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 137-188صص: 

 چکیده:

گیری واحدهای دستوری از منابع واژگانی  شدگی فرایندی است که منجر به شکل دستوری 

شکوند  یکافت     مکی تکر   موجب آن واحدهای دستوری در یک  زبکان، دسکتوری    شود یا به می

شکناختی متدکددی    هکای زبکان   شده در زبان فارسی پیشتر موضوع پژوهش مصادیق دستوری

گیکرد پاسکب بکه ایک  پرسکش       بوده است، اما آنچه که در ای  پژوهش مورد بررسی قرار می

بکه ننکوان یک  چکارچو       1های دستور نقش و ارجکاع  توان از قابلیت است که چگونه می

شکدگی اسکتفاده ککردژ پکژوهش      نمایش درجات متفاوت دسکتوری  گرا برایدستوری نقش

حاضر، نظری است و نگارنده برای پاسب به پرسکش مکوکور، چهکار فدکل مدکی  در زبکان       

گزیند تا با بررسی رفتارهکای  را برمی« توانست »و « داشت »، «خواست »، «باید»فارسی شامل 

آنهکا بکرای نمکایش نمکود،      2یشکدگ نحویشان که بازتا  درجات متفاوتی از مدکی   -واژی

های نحویِ دستور نقش و ارجکاع را در بازنمکایی رکوریِ    باشد، قابلیتوجهیت و زمان می

شده در ای  پکژوهش دسکتور    شدگی به تصویر کشد  طبیدتاً چارچو  نظری اتخاذدستوری

نقش و ارجاع است و هدف، آزمودن سازوکارهای نحوی در ای  انگارۀ دستوری از جملکه  

 -، و روابک  پیونکد  5و فرافکنکی نملگکر   4ای مشتمل بر فرافکنکی سکازه   3ای بند ساخت الیه

 باشد    شدگی می برای نمایش روری دستوری 6شبکه

                                                           
1. Role and Reference Grammar  
2. auxiliation 
3. layered structure of the clause  
4. constituent projection 
5. operator projection 
6. Juncture-nexus relations 
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 شدگی، دستور نقش و ارجاع، فدل مدی ، فارسی     کلمات کلیدی: دستوری

 . مقدمه1

وان بکه  شدگی بسکیار و مجکال در ایک  جسکتار بکک انکدت ککه بتک         سخ  در با  دستوری

شککدگی، پژوهشکگران از مفککاهیم و رویکردهککای   فرسککایی پرداخککت  در تدریکو دسککتوری  قلکم 

دسکت از آن محکال    ای ککه اراۀکۀ یک  تدریکو منسکجم و یک        گونه اند به گوناگونی بهره جسته

رو  نماید؛ با ای  وجود، در بررسی پیشکینۀ پژوهشکِی ایک  حکوزه، نمکدتًا بکا تدریفکی روبکه         می

شدگی بخشی از مطالدۀ تغییکرات   ان آن را پایۀ ای  پژوهش قرار داد: دستوریتو شویم که می می

هکای دسکتوری یکا بکروز      زبان است که به چگونگی تغییر واحدهای واژگانی برای ایفای نقکش 

 & Hopperپکردازد )  )های( دستوری جدید توس  واحدهای دستوری در ی  زبکان مکی   نقش

Traugott, 2003: 2تبع برخورداری از هویّکت مدنکایی     حدهای واژگانی به(  در ای  پدیده، وا

بکاختگی   تکثییر فراینکدهایی چکون رنک      مستقل و استقالل نحوی منتج از آن، به تدریج و تحت

ای که در طکول تحکوالت یک  زبکان،      گونه شود بهاز میزان استقالل نحویشان کاسته می 1مدنایی

شکده در   هکای دسکتوری   دهد  از نمونکه  میی  واحد واژگانی به ی  وند دستوری تغییر ماهیت 

 و افدال مدی  نام برد  « می»، پیشوندِ نمودنمای «را»بستی  اضافۀ واژه توان از پک زبان فارسی می

آید، هدف ارکلی در ایک  مقالکه بررسکی ِچگکونگی       می همچنان که از ننوان ای  پژوهش بر

ی نیست چراکه ای  موضکوع پیشکتر   شدگی در ارتباط با افدال مدی  فارس رخداد فرایند دستوری

 2هایی از آن در بخکش   در مطالدات دیگری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که به نمونه

کارهکای نحکویِ    ای  مقاله خواهیم پرداخت  هدف ارلی در ایک  پکژوهش، محک  زدن سکازو    

 ,Van Valin & LaPolla, 1997; Van Valinتدریکو شکده در دسکتور نقکش و ارجکاع )     

شکدگی اسکت  در    گرا در نمکایشِ رکوریِ دسکتوری   ( به ننوان ی  انگارۀ دستوری نقش2005

هکای   (، در بخکش Narrog & Heine, 2011) شکدگی اکسکفورد   نامکۀ دسکتوری   دسکت کتکا   

های مختلو دستوری چکون   شدگی در نظریه ای به چگونگی برخورد با فرایند دستوری جداگانه

ای را در  ور شناختی پرداخته شده است، اما هکیج مقالکه  مند و دست دستور زایشی، دستور ساخت

گکرا چکون دسکتور نقکش و     هکای نقکش   توان یافت که به چگونگی رویارویی انگاره ای  ایر نمی

                                                           
1. semantic bleaching 
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شدگی بکر پایکۀ   شدگی پرداخته باشد گرچه مطالداتی در با  دستوریارجاع  با پدیدۀ دستوری

 (  Kailuweit et al. 2008دستور نقش و ارجاع انجام گرفته است )ر ت  

دارد که دستور نقش و ارجاع را بکه ننکوان چکارچو  نظکری      آنچه که نگارنده را بر آن می

منظککور نمککایش رککوری  خککویش و نیککز چککارچوبی بککرای محکک ِ سککازوکارهای نحککوی آن بککه

باشد   ای بند در حوزۀ نحوِ ای  چارچو  نظری می شدگی برگزیند، وجود ساخت الیه دستوری

موکول و در اینجا تنها به ذکر ایک  نکتکه بسکنده     3ای بند را نجالتاً به بخش  ت الیهمدرفی ساخ

ای  ای بند در دستور نقش و ارجاع شامل فرافکنکی سکازه   کنیم که نمایش روری ساخت الیه می

شود  ای  دو خود از جمله ابزارهکایی نحکوی موجکود در انگکارۀ دسکتور       و فرافکنی نملگر می

شکدگی   توانند در نمکایش رکوری دسکتوری    شند که به باور ای  نگارنده مینقش و ارجاع می با

مؤیر واقع شوند  نالوه بر ای  ابزارهای نحوی، دستور نقکش و ارجکاع مجهکز بکه یک  نظریکۀ       

هکای زبکانی را ککه از     تواند میزان وابستگی نحوی میکان سکازه   وضوح می است که به 1اتّصال بند

منظکور نمکایش ایک      کایت دارد، نمایان سازد  نگارنده بکه شدگی آنها ح درجۀ متفاوت دستوری

« توانسکت  »و « داشت »، «خواست »، «باید»ها در دستور نقش و ارجاع، چهار فدل مدی ِ  توانمندی

، جایگاه ای  ننارر و میزان مشکارکت آنهکا    کارگیری ابزارهای نحوی فوق گزیند تا با به را برمی

شکدگی آنهکا   هکای متفکاوت مدکی     ارسی را که بازتکا  درجکه  ای بند ف در بازنمایی ساخت الیه

 باشد، تدیی  کند     می

 شدگی در فارسی: نگاهی به پیشینۀ پژوهش  . معین2

انکد و از  شناسکان بکوده   افدال مدی  فارسی همواره مورد توجه دستورنویسان سکنتی و زبکان  

انکد   طالدکه قکرار گرفتکه   شناختی گوناگون مورد مهای زبانزوایای مختلو و در چاچو  نظریه

طلبکد،  توجهی از مقالکه را مکی  طبیدتاً امکان پرداخت  به تمامی ای  آیار که اختصاص حجم قابل

گزینکد ککه مشخصکاً رونکد     میمیسّر نیست، لوا نگارنده اجباراً از ای  پیشینه نمدتاٌ مطالبی را بر

اند، همان فراینکدی ککه   داده شدگی افدال مدی  در زبان فارسی را دستور کار خود قراردستوری

-( ذیل ننوان مدکی  Kuteva, 2001(  از آن به پیروی از کوتوا )1396که  )داوری و نغزگوی

( تنها ایر جامدی اسکت ککه بکه بررسکی رونکد      Ibidکه  )داوری و نغزگوی .برندشدگی نام می

 ,Heineرچو  هاینه )کارگیری چاپردازد  آنها با بهشدگیِ افدال مدی  در زبان فارسی میمدی 

                                                           
1. clause linkage 
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شکدگی در ایک    های رویدادی دارند ککه منشکام مدکی    وارهبرداری از طرح( سدی در پرده1993

 اند   افدال واقع شده

 «بایستن: باید» 2-1

مدارکر   یفارسک  ۀباستان تا دور یفارس ۀاز دور «دیبا» یخیتحول تار ریبه س (1394) یداور

 یبکه مدنک   -ayحرکتکی   یِباسکتان فدکل واژگکان    ۀر دورد یوجهمدی ِ فدل   یا ۀشی  رپردازد یم

ککه   ییجکا  شکود  یم تیرؤ انهیم ۀفدل در دور  یدر ا تیوجه یها نشانه  یاست  نخست «رفت »

-به «ندازه بودنا ،الزم بودن، مناسب بودن» ۀشد یو ذهن یانتزان یمدان انیب یبرا  abāyēd فدل

از  یحرکتک  که متمم فدکل  یا گونهبه شود یدر ساختار متمم م رییمنجر به تغ  ای  امر رود یکار م

 ،انکه یم ۀدر دور گکر، یبه نبکارت د  ابد؛ی یم رییتغ یکنش یبه هستارها یو مکان یئیش یهستارها

مشکاهده    یک   اشکود  یظکاهر مک   abāyēd کنش است در نقش متمم فدل یمدن یمصدر که حاو

آنککه کنشکگر   یبک  ردیک گ یماجبار، تنها کنش را دربر تیوجه ای  دوره،از آن است که در  یحاک

 تیک وجه یداور ۀدر مقالک  تیک نکوع از وجه   یک اجبار قرار دهکد؛ ا  یروین ریتثیرا تحت یخار

ر زبکان  مکؤخّ  یهکا  را در دوره محور کنشگر تیوجه شیدایکه مقدمات پ ردیگ یام من محور کنش

 abāyēd فدل ی،شدگ  یمد ریتثیو تحت انهیم ۀدر دور ی،  به انتقاد داورآورد یفراهم م یفارس

دار فدل بکه مکتمم زمکان     یا ینخست، متمم مصدر ریاست  در مس مودهیمتفاوت را پ ریدو مس

-بکه  شکده اسکت  فدکل    یناقص در ا یررف غگانیتحول خود منجر به ر  ی  ایافته است رییتغ

بکه ننکوان    ،1شکود  یسوم شخص ظکاهر مک   تفدل تنها به رور  یامروز ا یکه در فارس یا گونه

ق ککنش مدطکوف بکه    تحقّک  یدنک یمحور است،  کنشگر تیوجه  یّکه مب -برم دیاب ۀمثال در جمل

که بکه   ردیگ یمرا دربر یراتییدوم تغ ری  اما مسشود یاست و بر کنشگر جمله انمال م ندهیزمان آ

  یک ا دهکد؛  یخود را به مصدر مکرخم مک   یجا ییآوا شیسا ریتثیحتموجب آن، مصدر کامل ت

چکون   یمدارر را در جمالت یآن در فارس یها محور است که نمونه کنش تیرخداد همان وجه

   هده کرد مشا توان یم رفت دیبا

 

                                                           
در « شکاید »چکون  « بایکد »دهد که در آنها  ( شواهدی از نظم و نثر فارسی کالسی   به دست می1387بختیاری )محمودی  1

هایی باشند که  احتماالً رورت« ، باییم، باییدبایم»های  کند که رورت شود  وی اظهار می ریغگان شمار و شخص ررف می

 اند  شکل یافته« شاید»شدۀ های ررفدر نتیجۀ قیاس با  رورت
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  «خواستن» 2-2

« خواست »برای ، فدل در زبان فارسی ی  فدل واژگانی متددی است، نالوه« خواست »فدل 

ظکاهر   1اراده و نیز رکرف آینکده ترکیبکی   تواند در مقام ی  فدل مدی  برای نمایش وجهیت می

-( به چگونگی تکوی  ای  فدکل در نقکش فدکل مدکی  مکی     1395که  )داوری و نغزگوی شود 

در مقام یک  فدکل وجهکی در دورۀ میانکه رؤیکت      « خواست »پردازند  نخستی  کاربردهای فدل 

و « طلکب »مدنی  در فارسی باستان به xuaz*که از ریشۀ « خواست »شود  در ای  دوره، فدل  می

گیرد، حامل مدنی واژگانی بوده است  از دیگکر مدکانی پربسکامد ایک  فدکل در       نشثت می« میل»

شک  در رونکد تککوی  ایک  فدکل در مقکام فدکل         است که بی« حضور فراخواندن به»دورۀ میانه 

را « امکر »و « تقاضکا »تصکویری از مفهکوم دسکتوری    ”وجهی تثییرگوار بوده اسکت  ایک  مدنکی،    

بکه دلیکل   « خواسکت  »(  نویسکندگان بکر ایک  باورنکد ککه فدکل       68)ص  “ گکوارد  ایش مکی نم به

و سکسک در   کار گرفته شکده   برخورداری از مدنی امر ابتدا برای نمایش وجهیت کنشگرمحور به

که بیان تمایل گوینده در تحقکق   -محور شدگی خود برای نمایش وجهیت گوینده مسیر دستوری

پیامکدهای  « خواسکت  »نمکایی در فدکل    است  وجهیت  نقش پرداخته به ایفای -ی  رویداد است

ای که کاربرد ای  فدل چکه در  گونههمراه داشته است به ای برای ای  فدل در دورۀ میانه به نحوی

محکور )در   محور )در مدنی امر یا تقاضا( و چه در نقش وجهیکت گوینکده   نقش وجهیت کنشگر

تکدریج   های بندی از طرف ای  فدل شده است که به متمم مدنی اراده و تمایل( منجر به پویرش

هکای مصکدری    نمایی آن در اوایل دورۀ فارسی کالسی ، ای  فدل متمم با افزایش نقش وجهیت

رو  بکه  های خود افزوده است  بنابرای ، در ای  دوره بکا دو سکاخت مشکخص رو    به گزینه را نیز 

پکویرد ککه ایک  سکاخت     دار مکی  م بندی زمکان ، متم«خواست »  ساختی که در آن فدل 1هستیم: 

کار گرفته شده و تا دورۀ فارسی مدارر ادامه یافته اسکت،   مشخصاً برای نمایش وجهیت اراده به

، متمم مصدری )چه مصدر کامکل و چکه مکرخم( پویرفتکه     «خواست »  ساختی که در آن فدل 2

رو بکوده  مان آینده با ایهام روبکه زمان مدنی اراده و بازنمایی زاست که ای  ساخت در انتقال هم

تبکع آن،  و بکه  2شکدگی  تکثییر فراینکد خکاص   شدگی و تحت است، گرچه در ادامۀ مسیر دستوری

کار گرفته شده سایش آوایی )حوف نشانۀ مصدری( برای نمایش زمان آینده در دورۀ مدارر به

                                                           
1. periphrastic future  
2. specialization 
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دات دیگری نیز بکوده  است  از منظر تاریخی پیدایش آیندۀ ترکیبی در زبان فارسی موضوع مطال

  ( Lenepveu-Hotz, 2010؛ Jahani, 2008؛ 1383است )سبزواری، 

در  اوایکل  « خواه + شناسۀ تصریو + مصکدر کاملممصکدر مکرخم   »گفتنی است که ترکیب 

دورۀ فارسی کالسی  قابلیت ایفای نقش هم در مقام ی  فدل وجهی )برای افکادۀ مدنکی اراده(   

گونه ککه جهکانی   را داشته است، اما همان1محور-زمان آیندۀ نیّتو هم ی  فدل برای ارجاع به 

(Jahani, 2008: 165گزارش می ) بیشکتر بکه    دهد کاربرد ای  ترکیب در اواخر دورۀ کالسی

ای که در دورۀ فارسی مدارر بکا تثبیکت   گونهمدطوف شده است به 2محوربینیسمت آیندۀ پیش

-در ای  ترکیب، آنچه که ما اکنون زمان آینکده مکی   «خواست »مصدر مرخم به ننوان متمم فدل 

ترتیب نقکش  باشند، به( که از دورۀ فارسی کالسی  می1)-(3های )گیرد  مثالخوانیم شکل می

تصکویر   محور بهبینیمحور و پیشننوان فدل وجهیِ ارادی، فدل آیندۀ نیترا به« خواست »فدل 

   3کشند می

 ( Lenepveu-Hotz, 2010: 89انی  )( خواهد که اد  آموزد به آس1)

گیرم لشکرها را با خویشت  نخواهم بردن جزم انکدکی بنکه و   ( و ای  مهم که م  پیش می2)

 ( Jahani, 2008: 163تجمالت پادشاهی برنخواهم داشت  )

 (Jahani, 2008: 163( دانست که تخت مُل  پک از پدر او را نخواهد بود  )3) 

 «داشتن» 2-3

بنکابر   شکود  ای امروز برای نمایش نمود مستمر استفاده مکی در فارسی محاوره« داشت »فدل 

در « داشکت  »فدکل   (،Davari & Naghzguy-Kohan, 2017که   ) داوری و نغزگویمطالدۀ 

دورۀ باستان مدنی مالکیت نداشته است، اما سیر تحوالت واژگانی ای  فدکل از دورۀ باسکتان تکا    

شدگی ای  فدکل و نمکایش نمکود    ه است که بافت الزم را برای مدی ای بودگونهدورۀ مدارر به

بیان مالکیت توس  ای  فدل نخسکت در دورۀ میانکه   مستمر در زبان فارسی فراهم ساخته است  

شکود ککه البتکه زیربنکای مدنکایی آن را  در دورۀ باسکتان و در افدکالی ککه نمایکانگر           رؤیت می
                                                           
1. intention-based future  
2. prediction-based future 

در ساخت آینکدۀ ترکیبکی بکه    « خواست »باورند که فدل ( بر ای  Ghafar Samar & Bhatia, 2017غفاریمر و باتیا )  3

گیکرد، و در   دلیل بسامد وقوع کم و محدود بودن آن به فارسی نوشتاری، کمتر برای نمایش زمان آینده مورد استفاده قرار می

وردار زبانکان برخک   است که از مقبولیت بیشتری برای نمایش زمان آینکده در میکان فارسکی   « -mi-xah»حقیقت، ای  ساخت 

 است   
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در دورۀ باسکتان بکرای   «  داشکت  »آن، فدکل  برن یافت  نالوهتوا اند، می های مکانی بوده واره طرح

شده است که در واقع افادۀ همی  مدنی اسکت ککه     استفاده می« در دست نگه داشت »بیان مدنی 

در »بستر را برای بروز مدنی مالکیت در دورۀ میانه، نو و مدارر فارسی مهیا کرده است چراککه  

موقت یدنی تصاحب فیزیککی یک  شکیم ملمکوس را در     ، طرحوارۀ مالکیت «دست نگه داشت 

وارۀ مالکیت موقکت   شدگی، با کاهش مدنایی در طرح انگیزاند  در گام بددیِ دستوری ذه  برمی

واره، تصاحب ملموس و نینکی بکه تصکاحب انتزانکیِ      شکلی که در ای  طرحشویم به مواجه می

رۀ مالکیت ملموسِ موقت منجر به پیداش وا یابد؛ ای  تغییر مدنایی در طرحی  فدالیت تغییر می

شود  به انتقاد نگارندگان، بازنمایی مفهوم استمرار توس  فدکل   نمود مستمر در زبان فارسی می

پکویر نشکده اسکت      وارۀ مالکیت امککان  تنها از طریق وجود رواب  استداری چون طرح« داشت »

ن یک  جملکۀ مرککبِ حکاوی بنکد      یافکت ککه در آ   توان در بافتی نحکوی  اساس ای  تغییر را می

(  در ای  بافت، دو بنکد ککه   4آورد )مثال مورولی، زمینۀ الزم را برای وقوع ای  تغییر فراهم می

دهد و هستۀ دیگری را ی  فدل حرکتکی، در مجکاورت    تشکیل می« داشت »هستۀ یکی را فدل 

برای نمایش « داشت »لکی نشینی به بازتحلیل فدل م ای که ای  هم گونه گیرند به یکدیگر قرار می

 شود نمود مستمر منجر می

 :Davari & Naghzguy-Kohan, 2017کردنکد [ )  ای ]که داشتند[ باز می ( الو  ]پرده4)

177)  

   کردند[[ ای ]که داشتند باز می    ]پرده       

از « داشکت  »دهکد ککه فدکل واژگکانی     استاجی با استناد به شواهدی از دورۀ باستان نشان می

گرفته شده اسکت ککه مدنکی    « در دست داشت ، نگه داشت ، تصرف کردن»به مدنی  dar*ریشۀ 

دهد ککه در آن  ( از فارسی باستان را به دست می5ضمنی تمل  در آنها مستتر است  وی مثال )

به مالکیتِ در نتیجکۀ تصکرف   « در دست داشت »توان کاهش مدنایی ای  فدل را از وضوح میبه

رفته اسکت  کار میننوان فدل واژگانی متددی بهدورۀ میانه ای  فدل مشخصاً به مشاهده کرد  در

(  در ای  دوره، با از بی  رفت  حاالت ررفی دورۀ باستان از جمله حالت اضافی، فدکل   6)مثال

برای «(  را»اضافۀ  و پک« بودن»)استفاده از فدل ربطی  1در قالب ساخت ملکی اسنادی« داشت »

(  اما در فارسی امروز، ساخت ملکی اسنادی گرچه در 7است )مثال   رفته کار می هبیان مالکیت ب

                                                           
1. predicative possession 
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فارسی کالسی  همچنان متداول بوده است، از بی  رفته و خود را به سکمت یک  فدکل مدکی      

برای نمایش نمود مستمر نزدی  کرده است  از مراحل میانی چگکونگی تبکدیل فدکل واژگکانی     

:  144( به نقل از خکانلری ) Ibidدر دست نیست، اما  استاجی )به فدل مدی  شواهدی « داشت »

محکروم  »دربرابر « محروم داشت ، اختالط داشت »ای چون کند که ترکیبات فدلی ( بیان می1377

دهنکد،  پتانسیل ای  فدل را برای انتقال مفهوم تداوم و استمرار نشکان مکی  « کردن، اختالط کردن

نیکز مسکتدمل بکوده    « گرامی داشت ، آراسته داشت »یباتی چون چنانچه در دورۀ فارسی میانه ترک

در  1( 8ساخته است )مثال  همراه اسم یا رفت، فدل مرکب می به« داشت »است که در آنها فدل 

را که در آن « برداشت »( ترکیباتی چون Nematollahi, 2014: 112اللهی )همی  راستا، ندمت

برای نمکایش   « داشت »وقوع مستتر است، منشث فدل مدی ِ الهم مفهوم استمرار و هم آیندۀ قریب

 داند    نمود مستمر می
(5) imā dahyāva tya adam adaršiy.  

 (1385: 9آوردم  )استاجی،  ای  کشورهایی است که م  به تصرف خود در
(6) karm xvtāy haftān buxt 7 (haft) pus dāšt.                  

 (1385: 10پسر داشت  )استاجی،  کرم خدای هفتان بخت هفت
(7) ud ōy wīrāz rāy haft xwāh būd.  

 (1385: 11و آن ویراز را هفت خواهر بود  )استاجی، 
(8) u-š artaxšēr pat frazandīh patigrift u garamīk dāšt.  

 (1385: 10و اردشیر به فرزندی پویرفت و گرامی داشت  )استاجی، 

 «توانستن» 2-4

« توانسکت  »شکدگی فدکل   ( تنها ایری است که به بررسی مدی 1396که  )نغزگویداوری و 

توان یافت که نمدتاً مدانی وجهی ایک  فدکل را   های دیگری را میپرداخته است گرچه پژوهش

هکایی  ( نیز به نمونکه Lenepveu-Hotz, 2010هتک )-(  لنسوو1386اند )اخالقی، بررسی کرده

بکرای بازنمکایی وجهیکت پویکا )در     « توانست »ند که در آنها فدل کاز فارسی کالسی  اشاره می

 کار رفته است    مدنی توانمندی( و وجهیت مدرفتی به

                                                           
ای از کابرد فدکل  نمونه spōxtag dārēdدهد که در آن ترکیب ( مثالی از زبان پهلوی اراۀه می1383: 77-78سبزواری )  1

رش گکزا « کنکد دارد دور می»گوارد  مدنی ای  ترکیب ننوان فدل مدی  در مفهوم استمرار و تداوم را به نمایش میبه« داشت »

 شده است    
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ککه از ریشکۀ   « توانسکت  »دهند که در فارسی باستان، ( نشان میIbidکه  )داوری و نغزگوی

*tav رفتکه اسکت  در   ککار مکی  باشد، برای بیان توانایی فیزیکی فانل در انجام ی  نمکل بکه  می

نیکز بکر   « نیرومند بودن»و « قدرت فیزیکی»فارسی میانه، ای  فدل با حفظ مدنی اولیه خود یدنی 

-(  بکه 9مفهوم امکانِ برآمده از شرای  بیرونی و نه از قوای جسمانی داللت داشته است )مثکال  

انتزانکی بکرای   امکان فیزیکی، نینی و وابسته به توان فیزیکی فانل بکه امککانی   ˮنبارتی دیگر، 

نظر گرفت  قدرت بدنی، برای حضور ی  رخداد در دنیای بیرون تغییکر ماهیکت   فانل، بدون در

در ایک  نقکش، یک  فدکل مدکی  بکرای نمکایش امککان         « توانسکت  »(  فدکل  285)ص   “دهدمی

شکدگی آن  در نتیجۀ مدی « توانست »باشد  از جمله تغییرات دیگری که در فدل ای میپویامریشه

دسکترس را بکا توجکه بکه     هکای قابکل  مجمونۀ جهان״دهد، بیان امکان برداشتی است که میرخ 

(  287)ص   “کنکد شواهد موجود و براساس دانش، نظر، شناخت و قضاوت گوینده تدیکی  مکی  

در دورۀ فارسکی  « توانسکت  »هکای فدکل   کهک  از ویژگکی  ادنای داوری و نغزگویای  کارکرد به

( شکواهدی از دورۀ فارسکی   Lenepveu-Hotz, 2010هکتک ) -لنسووحالی که مدارر است در

کار رفته است دهد که در آنها ای  فدل برای بیان وجهیت امکان برداشتی بهکالسی  را اراۀه می

 (   10)مثال 
(9) kas taw nē tuwān griftan. 

 (1396: 285)داوری و نغزگوی که ،  تو را کک نتوان گرفت  

 (Lenepveu-Hotz, 2010: 88ه اِدریک نربی بوَد  )( پک تواند بود ک10)

ای به امکان ریشکه « قدرت فیزیکی»از  را «توانست »که  تغییر مدنایی فدل گویداوری و نغز

)امکان انتزانی فانل برای انجام ککنش: وجهیکت کنشکگرمحور( و سکسک بکه امککان برداشکتی        

-شکدگی آن مکی  اهدی بر دستوریمحور( ش)فضای غیرواقدی در ذه  گوینده: وجهیت گوینده

( مبنی بکر نکدم   1386: 128نظر اخالقی )توان گفت که اظهاردانند  با استناد به مباحث فوق می

باشکد گرچکه وی مطکابق بکا     از مرحلۀ واژگانی به فدل وجهی نارحیح می« توانست »گوار فدل 

ار داده و کمتکری   شدگی به فدکل وجهکی قکر   را در مسیر دستوری« توانست »(، فدل 11نمودار )

دهکد   بکه آن اختصکاص مکی   « بایسکت  »و « شکدن »شدگی را در مقایسه با افدکال  درجۀ دستوری

( Lehmann, 2002شکدگی لِمکان )  هکای دسکتوری  کارگیری مؤلفکه ( نیز با به1392فر )همایون

تکری  و  شدگی در پایی سبب نمایش کمتری  درجۀ دستوریبه« توانست »دهد که فدل نشان می
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شدگی در باالتری  نقطۀ نمودار منکدر  در  سبب نمایش بیشتری  درجۀ دستوریبه« شاید»دل ف

 گیرند    ( قرار می11)

 توانست       شدن      بایست                      

 ( 1386: 128فدل وجهی )اخالقی،                                            انی     ( فدل واژگ11)

 چارچوب نظری 3-0

( از جملکه  Van Valin & LaPolla, 1997; Van Valin, 2005دستور نقش و ارجکاع ) 

هکای  گرا است که تدامل میان مدنیمنقش و رورت را کانون تبیی های دستوری نقشچارچو 

گکرا چکون دسکتور زایشکی، نحکو      هکای رکورت  دهکد  بکرخالف انگکاره   دستوری خود قرار می

هکای  سکاخت  نظری جایگاهی ندارد و تنها زاۀیکدۀ مدنکی و نقکش    خودمختار در ای  چارچو 

نبکارتی دیگکر،   ورزد؛ بهشناختی تثکید میباشد  دستور نقش و ارجاع بر کفایت ردهدستوری می

های مختلکو را داراسکت    شده در ای  انگارۀ دستوری قابلیت توریو و تبیی  زبانارول اراۀه

باشند که در رویارویی ای  شناسی میهای نحو و مدنیدو حوزۀ ارلی در ای  چارچو ، حوزه

گیکرد  روابک    های کاربردشناختی چون ساخت اطالع نیز مورد توجه قکرار مکی  دو حوزه، جنبه

ککارگیری مفکاهیم مدناشکناختی ماننکد     ای دارد و بکه دستوری در ای  چکارچو  اهمیکت ویکژه   

هکای  شود که در زبکان می 2منجر به تدریو مفهوم موضوع نحوی ترجیحی 1های مدناییفرانقش

باشد  گفتنی اسکت ککه در دسکتور نقکش و     مفدولی چون فارسی همان ارطالح سنتی فانل می

روست که مفاهیمی چون حرککت و رد ککه   های انتزانی نحوی وجود ندارند، ازای ارجاع، الیه

طکوری ککه در   های دستوری ککاربرد ندارنکد  همکان   یی باشند، در تباز مفاهیم دستور زایشی می

شدگی افدال موردنظر در ای  پژوهش، تنها به مدیارهای مقدمه مقاله اشاره شد، در بررسی مدی 

کارگیری ابزارهای نحوی در دستور نقش و ارجکاع  پردازیم که الزمۀ آن بهنحوی آنها می-واژی

ای، فرافکنکی  ای بند مشتمل بر فرافکنکی سکازه  همی باشد  ای  ابزارهای نحوی شامل ساخت الی

 شوند     های ذیل مدرفی میپیوند می باشند که در زیربخش-نملگر و رواب  شبکه

 

                                                           
1. semantic macroroles 
2. privileged syntactic argument  
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 ای بند  ساخت الیه 3-1

-بازنمایی نحوی ی  جمله در دستور نقش و ارجاع مستلزم رسم ی  نمودار درختکی مکی  

باشد  ای  ها میها و غیرموضوعمحمول و موضوعمراتبی میان باشد که شالودۀ آن رواب  سلسله

و بند  ای  ننارکر   2، مرکز1ای بند نام دارد و متشکل است از هستهبازنمایی نحوی ساخت الیه

شوند؛ هسته همان محمول است که پایۀ مفاهیم مدناشناختی تدریو میای بند بردر ساخت الیه

ها و ننارر غیرموضونی وع محمول، موضوعسازد  مجمهای خود، مرکز را میدر کنار موضوع

ای بنکد از یک  طکرف نمایشکگر     سازند  ساخت الیکه های زمانی و مکانی بند را میچون افزوده

باشد که از آن ذیل ننوان فرافکنکی  های ارجانی مانند فدل )محمول( و اسم )موضوع( میمقوله

نقشکیمنملگرها چکون زمکان، نمکود،     های برند و از طرف دیگر، نمایشگر مقولهای نام میسازه

شوند  باشد که در فرافکنی دیگری تحت ننوان فرافکنی نملگر بازنمایی میوجهیت و غیره می

   دهد نشان می چون فرهاد ندا را دیدای بند را در ی  جملۀ ساده فارسی ساخت الیه 1شکل 

رافکنی نملگر بازنمکایی  ای بند در فهای نقشی در ساخت الیههمانطور که اشاره شد، مقوله

ای مختلفی از بند را تحت سکیطرۀ  توانند الیههای نقشی میشوند  در فرافکنی نملگر، مقولهمی

ای، مرکزی و بندی خود داشته باشند  نملگرها بسته به سیطرۀ نملکرد خود به سه دسکتۀ هسته

رویداد یا حالتی را ککه   ای، بر هستۀ بند سیطره دارند و نمل،شوند  نملگرهای هستهتقسیم می

تثییر خود قکرار دهنکد   ها را تحتکنند بدون آنکه موضوعشود، توریو میتوس  هسته بیان می

(Van Valin, 2005: 9نملگرهای مرکزی شامل نمود، منفی  )باشند  می 3نماهاسازها و جهت

لگرهکای مرککزی   نماها در طبقۀ نمسازها و جهت، منفی4نمایی رویدادای، کمیتوجهیت ریشه

توانند هر دو الیۀ هسته و مرککز را بکا توجکه بکه     نماها میهای نفی و جهتگیرند  نشانهقرار می

-، زمان، گکواه 5شناسی جمله در سیطرۀ خود داشته باشند  نملگرهای بندی شامل وضدیتمدنی

-وضدیت خود مشتمل است بکر وجهیکت برداشکتی و منفکی     شوند نمایی و نیروی منظوری می

ننکوان  تنها بهسازها نهشود  بنابرای  منفیسازی بیرونی که از طریق آن تمام ی  گزاره منفی می

شوند، بلکه ای  قابلیت را دارند که هر سکه الیکه از سکاخت    شمول قلمداد میی  نملگر جهان

                                                           
1. nucleus (NUC) 
2. core  
3. directionals 
4. event quantification 
5. status (STA) 
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-( منظور شده12ای، مرکزی و بندی در )بند را تحت سیطرۀ خود قرار دهند  نملگرهای هسته

  اند
SENTENCE 

CLAUSE 

CORE 

                                               1RP      RP            NUC 

                                                                    PRED 

                                                                                         V 

                                           færhad                neda=ra      did 

 یای بند فارسای در ساخت الیهفرافکنی سازه -1شکل 

 

 (Van Valin, 2005: 9: )( نملگرها در دستور نقش و ارجاع12)

 ای:نملگرهای هسته 

 نمود           

 سازیمنفی         

هکا  نماها )مواردی که جهت ی  کنش یا رویداد را بکدون ارجکاع بکه موضکوع    جهت        

 کنند (توریو می

 عملگرهای مرکزی:

یکا   سمت ی  موضوع دیگرها را بهنماها )مواردی که مسیر یا حرکت یکی از موضوعجهت

 کنند (گوینده توریو می

 ای )افدال وجهی در مدنی توانمندی، اجازه و الزام(وجهیت ریشه

 سازی با سیطرۀ محدود(سازی درونی )منفیمنفی

 عملگرهای بندی:

                                                           
1. reference phrase 
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 سازی بیرونی، وجهیت برداشتی(وضدیت )منفی

 زمان  

 نماهاگواه

 نیروی منظوری             

فرهکاد نکدا را ندیکده    ای در جملۀ فرافکنی ساخت سازه برای سهولت در انتقال مطالب آتی،

در کنکار فدکل مدکی     « e»شود، پسوند گونه که دیده میکنیم  همانترسیم می 2را در شکل بود 

ککه تصکریو   « بکودن »کنند  فدل های نمود کامل، هستۀ بند را توریو میننوان نشانهبه« بودن»

شکود  ازآنجکایی ککه    ننوان ی  نملگر بندی ظاهر میتنهایی بهزمان گوشته را در خود دارد، به

فکر،،  نداریم، آن را به رکورت پکیش  « ne»ساز بافت مشخصی برای تدیی  سیطرۀ نشانۀ منفی

شده در نتیجۀ نملکرد ای  پیشوند منفکی  گیریم، یدنی کل گزارۀ بیانی  نملگر بندی درنظر می

هم در تشکیل هستۀ بند شکرکت داشکته و    به ای  دلیل که« بودن»شود  گفتنی است که فدل می

ای و  فرافکنی نملگر بازنمایی هم در نمایش نمود و زمان دخیل بوده، توأمان در فرافکنی سازه

شود  نکتۀ دیگری که باید به آن توجه کرد نمایش نیروی منظکوری در زبکان فارسکی اسکت      می

تکوان بکرای آن تظکاهر    نمکی  نیروی منظوری در جملۀ موردنظر بیان ی  گزارۀ خبری است ککه 

دلیکل برخکورداری   واژی آشکار در فرافکنی نملگر پیدا کرد  در زبان فارسی بهنحوی یا ساخت

منظور تدیی  نیروی منظوری جمله بکه ترتیکب فانکل و فدکل     توان بهای آزاد نمیاز آرایش سازه

ندطکو در مقایسکه بکا    دلیل نحکو غیرم استناد کرد، درحالی که همی  ویژگی در زبان انگلیسی به

 ( Van Valin & LaPolla, 1997: 42زبان فارسی کارساز است )

 شبکه و پیوند در دستور نقش و ارجاع 3-2

ای، جمالت مرکب در دستور نقش و ارجاع از ترکیب واحدهای زبانی در سه سکطح هسکته  

شکود  از  یده میگیرند  محل اتصال ای  واحدها در ای  انگاره پیوند ناممرکزی و بندی شکل می

شده در سکه سکطح هسکته،    گرفته میان واحدهای نحوی متصلطرفی دیگر، رواب  مدنایی شکل

، 1پکایگی هکای مدنکایی در جمکالت بکه سکه دسکتۀ هکم       شود  شبکهمرکز و بند، شبکه نامیده می

پایگی آن شبکۀ مدنایی است که در آن دو واحد شوند  همتقسیم می 3وابستگیو شبه 2وابستگی

                                                           
1. coordination 
2. subordination 
3. cosubordination 
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شوند  در وابستگی، ی  واحد زبکانی در درون  یکدیگر متصل می به 1بانی مستقل و غیردرونهز

وابسکتگی، یک    کند، پک از منظر مدنایی و نحوی مستقل نیسکت  در شکبه  گیری میدیگری النه

-باشد، لکوا درونکه  لحاظ دستوری متکی است ولی از منظر مدنایی مستقل میواحد بر دیگری به

وابستگی، دو واحکد زبکانی ملکزم بکه تسکهیم اجبکاری نملگرهکای        ست  در شبهگیری مطرح نی

هکای مدنکایی در     ترسیم بازنمایی نحوی شبکه(Van Valin, 2005: 187باشند )دستوری می

ناچار تنها  به ترسکیم دو نمونکه   کند، لوا بهای بند، حجم زیادی از مقاله را اشغال میسطوح الیه

 پردازیم    مرکزی در زبان انگلیسی می ای وهای هستهاز پیوند

 .شکوند ای، دو یا چند هسته برای تشکیل ی  مرکز واحد با هم ترکیکب مکی  در پیوند هسته

شده ساخت موضونی مستقلی ندارند و همکه در کنکار هکم بکرای     های ترکیبهیچ ی  از هسته

تکوان دیکد   یم 3شوند  در شکل تشکیل ی  ساخت موضونی واحد برای ی  مرکز ترکیب می

ایک    دهنکد  تشککیل مکی  را  force openکه دو هستۀ مستقل با هم ی  محمول مرککب یدنکی   

ای بنکد، یک  مرککز مسکتقل و     در ساخت الیکه  doorو  Johnهای با فرافکنی موضوعمحمول 

شکده  ننکوان نملگکر اجبکاریِ تسکهیم    تواند بکه   در ای  شکل، وجهیت میدهدتشکیل مییگانه 

 John must forceباشد  فرضاً اگر جملکۀ  وابستگی میگیری شبهاساس شکلقلمداد شود که 

open the door  را درنظر بگیریم، نملگر وجهیmust   بر هر دو هسته سیطره دارد 

شوند  در ای  نکوع  در پیوند مرکزی، دو یا چند مرکز برای تشکیل ی  بند واحد ترکیب می

تواند ساخت موضکونی مسکتقل خکود را داشکته     مرکز میای، هر از پیوند بر خالف پیوند هسته

باشد  ای  موضکوع  گیری پیوند مرکزی میشده، شرط شکلباشد، اما ی  موضوع مدنایی تسهیم

ای بنکد هکر   شود و امکان نمایش آن در ساخت الیهبازنمایی می 2مدنایی تنها در ساخت منطقی

ای از پیوند مرککزی اسکت ککه در    ، نمونهدر زبان انگلیسی کنترلیدو مرکز وجود ندارد  ساخت

شکده میکان دو مرککز اسکت،     موضوع مدنکاییِ تسکهیم   Billشود  در ای  شکل، دیده می 4شکل 

ای اولی  مرکز نمایش داده شده است  شکبکۀ  یهننوان موضوع نحوی در ساخت الگرچه تنها به

سکیطره   tellنهکا بکر محمکول    ت mustباشد چراکه فدل پایگی میمدنایی در ای  مثال از نوع هم

-دهد  الزم به تثکید است ککه شکرط شکبه   را تحت سیطرۀ خود قرار نمی washدارد و محمول 

وابستگی یدنی تسهیم اجباری نملگر باید در سطح یکسانی از پیونکد محقکق شکود؛ بکه ننکوان      

                                                           
1. non-embedded 
2. logical structure 
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نملگرهکای  باشد که بکا تسکهیم اجبکاری    وابستگی میمثال، پیوند مرکزی تنها زمانی از نوع شبه

مرکزی مواجه باشیم  نملگرهای بندی در پیوند مرکزی  آزادانکه میکان مرکزهکا تسکهیم شکوند،      

 مانند نملگرهای زمان و نیروی منظوری در مثال زیر که میان هر دو مرکز مشترت هستند       

 
SENTENCE 

CLAUSE 

CORE 

                                                  RP                RP           NUC 

                                                                                    PRED    AUX 

                                                                                         V 

 

                                                færhad      neda=ra       na-did-e       bud 

                                                                                  V 

                                                                                NUC         ASP 

                                                                               CORE 

                                                                        CLAUSE        TNS 

                                                       NEG               CLAUSE 

                                                                         SENTENCE 

 ای بند فارسیای و عملگر در ساخت الیهفرافکنی سازه -2شکل 

 

-شدگی افدال مدی  فارسی کارآمد میدستوریشبکه را برای نمایش  -آنچه که رواب  پیوند

است که میزان انسجام و پیوستگی میان واحدهایی را ککه   1بندیمراتب رواب  میانسازد، سلسله

                                                           
1. interclausal relations hierarchy  
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شکود  هرچکه   نمکایش داده مکی   5مراتب در شککل  دهد  ای  سلسلهپیوندند نمایش میبه هم می

طبیدتاً میزان وابستگی نحوی میان آنها میزان انسجام مدنایی میان واحدهای پیوندی بیشتر باشد، 

شود مراتب انتخا  میهای فوقانی ای  سلسهشبکه از مقوله -یابد و نوع رابطۀ پیوندافزایش می

نبارتی دیگر، میزان وابسکتگی نحکوی بیشکتر میکان واحکدهای پیونکدی، از منظکر        و بالدکک  به

 یابد     نها واحدها ارتباط مستقیم میرویدادی بودن آای بودن و ت گزارهمدناشناختی، با ت 
 

SENTENCE 

CLAUSE 

CORE 

                                         RP                     NUC                      RP 

                             NUC           NUC 

                                                        PRED             PRED 

                                                           V                  ADJ 

                                       John           forced             open        the door 

 (Van Valin & LaPolla, 1997: 443ای در انگلیسی )وابستگی هستهشبه -3شکل 

 هاتحلیل داده 4-0

 های معین در فارسیشناسی ساخترده 4-1

-شناسی سکاخت های مدی ، ابتدا الزم است نگاهی به ردهپیش از پرداخت  به تحلیل ساخت

گیرنکد، بسکردازیم  اندرسکون    های مدی  در زبان فارسکی ککه توسک  افدکال نکامبرده شککل مکی       

(Anderson, 2006براساس اینکه میزبان مشخصه )های مدکی ، فدکل   های تصریفی در ساخت

-کند  در دستۀ نخست که ساختارلی، فدل مدی  یا هردو باشد، آنها را به سه دسته تقسیم می

ننکوان هسکتۀ   به ننوان هستۀ واژگانی و فدل مدی گیرند، فدل ارلی بهنام می 1هسته-های مدی 

                                                           
1. aux-headed 
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شود  منظور از هسکتۀ واژگکانی، فدلکی در سکاخت مدکی  اسکت ککه        تصریفی در نظر گرفته می

زند و منظور از هستۀ تصکریفی فدلکی اسکت ککه میزبکان      محتوای مدنایی کل ساخت را رقم می

هکایی  نحوی است  در دسکتۀ دوم، سکاخت   -های واژیهای دستوری یا همان مشخصهمشخصه

-زمان هستۀ تصریفی و هستۀ واژگکانی را تشککیل مکی   که در آنها، فدل ارلی هم گیرندقرار می

 گیرند   نام می 1هسته -های فدل واژگانیهای مدی ، ساختدهد؛ ای  رده از ساخت

 

SENTENCE 

CLAUSE 

                                    CORE                 CLM                   CORE  

                       RP       NUC       RP                                NUC   RP  

                                     PRED                                            PRED  

                                    V                                                       V 

      John  must  tell       Bill             to                wash      the car  

   

                    MOD                CORE                                             CORE 

 

                       TNS                                         CLAUSE 

                            IF                                         CLAUSE 

                                                                    SENTENCE 

 (Van Valin & LaPolla, 1997: 459پایگی مرکزی در انگلیسی )هم -4شکل 

 

                                                           
1. lex-headed 
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 ایوابستگی هستهشبه                 تری قوی                           

 ایوابستگی هسته 

 ایپایگی هستههم 

 وابستگی مرکزیشبه 

 وابستگی مرکزی 

 پایگی مرکزیهم 

 وابستگی بندیشبه 

 وابستگی بندی 

 پایگی بندیهم 

 ایوابستگی جمله 

 ایپایگی جملههم تری ضدیو                                           

 (Van Valin, 2005: 208بندی نحوی )مراتب میانسلسله -5شکل 

 

باشکد و  شوند که در آنها، فدل ارلی هستۀ واژگانی مکی هایی را شامل میدستۀ سوم ساخت

-نشکانه های دستوری یا به شکل یکسان یا به رورت انشقاقی میان فدل ارلی و مدی  مشخصه

 1های دوگانههای تصریفی، ساختشوند؛ ای  رده، در رورت یکسان بودن مشخصهگواری می

تکوان  گیرند  البته شقّ دیگری را نیز مینام می 2ها انشقاقیو در رورت متغیر بودن ای  مشخصه

شناسی افزود و آن حالتی است که فدل ارلی و مدکی  نکالوه بکر اشکترات اجبکاری      به ای  رده

ها تفاوت دارند؛ الگویی ککه از  های دستوری، در برخی دیگر از ای  مشخصهاز مشخصه برخی

 شود  دوگانه نام برده می -آن ذیل ننوان انشقاقی

-هسته را نمایش می -ای از ردۀ مدی ( نمونه13ساخت آیندۀ ترکیبی در زبان فارسی )مثال 

  مدنی ککل سکاخت مدکی  را بکر     دهد  در ای  ساخت، فدل ارلی، هستۀ واژگانی است و تدیی

های تصکریفی سکاختِ مدکی ِ    دلیل میزبانی مشخصهبه« خواست »نهده دارد، دررورتی که فدل 

                                                           
1. doubled 
2. split 
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های مطابقکۀ فکانلی   برای ارجاع به زمان آینده و نیز وند« خواه»گرفته از جمله ستات حال شکل

( نشکان  Anderson, Ibidهکای اندرسکون )  شکود  داده ننوان هستۀ تصریفی در نظر گرفته میبه

شده باشند، بیشتری  الگوی مشاهدههسته می -های مدینی که از نوع مدی دهد که در ساختمی

(  ایک  الگکو   42الگویی است که در آن هستۀ واژگانی به رورت مصدری ظاهر می شود )ص  

شکدگی خکود   در مسیر مدکی  « خواست »شکلی که فدل شود البته بهدر زبان فارسی نیز دیده می

 تبدیل شده است  1نشانۀ مصدری خود را از دست داده و به مصدر مرخم یا ستات نریان

که کشور فلسطی  به ملت آن بازگردد  )ایکران آنالیک ،    خواهند دید( جوانان روزی را 13)

 (1398م03م16

 -کند، در ردۀ فدل واژگکانی گیری آنها شرکت میدر شکل« باید»های مدینی که فدل ساخت

ننوان هستۀ واژگکانی و تصکریفی   زمان بهها، فدل ارلی همگیرند  در ای  ساختهسته قرار می

نحکوی جملکه    -های تصریفی در فدل واژگانی متناسب با ساختار واژیشود  مشخصهظاهر می

که از نگاه درزمانی تصریو زمکان، شکخص و نکدد را    « باید»واژۀ فدل کند، اما ساختتغییر می

شود که از درجکۀ بکاالی   فر، ظاهر میرورت یابت و پیشحفظ کرده است، به هنوز در خود

هکای  تکری  نکوع از سکاخت   کند که شایعشدگی ای  فدل حکایت دارد  اندرسون ننوان میمدی 

هایی هستند که در آنها فدل مدکی   کنند، ساختهسته تبدیت می -مدی  که از ردۀ فدل واژگانی

 ,Andersonمانکد ) تصریفی متفاوت، بکدون تغییکر بکاقی مکی    های در رورت حضور در بافت

Ibid: 118بایکد، بایسکت، مکی   می»های تصریفی دیگر چون (  گفتنی است که درکنار رورت-

است که پربسامدتری  شکل تصریفی از ایک  طبقکه   « باید»ای  فدل « بایستیبایست، بایستی، می

هکای  امککان حضکور هکر یک  از رکورت     باشد  باید به ای  نکته توجه کرد که در رکورت  می

-تصریفی باال، در رورت تصریو کل ساخت مدی ، فدل مدی  همچنان بدون تغییر بکاقی مکی  

( توجه کنید  در هر ی  از جمالت زیر، هستۀ واژگانی، ساخت تصکریفی  14های )ماند  به مثال

ضکر شکده و   هکا یکسکان حا  در تمکامی ایک  رکیغه   « بایکد »متفاوتی دارد درحالی که فدل مدکی   

واژۀ آن تغییری در سکاخت « بایست »جایگزینی آن با هر ی  از اشکال تصریفی دیگر از مصدر 

 کند   ایجاد نمی

 (  1394م02م11خواهد یا نه  )نَود، پرسسولیک م  را می ببینم باید( الو  14)

                                                           
1. bare/zero stem 



 22/پیاپی 3های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد                      شمارة  شناسی و گویشمجلة زبان                                156
 

 (1398م02م06نیوز،   )تیگرفتندباید اخطار میرُش و بیرانوند     کی

ق کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال انتقاد دارد با توجه به اینکه تست دوپینک   رۀیک سابپ  

تا به امروز رای قطدکی در مکورد او    بایدماه پیش از هافب  تیم ملی نراق گرفته شده  5حدود 

 (1393م11م04)تابنات،   صادر شده باشد

 (   داده )استرُ تحویل میگرفته )است(، بددش بستهت  باید اول امضاشُ می

شود، حضکور  هسته دیده می -های بینازبانی دیگری که در ردۀ فدل واژگانیاز جمله ویژگی

( که در زبان فارسکی  Anderson, Ibid: 117ی  نشانۀ وابستگی برروی هستۀ واژگانی است )

، در «بایکد »گرفته توسک   های شکلدانیم که هستۀ واژگانی در ساختخورد  مینیز به چشم می

 پرداختکه (، در مقام متمم ای  فدل بکه ایفکای نقکش مکی    2یشی  فارسی )ر ت  بخش های پدوره

زمان، نقکش هسکتۀ واژگکانی و تصکریفی را در     است  گرچه در فارسی امروز، فدل واژگانی هم

در گوار از دورۀ میانکه بکه دورۀ مدارکر از    « باید»شدگی فدل باختگی مدنایی و مدی نتیجۀ رن 

« بایکد »هایی از وابستگی نحویِ فدل واژگانی به فدل مدکی   همچنان نشانهکسب کرده است، اما 

و نمکود  «  »های وجکه التزامکی   الو( و ) (، نشانه14ننوان مثال در جمالت )وجود دارد  به

ش  منشکام آن را در مدناشناسکی   هر دو بر ای  وابستگی نحوی داللت دارند که بی« می»ناقص 

تکوان یافکت    جهیت پویا در )الو( و وجهیت برداشتی در ) ( مییدنی داللت بر و« باید»فدل 

 انجامد های نامبرده به نادستوری شدن جمله میحوف هر ی  از ای  نشانه

باشند  دوگانه می -ساخت ترکیبی نمود مستمر در زبان فارسی، نمونۀ بارزی از ردۀ انشقاقی

هکای تصکریفی شکامل زمکان،     هدر ای  ساخت، فدل ارلی، هستۀ واژگانی است و همۀ مشخصک 

به شکلی یکسان میان هکر دو سکازه اجبکاراً    « می»جز نشانۀ نمود ناقص یدنی شخص و شمار به

ننکوان هسکتۀ   بکه « داشکت  »رو، در ای  ساخت، فدل ارکلی و فدکل   شود  از ای گواری مینشانه

-بکه « داشت »ر فدل دلیل اینکه با نمود واژگانی دبه« می»شوند  نشانۀ تصریو در نظر گرفته می

گیرد  ساخت مستمر در ننوان ی  فدل ایستا سنخیت ندارد، تنها برروی هستۀ واژگانی قرار می

( 15تکوان در ) های آن را میشود که نمونهزبان فارسی در هر دو زمان حال و گوشته ررف می

 دید 

 یخکال  یهکا از برگکه  یکک ی ... ک رد  یم   حیصح دانشکجوهامُ  یبرگه ها داشتم( الو  15)

  به خودش جلب کرد حواسمُ
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 دار االن  ،رفتم و فدالیت اجتمانی داشتم و خیلی سرم گکرم بکود  دانشگاه می قبالً          

   همه بیکاریاز ای  کشمزجر می

 ، که موتوری بهش زده  )است( شدهرد میاز خیابون  است(داشته )پ  ای  خانم         

باختگی مدنایی و کمتکری  میکزان   دی  دیگر کمتری  رن برخالف سه فدل م« توانست »فدل 

نحکوی   -هکای واژی شود که بتوانکد در بافکت  دهد، همی  امر بانث میشدگی را نشان میمدی 

-ای که باید به آن توجه کرد ای  است که در مثال(  نکته16های )متفاوتی ظاهر شود مانند مثال

ماند درحالی که فاوت همچنان بدون تغییر باقی میدر شرای  تصریفی مت« باید»(، فدل 14های )

-های تصریفی متفاوتی به خود مکی همراه فدل ارلی شکلبه« توانست »(، فدل 16های )در مثال

 گیرد   

    بخریدتون رو اینترنتی هم بلیت تونیدمی( الو  16)

 تونستند ی  زن  بزنند      می        

 توانس ت   ت ت پ ،ینظکام  یکودتکا ی کتکاتور یتوسک  د  ژهیک وو به ریمس  یدر اپ        

 (1396م01م15نیوز،   )مشرقببرد نیاز ب( را بی)رق یکُرد یهاسازمان

  دیک کن یهمکه اقشکار را روشک  مک     ،دیی  بگوبا زبان دل و فطرت سخ   دیبتواناگر ت        

 (1396م12م15)خبرگزاری ردا و سیما، 

-یم   هکاتونُ  یبکاز  مینگرفت جهیکه ما نت یتا باز ر پنجچها  یتو ا دیتونستیماگه ث         

 رفتید ردر   ، میدیبرد

هکای دسکتوری بکه شککل یکسکانی میکان فدکل        پ(، برخی از مشخصه -های )الودر مثال

های دستوری مشکترت در  ننوان مثال، مشخصهشود؛ بهگواری میو فدل ارلی نشانه« توانست »

در مثال )الو(، مشخصۀ زمان نیز اجباراً میکان دو فدکل    ای  سه مثال، شخص و ندد است، البته

شکوند ککه از وجکوه    ای دیکده مکی  های دسکتوری ها، مشخصهشود  در ای  مثالگواری مینشانه

بینکیم ککه تنهکا    باشند  اگر به نمونۀ )پ( نگاه کنکیم، مکی  و فدل ارلی می« توانست »افتراق میان 

ابقه در میان دو فدل مشترت هسکتند درحکالی   های شخص و ندد یا همان وندهای مطمشخصه

از وجکوه افتکراق آنهکا     -که برروی فدل ارلی قرار گرفته اسکت  -« »های زمان و که مشخصه

های شکخص،  بینیم که مشخصههای )ت( و )ث( میشوند  از طرفی دیگر، در مثالمحسو  می

فدکل یکسکان هسکتند      )در مثکال ث( در میکان هکر دو   « مکی »)در مثال ت( و «  »ندد، زمان، 
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هکای )ت( و  دوگانکه و مثکال   -پ(، در ردۀ انشکقاقی  -های )الوتوان گفت که مثالبنابرای  می

شناسی افدال مدکی  چهارگانکه بکا توجکه بکه دو پکارامتر       گیرند  رده)ث( در ردۀ دوگانه قرار می

ا ضکروری  شود  طرح ی  پرسش در اینجاراۀه می 1هستۀ واژگانی و هستۀ تصریفی در جدول 

تا حد زیادی مدنی واژگانی خود را حفکظ ککرده   « توانست »است  با توجه به اینکه فدل وجهی 

تکوان جمکالت   گیرد، آیکا  ارکوالً مکی   ای که اَشکال تصریفی گوناگونی به خود میگونهاست به

مدی  در زبان فارسی در نظر گرفتژ پاسب ایک  پرسکش    ای از ساخت( را نمونه16موکور در )

 خواهیم یافت   4-3را در زیربخش 

 
 (Anderson, 2006شناسی افعال معین چهارگانه برپایۀ اندرسون )رده -1جدول 

 هستۀ تصریفی هستۀ واژگانی ساخت مدی 

 م + - م + - باید م فدل ارلی

 -+ م  م + - خواست  م فدل ارلی

 + م + م + - ارلی داشت  م فدل

 + م + ژم + 1 توانست  م فدل ارلی

 

هکای نحکوی مناسکبی ککه     ( یکی از بافتAnderson, 2006: 231-324به باور اندرسون )

هکای  هکای مدکی  را فکراهم آورد، سکاخت    تواند از منظر تاریخی، مقدمات پیکدایش سکاخت  می

گیکری  توانند منجر بکه شککل  می شناختیهای نحوی بنابر شواهد ردهمتممی هستند  ای  ساخت

هسته شوند  در زبان فارسی، بر  -هسته و فدل واژگانی -هایی مدی  از هر دو ردۀ مدی ساخت

« بایکد »گیکری سکاخت آینکده و وجهکیِ     توان گفت ککه منشکام شککل   اساس شواهد تاریخی می

در دورۀ دهنکد ککه   وضکوح نشکان مکی   ( بکه 18( و )17های )باشند   مثالهای متممی میساخت

شده ظاهر می« بایست »و « خواست »فارسی کالسی ، مصدر با مدنی کنش در نقش متمم افدال 

و مصکدر مکرخم در   « بایسکت  »دار در مکورد  رورت متمم زماناست  متمم مصدری در ادامه به

                                                           
در مسکیر   -اشکاره شکد   2گونه که در بخکش  همان -«توانست »در  نالمت سوال بیانگر ای  حقیقت است که گرچه فدل   1

ای نرسکیده اسکت ککه بتکوان آن را     شدگی به درجهفدل مدی  دیگر، ای  مدی شدگی قرار گرفته است، اما برخالف سه مدی 

   ی  هستۀ غیرواژگانی محسو  کرد  
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های مدکی  مکوردنظر انجامیکده    گیری ساختتغییر یافته است که نهایتاً به شکل« خواست »مورد 

   1است 

و ازیکک  زن ببایککد ترسککیدن  )داوری و  راه دادندر سککرای خککود  نبای  د( ایکک  زن را 17)

 (1396: 153که ، نغزگوی

جای آورنکد  )داوری   ایوون سزد که هفت چیز به خواهند ساختن( پک دانایان که نامه 18)

 (  1396: 112که ، و نغزگوی

 نمود مستمر یک ساخت پیاپی؟ 4-2

تکوان سکخ    گیری ساخت نمود مستمر در زبان فارسی بکا قطدیکت نمکی   دربارۀ نحوۀ شکل

تکوان فرضکیاتی را   نحکوی در ایک  سکاخت، مکی    -گفت، گرچکه بکا توجکه بکه رفتارهکای واژی     

 ,Anderson, 2006: 147, 149گیری آن مطرح کرد  بکه بکاور اندرسکون )   درخصوص شکل

های مدی  و مشخصکاً  ساخت گیریهای نحوی که بستر مناسبی برای شکل(، یکی از بافت306

باشکد  سکاخت نمکود    ( مکی Aikhenvald, 2018) 2باشد، ساخت افدکال پیکاپی  ردۀ دوگانه می

دهکد   های دستوری ی  ساخت پیکاپی را از خکود بکروز مکی    توجهی ویژگیمستمر تا حد قابل

 ( به شرح ذیلند:Ibidپیروی از ایکنوالد )ها بهبرخی از ویژگی

   باختگی نلت رن در ای  ساخت به« داشت »محمولی است  فدل ساخت نمود مستمر ت

شدگی حارل از آن، قادر به فرافکنی سکاخت موضکونی مسکتقل نیسکت و     مدنایی و مدی 

شود  از ای  قانده تحت ننکوان  گورایی کل ساخت مستمر توس  هستۀ واژگانی تدیی  می

 (  Ibid: 41شود )نام برده می 3ساخت موضونی همگانی واحد

  میکان دو سکازه   « که»سازهایی چون بندی است  امکان در  وابستهساخت نمود مستمر ت

 «رفتمداشتم که می*»نیست: 

                                                           
خکوام  میدار مانند )متمم زمان« + خواست »( و باید رفتمصدر مرخم )مانند « + باید»های گفتنی است که کاربرد ساخت  1
(، 1396کهک  ) افدال در دورۀ کالسی  است  به انتقاد داوری و نغزگکوی شدگی ای  ( در فارسی مدارر از تثییرات مدی برم

تغییری متثخر در نحکو تکاریخی زبکان فارسکی اسکت      « باید»دار در مقایسه با متمم مصدری در مورد فدل حضور متمم زمان

ی متقدم است )ص  دار در مقایسه با متمم مصدری تغییر، حضور متمم زمان«خواست »(، حال آنکه در مورد فدل 153)ص  

112  )           
2. serial verb constructions 
3. single overall argument structure  
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  محمکولی و تک   گرفته از تک  رویدادی است  ای  ویژگی نشثتساخت نمود مستمر ت-

 بندی بودن آن است و تجسم ی  رویداد واحد در ذه  سخنوران فارسی است   

  پارچه است و امکان حضور وقفۀ آوایی میکان دو  ی  واحد نوایی ی ساخت نمود مستمر

 سازه نیست  

 های دستوری چون زمکان، وجکه، شکخص و شکمار     دهند که مقوله( نشان می15های )مثال

-گکواری مکی  رورت همسان میان دو سازه نشانهپ( و نمود )مثال پ( به -های الو)مثال

ساخت مستمر، آن ننصر وجهی بر هر دو در رورت حضور ی  ننصر وجهی در  1شوند 

بر هر دو هسکتۀ تصکریفی سکیطره    « شاید»( فدل وجهی 19سازه سیطره می یابد  در مثال )

 دارد  

 که متوجه تماست نشدم    داد داشتم آهنگ گوش می( شاید 19)

 ای است که  برخکی از محققکان بکه ان    ندم حضور نشانۀ نفی در ساخت نمود مستمر نکته

سازی، ساخت نمکود مسکتمر را از قکرار گکرفت  در     اما آیا ندم امکان منفی 2اند هاشاره کرد

( :Ibid  (32-30هکای ایکنوالکد  کندژ بر اساس آنچه که از استداللطبقۀ افدال پیاپی دور می

توان گفت که ارزش ردقمکو  در افدال پیاپی بایسکتی یکسکان باشکد، حکال     آید میمیبر

-و چه به 3رورت یگانهشد  دررورت حضور نشانۀ نفی چه بهای  ارزش منفی یا مثبت با

گیکرد  در  سازی کل ساخت پیکاپی را دربرمکی  (، سیطرۀ منفیIbid: 106) 4رورت همسان

ساخت نمود مستمر ای  ارزش تنها مثبت است چراکه از منظر مدناشناختی، تحقق رویکداد  

؛ «داشکت  »قطبیت در فدکل   شده توس  هستۀ واژگانی منوط است به مثبت بودن ارزشبیان

سکخنی دیگکر، وقکوع ککنش     ؛ به«خونمدارم درس نمی*»چنان که منطقی نیست بگوییم آن

 پویر است    امکان درستنها دررورت وجود هستاری به نام  خواندن

 گواری فانل در هر دو شود  درواقع نشانهدر ساخت نمود مستمر اشترات موضوع دیده می

سازد  البته بایکد چنکی  فکر،    را به ی  ساخت پیاپی شبیه می هستۀ تصریفی، ای  ساخت

گیری ای  ساخت، تسهیم موضوع دوم یدنی مفدکول انجکام   کرد که در مراحل پیشی  شکل

                                                           
 Khomeijani( خوانکده شکده اسکت )   perfect progressiveنمود در مثال )پ( در برخی از منابع کامکلِ مسکتمر )    1

Farhani, 1990: 158  ) 

 (  Vafaeian, 2018: 136-138؛Anderson, 2006: 225؛ Taleghani, 2008: 133-134نگاه کنید به )  2
3. single 
4. concordant 
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-Davari & Naghzguy-Kohan, 2018: 174کهک  ) گرفتکه اسکت  داوری و نغزگکوی   

اخت مورکولی  ای که موجبات تسهیم مفدول را فراهم آورده اسکت، سک  ( بافت نحوی178

ننکوان یک  فدکل مدکی ، امککان      بکه « داشت »( که با بازتحلیل فدل 4اند )مثال درنظر گرفته

رغم متدددی بودن آن در مقام ی  فدکل  فرافکنی ساخت موضونی مستقل از ای  فدل نلی

واژگانی سلب شده و تدیی  گورایی کل ساخت مسکتمر بکه هسکتۀ واژگکانی محکوّل شکده       

تواند از طبقۀ افدکال الزم  ی امروز، هستۀ واژگانی در ای  ساخت میاست، چنانچه در فارس

 انتخا  شود  

( خود ساخت نمود مستمر در زبان فارسی را ی  ساخت پیکاپی  Ibid: 125-126ایکنوالد )

گیرد و مدتقد است برخالف شباهت روری، ای  ساخت را با استناد به ندم امککان  درنظر نمی

هکایی دررابطکه بکا    و وجکود محکدودیت  « داشکت  »نی تنها به فدل سازی، انحصار بخش فرمنفی

توان ی  ساخت پیاپی محسو  کرد  شده توس  ای  ساخت نمیهای نقشی بیانمدانی و مقوله

وجود، ای رو ساخته است، بااظهارنظر ایکنوالد بسیار مختصر است و نگارنده را با ابهاماتی روبه

 ن ساخت مستمر ضروری است:ذکر چند نکته در تثیید پیاپی بود

 توان استدالل محکمی بر پیاپی نبودن ای  سازی را نمیپیشتر ننوان شد که ندم امکان منفی

های دیگر ی  ساخت پیاپی در ساخت نمکود  خصوص که ویژگیساخت درنظر گرفت، به

مستمر بروز کرده است  ارزش قطبیکت در ایک  سکاخت یکسکان و برآمکده از خصورکیت       

 باشد   می« داشت » مدنایی فدل

  نیکز بکرای نمکایش    « رفت ، آمدن، برگشت ، گرفت ، برداشت  و ایسکتادن »افدال دیگری چون

ننکوان  (  بکه 1396کهک ،  ؛ داوری و نغزگوی1389که ، روند )ر ت  نغزگویکار مینمود به

از « داشکت  »( نمایشگر نمود آغازی است و رفتارهایی مشابه بکا  20در مثال )« گرفت »مثال، 

گکرفت ،  »در طبقۀ افدال حرکتی، « رفت ، آمدن، برگشت »دهد  گفتنی است که خود نشان می

گیرند  افدالی قرار می 2در طبقۀ افدال وضدیتی« ایستادن»و  1در طبقۀ افدال انتقالی« برداشت 

هکای  که از منظر مدنایی به طبقۀ مشخصی از جمله حرکتی و وضدیتی تدلّکق دارنکد، گزینکه   

ککار گرفتکه   شدگی برای نمکایش نمکود بکه   سازی و دستوریهستند تا از طریق پیاپیمناسبی 

ای را توان گفت که ای  افدال که طبقه بسکته بنابرای ، می ( Aikhenvald, Ibid: 58شوند )

                                                           
1. transfer verbs 
2. posture verbs 
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ای دارند، برای نمایش نمودهکای مختلکو   دهند و خصوریات مدناشناختی ویژهتشکیل می

در زبان فارسی نیسکت  « داشت »اند، لوا ای  تنها سازی شدهیاپیدر زبان فارسی وارد فرایند پ

 کار گرفته شود سازی برای نمایش نمود بهتواند از طریق پیاپیکه می

گکواری همسکان زمکان و    تکو دهکنش  )نشکانه    گرفتم زد ( الو  منم از فرط نصبانیت 20)

 1فانل(

 واری همسان وجه(گتو دهنش  )نشانه بگیر  بزنمخواست    دلم می        

 تو دهنش )تسهیم وجهیت برداشتی( گرفتم زد م  از کوره دررفتم،  شایدپ          

گکواری  تکو دهک  مکردِ  )نشکانه     گرفته )است( زده )است(ت  ایشون از کوره درفته،        

 همسان نمود(

 سازی(گرفتم نزدم تو دهنش  )ندم امکان منفی *نگرفتم زدم تو دهنشم *ث          

 تواند توجیه مناسبی برای پیکاپی نبکودن سکاخت    سازی نمیدر تثیید اینکه ندم امکان منفی

-کدام از افدال نمودنمای نکامبرده قابلیکت منفکی   نمود مستمر تلقّی شود، باید گفت که هیچ

 سازی ندارند   

  در ننکوان مثکال،   هایی نیز دارند  بکه تفاوت« داشت »افدال نمودنمای فوق در مقایسه با فدل

ساخت نمود مستمر، هیچ محدودیتی برای گزینش هستۀ واژگانی از طبقۀ خاری از افدکال  

تواند از افدکال  می (  در ای  ساخت، هستۀ واژگانی حتی1393مهند، شود )راسبانمال نمی

؛ دررکورتی ککه در افدکال فکوق چنکی       ککنم دارم احسکاس مکی  ایستا انتخا  شود، ماننکد  

افدال فوق چکون در مرحلکۀ   «  گرفت احساس کرد *»د، مانند شوهایی دیده میمحدودیت

گوار از فدل واژگانی به فدل نمودنمای مدی  هسکتند، ممکک  اسکت مخاطکب را در درت     

(، یک  تفسکیر،   21(  در مثکال ) 1397رو سکازند )انوشکه،   مفهوم ای  ساخت با ایهکام روبکه  

شکود   جملکه منجکر مکی    رویدادی بودناست که به ت « گرفت »خوانش نمودی برای فدل 

تفسیر دیگر خوانش واژگانی برای ای  فدل است که به دورویدادی بودن و دوبندی بکودن  

انجامد، دررورتی که ساخت نمکود مسکتمر از ایک  مرحلکه گکور ککرده و  فدکل        جمله می

کند  ساخت نمکود  بندی بودن را بر جمله تحمیل میتنها خوانش استمراری و ت « داشت »

                                                           
گکواری    در ساخت مسکتمر نشکانه  س گناه دارهگرفتم بزنمش، دیدم بچهگواری همسان زمان ضروری نیست، مانند نشانه  1

 همسان زمان ضروری است 
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(، حکال آنککه ایک  امککان بکرای فدلکی چکون        22سازی دارد )مثکال  یت مجهولمستمر قابل

نکتۀ جالب دیگر ای  اسکت ککه   «  پارچه گرفته شد پاره شد*»وجود ندارد، مانند « گرفت »

توانند در ساخت نمود اسکتمرار رکرف شکوند )انوشکه،     برخی از افدال نمودنمای فوق می

از میکزان  « داشکت  »ای  حقیقت هستند که فدکل  های موکور مبیّ  (  تفاوت23( )مثال 1397

رفکت ، آمکدن، برگشکت ، گکرفت ،     »شدگی بیشتری در مقایسه با افدکال نمودنمکای   دستوری

را یک   « داشکت  ( »1393مهنکد ) رو است که راسکب برخودار است  ازای « برداشت ، ایستادن

 خواند    می 1فدل مدی  و افدال نمودنمای دیگر را دوگانه

 کرد رو گرفت پارهه( نام21) 

 م به دنیا اومد   که بچه شد داشتم استخدا  می( م  تازه 22) 

 که ردایی شنیدند   خوابیدند گرفتند میداشتند می( سربازها 23)

ای که ای  نگارنده را در پیاپی انگاشت  ساخت نمود مستمر اندکی باتردیکد مواجکه   تنها نکته

-تواننکد رکورت  های پیاپی نمیگوید اجزام ساختاست که میسازد، ای  اظهارنظر ایکنوالد می

های متفاوتی در تصریو زمان و نمود داشته باشند؛ نیز هیچ محکدودیتی دررابطکه بکا تصکریو     

هکای  (  گرچکه رکورت  Ibid: 123شکود ) هکا دیکده نمکی   زمان، وجه و وجهیت در ای  ساخت

ا ایک  اَشککال تصکریفی بککا    (، امک 15هکای  لتصکریفی در سکاخت مسکتمر یکسکان هسکتند )مثکا      

هایی نیز مواجه هستند، مثالً ای  ساخت در وجه التزامی و امری و زمان آینده ررف محدودیت

 شود   نمی

-ای از ساختتوان مدنی شد که ساخت نمود مستمر در طبقههای فوق میبراساس ویژگی

خواند  در ساخت پیاپی نامتقکارن،  می 2( نامتقارن6 :2018گیرد که ایکنوالد )های پیاپی قرار می

ترتیکب  ی  فدل از طبقۀ دستوری و مدنایی باز و ی  فدل از طبقۀ دستوری و مدنایی بسته، بکه 

هکای دسکتوری   دهند  بخش فرنی بیانگر مقولکه بخش ارلی و فرنی ای  ساخت را تشکیل می

شدت ها به  مقولهباشد و برای بازنمایی اینمایی، زمان و نمود برای کل ساخت میچون جهت

شکدگی و خکار  از سکاخت پیکاپی،     حالی که بدد از دسکتوری شدگی دارد درتمایل به دستوری

(  ای  سکه ویژگکی هکر سکه در مکورد      Ibid: 55کند )همچنان مدنای واژگانی خود را حفظ می

ننکوان بخکش فرنکی از طبقکۀ افدکال ملککی       به« داشت »ساخت نمود مستمر رادق است: فدل 

                                                           
1. double 
2. asymmetrical 
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گیرد، سسک بکرای نمکایش   شده و در مجاورت فدل دیگری از هر طبقۀ مدنایی قرار میانتخا  

شود، حال آنکه همچنان مدنی واژگانی خود را خار  از بافکت  شدگی مینمود دستخوش مدی 

( مدتقد است زمانی را که یک  تکوالی   Anderson, 2006: 13اندرس  ) 1کند موکور حفظ می

شکود،  ادی در ی  ساخت پیاپی به ی  ساخت مدی  تبدیل مکی رویددو فدلی، ت  بندی و ت 

فر، یکی از آن دو فدل، بازنمایی دسکتوری یککی   توان ررد کرد، اما زمانی که نقش پیشنمی

تکوان گفکت ککه آن سکاخت پیکاپی وارد      های دستوری چون نمود و وجهیت باشد، میاز مقوله

تنها مدنای دستوری یافته « داشت »نکه فدل شدگی شده است  بنابرای ، باتوجه به ایمرحلۀ مدی 

شکده تصکور ککرد ککه از افدکال      توان ساخت نمود مستمر را ی  ساخت پیاپیِ مدکی  است، می

های رفتکاری مکوکور فارکله گرفتکه و در مکرزی      دالیل تفاوتبه« گرفت »نمودنمای فوق چون 

 قرار گرفته است   « خواست »بینابی  افدال پیاپی و افدال مدینی چون 

را قکرار داد ککه   « گکرفت  »شدگی ابتدا افدکالی چکون   توان بر روی پیوستار مدی مجموناً می

سکازی  پیکاپی  دهد  ای  افدال نیز از طریکق را نشان می« داشت »شدگی کمتری از میزان دستوری

(  سکاخت دوگانکه خوانکده    1393مهند )پیروی از راسبکار گرفته شده و بهبرای نمایش نمود به

گیرد که یک  سکاخت پیکاپی مدکی      شوند  در میانۀ ای  پیوستار ساخت نمود مستمر قرار میمی

ا سکاخت  شدگی را  در مقایسکه بک  باشد و به دالیلی که پیشتر ذکر شد، میزان باالتری از مدی می

گیرد ککه یک  سکاخت    گوارد  در انتهای ای  نمودار، ساخت آینده قرار مینمایش می دوگانه به

مدی ِ تمارنیار است و به دالیلی که در ادامه بکه آن خکواهیم پرداخکت )چکون تصکریو یگانکۀ       

شکدگی را در مقایسکه بکا    شخص و شمار در مقایسه با ساخت مستمر(، باالتری  میزان دستوری

 2( آمده است 24دهد  ای  پیوستار در )مستمر و دوگانه از خود نشان میساخت 
                                                           

 (  1397؛ انوشه، Taleghani, 2008پیاپی بودن ساخت مستمر در برخی آیار اشاره شده است )  1

گیرد و درخصوص پیاپی بکودن ایک    نگارنده در ای  مقاله، ساخت آیندۀ در زبان فارسی تنها ی  ساخت مدی  درنظر می  2

-برای ارجاع به زمان آینکده و تک   « خواست »شدگی فدل دستوریکند  مدیارهای موردنظر وی، ساخت موضدی اختیار نمی

های متممی را )چه مکتمم  ( ساختIbid:320-321(  اندرسون )Anderson, 2006: 7باشد )بندی بودن ای  ساخت می

پنکدارد و یککی از   هسکته مکی   -هکای مدکی   گیری ساخترورن بندی یا چه اسمی باشد(، یکی از منابع نحوی برای شکلبه

گیرد  لکوا بکا توجکه بکه اینککه در      گیری را متمم مصدری درنظر میالۀم متممی بودنِ ساخت مدی  در مراحل پیشی  شکلن

-شده است و در فارسی امروز تنها بکه هر دو رورت کامل و مرخم ظاهر می به« خواست »دورۀ فارسی کالسی ، متمم فدل 

چنکان ککه طالقکانی    هکم  -انست که فرضیۀ پیاپی بودنِ سکاخت آینکده  توان محتمل د(، می2رورت مرخم کاربرد دارد )مثال 

(Taleghani, 2008: 121مطرح می )( در ردّ پیاپی بکودن سکاخت   1397: 80کند، رحیح نباشد  گفتنی است که انوشه )

د قرار و فدل ارلی را مبنای استدالل خو« خواست »های تصریفی زمان، شخص و شمار میان آینده، ندم همسان بودن شکل
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 «گرفت ، داشت ، خواست »شدگی در افدال ( پیوستار دستوری24)

 ساخت افدال دوگانه          ساخت افدال پیاپی                   ساخت افدال مدی           

 «خواست »       >«        داشت »                   >«             گرفت »            

 ای بندافعال معین در ساخت الیه 4-3

 ای بنددر ساخت الیه« باید» 4-3-1

را در خود دارند، منوط است بکه  « باید»ای بند در جمالتی که فدل مدی  نمایش ساخت الیه

ننوان یک  فدکل مدکی  یکاد     به« باید»تدیی  هویت دقیق ای  تکواژ آزاد  تاکنون در ای  مقاله از 

توان دید که گمکان قیکد بکودن آن را در سکر     ش  رفتارهایی را در ای  تکواژ میایم، اما بیکرده

گیرنکد و  باشند، در حاشیۀ مرکز قرار میهایی که قید میای بند، سازهپروراند  در ساخت الیهمی

فدال مدی  در فرافکنی نملگر بازنمکایی  (، حال آنکه ا6یابند )شکل در حقیقت نقش افزوده می

( افدال مدینی را که در تشکیل Van Valin, 2005: 13ولی  )شوند  شایان ذکر است که ونمی

در سکاخت   beدهکد، ماننکد فدکل مدکی      نمکایش مکی   7رورت شکل کنند، بههسته شرکت می

 مجهول انگلیسی      

 SENTENCE                                                                    SENTENCE  

   CLAUSE                                                                             CLAUSE 

  CORE              PERIPHERY                                                   CORE 

   NUC                        ADV                                                     NUC 

   PRED                                                                    AUX          PRED 

     V                                                                                              V 

 ای بندقید در ساخت الیه -6شکل                                 ای بندفعل معین در ساخت الیه -7شکل 

 

                                                                                                                                                    
هکای  گکواری ایک  مشخصکه   دهد  ای  استدالل درجهت پیاپی نبودن ای  ساخت نیز موجه نیسکت، چراککه امککان نشکانه    می

 (  Aikhenvald, 2018: 103پویر است )رورت یگانه در ی  ساخت پیاپی امکاندستوری به



 22/پیاپی 3های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد                      شمارة  شناسی و گویشمجلة زبان                                166
 

در هاینکه و نکرو     1زدایکی برای تدیی  هویت دقیق ای  تکواژ با استفاده از مدیارهای مقوله

(Heine & Narrog, 2010نشان می )  در جریکان  « بایکد » زدایکی در مکورد  دهیم گرچکه مقولکه

 کند هایی در آن وجود دارد که آن را در قلمرو فدلی حفظ میاست، اما هنوز ویژگی

 در فارسکی مدارکر تکا حکد     « بایسکت  »های تصریفی: مصکدر  تمایل به از دست دادن ریغه

زیادی تمایل خود را برای تصریو در زمان، نمود و وجکه را از دسکت داده اسکت و تنهکا     

بایسکت،  باید، بایسکت، مکی  می»های مانده از ای  مصدر، رورتی باقیهای تصریفرورت

های تصریفی کافی است تا باشد  حضور همی  ریغهمی« باید»در کنار « بایستی، بایستیمی

به آن بایکد  « باید»چنان ی  مقولۀ فدلی محسو  کنیم  نکتۀ دیگری که دربارۀ را هم« باید»

ای ککه امککان همراهکی    گونهدربرابر مقولۀ زمان است بهشدگی ای  تکواژ توجه کرد، خنثی

  رفتکی بایکد مکی  و  باید برمافدالی در هر دو زمان حال و گوشته را داراست، مانند جمالت 

زدایکی ناشکی از آن اسکت  مهمتکری  شککل      شدگی و مقولهای  امر خود حاکی از دستوری

-دارد، میزبانی پیشوند نفی مکی می چنان در قلمرو افدال مدی  نگهرا هم« باید»تصریفی که 

 (   1348: 124باشد )باطنی، 

  بایکد »ندم تمایل به پویرش تکواژهای اشتقاقی: ای  ویژگی گرچه تا حد زیادی در مورد »

تکوان یافکت ککه از ترکیکب سکتات      را می« بایسته»ای چون از بی  رفته است، اما هنوز واژه

 (   25شود، )مثال ه میساخت« ِ -»و وند اشتقاقی « بایست »گوشته 

ای بکرای  گرفتکه متثسکفانه اقکدامات بایسکته و شایسکته     های رکورت رغم همۀ تالش( به25)

 (1398م05م23توسده و رونق شهر زنجان انجام نشده است  )خبرگزاری مهر، 

 رکادق نیسکت  در   « بایکد »ناپویری توس  قید: ای  موضوع درمکورد  تمایل به ندم توریو

کنکد  در رکورت حکوف    ایفای نقکش مکی  « باید»در مقام توریفگر « بسیار»(، قید 26) مثال

ننکوان  توانکد بکه  هایی است که مکی از دیگر تکواژ« شاید»شود  جمله نادستوری می« بسیار»

   2( 27ایفای نقش کند )مثال « باید»توریفگر برای 

 یه بگیری  ( بسیار باید تالش کنی تا بتونی از ی  دانشگاه خو  بورس26)

 (1398م05م14( شاید باید کارهای بیشتری نلیه خشونت با سالح انجام شود  )ایسنا، 27)

                                                           
1. decategorization 

 به طبقۀ قیود پیوسته است    « باید»برخالف « شاید»( بر ای  باورست که 1348: 124باطنی )  2
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  :توانسکته اسکت   در دورۀ فارسی کالسی  می« باید»تمایل به از دست دادن استقالل نحوی

(  ایک  در حکالی اسکت ککه در فارسکی      28های پیش یا پک از متمم خود قرار بگیرد )مثال

-ایک  نحوی ای  تکواژ تنها به پیش از هستۀ واژگانی محدود شکده اسکت  بکا    امروز، قلمرو

 (   29های شود )مثالجا میراحتی جابهمانند قیود به« باید»وجود، در حوزۀ پیشافدلی، 

    یاد باید کردن( الو  ای  سخنان اینجا 28)

 ( Lenepveu-Hotz, 2010: 93  )بایدجایگاهی دیگر به کار بردنبه   هر یکی را 

  )انتخکا ،  متوق   کن د  کننکده در منطقکه را   یبکات هکای بکی  فدالیت باید( الو  تهران 29)

 (  1398م05م21

    باید متوق  کندکننده در منطقه را یباتهای بی   تهران باید فدالیت

هکای فکوق   ، اما بروز ویژگکی 1در حال وقوع است« باید»زدایی درمورد بنابرای ، گرچه مقوله

تکوانیم بکرای نمکایش آن    آن دارد که ای  تکواژ آزاد همچنان ی  فدل مدی  است و نمی خبر از

اسکتناد ککرده و آن را در حاشکیۀ مرککز قکرار دهکیم  بکا کنکار          6شکل  ای بند بهدر ساخت الیه

ای بنکد مواجکه   در ساخت الیکه « باید»، با دو گزینۀ دیگر برای بازنمایی نحوی 6گواشت  شکل 

گونکه ککه   یا بازنمایی ررفِ آن در فرافکنی نملگر  همان 7یی آن مطابق با شکل هستیم: بازنما

زدایی است و بروز برخی از رفتارهای قیدی ماننکد  در جریان مقوله« باید»اشاره شد، فدل مدی  

جکایی آسکان بکرای    قید ساخته است  امکان جابکه جایی در حوزۀ پیشافدلی، از آن ی  شبهجابه

و فدکل ارکلی   « بایکد »جواری فدل گیری هستۀ بند، نیازمند به همود که شکلشبانث می« باید»

-نباشد  ای  ویژگی برخالف رفتار نحوی برخی یگر از افدال مدی  در زبان فارسی است )مثکال 

آن را تنها در فرافکنی نملگر « باید»(  با درنظر گرفت  ای  ویژگی نحوی در فدل مدی  30های 

-از هسکتۀ واژگکانی را مکی   « باید»شود  استقالل نحوی دیده می 8کل دهیم که در شنمایش می

پکایگی در  شکلی که ای  فدل قابلیت حکوف دارد، ماننکد هکم   پایه نیز دید بههم تواند در ساخت

   باید دید و ]باید[ گریستجملۀ 

 (1397م01م30  )نصر ایران، خوانده بودانتظام را جاسوس ( الو  خاتمی، امیر30)

 (1398م03م28نیوز،   )شرقشکایت کرده است   برانکو از پرسسولیک به فیفا         

 (1398م03م20آنالی ،   )خبرپنهان شده بودپ  کشو جسدی که در یخچال         

                                                           
    مخاطب ای  بایدها کیستتواند چون ی  اسم تکواژ دستوری جمع بگیرد، مانند می« باید»  1
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SENTENCE  

CLAUSE  

CORE 

NUC 

                  RP         PRED 

                                                                   V 

                               dærs-a=m=o    bayæd            be-xun-am  

                                                                         NUC 

                                      MOD                  CORE 

                                         STA              CLAUSE 

                                        IF        CLAUSE                        TNS  

                        SENTENCE 

 تکلیفی در فرافکنی عملگر  « بایدِ»بازنمایی  -8شکل 

 

گفتنی است که در فرافکنی نملگر برای نمایش وجه از ترکیب وضدیت و نیروی منظکوری  

، وجکه التزامکی از طریکق    8(  در شکل Van Valin & LaPolla, 1997: 42شود )استفاده می

)محقَق نشدن ککنش( و   1غیرواقدیزمان نمایانگر وضدیت شود که همبازنمایی می«  »پیشوند 

ننوان نمایشگر وجهیت به« باید» 2باشد نیروی منظوری )بیان تمایل گوینده در تحقق کنش( می

گونه که در شکل ای بند را در سیطرۀ خود دارد  همان، مرکز در ساخت الیه8تکلیفی در شکل 

                                                           
1. irrealis 

است  ای  پیشکوند در دورۀ فارسکی   جهت نبوده برای نمایش وجه التزامی در تاریب زبان فارسی بی«  »انتخا  پیشوند   2

؛ MacKinnon, 1977شکده اسکت )  کالسی  برای نمایش نمود کامل یدنی تحقق ی  رویداد در زمان گوشته استفاده می

Estaji & Bubenik, 2007 ؛Lenepveu-Hotz, 2018   در فارسی امروز، برای نمایش بیان تمایل در محقَکق شکدن  )

کشکیده  کنیم که زمانی محقق شدن ی  رویداد در زمان گوشته را به تصویر میستفاده میا«  »ی  رویداد از همان پیشوند 

 است   
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بند را در سیطرۀ خکود داشکته    تواند نمایشگر وجهیت مدرفتی بوده و کلبینیم ای  فدل میمی 9

گیکریم ککه   درنظر می« بودن»از مصدر  1را شکل تکمیلی« باش»باشد  در ای  شکل، ستات حال 

(  Ilkhanipour, 2017کنکد ) بر غیرواقدی بودن ی  رویداد یکا حالکت داللکت مکی    «  »چون 

یک  سکاخت    هرفته باشچون « ِ + باش + شناسۀ فانلی _ستات گوشته + »مضافاً اینکه ساختار 

رو، ای  نگارنکده،  (؛ ازای Khomeijani Farahani, 1990: 45باشد )التزامی با نمود کامل می

 گیرد   را نملگری برای نمایش نمود کامل درنظر می« ِ –» پسوند 

 

                           SENTENCE  

 PERIPHERY  CLAUSE  

     CORE 

NUC 

                                                              PRED            AUX    PRO 

                ADV                                        V 

                     qaedætæn      bay.æd                  resid-e                baš-e 

                                                                     NUC               ASP 

                                                                   CORE 

                               STA                           CLAUSE 

         CLAUSE                   STA 

                                                              CLAUSE                     TNS 

                                                               CLAUSE                       IF 

       SENTENCE 

 معرفتی در فرافکنی عملگر« بایدِ»بازنمایی  -9شکل 

                                                           
1. suppletive 
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هکای  توان برخی از ویژگکی و بازنمایی آن در فرافکنی نملگر، می« باید»پک از بررسی فدل 

توانند مدیارهایی ها خود می( اراۀه داد  ای  ویژگی31رورت )نحوی ای  فدل را به -مهم واژی

با توجه بکه ایک  نکتکه ککه در      «خواست »شدگی آن نسبت به فدل باشند برای تدیی  میزان مدی 

رکورت یگانکه   های شخص و شمار تنها بکه ، نشانه«باید»ساخت آیندۀ ترکیبی و ساخت وجهی 

 شود    گواری میدر آنها نشانه

فکر، در  واژۀ پکیش بکروز سکاخت  «: باید»( الو  ندم تصریو شخص و شمار در فدل 31)

 های تصریفی گوناگونای  فدل در ساخت

 شدگی دربرابر مقولۀ زمانی   خنث         

 پ  ندم مجاورت اجباری با هستۀ واژگانی           

شدگی تنها به ی  نملگکر در سکاخت   درنتیجۀ دستوری« باید»آنجایی که و اما نکتۀ آخر، از

ای بند تبدیل شده است و قادر به فرافکنی ساخت موضونی مستقل نیست، تنها در ساخت الیه

-( ذکر می32در ) 8شود  ساخت منطقی در شکل نمایش داده می رورت ی  نملگرمنطقی به

 نمایش داده شده است      OBLGرورت به« باید»که در آن وجهیت تکلیفی  شود
(32) IF SBJ< TNS PRS< STA IRR< MOD OBLG< dó [1SG, [read́ (1SG, 

dærs)]]
1 

 ای بنددر ساخت الیه« خواستن» 4-3-2

شکدگی برخکی از   در مسکیر مدکی   « باید»دۀ ترکیبی چون فدل در ساخت آین« خواست »فدل 

های تصریفی خود را از دست داده است  از آنجایی که از ایک  سکاخت بکرای ارجکاع بکه      ریغه

شکود و سکتات   ککار گرفتکه مکی   بکه « خواسکت  »شود، تنها ستات حال فدل زمان آینده استفاده می

-آینده در گوشته مورد استفاده قرار نمکی گوشتۀ آن برای شرکت در هیج ساخت دیگری مانند 

را نیکز از دسکت داده   «  »در ساخت مکوکور، میزبکانی پیشکوند التزامکی     « خواست »گیرد  فدل 

است؛ ای  در حالی است که در فارسی کالسی ، ای  پیشوند امکان حضور در ساخت آینده را 

 (   32داشته است )مثال 

 (1383: 67)سبزواری،  اند، جمله بخواهند مرد ( آنچه زنده32)

، کمتکر دسکتخوش   «باید»درمقایسه با « خواست »کند که ( یابت می31کارگیری مدیارهای )به

-شکل تصریفی یابتی ندارد و میزبان مشخصکه « باید»شدگی شده است  ای  فدل برخالف مدی 

                                                           
1. SBJ: subjunctive, PRS: present, IRR: irrealis, OBLG: obligatory 
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در  ننوان هسکتۀ تصکریفی  های تصریفی شخص، شمار و زمان است  به همی  دلیل است که به

تنهکا خنثکی نشکده    نسبت به مقولۀ زمکان نکه  « خواست »شود  فدل ساخت آیندۀ ترکیبی تلقّی می

است، بلکه نسبت به آن حساسیت دارد و تنها ستات حال آن در ای  ساخت مورد استفاده قکرار  

، امکان جداسازی آن از هستۀ واژگانی وجود ندارد و برای تشککیل  «باید»گیرد  نیز برخالف می

(  ضکرورت  33ت آیندۀ، هستۀ تصریفی و واژگانی باید در مجاورت یکدیگر باشند )مثکال  ساخ

 Bonamiپکایگی دیکد )  در هم« خواست »توان در حضور اجباری مجاورت ای  دو هسته را می

& Samvelian, 2014 رکورت سکتات نریکان    (  درحقیقت، چون هستۀ واژگانی به34( )مثال

های زمکان، شکخص   برای نمایش مقوله« خواست »ستۀ تصریفی شود، مجاورت آن با هظاهر می

در « خواسکت  »باختگی مدنکایی نیکز در فدکل    و شمار ضروری است  گفتنی است که میزان رن 

در « میکل و طلکب  »است، چراکه هنوز برای ی  فارسی زبان، مدنی « باید»ساخت آینده کمتر از 

در آیندۀ ترکیبکی و فدکل   « خواست »دی  تشخیص است، گرچه نباید فدل مقابل« خواست »فدل 

 را خل  کنیم   خوام برم(میدار )مانند در بندهای ایستامزمان« خواست »وجهیِ -واژگانی

  خ واهیم داش ت  ( الو  سفرهایی درسکطح رۀکیک جمهکور بکه کشکورهای همسکایه       33)

 (1398م05م28)

   داشتیه درسطح رۀیک جمهوری به کشورهای همسا خواهیمسفرهایی *            

 خواهیم[ ساخت   *هایمان را ]( به وط  برخواهیم گشت و خانه34)

شکدگی از  در مسکیر مدکی   « بایکد »دهنکد ککه   درستی نشکان مکی  به های دستوری فوقویژگی

در ساخت آینده پیش افتاده است  هیچ تردیدی نیست که هر دو فدکل، نمایکانگر دو   « خواست »

هکای تصکریفی زمکان،    توجه بکه میزبکانی مشخصکه   با« خواست »باشند، اما فدل ساخت مدی  می

 -باشکد فر، هستۀ واژگانی در ای  ساخت مکی واژۀ پیشکه برآمده از ساخت -شخص و شمار

ای بند، باید در مجاورت هستۀ واژگانی قکرار  ( در ساخت الیهNUCبرای تشکیل هسته )یدنی 

 ۀ نزدی  فروپاشی آمریکا را خواهیم دیکد در آیندای بند در جملۀ ، ساخت الیه10بگیرد  شکل 

 دهد را نشان می

بر بازنمایی نملگر زمان، بازنمایی نملگکر نمکود را    نالوه« خواه»، ستات حال 10در شکل 

 :Khomeijani Farahani, 1990جانی فراهانی )نیز برنهده دارد  ای  امر به تبیدیّت از خمی 
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نامکد و سکتات حکال    مکی  1کیبی را آیندۀ قطدکی ( رورت گرفته است  وی ساخت آیندۀ تر115

گیرد  درمورد حتمی بودن تحقکق رویکداد در سکاخت    را نمایشگر نمود کامل درنظر می« خواه»

شناختی ستات حکال را  توان تمایل رده(، نیز نمی35توان با قطدیت سخ  گفت )مثال آینده نمی

کنند، ی  رویداد در آینده داللت میهای آینده و التزامی که به محقق شدن برای تشکیل ساخت

 ( Haspelmath, 1998نادیده گرفت )

 
SENTENCE 

CALUSE 

            PERIPHERY                                  CORE 

               PP                       RP                     NUC           PRO 

 

                                                     AUX                PRED 

                                                                                              V 

dær ayænde=(y)e næzdik  forupaši=e amrika=ra   xah-im    did 

                                                                                             V 

                                                                    ASP                 NUC 

                                                                                           CORE 

                                                                TNS                   CLAUSE 

                                                                                    SENTENCE 

 ای و فرافکنی عملگر     در فرافکنی سازه« خواستن»بازنمایی  -10شکل 

 

 (    1398م05م07خواهند بود  )ایسنا،  5Gهای جدید احتماالً ( آیفون35) 

                                                           
1. definite future  
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( ساخت آیندۀ ترکیبکی  1393در پایان ای  زیربخش ذکر چند نکته ضروری است  میرزایی )

درنظکر   1ایای از وابستگی هستهپیوند در دستور نقش و ارجاع، نمونه-را براساس رواب  شبکه

رابطۀ وابستگی، اتّکای ساختاری ی  واحد زبکانی بکر واحکدی دیگکر     گیرد  اساس پیوند در می

 ,Van Valin) 3اییا وابستگی حاشیه 2یابد: وابستگی خواهراست و تنها به دو شکل تبلور می

باشکد و زمکانی   (  در وابستگی خواهر، واحد وابسته، دختر گِرهی باالتر از خود می197 :2005

( 36aه، در نقش موضوع واحد ارلی ظاهر شود، ماننکد مثکال )  افتد که آن واحد وابستاتفاق می

از زبان انگلیسی که در آن ی  واحد وابستۀ بنکدی، درنقکش موضکوع نحکوی و مدنکایی بکرای       

-دهد که واحکد وابسکته بکه   ای نیز زمانی رخ میشود  وابستگی حاشیهظاهر می shockمحمول 

در واقع، واحد وابسته ماننکد یک  افکزوده     واحد ارلی به ایفای نقش بسردازد؛ 4ننوان توریفگر

-نمل می see(، بند وابسته چون قیدی برای محمول 36bباشد  در مثال )برای واحد ارلی می

تنها « خواست »شود چراکه کند  در ساخت آیندۀ ترکیبی، هیچ وابستگی از نوع خواهر دیده نمی

ندارد؛ تدیی  سکاخت موضکونی   ی  مقولۀ دستوری است و قابلیت فرافکنی ساخت موضونی 

شکود  گرچکه   ای نیز دیده نمکی باشد  در ای  ساخت، وابستگی حاشیهبرنهدۀ هستۀ واژگانی می

کند، امکا حضکور   دهی به زمان آینده را برای هستۀ واژگانی بازی مینقش ارجاع« خواست »فدل 

ای ماننکد  تکوان آن را یک  تورکیفگر حاشکیه    درمجاورت آن ضروری اسکت و نمکی  « خواست »

منجر « خواست »شدن  پویرند ولی حوفهای زمانی حوفهای زمانی قلمداد کرد؛ افزودهافزوده

ای بند، تنها فدل مدینکی اسکت   در ساخت الیه« خواست »شود  لوا، به نادستوری شدن جمله می

 (     10ای ضروری است )شکلکه حضور آن برای تشکیل هستۀ در فرافکنی سازه

(36) a. That she arrived late shocked everyone. (وابستگی مرکزی: خواهر) 

        b. Kim saw Pat after she arrived at the party. ( ایوابستگی مرکزی: حاشیه ) 

تنها ی  نملگر است و در ساخت منطقی تنها در بازنمکایی نملگکر   « باید»چون « خواست »

باشکد ککه در   ( مکی 37رورت )به 10در شکل « خواست »بازنمایی نملگر  .شودنمایش داده می

 شود   شکل ترکیبی از زمان و نمود نمایانده میآن نقش ای  نملگر به

(37) TNSPRS< ASPPERFECTIVE< seé (1PL, فروپاشی آمریکا)  

                                                           
1. nuclear subordination 
2. daughter subordination 
3. peripheral subordination 
4. modifier  
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 ای بنددر ساخت الیه« داشتن» 4-3-3

شکده اسکت   مدکی   نشان دادیم که ساخت نمود مستمر ی  ساخت پیکاپی  4-2در زیربخش 

هکای متممکی سرچشکمه    و آیندۀ با توجه به اینککه از سکاخت  « باید»حالی که ساخت وجهی در

اند، تنها ی  ساخت مدی  هستند  ویژگی پیاپی بودن در ای  ساخت خود منجر بکه بکروز   گرفته

شدگی در ساخت مستمر درمقایسکه  توان مدنی شد که درجۀ مدی رفتارهایی شده است که می

شکدگی در سکاخت آینکده از    دو ساخت مدی  دیگر کمتر است  پیشتر نشان دادیم ککه مدکی   با 

دهیم ککه میکزان   ( نشان می31های )کارگیری مشخصهکمتر است  حال با به« باید»ساخت مدی  

 باشد   شدگی در ساخت مستمر کمتر از ساخت آینده میدستوری

رکورت دوگانکه و   مسکتمر بکه  تصریو شخص و شمار برخالف ساخت آینده، در سکاخت  

تنهکا  باشد  منظور از دوگانه و همسان ای  اسکت ککه تصکریو شکخص و شکمار نکه      همسان می

-گکواری اجبکاراً یک    شود؛ بلکه ای  نشانهگواری میبرروی هر دو فدل در ساخت مدی  نشانه

در سکاخت  « خواسکت  »در ساخت نمود مستمر چکون فدکل   « داشت »باشد  فدل مدی  دست می

بکودن   دهد، البته میزان ای  حساسیت با توجه بکه پیکاپی  ده به مقولۀ زمان حساسیت نشان میآین

ای است که تصریو زمان برخالف ساخت آینده بکه رکورت دوگانکه و    گونهساخت مستمر به

شود  در ساخت مستمر برخالف ساخت آینده، مجاورت فدل مدکی  و  گواری میهمسان نشانه

الو(، ای  دو سازه در مجاورت هم قکرار دارنکد و در   38در مثال ) 1فدل ارلی ضروری نیست 

در سکاخت   پکارچگی نحکوی  اند  درجۀ کمتکر یک   وسیلۀ فانل از هم جدا شده ( به38مثال )

( مشاهده کرد  البتکه  39های همسایۀ )در ساخت« داشت »توان در امکان حوف فدل مستمر را می

ای نیست ککه  اندازهبندی بودن ساخت مستمر بهل ت دلیگفتنی است که میزان ای  گسستگی به

قطداً بکه نادسکتوری   « که»را میان فدل مدی  و ارلی قرار داد  در  « که»بتوان فرضاً حرف رب  

 (   40انجامد )مثال شدن جمله می

 ژشندارن خشک میها ( الو  چرا گل38)

 ژشنخشک میها گل دارن   چرا          

    شهخونه و ]داره[ برای کنکورش آماده میمی مهسا داره درس( 39)

                                                           
کنکد  افدکال   ای به پیاپی بکودن ایک  سکاخت وارد نمکی    امکان جداسازی فدل مدی  و فدل ارلی در ساخت مستمر خدشه  1

 ( Aikhenvald, 2018: 92توانند در مجاورت یکدیگر نباشند )ها میپیاپی در ای  ساخت



 175                           شدگی در فارسی شدگی شواهدی از معین ارجاع و دستوریدستور نقش و     سال دوازدهم         
 

 رم   دارم که می*رفتمم داشتم که می*( 40)

های دستوری بکرروی  گواری همسان مشخصهبا توجه به پیاپی بودن ساخت مستمر و نشانه

ننوان ی  فدل مدی  وظیفۀ نمایش نمود به« داشت »و هستۀ واژگانی و اینکه فدل « داشت »فدل 

و فدل ارکلی را از  « داشت »کل ساخت مدی  را برنهده دارد، نوع اتّصال میان فدل  مستمر برای

(  نکوع  Van Valin & LaPolla, 1997: 459گیکریم ) درنظکر مکی   1ایسازی هسکته نوع پیاپی

منزلکۀ  بکه « داشکت  »باشکد، چراککه فدکل   ای مکی شبکۀ دستوری حارل از نوع وابسکتگی حاشکیه  

-Van Valin, 2005: 196کنکد ) هستۀ واژگکانی نمکل مکی   توریفگری برای نمایش نمود در 

که همچنان در زبان فارسکی   -«می»(  مهمتر اینکه در ساخت نمود مستمر با وجود پیشوند 197

در ساخت مسکتمر وجکود دارد، ماننکد    « داشت »امکان حوف فدل  -گر نمود ناقص باشدنمایش

رکورت رابطکۀ   اخت مسکتمر، بکه  در سک « داشکت  »(  امکان حکوف  41گو در مثال )وبافت گفت

ای بنکد در سکاخت   شود  ساخت الیکه ای بند نمایش داده میای در ساخت الیهوابستگی حاشیه

 آمده است     11مستمر، در شکل 

 کنیژکار داری می ( الو  چی41)

 خونم     ]دارم[ درسامُ می       

-( رابطکۀ شکبکه  1393)ذکر چند نکتۀ دیگر در پایان ای  زیربخش ضروری است  میرزایکی  

کند  الزم به یادآوری است ککه در  مدرفی می 2ایوابستگی هستهپیوند را در ساخت مستمر شبه

وابستگی، تسهیم اجباری حداقل ی  نملگر در سکطح پیونکد ضکروری اسکت  نکوع      رابطۀ شبه

ای است، یدنی واحد پیوندی در محل هسته به واحد ارکلی متصکل   پیوند در ای  ساخت، هسته

ای که در استدالل میرزایی مغفول مانکده اسکت، ایک  اسکت ککه هکیچ یک  از        شود  اما نکتهمی

توان یافت که اجباراً میان فدل مدی  و فدل ارلی تسهیم ( را نمی12ای )ر ت  نملگرهای هسته

طکور  ای بهننوان ی  نملگر هستهپ( که در آنها، نمود به15شود  ممک  است جمالتی چون )

یکابیم  گواری شده است، ناقض ای  ادنای نگارنده باشند، ولی با دقت بیشتر درمینههمسان نشا

و فدل ارلی تسهیم نشده است، بلکه مستقالً برروی هکر دو فدکل   « داشت »که مقولۀ نمود میان 

وابستگی خواند ککه  توان نوع اتصال در ساخت مستمر را شبهگواری شده است  زمانی مینشانه

 Vanرا تحت سکیطرۀ خکود قکرار دهکد )     11واحد، هر دو هسته در شکل  حداقل ی  نملگر

                                                           
1. nuclear serialization 
2. nuclear cosubordination 
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Valin & LaPolla, 1997: 457)، ( 19مانند مثال)-  بر هر دو فدکل سکیطره   « شاید»که در آن

تکوان  ، بیانگر وجهیت مدرفتی و ی  نملگکر بنکدی اسکت، نمکی    «شاید»دارد، ولی ازآنجایی که 

ساخت مستمر دانست  گفتنی است که واحد وابسته در  وابستگی درتسهیم آن را، دلیلی بر شبه

« داشت »(، مانند هستۀ Ibidهای تصریفی خود را داشته باشد )تواند مشخصهرابطۀ وابستگی می

در ایک   « داشکت  »که مستقالً تصریو زمان را در خکود دارد  مضکافاً اینککه هسکتۀ      11در شکل 

رو، گره ای باشد؛ ازی  فدل غیرمحمولی می شدگی، تنهاباختگی و دستوریدلیل رن شکل، به

جهکت  بکه  PREDنمایش داده شکده اسکت و از گکره     Vرورت تنها به« داشت »بالفصل هستۀ 

 (      Van Valin, 2005: 196نظر شده است )ررف« داشت »محمول نبودنِ 
SENTENCE 

CALUSE 

            PERIPHERY                                   CORE 

             NUC                            RP                                 PRO  

               V                                                  NUC                  

                                  PRED 

                                                                      V 

           dar-æm                               dærs-a=m=o mi-xun-æm 

               V                                                      V 

               NUC               ASP                          NUC 

              CORE                                            CORE 

            CLAUSE                  TNS            CLAUSE             TNS 

          SENTENCE                  IF                  CLAUSE 

SENTENCE 
 (1ایای حاشیهای بند )وابستگی هستهدر ساخت الیه« داشتن». بازنمایی 11شکل 

                                                           
1. ad-nuclear subordination 
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ککه نمایشکگر نمکود مسکتمر      -«داشکت  »با توجه به حضور فدل « می»، پیشوند 11در شکل 

رکورت یک    رورت نشانۀ نمایش نمود ناقص بازنمایی نشده اسکت و تنهکا بکه   دیگر به -است

هکتک   -نملگر برای نمایش وجه اخباری در فرافکنی نملگر نمکایش داده شکده اسکت  لنسکوو    

(Lenepveu-Hotz, 2018نشان می )بکرای نمکایش   « داشکت  »شدگی فدکل  دهد که با دستوری

از کاربرد خود در مقام نمایشگر نمود « می»نمود استمرار در سیر تحوالت زبان فارسی، پیشوند 

 بازنمایی وجه اخباری را برنهده گرفته است  مستمر فارله گرفته و

باشد و قکادر بکه فرافکنکی سکاخت     شده میدستوری« خواست »و « باید»مانند « داشت »فدل 

-ظاهر مکی  PROGرورت نملگر رو، در ساخت منطقی تنها بهموضونی مستقل نیست  ازای 

 شود   ( منظور می42در ) 11شود  ساخت منطقی در شکل 

(42) IFDEC< TNSPRS< ASPPROG< dó [1SG, studý [(1SG, dærs)]]
1
 

 ای بنددر ساخت الیه« توانستن» 4-4

شکدگی را  کمتکری  میکزان دسکتوری   « توانسکت  »دهکیم ککه فدکل    در ای  زیربخش نشان می

را درنظکر بگیریکد  تصکریو    تکونم بکرم   میدرمقایسه با سه فدل دیگر دارد  ابتدا توالی دوفدلی 

شکود  پکک تنهکا بکا اتّککا بکه        گواری میرورت همسان در هر دو فدل نشانهشخص و شمار به

و « توانسکت  »شکدگی را در دو فدکل   توان درجۀ دسکتوری ویژگی تصریو شخص و شمار نمی

مکی  « خواست »و « باید»کمتر از « توانست »شدگی در سنجید  اما طبیدتاً میزان دستوری« داشت »

گیرد  حساسیت رورت منفرد انجام میای  دو فدل به باشد، چراکه تصریو شخص و شمار در

تنهکا وجکود دارد، بلککه تصکریو     گیرند، نهشکل می« توانست »به مقولۀ زمان در جمالتی که با 

(  منظکور از تصکریو دوگانکۀ زمکان ایک       16های رورت دوگانه انجام بگیرد )مثالزمان باید به

توری جمله در زمان رکرف شکوند  حکال ایک      است که هر دو فدل باید متناسب با ساختار دس

-مکی »  در ایک  جملکه،   تونسکتم بیکام  مکی باشد مانند می 2رورت دوگانۀ ناهمسانتصریو یا به

رورت دوگانکۀ  ، ستات حال را در خود دارند  یا ای  تصریو به«بیام»، ستا  گوشته و «تونستم

هکر دو یکا سکتات حکال یکا      و فدکل دیگکر   « توانست »باشد که در ای  رورت، فدل می 3همسان

از تنکوع  « داشکت  »بکا  « توانست »ت و ث(  مقایسۀ تصریو زمان در 16های گوشته دارند )مثال

                                                           
1. DEC: declarative, PROG: progressive 
2. non-concordant doubled  
3. concordant doubled  
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شکدگی کمتکر آن   و میکزان دسکتوری  « توانسکت  »محور در فدل  -های تصریفی زمانبیشتر ریغه

رغکم تصکریو   حکایت دارد  ای  درحالی است که در ساخت مسکتمر، نلکی  « داشت »نسبت به 

-پویرد و امکان تصکریو دوگانکۀ نکا   رورت همسان انجام میدوگانۀ زمان، ای  تصریو تنها به

 همسان مهیا نیست  

های دیگر میکان  ، مجاورت ای  دو فدل ضروری نیست و سازهبرم تونممیفدلی در توالی دو

چنانچکه در   -«داشکت  »(  ای  ویژگی درمکورد فدکل   43های توانند ظاهر شوند )مثال ای  دو می

ای گونکه پارچگی نحوی در ساخت مستمر بهی کند، اما میزان ردق می -( دیدیم38های )مثال

(، 40و فدل ارلی وجود نکدارد )مثکال   « داشت »میان فدل « که»است که امکان در  حرف رب  

در  .را قکرار داد « ککه »توان میان توالی دوفدلی، حرف رب  ، می«توانست »دررورتی که درمورد 

نظر گرایش غالکب در  رساند، گرچه بهبه دستوری بودن جمله آسیبی نمی« که»(، در  44مثال )

 باشد   حوف ای  حرف رب  می

   بر خونه  تونممی( الو  43)

   تونم بر می   خونه         

از  ]ککه[  میت وان  یمظاهر شکود،   ها یماریب  یکه نالۀم ا  یقبل از ا یاوقات حت یگاه( 44)

 (1398م05م30جم آنالی ، )جام  میشو ها یماریب  یا متوجهدهان  نهیمدا قیطر

تکوان آن را اسکتداللی بکر کمتکری      رادق است و مکی « توانست »نکتۀ دیگری تنها در مورد 

شدگی در ای  فدل دانست، امکان تصریو آن در زمان آیندۀ ترکیبی است )مثکال  میزان دستوری

فدل مدی  دیگر وجود ندارد  ای  فدل نیز قابلیت همکایی   الو(  ای  خصوریت در مورد سه45

( را 46 (  شایان ذکر اسکت ککه جمالتکی چکون )    45را نیز داراست )مثال « باید»با فدل مدی  

، بکا حضکور همزمکان فدکل     خواهیم خواستتوان ناقض ای  ادنا دانست چراکه در ترکیب نمی

رو هسکتیم و فدلکی ککه در سکاخت     بهواژگانی رو-در نقش فدل مدی  و فدل وجهی« خواست »

 است « خواست »واژگانی -شده است، درحقیقت، همان فدل وجهی آیندۀ ترکیبی ررف

   

مشککالتمان را خودمکان حکل کنکیم  )خبرگکزاری مکو ،        خواهیم توانس ت ( الو  مکا  45)

 (1396م10م12

 (1397م09م25  )خبرگزاری مو ، میمشکالت را به حداقل برسان میبتوان دیبا            
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  )ایسکنا،  خواس ت  میخ واه  حیتوضمربوطه  یاهواز از وزرا یستیترور یۀدرباره حاد( 46)

 (1397م07م01

لحکاظ تصکریو شخصمشکمار،    به« توانست »آید که فدل از مجمونۀ ای  شواهد چنی  برمی

پارچگی نحوی و همایی بکا افدکال مدکی  دیگکر کمتکری  درجکۀ       حساسیت به مقولۀ زمان، ی 

رغکم  توان ادنا کرد نلکی نحوی که میشدگی را در مقایسه با سه فدل دیگر داراست بهدستوری

شکدگی )ر ت  زیکربخش   باختگی مدنایی نسبی در ای  فدل و گام نهادن آن در مسیر مدکی  رن 

-(، هنوز از منظر نحوی، قابلیت تشکیل ی  ساخت مدی  را نیافته است  ساخت مدی  بکه 4-2

است که حداقل از ی  فدل واژگانی برای تزریکق محتکوای    ̒بندیت ̕ ساختلحاظ نحوی، ی  

واژگانی و ی  فدل مدی  برای تزریق نقش دستوری )چون زمان، نمود، وجهیت و غیکره(، بکه   

(  ای  در حکالی اسکت ککه امککان در      Anderson, 2006: 7کل ساخت تشکیل شده است )

-کنکد  ازایک   ر دوبندی بودن آنها داللت مکی وضوح ب( به44در جمالتی چون )« که»حرف رب  

رغم الزم بودن آن از نگاه نحوی، همچون ی  فدکل متدکدی   ، نلی«توانست »روست که با فدل 

سخنی دیگر، ای  فدل، ی  محمولِ کنترلکی دوظرفیتکی   شود  بهاز نگاه مدناشناختی برخورد می

ننوان متمم خکود  ( را بهتوان دیدمیب زمان )مانند ترکیدار یا بیتواند ی  بند زماناست که می

 برگزیند   

باید درنظر داشته باشیم که چه « توانست »ای بند در ساخت کنترلی برای نمایش ساخت الیه

دهکد، هکر دو محتکوای    و چه فدلی که هستۀ مدنایی بنکد مکتمم را تشککیل مکی    « توانست »فدل 

ساخت موضونی مربکوط بکه خکود را    واژگانی دارند، لوا دو محمول مستقل هستند که هر ی  

کند، البته در ای  دو ساخت موضونی، شرط فانل یکسان جاری است، یدنی فانکل  فرافکنی می

شکود  بکا توجکه    نمایکه مکی  ننوان ی  موضوع مدنایی بی  دو ساخت موضونی تسهیم و هکم به

نوع پیونکد  ، «که»فرافکنی ساخت موضونی مستقل، تسهیم اجباری فانل و امکان در  اختیاری 

گیکریم  دو نکتکه الزم بکه ذککر     پایگی مرکزی درنظکر مکی  و شبکه را در ای  ساخت کنترلی، هم

« توانسکت  »است  گرچه متمم بندی در ای  ساخت ی  موضوع مدنایی مرکزی بکرای محمکول   

 Vanشکود ) رورت موضوع نحوی مرکزی بازنمایی نمیای بند، بهباشد، اما در ساخت الیهمی

Valin, 2005: 190رو، تلقّی رابطۀ وابستگی در ای  ساخت نارحیح است  نکتکۀ دوم  ای (؛ از

را یافت که تنها بکر محمکول   « باید»توان نملگری چون ای  است که در ای  ساخت کنترلی، می
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پکایگی مرککزی را فکراهم سکازد، ماننکد مثکال       سیطره دارد و شرای  تشکیل رابطۀ هم« توانست »

تفسیر جمله چنی  است: ای  الزام برای ایجکاد توانمنکدی در گوینکده بکرای      (  در ای  مثال،47)

یادگیری زبان انگلیسی ضروری است، ولکی هکیچ تضکمینی بکرای یکادگیری آن وجکود نکدارد         

خکود  « تواسکت  »شود  با توجه به اینکه ترسیم می 12( در شکل 47ای بند در مثال )ساخت الیه

را بکدون بازنمکایی نملگرهکا در     12طقکی در شککل   ی  محمول دوموضونی است، ساخت من

 دهیم  ( نمایش می48)

 رُ یاد بگیرم  ( م  باید بتونم انگلیسی47) 
(48) tævanestań (1SGi, [dó, [1SGi, [yad.gereftæń (1SGi, ENG)]]]) 

 

های دستوری موردنظر مدیارهایی را که بکه  ای بند در ساختحال بدد از ترسیم ساخت الیه

 کنیم:خالره می  49-51رورت ها را سنجیدیم بهشدگی در آن ساختم  آنها میزان مدی ک

 ( تصریو شخص و شمار در ساخت مدی 49)

  رکورت یگانکه رکورت    شدگی در ساختی که در آن تصریو شخصمشمار بهمیزان مدی

رورت دوگانه رورت گیرد، بیشتر از ساختی است که در آن تصریو شخصمشمار بهمی

و سکاخت مدکی    « بایکد »شدگی در ساخت مدکی   گیرد  براساس ای  مدیار، میزان مدی می

 بیشتر از دو ساخت دیگر است « خواست »

  شدگی در ساختی که تصریو یگانۀ شخصمشمار برروی فدل واژگکانی مکی  میزان مدی-

هسته( بیشتر از ساختی اسکت ککه در آن تصکریو یگانکۀ     -نشیند )یدنی ردۀ فدل واژگانی

هسته(  بر اساس ایک  مدیکار،    -نشیند )یدنی ردۀ مدی مشمار برروی فدل مدی  میشخص

 است     « خواست »بیشتر از ساخت مدی  « باید»شدگی در ساخت مدی  میزان مدی 

 ( حساسیت به مقولۀ زمان50)

  شدگی در ساختی که در آن فدل مدی  نسبت به مقولۀ زمان خنثی شکده باشکد،   میزان مدی

نسبت به ساختی در آن همچنان حساسیت به مقولۀ زمان وجود دارد  براسکاس   بیشتر است

 شدگی را داراست باالتری  درجۀ مدی « باید»ای  مدیار، ساخت مدی  

  گواری شود بیشتر از رورت یگانه نشانهشدگی در ساختی که تصریو در آن بهمیزان مدی

شود  براساس ایک   گواری میانهرورت دوگانه نشساختی است که تصریو زمان در آن به
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و « داشت »های مدی  بیشتر از ساخت« خواست »شدگی در ساخت مدی  مدیار، میزان مدی 

 است « توانست »ساخت کنترلی

  رکورت همسکان رکورت    شدگی در ساختی که تصریو دوگانۀ زمان در آن بهمیزان مدی

رورت ناهمسکان  تواند بهن میگیرد بیشتر از ساختی است که تصریو دوگانۀ زمان در آمی

بیشکتر از  « داشت »شدگی در ساخت مدی  نیز رورت گیرد  براساس ای  مدیار، میزان مدی 

 است   « توانست »ساخت کنترلی 

 

SENTENCE 

                                                                CLAUSE 

                                CORE                                                         CORE 

         RP                  NUC                                                           NUC 

                                                                                RP    NUC       NUC 

                               PRED                                              PRED   PRED 

                                  V                                                      N         V 

           mæn   bayæd       be-tun-æm          ENG=ro      yad   be-gir-æm    

                                 V                                                                      V 

                                NUC                                                               NUC 

        MOD               CORE                                                          CORE     

          CLAUSE      TNS                                  CLAUSE               TNS 

            STA           CLAUSE                            STA               CLAUSE   

                 IF              CLAUSE                             IF               CLAUSE 

                              SENTENCE                                        SENTENCE    

 پایگی مرکزی()هم« توانستن»ای بند در ساخت الیه -12شکل 
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 پارچگی نحوی )مجاورت هستۀ واژگانی و هستۀ تصریفی + در  حرف رب (( ی 51)

  شدگی در ساختی که مجاورت فدل مدی  و ارلی در آن ضروری باشد، بیشکتر  میزان مدی

-در آن مجاورت ای  دو ضروری نباشکد  براسکاس ایک  مدیکار، مدکی       است از ساختی که

و سکاخت کنترلکی   « داشکت  »بیشکتر از سکاخت مدکی     « خواست »شدگی در ساخت مدی  

 است « توانست »

  شدگی در ساختی که مجکاورت فدکل مدکی  و ارکلی در آن ضکروری نباشکد؛       میزان مدی

باشد، بیشتر از ساختی است ککه در آن  میان آن دو وجود نداشته « که»ازطرفی، امکان در  

-میان فدل مدی  و ارلیِ غیرمجاور وجود دارد  براساس ای  مدیار، مدکی  « که»امکان در  

 است    « توانست »بیشتر از ساخت کنترلی « داشت »شدگی در ساخت مدی  

بایکد  « مدی »را ندارد  فدل « باید»( قابلیت تدمیم به ساخت مدی  51گفتنی است که مدیار )

رغم ندم ضرورت مجاورت آن بکا فدکل ارکلی و    زدایی قرار گرفته است و نلیدر مسیر مقوله

، «قطداً، احتماالً، مطمئنکاً »جایی آزادانۀ آن در حوزۀ پیشافدلی چون قیود وجهی مانند نتیجتاً جابه

 باشد شدگی برخوردار میاز باالتری  میزان مدی 

 گیری . نتیجه5

یافت  پاسب برای ای  پرسش بود ککه چگونکه ابزارهکای دسکتوری در     هدف از ای  پژوهش 

شدگی را بازنمایی کننکد  بدکد از بررسکی    توانند درجات مختلو مدی دستور نقش و ارجاع می

انکد  شدگی گام نهکاده پیشینۀ پژوهش دریافتیم که هر ی  از افدال مدی  چهارگانه در مسیر مدی 

-51های مکوردنظر )ر ت   نحوی در ساخت -های واژییکارگیری برخی از ویژگو سسک با به

شدگی در هری  از افدال مدی  متفاوت اسکت  بکاالتری  میکزان    ( نشان دادیم که میزان مدی 49

های مدی  تدریج در ساختتبلور یافته است و ای  میزان به« باید»شدگی در ساخت مدی  مدی 

ککاهش یافتکه اسکت  نکتکۀ جالکب در      « ت توانسک »و نیز سکاخت کنترلکی   « داشت »و « خواست »

ای بنکد، اندککاس درجکات    اینجاست که بازنمایی متفاوت هر ی  از ای  افدال در ساخت الیکه 

-با نمکایش کمتکری  میکزان مدکی     « توانست »باشد  ساخت کنترلی شدگی آنها میمتفاوت مدی 

ر نقکش و ارجکاع،   شدگی، در مفهوم نام، ساختاری دوبندی دارد  تفسیر ایک  جملکه در دسکتو   

(، یدنی 12باشد )شکل پایگی مرکزی میاز نوع هم ̒بندی و دو محمولیساخت ت ̕تشکیل ی  

هر محمول نالوه بر تسهیم موضوع اول خود یا همان فانل، ساخت موضونی مستقل خکود را  
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(  ساخت نمود مستمر بکا نمکایش درجکۀ بیشکتری از     48کند )ر ت  در کل ساخت فرافکنی می

 ̒محمولیو ت  بندیساخت مرکب ت ̕، ی  «توانست »شدگی درمقایسه با ساخت کنترلی مدی 

«  داشکت  »(؛ هسکتۀ  11کنند )شککل  دهد که در آن، دو هسته با هم پیوند برقرار میرا تشکیل می

(  مطکابق بکا   42شدگی قادر به فرافکنکی سکاخت موضکونی خکود نیسکت )ر ت       به دلیل مدی 

-ای بکه (، استحکاممپیوستگی نحوی در وابستگی هسته5ی نحوی )شکل مراتب میان بندسلسله

پکایگی مرککزی  در سکاخت آینکده، بکرخالف دو      مراتب فراتر است از استحکام نحوی در هکم 

-ساخت سادۀ تک  ̕رو نیستم  آیندۀ ترکیبی ی  ساخت پیشی  با ی  ساخت مرکب، دیگر روبه

در مجاورت با هستۀ بند یا همکان  « خواست » باشد که در آن فدل مدی می ̒محمولیبندی و ت 

(  در ای  ساخت، فدکل مدکی    10و  7های دهد )شکلرا تشکیل می 1محمول، ی  هستۀ مرکب

ماننکد  « بایکد »(  ساخت مدکی   37نیز قابلیت فرافکنی ساخت موضونی ندارد )ر ت  « خواست »

وت در ایک  اسکت ککه    باشد؛ تفکا می ̒محمولی-بندی و ت ساخت سادۀ ت ̕ساخت آینده، ی  

شدگی رسیده اسکت ککه بکرخالف سکه سکاخت      ای از مدی در ای  ساخت به اندازه« باید»فدل 

و « خواست »(  ای  فدل چون 9و  8های شود )شکلدیگر، تنها در فرافکنی نملگر بازنمایی می

ساخت موضونی مستقل ندارد و تنها در بازنمایی نملگر در سکاخت منطقکی نمکایش    « داشت »

ای بند، متشککل از فرافکنکی   توان نتیجه گرفت که ساخت الیه(  پک می32شود )ر ت  اده مید

که میزان اسکتحکام نحکوی را در روابک      -همراه نظریۀ اتصال بندای و فرافکنی نملگر، بهسازه

جملگی ابزارهای دستوری توانمندی در دسکتور نقکش و ارجکاع     -کند پیوند بازنمایی می-شبکه

تر باشند  در دستور نقش و ارجاع، نزدی شدگی مینمایش روری درجات مختلو مدی برای 

شکدگی در  شدنِ هرچه بیشترِ ی  واحد زبانی به فرافکنی نملگر از بیشتر بودن میزان دسکتوری 

های چهارگانه را بکه تصکویر   شدگی درساخت( پیوستار مدی 13آن واحد حکایت دارد  شکل )

ای بند در ای  افدال از مرکز بکه هسکته در فرافکنکی    ی در ساخت الیهشدگکشد  جهت مدی  می

 باشد   ای به نملگر محض در فراکنی نملگر میای و از هسته در فرافکنی سازهسازه

  

                                                           
1. complex nucleus 
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Abstract 

This study is concerned with a formal representation of auxiliation in four auxiliary 

constructions in Persian. These include the modal ‘bayad’ construction, the future 

tense ‘khastan’ construction, the aspectual ‘dashtan’ construction, and the modal 

‘tavanestan’ construction. Conducted within a Role and Reference Grammar 

framework, the study explored the degree of grammaticalization in each construction 

utilizing three parameters of person/number inflection, tense-sensitivity, and 

contiguity. Each construction reacts differently with respect to these parameters to 

the extent that the auxiliary verb in the relevant construction receives a distinctive 

syntactic treatment in the layered structure of the clause. ‘Bayad’ is taken to be a 

fully developed operator exclusively projected in the operator projection. ‘Khastan’, 

together with the lexical head, forms a complex nucleus demonstrating tense-

inflection as well in the operator projection. ‘Dashtan’, constituting a non-predicating 

nucleus, stands in an ad-nuclear subordinate relation to the lexical head in the 

progressive construction. ‘Tavanestan’ is the only modal verb within this 

quadripartite division that fails to constitute an auxiliary construction due to the fact 

that it predicates a separate argument structure of its own in the spirit of the least 

amount of semantic bleaching. These all attest to the fact that the syntactic projection 

of each auxiliary verb in the layered structure of the clause is a reflection of the 

degree of grammaticalization in the relevant auxiliary construction. 
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