیروهای مطابله در ننها دیدد مشییابه با نشییانه

ی را کنندد ایم رفتار نحو داررا نشییان هر دو بند یافته و فلل پایه سیییطرههم دو بندتوانند بر می
                                                           

داند و با نادستوری فرض کردن بستی مولول را مجاز میسازی وا ه( از همله افرادی اسد که دوگان0229گنجوی ) د1

کرد که  (د باید اشاره111داند )صد هملا  )ا ف( و )ب( رخداد نن در زبان فارسی را در گرو هانداری مصداق مولول می

نیاد اسد اما ب-ملرفگی، هانداری و مبتدابودگی نیازمند پژوهشی پیوره هایسازی مولول در فارسی به ملو هنمایه ضساسید

سازی به ملو ۀ هانداری خورد عدم ضساسید نمایهمیچشم که در زبان فارسی فارز از ملاضظا  کلامی و نماری به  ننچه

د که توان یافهایی را میکه مثالمداند، موافاً ایهای زیر را نادستوری نمیاسد چراکه شم زبانی نگارنده هملاتی چون مثال

 د  رنج خودم ایم تابلوهارُ خریدمشونمم با دسدپذیر اسد مانند سازی نن اموانهان بودن مصداق مولول، نمایهرغم بیعلی

 *ا فد برج ایولّ دیدمشد 

 (111: 0229*بد ما اون گیتارَرو دیدیمشد )گنجوی، 

2. Capone, A. 

3. Creissels, D. 

د، ضوور دارندد در مرضلۀ بلکنندۀ خود لرارای ابتدا در توزیع تومیلی با کنترلکریسل بر ایم باور اسد که عنایر نمایه د 4

شان توسط عواملی چون شناسایی دلیق مرهعِ نمایه و یا بیان کنندهایم عنایر اهباری شده و ضوور یا عدم ضوور کنترل

ا شان رکنندهداده و ضوور اهباری کنترلهای ارهاعی خود را از دسد یر ویژگیشودد سرانجام ایم عنامی تأکید تلییم

 طلبنددمی
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ا ف( 9واللاً مثال ) نیااما گیرندد میها درنظربسییدوا های بودن نویسییندگان شییاهدی بر مطابله

 ویژگی طبق که کرد اشاره باید ابتدا در برد؟می سؤال زیر را مولو ی هاینمایه بودن بسیتیوا ه

بر هر  بسدطرۀ وا هشود که سیبازنویسی ال )ا ف( بایسیتی به یور  )ب( مث نظرمورد نحوی

   د  سازدمی فراهم زبانفارسی یو برای را بهتری هملۀ )ج( خوانش کشدد ثانیاًتصویردو بند را به

 (12: 1939انداختمد )بهرامی و رمایی،  و کردمشپاره یادداشدُ( ا فد 9) 

 دانداختمش و کردمشپاره یادداشدُ بد      

 انداختمشد و کردمپاره یادداشتُجد        

 للیف غیر ءها برروی تویه که اسیید ایگونهبه( ب) در همله ادای نحوۀ نگارنده، اعتلاد به

 و کردهخارج بند ضوزۀ از را یادداشیید اسییمی گروه خودخودبه که گیردمی لرار پارهیلنی 

 یو را موردنظر اسمی گروه توانمی ییور ، ایم درد نوردمیفراهم نن برای مبتدایی خوانشیی

 از دنیاب به که گرفد نظر در بستیوا ه را شخص سیوم نمایۀ و کرد للمداد نشیانچپ مبتدای

 سییوم مایۀن دیگر، بیانی به ؛کندمیاشییبا  را فلل دوم ظرفید و پذیرفته را مولول نلش مبتدا،

د کندمی تلوید را نن بودن بستیوا ه که اسد در ملام مومو  فلل بازیافتی ممیر یو شخص،

 اکهچر نن بودن بستیوا ه بر اسد گواهی نیا پایههم فلل روی بر شیخص سیوم نمایۀ ضویور

 ور ییی به تنها تواندمی لبلی بند در بودنالفلّ واسییطۀ به که کندمی نمایه را مولو ی مصییداق

 ءها و اسد برتویه دیادداش اسمی گروه ،هملۀ )ج( درد شود ظاهر ممیری ستۀبوا شول یو

 وی تواندنمی  ذا، اسد کردنپاره فلل نن هستۀ که شودمیمحسوب بندی در اطلاعی واضدهای

 را للف ظرفید و اسد شده والع بند درون درکه  اسد مولو ی بلوه باشید، نشیانچپ مبتدای

   نداردد بازیافتی ممیر یو توسط شدننمایه به نیازی دیگر و کندمی کامل

 مطابله هایویژگی همله از اطلا  ساخد به ضسیاسید عدمشید،  که پیشیتر اشیارههمچنان

 دومُکو یا دیدیش،  کیُ ،خریدیش روچیهایی چون با استناد به نمونه رمایی و بهرامی اسیدد
 ،چنیم هملاتی در کانونی مولول با مولو ی نمایۀ ضوییور اموان که شییوندمی مدّعی خریدیش

 ،وقف هملا  در مولو ی نمایۀ ضوور نگارنده، اعتلاد بهد کندمی دور بودن بسیتیوا ه از را ننها

 سدبوا ه ولو  اموان ،«را» ضوورد کندمی تلوید را مولو ی هاینمایه بودن بسیتیوا ه هم باز

 پذیرتشخیص ایمجموعه نوسهفی «را» چراکه سازدمی پذیراموان کانونی مولول کنار در ضتی را

 پرسیش مورد که داردلرار مولو ی مصیداق در نن مجموعه که انگیااندبرمی مخاط  ذهم در را
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 نن ودنب پذیرتشخیص بر مواعف اسد تأکیدی نیا شخص سوم نمایۀ ضوورد اسیدشیدهوالع

 د  دارد لرار مجموعه نن در که مولو ی بودن ارهاعی و مجموعه

های زبان فارسی تابلیّد دوگانه خود را بسیدملتلدند که وا ه ،(0211) 1ماهوتیان و گبهارد

 ها از طرف دیگر ضوظبسییدوا هبا بروز برخی از خصییوییییّا  رفتاری وندها از یو طرف و 

د اموان اتّصال به هاء پردازندمی« ش»بسد ننها برای بررسیی ایم ادّعا به مطا لۀ وا ه 0انددکرده

 ردیمکموش ک مانند مثال ؛گذاردمییحّه« ش»دن بسیتی بووا همرکّ  بر  فلل فللی و غیرفللی

توان به ضوور نن می ،بسد در زبان فارسیاز همله رفتارهای نحوی ایم وا هد کمو کردیمش

در چنیم « ش»علد ضویییور  دمامان بیرون رفتشمانند  ،کرد در هملیاتی با فلل  ازم اشیییاره

شناسۀ سوم شخِص افلال گذشتۀ  ن خلاء نواییِشیناسیان پرکردمواردی به نلل از برخی از زبان

نظام مطابلۀ « ش»رو با ضوور از ایم (د1930، 1915مهند، ؛ راس 1912پناه، فارسی اسد )ههان

ای بودن ایم لهشده و باور مطاب ر زمان گذشیتۀ افلال سیوم شخص کاملنالص زبان فارسیی د

   دیابدمی بسد لواموا ه

 ها در گذر زمان بستواژه -9-9

 های آن بر نحو فارسی معاصر پیامدو بستی تغییر نظام واژه -9-9-1

 اهرظ مولو ی و امافی متممی، نلش سه در عمدتاً فارسی زبان ملایر دورۀ در هابسدوا ه

 امافی و متممی هاینلش بروز که دهدمی نشان( 1934) شریوی و ماینانی بررسیید شیوندمی

 وکلاسی و میانه دورۀ در ننها موهودپیشاز هاییور  لیاسی تلمیم نتیجۀ در ملایر دورۀ در

 هاینلش همان یلنی هابسییدوا ه به اُبلیو نلش اعطای میانه دورۀ درد اسیید گرفته یییور 

 مرا ایم که اسیید گرفتهمی یییور  همله ملنایی بافد طریق از و انتااعی یییور  به متممی

 ضا د اعطای کلاسیو، دورۀ درد باشدمی باسیتان دورۀ ییرفیِ هایهپایان ضذف از ناشیی خود

 هب میانه دورۀ هایامیییافهپ  تبدیل با اُبلیو نلش ایوای برای هابسیییدوا ه به سیییاختاری

 ها نیا در نتیجۀ تلمیم ا گویبسییدوا هنلش امییافی  ایوای شییوددمی پذیراموان هاامییافهپیش

                                                           
1. Gebhardt, L.  

بسد بستی و وندی، وا هها یلنی بروز خصوّییا  وا هبسدهای رفتاری وا ه( برای نمایش نوسان0212سمو یان و سنگ ) د0

 گیرندد  می( درنظرaffixal phraseرا یو وند گروهی )



 322 ...                              یواژبست یسازنقشگرا از دوگان یلیبازتحل                         سال یازدهم                
 

سد ا شده ملایر محلّق از دورۀ میانه به دورۀنزاد  شخصی ممیر نسبی+ ادا + اسمی وابسیتۀ

 (د  039)صد 

ها را بر خلاف نلش متممی و امیافی محصول بسیدنگارندگان ایوای نلش مولو ی در وا ه

ی از دو نظام به تلویلفارسی باستان و میانه  بسیتی زبان فارسی از هایگاه دوم درتغییر نظام وا ه

دانندد هایگاه دوم و فللی در فارسیی کلاسییو و سرانجام تثبید نظام فللی در دورۀ ملایر می

های مولو ی فارسییی ملایییر در نتیجۀ ضذف ضا د کُنایی در بسییدوا هننها بر ایم باورند که 

فلال ا علی در ستاک ضال به ستاک گذشتۀفا فارسیی میانه و تسیرّی اسیتواده از وندهای مطابلۀ

ش  ذا نلمولو ی شییده اسییدد  -فاعلی پیدایش نظاماسیید که منجر به  گرفته متلدی یییور 

ه ها از هایگابسیییدرفته و به مرور زمان با تغییر هایگاه وا همها در ملام فاعل از بیبسیییدوا ه

   1انددیری  بازتحلیل شدهواکرناگل به مجاور  فلل در فارسی ملایر در ملام مولول 

توان به بازیافتی شیییدن بسیییتی در فارسیییی میهای ناشییی از تغییر نظام وا هپیامداز همله 

( سییرمنشییاء ایم نلش را در فارسییی میانه 1930د ماینانی و همواران )کرداشییاره هابسییدوا ه

 ایم نلش درساز بروز زمینه موییو ی و مبتداسیازی ،نشیانکه سیه سیاخد چپاییاند هیافته

که در ضلیلد مولول ضرف  -harw  rōz(، گروه اسییمی 4در مثال ) انددفارسییی ملایییر شییده

در درون بند  išبسیید شییده و هایگاه نن را وا ه از ضوزۀ بند خارج -بوده اسیید padامییافۀ 

 نندکمیکه نویسندگان اظهار گونهنندر فارسی ملایر  نشانچپهای کند، پ  نمونهمی اشیغال

 از ایرههب در تدریجی نونوری فرنیند طیّ که اسد میراثی بلوه زبانی گیریلرض محصیول نه”

 “د  اسد مدهن پدید میانه فارسی در یلنی زبان ایم تاری 
(4) harw  rōz-ē       nām-ē        padiš  nihād.   
   every day-one   name-one  to=it   was given 

    ‘شدد هر روز، نامی برش نهاده’

 (111: 1930)ماینانی و همواران،                                                              

                                                           
اند که منجر به پیدایش گسستگی شده( ظاهر می2wها در دورۀ میانه در هایگاه واکرناگل و بلد از نخستیم کلمه )بسدوا ه د1

های های هایگاه واکرناگل در دادهبسد( وا ه1934(د ماینانی و شریوی )1399؛ برونر، 1314اسد )بُوی ،  شدهای میسازه

اند )صد گرفته)پ  از نخستیم سازه در نلش متممی و مولو ی( در نظر  2D)در نلش امافی( و  2wهر دو نو   خود را از

های هایگاه بسدکند و تمامی وا ههای خود گاارش نمیای را در داده( ولو ِ گسستگی سازه1911که مویدی )( درضا ی032

 داندد     می 2Dواکرناگل را از نو  
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 هابستواژه ای شدن: گذرگاهی برای مطابقه1ی معلّقهامبتدا -9-9-9

ای میان سییازه ارتباطهایی اسیید که در ننها های نحو فارسییی میانه سییاخداز همله ویژگی

بسیید به ابتدای همله ای که وا هگونهشییوند بهمی هم امییافۀ ضاکم بر نن دربسیید و پیشوا ه

ری در بسد دیگهایی وا هگیردد در نتیجۀ ایم هابهمی شده و در هایگاه واکرناگل لرار پیشایند

در فارسی میانه  ایم ساخد (0211) 0یوگلشودد می شده والعبسد پیشایندهایگاه اییلی وا ه

دهد میها در دورۀ میانه را نمایشبسیید( نلش ابلایی وا ه5د مثال )خواندمی 9را سییاخد ابلایی

سیید بشییده و با وا هبه هایگاه واگرناگل پیشییایند uبسیید متصییل به ضرف ربط که در نن وا ه

 شودد نمایه میدر هایگاه مولول ضرف امافه هم išابلایی 
(5) u-ši dām dō – ēk merd ud ēk zan – az-iši dēsād.  

  ‘and [so that Āz] shall form two creatures – a man and a  woman – out of  

it’                                          

             ‘بنابرایم نز دو موهود را از نن نفرید، یو مرد و یو زند’

 4(1: 0211)یوگل،                                                                                

باشیید که در نن یو های نحوی در فارسییی میانه میاز دیگر سییاخد ،سییاخد مبتدای مللّق

 لراربرنمایه با خود رابطۀ ارها  متلابل بستی همشیده و با وا ه گروه اسیمی در خارج بند والع

سیییاخد مبتدای مللّق در فارسیییی میانه در ضلیلد ( ملتلد اسییید که 3یوگل )همان: د کندمی

ون هایی چها در نتیجۀ لیاس با ساخدبسدمسییری اسید که از رهگذر نن نلش بازیافتی وا ه

ق به خود به بازتحلیل ساخد مبتدای مللّنوبۀشود که ایم امر بهمی ( به ییور  ابلایی توسیر5)

نمایگی ایجادشییده میان مبتدای انجامدد رابطۀ همنشییان میور  یو سییاخد مبتدای چپییی

به  انهدر سیر تحوّ ا  نتی دورۀ می -گیردمیکه مطابله با مبتدا نام -بسد ابلایینشان و وا هچپ

ایرانی چون کردی سیییورانی  هایدر برخی از زبان ی فاعلیهابسیییدشیییدن وا ه ایمطیابلیه

   د(0223دکد یوگل، ر) شودمیمنجر

تی در بسییهای وا هیندافرتواند ما را به سییوی تبییم برخی دیگر از سییاخد مبتدای مللّق می

برای نمایش  šبسیید ای امروز از وا هسییازدد در فارسییی محاوره زبان فارسییی ملایییر رهنمون

                                                           
1. hanging-topics  

2. Jügel, T.  

3. place-holder construction  

 اسدد ترهمه از نگارنده اسدد  نشده( در متم ایلی  حاظ5تلطیع وا ی مثال ) د4
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 ادهوسوم شخص در افلال گذشته )و ضتی ضال(  ازم و متلدی است ۀییوری خلاء نوایی شیناس

که از بلایای ضا د کنایی و مییمیر غیرفاعلی سوم  -بسیدکه ایم وا ه رسیدنظرمیبه دشیودمی

از طریق ساخد  -(1پانوشد  ،09:1912پناه، متلدی اسید )ههان شیخص مورد گذشیتۀ افلال

یل نلش مبنی بر بازتحل به اظهارنظر یوگلاسدد با توهه  یافته مبتدای مللّق به دورۀ ملاییر راه

ای از ساخد مبتدای ( را نمونه1توان مثال )بسد ابلایی میبه ییور  وا ه بسیدبازیافتی وا ه

نمایه با نن بسد همباشید و وا هیو مبتدای مللّق می pusسیازۀ گرفد که در نن  نظر مللّق در

  اسدد  لش یو ممیر بازیافتی ظاهر شدهدر ن
(6) tahm   ud    nēw   pusi  ī    dōšist          wizišt=iši 

  strong  and brave son  EZ most loved teach.PST=CL.3SG 

  čē=m=iš                          pursīd. 

  what=CL.1SG=CL.3SG ask.PST 

 ‘the strong and brave son, the most loved one, he taught      what I have 

asked him to.̕    
   ‘بودند، نموخد ننچه را که مم از او خواستمد ش، او که همگان عاشلپسر لوی و شجا ’  

  )یوگل و سمو یان، زیر چا،(                                                                    

 mardسییازۀ  که در نن گذاردمی نمایش نشییان را بهسییاخد مبتدای چپیو   (9)مثال 

 نمایه با ننبسد ابلایی هماسید که هایگاه اییلی نن در درون بند را وا ه ینشیانمبتدای چپ

 اسدد  کرده اشغال
(7) mardi-ē, ka-ši yašt kard ēstēd u-š zan nē kard ēstēd, abēr  frēzwānīg, 

zyānag yašt kardan. 

̒when a man has performed the yašt, and his wife has not performed it, (it is) 

very meritorious to perform the yašt for (his) wife(.̕ 

ب   ها نیاورده،نورده اسیید و همسییرش نن را به یهانن هنگام که یو مرد یشیید را به’

                                               ‘نوردد یهاشایسته که برای همسرش یشد را به

         1(019: 0215)یوگل،                                                                               

که در د گیرساختی شول می نشانبا از بیم رفتم ولوۀ نوایی موهود در ساخد مبتدای چپ

درون بند  دربسیید از طریق وا ه تبدیل شییده وای بندیان به فاعل دروننشییننها مبتدای چپ

( 1بگذاردد مثال ) بسییتی فاعل را به نمایشسییازی وا هدوگان شییود؛ سییاخد ضایییل،ایه مینم

                                                           
 اسدد ترهمه از نگارنده اسدد   نشده( در متم ایلی  حاظ9تلطیع وا ی مثال ) د1
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 فلل گذشتۀ متلدی در فارسی کلاسیو اسددبسد سوم شخص با فاعل مطابلۀ وا های از نمونه

  ها  نوتهتوان دیدد ای امروز میدر فارسییی محاوره را های از ایم سییاخدنمونه ،(3در مثال )

 a واکۀ به که اسد شیخص سیوم ضال برخی از افلال سیتاک در بسیدوا ه ایم دیگر همراهی

 ندو ساختوا ی تیرگی د یل تواند بهکه می زادشمی ،خوادشمی ،میادش مانند شیوندمی مختوم

  د  باشد شخص سوم مطابلۀ

 دبداشد دسد پادشاهی از و گرفتش ایاد درگاه نن از بلد ( کیخسرو1)

 (143: 1911)مویدی،                                                                           

 رفتشد ایهوته یه اومد کی ( ا فد هر3)

 بد بگو فلانی داره میادشد 

 های مولو ی دربسییدکنند که وا همی یوگل و سییمو یان )زیر چا،( در تأیید ایم ادّعا بیان

ندد به اگشته رهگذر همیم سیاخد مبتدای مللّق به نشانۀ مطابلۀ فاعلی بدلفارسیی ملاییر از 

سد تدای مللق بوده اببستی در دورۀ میانه یو مگر در افلال مرک  پیباور ننها مومیو  تجربه

 1دداس شدهمی داده نمایه با نن در درون بند نمایشبسد همکه غیرفاعلی بودن نن از طریق وا ه

اعل به ف مللق در دورۀ ملایر با توهه به تمایل نلشی مبتداها برای ایوای نلشبتدای ا بته ایم م

 تلییم مطابلۀ فلل اسدد  ارزتریم مشخصۀ ننکه ب اسد شده فاعل همله تبدیل

 های افتراقیهای مفعولها: نمایهبستواژه -9-3

هایی ایشیان با استناد به داده نبردد( نامa0211توان از ملا ۀ ارزشیمند هیگ )در ایم میان نمی

ندد در ورزمی ها مولو ی تأکیدبسدهای ایرانی نو بر ممیری بودن وا هاز دورۀ میانه و نیا زبان

ال که در مث گونهاندارندد هم تومیلی با مولول لرارهای مولو ی در توزیع بسییددورۀ میانه وا ه

های ایرانی همچون کردی امروز و دیگر زبانمیمیری در فارسی شیود، ایم رفتار می( دیده12)

   اسددشدهسورانی ضوظ

 (935: 0211)هیگ،                                           بینمشد           ( ضا ا نمی12)

                                                           
بتدای بستی یو مگر در افلال مرک  پی( نیا ملتلد اسد که گروه اسمی نغازیم یا همان فاعل تجربه1932گلچیم عارفی ) د 1

 (د 193نشان اسد )صد چپ
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سیییازی های ایرانی نمایهکند که در هیچ یو از زبانمی بیان ییییراضتاً( 931: همان) هیگ

ی ممیرها تنها برای بیان بسیدخورد و ایم وا هنمی چشیم یا همان مطابلۀ مولو ی به 1اهباری

سیییازی ای از دوگانهای پراکندهونهد تنها اسیییتثنای موهود نموندشیییمی گرفته کار مولول به

ای امروز اسد که از طریق نن اموان ضوور همامان مولول بستی مولول در فارسی محاورهوا ه

اربردشناختی رایط کملیّد به ش یندافرایم ا بته به باور ایشان  شوددمی سد در یو بند مهیّابو وا ه

 هایمولول باها بسدنیی وا ههای تشیخیصی چون عدم همکارگیری نزمونهمله اسید و با به

 ا شچ به دلطلیّ با را مولو ی هایبسییدوا ه شییدن ایمطابله توان فرمیییۀنوره و کانونی می

 طابلهم هاینشانۀ عنوان به مولو ی هایبسدوا ه بازتحلیل تصوّر ضلیلد در (د939د ص) کشید

 ینونور یو عنوان به نن از شناسانزبان از برخی که -مولول بسیتیوا ه سیازیدوگان طریق از

 وند هب بسدوا ه تبدیل فرمییۀ تأیید بر شیاهدی عنوان به نیا نناز  و یادکرده فارسیی نحو در

 که اسیید محتمل دشییودمی دارخدشییه -(39-35: 0211 ،0لدرننگِوَ)کنند میاسییتواده مطابله

 ایمحاوره سیاق در  اًااضتم ملایر ایمحاوره فارسی در مولول سیازیدوگان پراکندۀ هاینمونه

 چنانچه ،اسد نیافته راه نوشتاری زبان به و یوم ،اسد بوده هاری نیا پیشیم لرون فارسی زبان

د ص) خوردمی چشم به به ندر  نوشتاری سیاق در مولول سیازیدوگان نیا امروز فارسیی در

 یفارس دورۀ در مولول بسیتیوا ه سیازیدوگان از هایینمونه ،پیشیینه ادبیا  در گرچه(د 939

 تاریخی منظر از یندافر ایم رخداد چگونگی اما ،(10-11های مثال) یافد توانمی را کلاسیییو

 (د همان) نیسد مشخص

 (152: 1911)مویدی،          نوریدش تا بیاسایدد                            ( او را فرود11)

 ( به خواری تو را روزبانان شاه/سر و تم برهنه برند  به راه 10)

 (0: 1930)بهرامی و همواران،                                                                

د اندبرداشته گام شدگیدستوری هریان با سیوهم میانه دورۀ فاعلی هایبسیدوا ه برعو ، 

 دگذاریک برای کنایی ضا د پیدایش با ممیری هایبسدوا ه ،میانه ایرانی دورۀ در که دانیممی

د ص) اندرفتهمی کار به گذشییته زمان در( A) متلدی فلل فاعل و ضال سییتاک در( P) مولول

 لرار خود نظیر اسییمی گروه با تومیلی یعتوز در فاعلی هایبسییدوا ه دوره، ایم در(د 931

 به وههت با ملایر فارسی زبان در هابسدوا ه ایمد اندبوده میمیری دیگر عبارتی به، اندداشیته

                                                           
1. obligatory indexing 

2. Van Gelderen, E.  
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 به) اندرفته میان از -شییداشییاره بدان پیشییتر که -کنایی ضا د ضذف و بسییتیوا ه نظام تغییر

 برخی در و ی ،(در ستاک گذشته شخص سوم فاعل شیناسۀ نمایاندن برای ش کاربرد اسیتثنای

 اهباری سییازینمایه همان یا مطابله نشییانۀ به مرکای کردی چون نو ایرانی هایزبان از دیگر

 ،نندهککنترل غیاب یا ضوییور از فارز متلدی گذشییتۀ بند هر مرکای، کردی در ؛اندتبدیل شییده

 (د  933د ص) باشدمی بسدوا ه اهباری ضوور نیازمند

 نو ایرانی هایزبان به ،میانه ایرانیهای زبان تحول هریان در شییگرف هایپدیده همله از

 در(د b0211دکد هیگ، ر( کرداشییاره مولو ی مطابلۀ وندهای 1شییدگیِزدایییییرفی به توانمی

 هاینشانهایم  ننوه ضال ،اسد شدهمی نمایه اهباراً تصریوی وندهای طریق از مولول میانه دورۀ

 دانددرنمده مرکای کردی زبان در اختیاری ضا د به میانه ایرانی در اهباری مطابلۀ

 هب توانندمی شدگیدسیتوری هریان درهای میمیری بسیدوا ه که نیدمیمجموعاً چنیم بر

 هایانهنش به میانه ایرانی میمیری هایبسیدوا ه تبدیل مانند) شیوند تبدیل مطابله هاینشیانه

 ضا د همان در توانندمی های وابسییتهشییول از طرفی دیگر، د(مرکای کردی در فاعلی مطابلۀ

 از اینوه ای( ملایر فارسی دورۀو  میانه دورۀ مولو ی هایبسیدوا ه مانند) مانده بالی میمیری

 مطابلۀ وندهایتبدیل  مانند) درنیند اختیاریهای نمایه ضا د به اهباریهای نمیایه ضیا ید

 های وابسیتۀشیولکه ننچه رو،از ایم د(مرکای کردی در اختیاری وندهای به دورۀ میانه مولو ی

 به رسییییدن انددیده خود به مسییییر ضرکد خود از دورۀ میانه به دورۀ ملاییییر در مولو ی

 ضا د عنوان ذیل نن از هیگ که ننچه ،اشدبمی مولول 0سیازی تناوبی/نمایهافترالی سیازینمایه

 (د   125د ص) کندمییاد 9هاذبه

   و سایر : شواهدی از زبان فارسی(9113) شناختی هسپلمثچارچوب رده -3

وهه تمایا  ، امارسدمی نظر بسید نامموم بهیا میان وند و وا هباور مارتیم هسی لمز تمبه 

ای اسد که به موه  نن شول )چون میمایر شیخصی( ملیار یگانه 4نزاد شیولدو و میان ایم

ی ها ذیل عنوان پوششبسدروسد که وندها و وا هیابدد ازایموابسیته به تنهایی اموان ولو  می

های بانوابسته در ز اشوالگیرندد هس لمز ملتلد اسد که رفتار نحوی می اشیوال وابسته لرار

                                                           
1. de-inflectionalization  

2. differential object indexing/alternating indexing  

3. attractor state 

4. free form 
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 تی نامطلوب در ادبیا منجر به پیدایش سیینّی و فرانسییوی اروپایی مشییخصییاً ن مانی، انگلیسیی

 وابسته شد که اهباراً یو شول وابسته را در طبلۀ ممیر یا عنصر مطابله لرار اشوال پژوهشیی

 رفتارهایی ناهمگون با یافد که در ننها یو شول وابسته توان به شواهدی دسدمیاما دهدد می

 بگیریدد نظر را در (19)دهدد مثال می طبلۀ ممایر و عنایر مطابله نشان

 ( ا فد دیدمشد19)

 بد ندارو دیدمشد        

کنند: می بسد متواو  از ممایر نزاد عمل( اعمّ از وند و وا ه19های وابسته در مثال )شول

ونۀ روند )نم کار کنندۀ خود در یو بند بهتوانند همامان با کنترلبخشییی از فلل هسییتند و می

کرد که تللّی یو شول وابسته به یور   توان رهو به شواهدی دیگر می طرفی دیگر، ب(د از

مطابلۀ عددی میان دهد که می درستی نشان( به14مثال )کشدد می چا ش نشانۀ مطابله را هداً به

 اسدد  بسد یور  نگرفتهکننده و وا هکنترل

 ها رو ازش بگذریمد ( ایم بحز14)

ای لههای وابسته نسبد به ممیری یا مطاببا توهه به تا ال رفتاری شول هس لمز شینهادیپ

 1ملادل نمایهکرده و از  ( پیروی1331شده توسط  ازار )کارگرفتهد بهسنّبودن ایم اسید که از 

 نمایگی با توهه به دو پارامتر تلییمشیییناختی وی رابطۀ همدر چارچوب ردهکنیمد  اسیییتویاده

ند و هملهد با درنظرگرفتم نمایه  و مرز میان باسمی هماختیاری بودن گروهشیود: اهباری یا می

 شونددمی ها به سه طبله تلسیمایم دو پارامتر نمایه

سیییاده  در درون یو بندِ نمایهنمایگی ضویییور گروه اسیییمی همهم اگر در برلراری رابطۀ

های دستوری د در زبان فارسی نمایهگیردمی نام 0نظر نمایۀ دستوریمیروری باشید، نمایۀ مورد

های مولو ی بسدهای وابسته اعمّ از وندهای فاعلی، وا هچراکه ضوور شول، شوندنمی ؤیدر

نیسدد نشانۀ سوم شخص مورد در  نمایهمنوط به ضویور گروه اسمی همو فاعلی به هیچ وهه 

های هایی نشنا از نمایهسیی و ن مانی نمونههای مطابلۀ فاعلی در رو( و نشیانهsزبان انگلیسیی )

های ختی هسی لمز همان نشانهشیناردههای دسیتوری در چارچوب نمایهباشیندد دسیتوری می

                                                           
1. index 

2. gramm-index 
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، 1333در سیورسوا ) 9های مطابلۀ نحوی( و نشانه1319) 0مبوچدر بِرِزنم و اِم 1دستوریمطابلۀ 

اختیاری در  نمایۀنمایه و گروه اسییمی همن یو نمایگی میاچنانچه رابطۀ هم باشییندد( می0224

نمایگی در و رابطۀ هم 4بندیننظر یو نمایۀ دروپذیرد، نمایۀ مورد درون یو بند ساده یور 

 کنیدد ( توهه15گوتمان مذکور در )بندی اسدد به خردهنمایگی درونایم یور  هم

 ا فد راستی از ندا چه خبر؟ (15)

گود ویاای نمریواش میچنید ولید پیش بود کیه دییدمش/بد وا یا خیلی ولتیه نی       

 داومده/ ابد ا ان باید اونجا باشه

 خودم ندارو دیدمشد  مم جد نه بابا/ دیروز       

د؛ اس شده بسید برلراربندی میان مولول اسیمی و وا هنمایگی درونهم ،گوتار )ج(در پاره

نو  سیییوم از  بسیییتی مولول اسیییددوا هسیییازی ای از همان دوگاندرضلیلد، ایم مثال نمونه

در درون یو بند  نمایهشییود که ضوییور نمایه و گروه اسییمی هممی زمانی ضادث ،نمایگیهم

ند و در درون همله یا نمایه در هایگاهی خارج از بمی همرو گروه اسسیاده میسّر نیسد، ازایم

اسد و رابطۀ  5ایۀ ممیرید در ایم یور  نمایۀ مذکور یو نمشیودمی یشییم ذکردر گوتمان پ

 امبندی ننمایگی برونگیرد، هممی بند ییییور ا توهه به اینوه در خارج از ضوزۀ نمایگی بهم

بسد خارج و وا ه شهرداربندی میان گروه اسمی نمایگی برون( رابطۀ هم11در مثال ) گیرددمی

مشاهده م رابطه لابلنیا همی( ب19اسدد در مثال ) شده از ضوزۀ بند و ی در درون همله ایجاد

 اسدد  شده ذکر ا ف(19) در گوتمان پیشیمنمایه اسد با ایم تواو  که گروه اسمی هم

ندیده ( دیروز که رفتم شیهرداری مهرداد دنبال کارای ساختمون بود و ی شهرداُر، هنوز 11)

 د  بودش

 ای که واسد فرستادم خوندی؟( ا فد ملا ه19)

 بد خوندمش و ی سخد دانلودش کردمد        

بسد تنها به و وا ه شهردارزمان گروه اسمی ( ضوور هم11شیایان ذکر اسید که در مثال )

بستی مولول باشد سازی وا هتواند یادنور همان ساخد دوگان حاظ سیاختار ییوری همله می

                                                           
1. grammatical agreement markers  

2. Bresnan, J & Mchombo, S.   

3. syntactic agreement markers 

4. cross-index 

5. pro-index 
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نشان د یو مبتدای چپدر ضلیل شهردارکه ا بته چنیم تصیوّری ناییحی  اسیدد گروه اسمی 

بند خارج شده و  ۀاز ضوز -که ذیلاً به نن اشیاره خواهد شد -اسید که به د ایل کابردشیناختی

نید می( چنیم بر11ج( و )15از هملا  ) دهددمی همله را به خود اختصییاص هایگاه نخسیید

تواند نمایانگر ا اماً نمی ،بسیید در زبان فارسیییوا ه گروه اسییمی رایی و ضوییور همامانکه 

 -دوبستی مولول باشد، بلوه متناس  با ضوزۀ عملورد نحوی میان ننسازی وا هسیاخد دوگان

گی نمایبندی یا همنمایگی دروناز نو  همنمایگی ایم رابطۀ هم -دتواند بند یا همله باشکه می

مایا ت ز دو ویژگی ساختاری برایتوان اد یلیناً میباشدمیای( درون همله بندی )مشیخصیاًبرون

ی نشانی/چپاهملهنمایگی درونو هم مولول بستیسازی وا هبندی/دوگاننمایگی درونمیان هم

اسد و دوم والع گروه اسمی رایی در هایگاه نخسد همله   ،گرفدد در مورد دوم مولول بهره

 نمایگییم دو ویژگی در همشیییودد ااینوه ایم گروه اسیییمی با یو ولوۀ نوایی از بند منوو می

گرفته و طبیلتاً  ند لراردر درون ب نداچراکه گروه اسمی  ،شودنمی ج( دیده15بندی )مثال درون

ه بند به هایگا مبتداسییازی( برای راندن نن از ضوزۀمییرورتی کاربردشییناختی )به عنوان مثال 

روسد که نگارندۀ ملتلد اسد که ازایم دشودنمی نخسید همله از طریق ایجاد ولوه اضسیاس

 رو هستیمد نن روبهنشانی سازی مولول و چپزمان دوگاندر زبان فارسی با ضوور هم

ای هنشانی مولول در زبانسازی و چپاز وهود یو ولوۀ نوایی به عنوان ملیار تمیاِ دوگان

ضوور فاعل و مولول در درون اسیدد در زبان فرانسیۀ ملیار، اموان  شیده گرفته دیگر نیا بهره

در خارج از بند و درون همله  ها، به همیم ههد ایم سیییازه(11)مثال  پذیر نیسیییدبند اموان

وند شمی بر روی فلل والع ممیریهای های نظیر ننها به عنوان نمایهبسیدگیرند و وا همیلرار

نمایند بندی میهای درونها چون نمایهبسیییدایم وا های ای کیه در فرانسیییۀ محاورهگونیهبیه

    (د  021)هس لمز، همان: 
 (18) Ma grande-mère, elle=l’=aimait,               
         my grandmother  3SG.F.NOM=3SG.M.ACC=loved 

         mon grand-père 

         my grandfather 

        ‘My grandmother, she loved him, my grandfather.’ 

 (021: 0219)هس لمز، 

 نشانیسییازی و چپدر زبان بلغاری باز هم ضویور یو ولوۀ نوایی بارز اموان تمیا دوگان

شیییده و یو  بندی والعمولول در هیایگاه برون ،ا ف(13نوردد در مثیال )می را فراهم مولول
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گرفته و ب( مولول در هایگاه نخسییید بند لرار13که در ) نننشیییان اسییید، ضالمبتدای چپ

 گذاردد می نمایش سازی مولول را بهای از دوگاننمونه
(19) a. Izborite,                opozicijata           gi=spečeli. 

           elections.ART.PL opposition.ART   3PL.ACC=won.3SG 

           ‘As for the elections, the opposition won it.’    

  )گُوِنچِوا1، 0221: 014(                      
        b. Izborite                  gi=spečeli                  opozicijata. 

            elections.ART.PL 3PL.ACC=won.3SG opposition.ART 

            ‘The opposition won the elections.’ 

                          (    015: 0221)گُوِنچِوا، 

    0نشانی نن اسددسازی مولول و راسددر زبان اس انیایی، ولوۀ نوایی مبنای تمیا دوگان

(20) a. Pedro le dio una manzana, a Juan.9 

           ‘Juan, Pedro gave him an apple.’ 

     b. Pedro le dio una manzana  a Juan 

             ‘Pedro gave an apple to Juan.’ 
                       (91: 0212، 4ریل و رینوه)گاب

 ایجملهبندی و دروننمایگی درونمنقش ساخت اطلاع در ه -4

 بندی و مبتدابودگیبروننمایگی هم-4-1

ی پیوند ،ساخد اطلا  بندی از منظرسازی برونکه نمایه داد خواهیم نشیان در ایم زیربخش

( ساخد 1334شده توسط  مبرکد )بندیِ ارائهپیرو طبلهناگسیستنی با موهوم مبتدابودگی داردد 

شیود: ساخد کانون می کانونی به عنوان بخشیی از سیاخد اطلا  همله به سیه دسیته تلسییم

عناید به ایم نوته که اشییوال اید با محمو ی، سییاخد کانون محدود و سییاخد کانون همله

( با اتریم سیییطو  91: 0221، 1)نریل 5پذیریگذاری دسیییترسوابسیییتیه طبق ملیاس نشیییانه

ها در زبان فارسی بسدکه وا ه گذارند و نیا ایممی نمایش پذیری مصیداق خود را بهدسیترس

شییوند، می به د یل ضوظ خایییید مییمیری خود به انبارۀ مورومییا  مشییارکیم کلام مرهو 

                                                           
1. Guentchéva, Z. 

 نشان مبتنی بر خط  اتیم اسدد نشان و راسدهای چپدر ایم ملا ه استواده از ملادل د0

 ا ف( و )ب( در متم ایلی  حاظ نشده اسدد 02های )تلطیع وا یِ مثال د9
4. Gabriel, Ch. & Rinke, E.  

5. accessibility marking scale  

6. Ariel, M.  
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مبتدای همله استواده شودد ها برای نمایاندن بندی از نمایهسیازی برونرود که در نمایهمیانتظار

 :بگیرید نظر ( را در01مثال )

 ( ا فد ندا دیروز چی کار کرد؟ 01)

 د گسترده محمو ی کانون[شسد لباساشُ]بد        

  دiشستشون شiُلباسا */iشستش شiُلباسا جد *       

گوتاری خبری اسد که ساخد کانونی نن از نو  ( نیازمند پارها ف01گوتار پرسشی در )پاره

دهندد مولول به میباشییید یلنی مولول و فلل همله با هم کانون همله را تشیییویلمحمو ی می

که کشیییدد از ننجاییمی دوش خوانش تویۀ مرکای همله را به نیابد از کل گروه فللی در ایم

نگاهیِ شیینونده را کانون پذیری با ای مصییداق نن در سییازی مولول میاان دسییترساموان نمایه

 تنها برای« را»چراکه مصداق نن به واسطۀ ضوور  ،شودمی طلبد، ایم اموان از مولول سیل می

شیدن نیازمند نن اسد که در کانون نگاهی شنونده  پذیر اسید و برای نمایهمخاط  تشیخیص

ه و از نداشت گوتار )ج( با خوانشِ کانون محمو ی انطباقروسد که پارهباشد؛ از ایم داشیته لرار

تواند گوتار نخسییید در )ج( مینماند که پاره ناگوتهنمایدد منظر کاربردشیییناختی ناییییحی  می

مثال ) مرهع باشدوالع برروی فلل با فاعل همله هم سدِبکه در نن وا هر ب ذیرد دیگ یخوانشی

بسیید و فاعلی که در دایرۀ مورومییا  مشییارکیم نمایگی میان وا هکه رابطۀ همد از ننجایی(00

رساند و نمی بسد به ساخد اطلا  همله نسی اسید، ضویور وا ه شیده دارد برلرارکلام لرار

   نمایددهمچنان یحی  می بردشناختیگوتار مذکور از منظر کارپاره

 دگسترده کانون محمو ی[iشستش لباساشُ]( i)ندا( 00)

باشیید، اموان  داشییته چنانچه مصییداق مولول در دایرۀ مورومییا  مشییارکیم کلام لرار

بسیید یو نمایۀ ممیری شیود؛ در ایم ضا د، وا هبسید مهیا میسیازی نن از طریق وا هنمایه

 تصیییویر را به ضلیلد( ایم 04( و )09های )کندد مثالمی ایواءاسییید و نلش مبتدای همله را 

 کشندد می

 چی کار کرد؟ شi( ا فد ندا با کتاب09)

  کانون محمو ی محدودکرد[دiشپارهبد ]       

 کرد؟شپاره i( ا فد کی کتاب04ُ)

 کردد iشپاره ندابد        
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ول، کانون همله هسیتیم که در نن تنها محمرو روبه (، با کانون محمو ی محدود09در مثال )

( در ضوزۀ ا ف09گوتار پیشیم )دهد و مصیداق مولول به د یل ذکر شدن در پارهمی را تشیویل

(، فاعل کانون 04در مثال ) دشودمی للمدادمبتدای ثانویۀ همله  شده و به عنوان موروما  والع

ه و شد بسد نمایهمحدود همله اسد و مصداق مولول نیا به د یل موروض بودن از طریق وا ه

(، طبق چارچوب هسیی لمز 04( و )09های )مثالشییودد دار مینلش تنها مبتدای همله را عهده

 های ممیریوان نمایهبه عن ،های مذکوربسدبندی هستند و وا هنمایگی برونهایی از همنمونه

 شوندد در ملام مبتدا ظاهر می

 شود،ای والعدادکه چنانچه مصیداق مولول در کانون محدود و هملهخواهیمدر ادامه نشیان

ر نیسییدد به مثال01چون مثال )سییازی نن نمایه ( که به ترتی  سییاخد 01( و )05های )( میسییّ

 کنیدد  دهند، توهّهمی ای را نشانکانون محدود و همله

 ( ا فد ندا دیروز کیُ دید؟05)

 د iدیدش[iفرزادُدید/ * ] کانون موموعی محدود[iفرزادُبد ]       

 ریم؟چرا دیگه شمال نمیشما ( ا فد 01)

 [د iشهفروخت iویلارُ ندا/* ]ایکانون همله[هویلارُ فروخت ندابد ]       

پذیری یصمولول تنها به تشیییخبیه دنبال « را»ب( همراهی 01ب( و )05در هردو هملیۀ )

که مصداق مولول از برهستگی گوتمانی کافی در زمان کند، و ی از ننجاییمی مصداق نن کمو

بسد به کاربرد نایحی  همله متناس  با سیازی نن توسیط وا هگوتگو برخوردار نیسید، نمایه

های خود ومیییو ب(، محمول به همراه م01کنیم که در هملۀ ) دلدانجامدد بیافد مذکور می

میان تنها فاعل همله به نیابد از ننها تویۀ ایلی همله ایم سیازند که ا بته از کانون همله را می

 (د  0222کند ) مبرکد، می را میابانی

بسیید در هایگاه بیرون از نمایه با وا ه( دیدیم که گروه اسییمی هم04( و )09های )در مثال

پردازیم که ررسی ساخد اطلا  در مثا ی میاسدد ضال به ب گرفته بند و در گوتمان پیشییم لرار

بسد و مولول در خارج بند و در درون همله نمایگی میان وا ه( رابطۀ هم11در نن چون مثال )

 افتدد می اتواق

 د  خریدمشون( راستی یادم رفد بهد بگم/ دستوشارُ، 09)
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)یلنی وملید شناختی  ندارد لراردر کانون نگاهی شنونده دستوشا ق (، مصدا09در مثال )

نشییانی نن به هایگاه نخسیید همله نن را از ضوزۀ بند ،  ذا گوینده با چپفلال اسیید(نن نیمه

بگیرد و متلالباً خبری در  خارج کرده تا بدیم وسییله مصیداق نن در کانون نگاهی شنونده لرار

بتدای بلوه م ،ولول همله نیسددیگر م دسیتوشیاکندد در ایم مثال،  مورد نن به شینونده منتلل

یو  بسداسد و وا ه شده نشیانی اسید که به د ایل کابردشیناختی به خارج از بند منتللچپ

 هتوان نتیجکندد از ایم مشاهده چنیم میمی همله را ایواء نمایۀ میمیری اسید که نلش مولول

مولول ضرف امافه نشیانی در زبان فارسیی تنها بر ما و در سیاخد امیافی و گرفد که چپ

های کابردشیییناختی تأثیر انگیاش توانند تحدتلیم نیا میهای مسیییشیییود؛ مولولنمی اعمیال

ل نشانی مولونشیانی شوندد نلش ولوۀ نوایی به عنوان وهه تمایا چپچپ یندافرخوش دسید

لید شیییناختی مصیییداق مولول از ضا د سیییازی نن در ضلیلید رسیییاندن ومیییاز دوگیان

   لال به فلال اسدد فغیرفلال/نیمه

که در ساخد ل زمانیمصداق مولو گیریم کهمی نتیجه ،ده تاکنونشمجموعۀ شیواهد ارائهاز 

سازی اموان نمایه بگیرد، ای لرارکانونی همله اعمّ از سیاخد کانونی محمو ی، محدود و همله

( و نن هنگام که به دایرۀ مورومییا  گوینده و شیینونده 01، 05، 01های نن وهود ندارد )مثال

کند( و در کانون نگاهی شنونده  را اضراز 1پذیریانگارۀ تشخیصباشید )یلنی پیش داشیته تللّق

شده  بسد نمایهز طریق وا هتواند اکند(، میرا اضراز 0انگارۀ نگاهیباشد )یلنی پیش داشیته لرار

 بسد در خارجنمایه با وا هو مبتدای همله للمداد شود که ا بته در ایم یور  گروه اسمی هم

 ( لرار09( یا خارج از بند و در درون همله )مثال 04، 09های )مثال و در گوتمان پیشیییم از بند

     گیردد می

اسد  های دیگر کاویده شدهر در مورد زبانسیازی مولول پیشیتارتباط مبتدابودگی و نمایه 

یونانی،  ؛0215، دیوید، 0221 ،4؛ رومانیایی، هیل و تاسیییموفسیییوی0221، 9، کا و ی)ن بیانیایی

؛ بلغاری، 0215، 1، بلُرو0210، 5وازکِا رُزاس و گارسییییا سیییا یدو؛ اسییی انیایی، 0222کیا و ی، 

  ایم میان(د   از ؛ 0221گُوِنچِوا، 

                                                           
1. identifiability presupposition  

2. consciousness presupposition 

3. Kalluli, D.  

4. Hill, V. & Tasmowski, L.  

5. Vázquez Rozas, V. & García Salido, M 

6. Belloro, V.  
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   بودن مفعولبندی و تأکید بر ارجاعینمایگی درونهم -4-1

بندی در یییورتی سییازی مولول در ضوزۀ دروننمایهداد که هم خواهیم در ایم بخش نشیان

رو  ازم اسد که وهه افتراق پذیرد که مصیداق مولول کانون تلابلی همله باشیدد ازایممی انجام

با نامیم که را کانون اطلاعی همله میرا دریابیمد مصیییدالی  0و کانون تلابلی 1میان کانون اطلاعی

گاارۀ  ندا(، مصداق 04کندد در مثال ) وا ه، گاارۀ باز همله را تومیلهای پرسشلرار گرفتم به

 و ضوور کند، پ  کانون اطلاعی همله اسدمی را کامل کیوا ۀ باز ایجادشیده توسیط پرسش

 مصییداق در انبارۀ مورومییا  گوینده و شیینونده د ا د پذیرییصبه همراه نن به تشییخ« را»

کانون تلابلی نن مصیدالی اسید که در نتیجۀ رلابد با اعوییای مشخص یو مجموعۀ  کنددمی

( و 01های )به مثال 9شوددمی گوتار انتخابرسان یو پارهپذیر به عنوان بخش نگاهیتشیخیص

رو هستیم ب( با کانون تلابلی روبه03و در )ب( با کانون اطلاعی 01کنیدد در هملۀ )( توهه03)

 رسییان همله انتخاببه عنوان بخش نگاهی فرزادد با مصییداق در رلاب مهردادچراکه مصییداق 

 اسدد  شده

   ( ا فد دیش  تو مهمونی با کی رلصیدی؟01)

  رلصیدمد  با مهردادبد        

 فرزاد؟( ا فد دیش  تو مهمونی با کی رلصیدی، مهرداد یا 03)

 باهاش رلصیدمد  4. مهردادُب       

در شرایطی  بندیسیازی مولول در زبان فارسی در ضوزۀ دروننمایهدهیم که میضال نشیان

شیییود کیه مصیییداق مولول در نتیجیۀ رابطیۀ تلابلی که میان اعویییای یو مجموعۀ میمحلّق

را  (91و ) (92شودد مثال ) شیود، به عنوان کانون تلابلی همله انتخابمی پذیر برلرارتشیخیص

   بگیریدددرنظر

 کیُ/کیارُ دیدی؟ های کلاس دیروز از بچه ا فد (92)

 دیدمشد  ندارُبد        

 ( ا فد دیروز خونه بیوار بودی چی کار کردی؟ 91)

                                                           
1. information focus 

2. contrastive focus  

 (د Krifka & Musan( )0210برای نشنایی بیشتر با ملو ۀ کانون و انوا  نن ندکد کریووا و موسان ) د 9

 باشدد استواده از للم برهسته و مورّب به منظور نمایش کانون تلابلی می د 4
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 کردمد  شون/جلدش کتابامُبد        

اکه ضوییور نن یو کانون محدود تلابلی اسیید؛ کانون اسیید چر ندا( مصییداق 91در مثال )

محدود اسد چراکه تنها یو سازۀ نحوی  کند؛می گاارۀ باز همله را تومیل وا ههای پرسیشبه

اسییید، و تلابلی اسییید چراکه در نتیجۀ تلابل با دیگر اعویییای  گرفته در هایگاه کانون لرار

(، مصییداق 91در مثال )اسییدد  شییده به عنوان ارزش یییحی  انتخاب های کلاسبچهمجموعۀ 

ا دهند که ا بته خوانش تلابلی نیمی به همراه فلل همله کانون محمو ی همله را تشییویل کتابامُ

توانسیییته در اولا  بیواریِ دیروز ای که از میان مجموعه کارهایی که مخاط  میگونهدارند به

 رگوتااسیییدد به عبار  دیگر، پاره نورده خود بیه ننهیا ب ردازد تنهیا بیه هلدکردن کتاب روی

ب(، ییو سیییاخید کیانون محمو ی اسییید کیه ا بتیه به ییییور  کانون محدود تلابلی 91)

به  ا ف(92در هملۀ ) وا هدر کنار پرسییش« را»ذکر اسیید که ضوییور شییایان شییودد میپردازش

خود عوییوی از نن  نداد ا د دارد که  های کلاسبچهپذیر بودن اعوییای مجموعۀ تشییخیص

پذیریِ اعوییای نن مجموعه واسییطۀ تشییخیص( بها ف92مجموعه اسیید،  ذا پاسیی  پرسییش )

( 92باشیید که به  حاظ کاربردشییناختی فراخور بافد همله در ) ندارُ دیدمتواند به یییور  می

تواند ایم اسیید که در شییرایطی که ضوییور مولول رایی به تنهایی می ضال پرسییش د اسیید

ازی سملتلد اسد که نمایه دهسازی نن در درون بند چیسد؟ نگارنرسان باشد، علد نمایهاطلا 

ابااری اسییید گوتمیانی در اختیار گوینده که از طریق نن بر ارهاعی بودن  بنیدی مولولدرون

 پذیر اسیید، تأکید  تشییخیصبرای مخاط« را»هایی مولو ی که به واسییطۀ همراهی با ویژگی

های مولول بسیییتی و تأکید بر ویژگیسیییازی وا هبندی/دوگانسیییازی درونرابطۀ نمایه ورزدد

ق امبتدای گوتمان اسیید و مصد ،نداکردد ( نیا مشیاهده15گوتمان )توان در خردهارهاعی را می

ب( تنها به یور  15گوتارِ )که در نخستیم پاره ایگونهنن در کانون نگاهی شنونده لراردارد به

بندی سیییازی دروننمایه بنابرایم،شیییودد نمایۀ میییمیری در ملام مولول بر روی فلل ظاهر می

 ابد ا ان باید اونجا ابطال گاارۀ ج( تنها تأکید مویییاعوی اسییید که گوینده برای 15مولول در )

 گذارددبرروی نن می باشه
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 1های دیگر چون نمهاریوبندی در زبانسیییازی درونپذیری مولول در نمایهتیأکید ویژگی

 4رشاک،-های اس انیایی )گوتیرزاز گویش ( و برخی0222، 9ای )شیو، ملدونیه(0214، 0)کِرامِر

 اسددشده( نیا گاارش0222

سیییازی گرفد که در نمایه توان نتیجهچنیم می 4از مجموعیۀ شیییواهید و مبیاضز بخش 

بسید یو نمایۀ ممیری اسد که در ساخد موموعی همله در ملام مولول و بندی، وا هبرون

سیازی برون بندی، اموان ضوور دد در نمایهشیودر سیاخد اطلا  همله در ملام مبتدا ظاهر می

 سییازی مولو ی که خود کانون و یا بخشییی از کانون همله را تشییویلبسیید برای نمایهوا ه

برای بسیید بندی اسیید که اموان ضوییور وا هسییازی درونا نیسییدد تنها در نمایهدهد، مهیّمی

ر مینمایه همله خوانشییی تلابلی  لولشییود که در ایم یییور  موسییازی مولول کانونی میسییّ

   شوددمولول همراه می مصداقِ که با تأکید بر ارهاعی بودنِ پذیردمی

های نشانی مولول )مثال( و چپ91، 92، 15های بستی )مثالسازی وا هدر خصیوص دوگان

دو که به یور  گروه اسمی رغم تشیابه یوری میان ننتوان چنیم گود که علی( می19و  11

های دستوری ننها را شیوند، دو سیاخد متواو  هستند که ویژگیبسید ظاهر میو وا ه« را+ »

 کرد: خلایه 1توان در هدول می
 

 نشانی مفعولبستی و چپسازی واژههای دستوری دوگان. تفاوت1جدول 

 نشانیمفعول در چپ سازیمفعول در دوگان دستور 

 گسسته یو واضد نوایی پارچهیو واضد نوایی یو ویژگی نوایی

 بندیسازۀ نحوی برونیو  بندییو سازۀ نحویِ درون ویژگی نحوی

 مبتدا کانون تلابلی و مؤکد ویژگی کاربردشناختی

 آن بستیسازی واژهنشانی مفعول سرمنشاء دوگانچپساخت  -5

های مییمیری برای کدگذاری بسیید( در دورۀ ایرانی میانه، وا ه0221: 125به نلل از هیگ )

اندد نوتۀ رفتهمی کار ( در زمان ضال بهP( در زمان گذشیییته و مولول )Aمتلدی ) فیاعیل فلل

ندی بهای برونهای مولو ی یا همان نمایهبسدبحز ضامر ایم اسد که وا هها   و مرتبط با 

                                                           
1. Amharic (زبان رسمی اتیوپی) 

2. Kramer, R.  

3. Schick, I. 

4. Gutiérrez-Rexach, J.  
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 زمان ننهااند، یلنی اموان ضوور همنمایۀ خود لرار داشیتهدر توزیع تومیلی با گروه اسیمی هم

ر نبوده در یو بند توان پ  می(د 0215: 933، به نلل از یوگل، 0211a: 935اسیید )هیگ، میسییّ

نمایه با نن از تحو ا  بسیید مولو ی و گروه اسییمی همزمان وا هداشیید که ضوییور هم انتظار

نظر دورۀ فارسی کلاسیو باشد که ا بته چنیم فرمی با تحو ا  ایم زبان از دورۀ میانه تاکنون به

های مولو ی برای برلراری بسدید چراکه برای تحلّق ایم امر  ازم اسید که وا هنماییحی  می

شد، اشاره به ایم نوته 0-0بندی، بر روی فلل والع شوند که ا بته در زیر بخش نمایگی برونهم

و  )از ن هایگاه واکرناگلدر  زمانبسیییتی همبا تغییر نظام وا ه های مولو یبسیییدکه وا ههایی

د از (99و  90های )مثال اندرفتهمی کار کلاسیییو بهمجاور  فلل در فارسییی  ( و دردومدختر 

های اُبلیو و ما و بر نمایاندن نلش علاوه «را»ایل دورۀ کلاسیییو اسیید که او در طرفی دیگر،

هاپر و ) (94)مثال  اسد رفتهمی کار های ملرفه بهمولول (اختیاریِ)گذاری برای نشیانه 1بیرونی

 (د  0221، 9؛ کِی0221: 999، 0؛ پال0229: 119تراگا ، 

 (1911: 149( بر نخورش استوار ببنددد                                          )مویدی، 90)

 (  1911: 141)مویدی،   شاند   ( پ  ملو ایشان را فرمود تا به سرای اندر بازداشد99)

 (  0221: 094)کِی،                                     ( وگرنه مم بیایم و رِی بستانمد     94)

 نمایه با ننبسد مولو ی و گروه اسمی هماموان ولو  وا هکه  اسد میا یایل پرسش ضال

ه باسیید: همله یا بند؟ به باور نگارنده،  گرفته ای یییور در دورۀ کلاسیییو ابتدا در چه ضوزه

از طریق ساخد  ابتدا کرد که اموان ضوور ایم دوچنیم فرض توانمی (1391گیون ) پیروی از

بسد به عنوان نمایگی میان وا هاسید، یلنی سیاختی که در نن رابطۀ هم مهیا شیده نشیانچپ

شییودد طبیلتاً ضائل مرزِ نمایه با نن در ضوزۀ همله برلرار میبندی و گروه اسییمی همنمایۀ برون

ی اسیید که خوانشییی مبتدایی برای گروه اسییمی خارج از بند میان بند و همله همان ولوۀ نوای

یری برای کدگذاری مولول بر های ممبسیداسیتواده از وا ه کرد که نوردد باید توههمی فراهم

تواده شد، اسکه پیشتر اشارهگونهداردد همان از منظر تاریخی تلدم« را»وسییلۀ گذاری نن بهنشیانه

ز که استواده ا ننگردد ضالمی کدگذاری مولول به دورۀ میانه باز های ممیری برایبسداز وا ه

 انتودر اثبا  ایم ادعا می داسد شده برای کدگذاری مولول از اوایل دورۀ کلاسییو شرو « را»

                                                           
1. external possessor 

2. Paul, L. 

3. Key, G.  
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ر د ( برای نمایاندن مولول مستلیم ō امیافۀ )پیشتنها از کرد که  اشیاره (1399: 199برونر )به 

برای نمایاندن مولول مسییتلیم را از « را»( اسییتواده از 0229بردد همچنیم پال )می نامدورۀ میانه 

تی  بر عهدۀ ( نمایاندن مولول به تر91( و )95)هیای در مثیالدانیدد مییانیه میاتحو یا  پسییی

   اسدد شده نوانویسی rباشد که به یور  می« را»امافۀ پ بسد ممیری و وا ه
(35) čīd=mān            pāyēd 

        always=1PL:P  protect.PRS.3SG 

        ‘(It) always protects us.’           
 ( )دورۀ میانه(0221: 115)هیگ،                        ̒همیشه از ما محافظد خواهد کردد̕   

(36) Mlk'y kw klyptyr’ by qwm'rd                  )اوایل دورۀ فارسی کلاسیو( 
        'a king who appointed a deputy'  

(0229: 110)پال،                                         ̒ملام منصوب کردشاهی که یو لائم̕  

مللّق و  های ممیری از طریق ساخد مبتدایبسد هواشید که  اشیاره 0-0-0 در زیربخش

اسییید، در زبان کردی سیییورانی به  که در خارج از بند والع شیییده مطابله با مبتدایی ینیدافر

بسیید دادیم که چگونه وا ه (د نیا نشییان0223اند )یوگل، های اهباری فاعلی تبدیل شییدهنمایه

از رهگذر همیم سییاخد مبتدای مللق به نمایۀ اختیاری در سییتاک گذشییته افلال سییوم « ش»

کرد که در دورۀ فارسی  توان لیاساً چنیم فرضمی(د 3-1های اسید )مثال گشیته بدلشیخص 

ولوۀ  وسییییلۀ یوکه به مللّلی راییِ مطابله از طریق مبتداهای یندافرکلاسییییو، در نتیجۀ ایجاد 

بسیید به عنوان شییرایط ضوییور وا ه -1اندگرفته ند هدا شییده و در ابتدای همله لرارنوایی از ب

اسد؛ ایم رخداد  مهیّا شیده نمایه با نن در خارج از مرز بندبندی و گروه اسیمی همنمایۀ برون

 شودهمراه می مصداق مولولاسد که با خوانش مبتدابودگی  نشانهمان سیاخد چپ شیانگرن

ایم سییاخد زبانان مییمم ضوظ ای امروز، فارسیییدر فارسییی محاوره د(19و  11های )مثال

در  با ضذف ولوۀ نوایی -(10و 11های که ریشیه در فارسیی کلاسیو دارد )مثال - نشیانچپ

 را به درون بند فراهم« را»شییده با گذاریمرز میان همله و بند، اموان نووذ گروه اسییمی نشییانه

 -که اینو مومو  مستلیم و مولول همله اسد -گروه اسمیمیان نن  که به موه  نن  کنندمی

 أکیدیِ تظر کاربردشناختی به خوانش شود که از منبندی برلرار مینمایگی درونهم بسیدو وا ه

توان در ضلیلد همیم سیییاخد مبتدای مللق را می(د 4-0کد انجیامد )ندمصیییداق مولول می

                                                           
امافه برای (د پ  استواده از ایم پ 1914نمایاندن مبتدای همله اسد )ندکد دبیرملدم، « را»های شو یوی از نلشبی1. 

 نمایاندن مبتداهای مللق در دورۀ فارسی کلاسیو دور از انتظار نیسدد  
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نوان نشانۀ مبتدا و س س به عنوان نشانۀ مفعو ی را ابتدا به ع« را»سرنوشت رهگذری دانست که 

 توان شاهدی بر ایم ادعا دانست:لول ذیل را میزند، چنانچه نللمی رلم

سی نو لدیم،   ستلیم را از  کامالً نلش خود به عن« را»در فار شانۀ مفعول غیرم ست  وان ن داد  د

ددد تصوّر ما  شدمبتداهای غیرمفعو ی تبدیلهای مستلیم معرفه و برخی و به نشانۀ اهباری مفعول

شاء       سرمن ست که  ضوع   «را»چنیم ا ستددد مو ور و های بهرههای مفعو ی، نلش مبتدانمایی آن ا

ستند، و ما ک   نویۀ بیپذیرنده، مبتداهای ثا شان ه سیار مبتداگونه می ن شندددد   های بیرونی نیز ب با

اسووتد به د یل  رفته کار ایوووالً در ایم دو نلش به« را»ها، لبل از حضووور آن در کنار مفعول

ر دبه های ایفای یک نلش دسوووتوری   « را»ها با مبتدابودگی، محتمالً    ارتباط تنگاتنگ ایم نلش   

 های مبتداگونه ظاهر شوودهدر کنار مفعول« را»اسووتد متعالباً  بازتحلیل شووده ملاف یک مبتدانما

      (د0211: 029، 1)نیکّالئوا و دا ریم ُل استد نمایی افترالی انجامیدهاست که به مفعول

ست که گروه درخور  سمی منفک توهه ا ساخت چپ  ا ستوری    شده از بند در  شان از منظر د ن

که  بندی است بست ضمیری یا همان نمایۀ برون  حلیلت ایم واژه دیگر مفعول همله نیستد در 

ستور    گیردد در برخی از نظریهمی عهده در درون بند نلش مفعول را بر ستوری از همله د های د

هاع )ون  عدۀ     1319بو، مچنلشوووی )برزنم و اِف-، دسوووتور واژی(0225و یم، نلش و ار لا  ،)

شی  انداز یا فاعل تهیضمیر  سکی،   در نحو زای ستیم  مواهه محدودیّتی با (1311)چام  بر که ه

رو د از ایمیابدمی را بند درون در حضوووور امکان باریک تنها نحوی موضووووع یک آن اسووواس

سب مفعو    ستفاده از برچ شان ل چپا سطور ایم ملا ه  ن سهو ت در امر انتلال    ،در  تنها به د یل 

یور   ست  گرفته مطا ب  ستوری که از منظر آنحال ؛ا سمی چپ  ،تعییم روابط د ش گروه ا ان ن

  از طرفپذیردد بست نلش مفعول را می است که به نیابت از آن، واژه  0تنها یک مبتدای دربارگی

  یافته که در آن گروه اسوومی رایی به درون بند راه -بسووتیسووازی واژهدیگر در سوواخت دوگان

ست  شانه   -ا سمی ن ست تنها به  د و واژهپذیرفعول را مینلش م «را»شده با  گذاریهمان گروه ا ب

ی فعل ظاهر    ق مفعول بر روبندی برای تأکید بر ارهاعی بودن مصووودا     عنوان یک نمایۀ درون   

 شوددمی

                                                           
1. Nikolaeva, I. & Dalrymple, M.  

2. aboutness topic 
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 بستی در شولگان سازی وا هنشان به ساخد دویل ساخد مولول چپمراضل فرمیی تبد

 های تاریخی مستند از دورۀدهباشییم که تأیید ایم فرمیه نیازمند دا داشیته اسیدد توهه نمده 1

 طلبددکلاسیو اسد که پژوهش هامع دیگری را می

 گیری نتیجه -6

بستی از همله مسائلی اسد سازی وا هنشیانی مولول مسیتلیم و دوگانزمان چپوهود هم

 که در ادبیا  پژوهشی بهاسدد ننچه شده گرفته های نحوی زبان فارسیی نادیدهکه در پژوهش

بسد به عنوان بسیتی مولول اسد که در نن از وا هسیازی وا هخورد تأکید بر دوگانمی شیمچ

که در  -بستیشودد به ها در افلال مرک  پیمی برده یو عنصیر میمیری یا نشیانۀ مطابله نام

در دیگر  -اسییدشییدهشییدگی به نشییانۀ مطابله بدلیند دسییتوریابسیید در سیییر فرننها وا ه

یو عنصیر ممیری اسد که ا بته ضوور نن متناس  با ضوزۀ عملوردش  رخدادهای خود تنها

گ داردد ملا ۀ هی همراه که بند یا همله اسیید، دو خوانش تأکیدی و مبتدابودگی برای مولول به

(a0211میییمیری بودن وا ه )را که در توزیع تومیلی با مولول اسیییمی در دورۀ میانه  بسییید

اموان  توان برنشان میهای دسیتوری ساخد چپگرفتم ویژگینظرکندد با درمی دارد، تأییدلرار

نشان با گذاشیدد در ایم سیاخد، مولول چپ نشیان در زبان فارسیی ییحّهولو  مولول چپ

گرفتم در ابتدای همله از ضوزۀ بند توسییط یو ولوۀ نوایی هدا شییده و خوانشییی مبتدایی لرار

های که داده -به عنوان نشیییانۀ مبتدا« را»لش شیییو ننوردد بیمی برای مصیییداق مولول فراهم

شیییودد در ضلیلد،  تواند در تأیید ایم ادعا مؤثر والعمی -زمانی مؤید نن اسیییددرزمانی و هم

ن به نشاضذف همان ولوۀ نوایی در گوتار فارسیی زبانان اسد که به رخنۀ تدریجی مولول چپ

ستلیم به عنوان نشیانۀ مولول م« را»ازتحلیل درون بند و متلالباً تبدیل نن به مولول مسیتلیم و ب

نشان را توان سیاخد مولول چپروسید که نگارنده ملتلد اسید که میشیودد از ایممی منجر

گرفدد گذرگاه موردنظر برای ایم تغییر را  نظر بستی نن درسازی وا هسیرمنشاء ساخد دوگان

اند اشتهد ایسیتی در دورۀ پسامیانه وهودهای مللّلی دانسید که به فرض نگارنده بتوان مبتدامی

ستوار هایی از ایم دوره اهشی اسد که بر استخراج دادهکه ا بته تصیدیق ایم فرمیه نیازمند پژو

 شودد   
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 فارسی میانه

 

 

   فارسی کلاسیو
 

 
 

 

   فارسی معاصر

 

 
 
 

 
 

 فارسی معاصر

 

 

 

 1بستی مفعول در فارسی معاصرسازی واژهگیری دوگان. فرضیۀ تئوریک شکل1شکل 

                                                           
زمان یو گروه اسد که اموان ضوور هم( دریافته00/23/39ه با  ودویگ پال داشته )ای کرنده طیّ مواتبۀ شخصینگا د1

نمایه با نن در درون یو همله از طریق مبتداهای مللّق در دورۀ میانه و ضتّی دورۀ فارسی نو لدیم بسد هماسمی رایی و وا ه

هایی از ایم لبیل را به همراه نداشته (، نمونه1319( و  ازار )0219های دو اثر پال )نامحتمل اسدد هستجوی ایشان در داده

بندی میان نمایۀ ممیری و گروه اسمی در یو همله در دورۀ فارسی نمایگی بروناسدد  ذا فرض نگارنده بر پیدایش هم

 طلبدد   یابد که ا بته پژوهشی هامع را میکلاسیو اضتمال بیشتری می

ضور هم
ح

پ
زمان چ

 
ی و دوگان 

نشان
ی مفعول

ساز
 

بندی میان نمایۀ ضمیری و گروه اسمی در وننمایگی برهم

 خارج از حوزۀ جمله 

نمایۀ ضمیری و گروه اسمی در نمایگی برون بندی میان هم

 خارج از حوزۀ بند و درون جمله از طریق ساخت مبتدای معلّق

اسمی معلّق   ی مبتدانما در کنار گروه«را»حضور   

نشان و نمایۀ بازتحلیل گروه اسمی معلّق به عنوان مبتدای چپ

 ضمیری به عنوان ضمیر بازیافتی 

حذف وقفۀ آوایی در مرز میان بند و جمله در اثر کاربرد زیاد و 

بندی  نشان به حوزۀ دروننفوذ مبتدای چپ  

مفعولی و تبدیل مبتدای « را»ی مبتدانما به «را»بازتحلیل 

نشان به مفعول مستقیم چپ  

«: رایی»بندی و مفعول نمایگی میان نمایۀ درونبرقراری هم

بستی سازی واژهپیدایش دوگان  
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