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 سرمقاله
 

 فاطمه حسنی جلیلیان

 

 دارمعنا ایجمله ساخت برای کلمات چیدن اسلوب معنای به شناسیزبان علم در و است روش و اسلوب معنای به لغت در نحو 

 ایشیوه به را خود هایعبارت و هاکلمه، درونی و اجتماعی قراردادهای از ایموعهم اساس بر زبان هر گویشوران. ساختخوش و

 بر حاکم قواعد استخراج و کشف و هازبان تحلیل. کنندمی پیروی ذهنی قراردادهای آن از همواره و رایندآمی هم کنار در مندنظام

 دیگر هایبانز با آن مقایسه به، زبان هر تحلیل بر عالوه شناسانزبان. است دستوریان و شناسانزبان یعهده بر زبان هر ساخت

، رو این از. است هازبان میان آشکار و کلی هاییشباهت از حاکی مختلف هایزبان بر حاکم قوانین یمقایسه و تحلیل. پردازندمی

 به سسپ و دهندمی قرار خود کار محور در را خاص زبان یک قواعد و اصول به توجه چامسکی نوآم آنها رأس در و زایشی شناسانزبان

مشاهده گاهی، لمقاب در. کنند کشف را هازبان بین در همگانی و مشترک اصول تا پردازندمی مختلف هایزبان در اصول آن سنجش

 از شماری هایویژگی بررسی از پس تا دارد-می آن بر را نحوی شناسانرده و گرایاننقش، کلی هایشباهت کنار در هاتفاوت ی

 ناخودآگاه و شده درونی زبانی یجامعه آن افراد برای زبان هر ساخت نحوة ترتیب هر به .بپردازند نظریه و قاعده ارائه به، هازبان

 هامندیقانون این کنار در اما، است فارسی زبان دستور در غالب قواعد نمایانگر نیز سطرها همین در هاسازه چینش نحوه. است

 :همچون؛ زنندمی برهم را قوانین و زنندمی ابداعاتی به دست خود پیام کردن برجسته برای ادیبان و شاعران گاه که شودمی دیده

 دست و پا و سینه و سر را یالن           ببست و شکست درید و برید                      

 متخصصان. شود ایجاد خللی آن در یا شود برده یاد از زبان بر حاکم قوانین شودنمی سبب هاییخالقیت چنین پیدایش حال این با

 گرفته جای ذهنشان در که هستند گویشوران ینانوشته هایقانون آن کشف دنبال به، هاخالقیت این یهمه گرفتن نظر در با، نحو حوزه

، روهمین از. کنندمی بیان را خود هایجمله و چینندمی هم کنار در درستی به  را کلمات انرژی صرف بدون آنها، کهطوری به است

 بررسی ظرافت و دقت با را هاسازه گاه. جمله تقطیع گاه و بودند واژه تقطیع دنبال به گاه هااسلوب کردن پیدا برای شناسانزبان

 گرانقش هاینظریه امروزه، گراساخت دستور در مختلف رویکردهای دنبال به. اندپرداخته جمالت میان ارتباط به گاه و اندکردهمی

، است آشکار ما بر ذهن قدرت، هاتحلیل این یهمه از فارغ اما. پردازندمی مختلف هایزبان در ینحو تحلیل به نیز شناختی و

 .است کالمی تفاهم و تفهیم به قادر انسان، آنها بدون یا نحوی هایتبیین وجود با زیرا

 (bayan.alzahra@gmail.comشناسی هستیم )های مختلف زبانهای شما در زمینهها و مصاحبهها، مقالهمنتظر یادداشت
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 :گذرایی از مکمل برداشتِ دو

 (ارگتیو) کنایی الگوی و گذرا الگوی

 

 1فرهاد ساسانی

 

 ایبند سازه»در دستور نقشگرایِ سازگانیِ هلیدی، هر 

ی سه خطِ چندکارکردیِ چندکارکردی است دربرگیرنده

(. آنها یادآور 400: 4102)هلیدی و متیسین، « معنا

ود شوند در این دستور، بند به ساختاری گفته میشمی

ی ساده ی مرکب یا جملهکه در دستورهای دیگر جمله

شود. به بیان دیگر، بند یگان تحلیلیِ نامیده می

گستریِ دستوری است، و جمله مربوط است به سازهواژ

یا خط. از این بازتعریفِ نظری که بگذریم،  4شناسینگاشته

ای در دستور بر عهده ردهای چندگانهجمله یا بند کارک

 سازی دارد.دارد و نقش محوری در متن

 

 متن یگانی از معنی است. ... مردم

ی انگارند یک متن دربرگیرندهمی

است؛ اما این «( هاجمله»بندها )یا 

کننده از یک انگاریِ گمراهیک ساده

تر )اما ی غیرمستقیمرابطه

پذیرتر و قدرتمندتر( است. انعطاف

ی بندها «دربرگیرنده»یک متن 

ی جزء )بندهای مرکب( نیست. رابطه

میان متن و « گستریسازه»و کل یا 

 3ب( نیست و یک میزانِبند )مرک

                                                           
   fsasani@alzahra.ac.ir(س) الزهرا دانشگاه شناسیزبان گروه علمی هیأت عضو1 

2graphologial constituency 
3scale  
4lexicogrammar  
5wording  

 .است اصلی متن از تأکیدها  6

های متن و بند واحد برای مرتبه

وجود ندارد. در عوض، متن با بندها 

شود، و )بندهای مرکب(  نمودار  می

به  –متفاوت  یاین دو در دو الیه

ی شناسی )الیهترتیب در معنی

ی )الیه 2معنی( و واژدستور

 6گیرندقرار می -(5آراییواژه

، 578: 4112)هلیدی و متیسن، 

4102 :661.) 

 

دستور است که سه نقش ذاتی یا فرانقشِ پس بند یگان واژ

زبان و در واقع سه وجه معناییِ اندیشگانی )تجربی(، متنی 

شود. به بیان دیگر، این و بینافردی در آن نمودار می

ی چندکارکردی سه وجه یا خطِ معنی را نمودار سازه

، ی پیام()بند به مثابه کند: خطِ متنیِ آغازه و دنبالمی

 ی تبادل(، وخطِ بازنمودیِ وجه + باقیمانده )بند به مثابه

ی بازنمود یا خطِ تجربیِ سازماندهیِ بند )بند به مثابه

آمیخته  بازتاب(، که هر سه در ساختار بند در هم

 شوند.می

ابرنقش یا فرانقشِِ اندیشگانی، به بیان هلیدی )برای مثال: 

یِ های ذاتی و نهادینه(، یکی از نقش42: 4102هلیدی، 
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« یرتعب»ی انسان را ی زبان است، چون زبان تجربهگانهسه

د. اندیشو در واقع، انسان در زبان می کندمی «بازنمایی»و 

 .کنم که این اندیشیدن در زبان است و نه با زبانتأکید می

 و 0هلیدی البته فرانقش اندیشگانی را به دو بخشِ تجربی

 یکند: بخش تجربی دربرگیرندهتقسیم می 4منطقی

ی دنیا و بازتاب آن در بندهای زبان است، و کارِ تجربه

بخش منطقی پیوند دادن بندها به یکدیگر و تشکیل 

. معنایی استـی پیوندهای منطقیبندهای مرکب بر پایه

 د. نامبه همین دلیل، این فرانقش را فرانقش تجربی می

توری دسگستریِ واژنقش اندیشگانی در سازهپس نمودِ فرا

دهد. در است، و این در ساختار گذرایِ واحد بند رخ می

ای رهیا ذ« کوانتوم»وجه تجربی یا اندیشگانیِ معنا، بند، 

دهد که در در جریانِ رخدادها را بازتاب می« تغییرِ»از 

یا  2ی از یک فرایند، یک یا چند همباز3ریختار

ها یا 5درگیر در آن فرایند، و پیرایندی کنندهشرکت

شرایط موجود مانند زمان، مکان، علت، شیوه تعبیر 

شود. هلیدی این ریختار را در وجه اندیشگانیِ معنا می

ها از تغییر در ها یا برداشتنامد. این پیکرهمی« 6پیکره»

دادن، حس دادن، انجام تواند روی جریانِ رخدادها می

ن یا داشتن باشد. در سازگانِ یا سیستمِ کردن، گفتن، بود

ک نامند )نمی گذراییِ زبان، این عمل را دستوری

ی توان شش گونه(. می403: 4102هلیدی و متیسن، 

ای، معناییِ از فرایندها را بر شمرد: مادی، ذهنی، رابطه

رفتاری، کالمی و وجودی. در این میان، سه فرایند مادی، 

است و سه فرایند رفتاری، کالمی  ای اصلیذهنی و رابطه

شود این اصلی و فرعی بودن و وجودی، فرعی. یادآور می

به معنای اهمیت کمتر یا بیشتر نیست، بلکه به این معنی 

هایی از دو است که سه فرایند دوم، هر کدام، ویژگی

فرایند اصلی را در خود دارند و در میان آن سه قرار 

ی آنها را در زیر ابطهی رشدهگیرند. شکل سادهمی

                                                           
1experiential  
2logical  
3configuration  

   توان دید:می

 

 
های متمایز در پس بازتاب جهان در زبان به شکلِ پدیده

قالب فرآیندها و همبازان در آن فرآیندها و پیرایندها یا 

ر شود. شایان ذکی آنها مرزبندی میکنندهشرایط توصیف

ارزشی، دوارزشی یا تواند یکاست که فرآیند می

های رخداد، کنش، حالت، احساس شکلارزشی  و به سه

ها به صورت یا گفتار باشد. فرآیندها معموال در زبان

شوند. برای نمونه، هر یک از بازنمایی می« فعل»

 کنم.ای روشن میفرایندهای یادشده را با نمونه

 فرایند مادی:

   جهید.از جا  شیر( ناگهان 0

 کننده     فرایند مادی                      
 .گرفترا )با دندان(  گردشگر شیر (4

 کننده   هدف                فرایند مادی    
)تا به خیابان  رد کردمرا  پارک الله من( 3

 حجاب رسیدم(.

 کننده  دامنه     فرایند مادی     
 
 داد.     بایگانیرا به   آن پرونده نسترن( 2

کننده   فرایند کننده     هدف     دریافت     
 مادی 

 
  

4participant   
5circumstance  
6figure  
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 فرایندِ ذهنی:

 .دیدرا     سوسن   مریم( 5 

 حسگر   پدیده    فرایند ذهنی     
کودن، کندذهن، متعصب را  او  مردم روستا( 6

 .کردندتصور می   و خشن

ویژگی                       حسگر    پدیده                      
 فرآیند ذهنی    

 

 ای:فرایندِ رابطه

.           اس    همون معلمه   آریانا( 8 

 ]شناسایی[

 ایشناخته   شناسنده    فرایند رابطه    
 .            ]اسنادی[است      زیبا   آریانا( 7

  ایحامل  ویژگی   فرایند رابطه     

     

 رفتاری:فرایندِ 

 .خندید         مینا( 2

 رفتارگر    فرایند رفتاری     
 

 فرایندِ کالمی:

 .باید برود      گفتمی   مازیار( 01

 گوینده  فرایند کالمی   گفته      
اش به شدت با برای دفاع از عقیده     او( 00

 .کردبحث می   رئیسش

              گوینده          
 گیرنده    فراینده کالمی

که پسرش هرچند       گفت   پدرش( به 04

 .تواند او را نگه داردجوان مستعدی است اما نمی

                                     گیرنده  فراینده کالمی                

 گفته

 

 .تهمت ناروایی زد   همکارانشبه   خشایار( 03

 مقصود        فرایند کالمی     گوینده         

                                                           
1agent 
2actor 
3medium 

 

 فرایندِ وجودی:

 .قرار داردروی میز  کتاب(02

 فرایند وجودی      موجود     
 .ستاینجا آرتمیس( امروز 05

 موجود       فرایند وجودی                      
هموار  بودی دشتی بر حاشیه روستای آنها( 06

 و یکنواخت.

 موجود                         فرایند وجودی         
 

ی فرایندهای بینیم که همهاما اگر نیک بنگریم، می

توان در چارچوب یک فرایند فراگیرِِ گانه را میشش

)به « 0کنشگر»گذراییِ دیگر تفسیر کرد، چنان که یک 

ی فرایندها هست در فرایند مادی( در همه 4جای کننده

« هدف»کنشی را بر یک « 3میانجی»که به واسطه یک 

 ای که گاه دردهد، به گونهپذیر( انجام می)پذیرا یا کنش

د. آیها نمیکنندههر بند بخشی از این همبازها یا شرکت

 -0شناساند: بنابراین هلیدی دو الگوی گذرایی را می

الگویِ  -4)که شرح آن رفت(، و  2گذراالگویِ گذراییِ 

ک هلیدی و یا ارگتیو )برای نمونه، ن 5گذراییِ کنایی

: 4112(؛ هلیدی و متیسن )314-472: 4102متیسن، 

گویند که این الگویِ گذارییِ ( می338: 4102یا  475

ی گذشته، در زبان انگلیسی کامال کنایی در نیم سده

 مند شده است(. سازگانی و نظام

ی درست است که از یک نظر، همه

انواع فرآیندها متفاوتند. فرآیندهای 

مادی، رفتاری، ذهنی، کالمی، 

ای و وجودی هر یک دستور رابطه

خود را دارد. در عین حال، از منظری 

دیگر همه شبیه همند. با تفسیری 

دیگر، همه دارای یک دستورند؛ فقط 

یک ساختار بازنمودی عمومی 

4transitive 
5ergative  
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ی بندهای انگلیسی مهمشترک در ه

وجود دارد )هلیدی و متیسن، 

 (.332: 4102یا  470: 4112

 این ساختار در واقع عبارت است از: 

 کنشگر ±فرآیند + میانجی 

میانجی همبازی است که فرآیند از طریق آن نمود 

ور همچون بهره« 0وربهروه»یابد. دو همباز دیگر با نام می

در پنج فرایند مادی، ذهنی،  4پهنهدر فرایندهای مادی، و 

ی همبازهای ای، رفتاری و کالمی )دربرگیرندهرابطه

( نیز وجود دارند، 8و گفته 6، ویژگی5، رفتار2، پدیده3دامنه

ک هلیدی و متیسن، پردازم )نکه در اینجا به آنها نمی

 (. 326: 4102یا  423: 4112

برای نمونه، رخدادی را در نظر بگیرید که در آن 

بیند ای رفته و ناگهان شیری او را میگردشگری به بیشه

کند و گردشگر هم ناگزیر پا به دود و دنبالش میو می

توان این رخداد را از درون و دود. میگذارد و میفرار می

 از بیرون تفسیر کرد و بندهای زیر را گفت:

 

 ( گردشگر دوید.08

 ( شیر دوید.07

 .( شیر گردشگر را دنبال کرد02

 

تواند با کنشِ دویدنِ شیر تمام شود و شیر این رخداد می

گفته شود، یا به دویدن ادامه « شیر دوید»بایستد و بندِ 

داده و این کنش تا همبازی دیگر، یعنی گردشگر ادامه 

شیر گردشگر را دنبال »و « گردشگر دوید»یابد )یعنی 

: 4102یا  478: 4112ک هلیدی و متیسن، )ن«( کرد

توان تر کنایی یا ارگتیو، میدر این الگویِ گسترده (.321

ی با کنشگری بیرون« شیر گردشگر را دنبال کرد»از بندِ 

 «. گردشگر دوید»استفاده کرد، یا از بندِ ناکناییِ 

                                                           
1beneficiary  
2range  
3scope  
4phenomenon 

توان به شکل هایی از دو ساختارِ کنایی را مینمونه

ویژه در مند در واژگان پارسی دید، بهسازگانی یا نظام

ایی که هر دو ویژگیِ گذرا و ناگذر را دارند و به هفعل

: 0378شناس، سامعی، سمایی و طباطبایی )تعبیرِ حق

اند )در دستور نقشگرای سازگانی، «فعلِ دوگانه( »84

 گستریواژگان و دستور دو سوی یک پیوستارند و سازه

سازند(؛ هلیدی از این گذراییِ کنایی با نام واژدستور را می

کند )هلیدی و متیسن، یاد می« 7واژگانی کنایندگیِ»

4102 :337.) 

  

 شکست.    شیشه( الف. 41 

 هدف/ میانجی                       

 را       شکست. شیشه            داریوشب.          

 کننده/ کنشگر   هدف/ میانجی                      
 پخته.       خورش( الف. تا برسیم،     40

   هدف/ میانجی                              
           خورش          ناهیدب. تا برسیم،           

 رو پخته.

کننده/ کنشگر   هدف/                      
 میانجی
 

  روی میز ریخت.     آب( الف. 44
 هدف/ میانجی                     

 روی میز ریخت. را     آب               نویدب.       

 کننده/ کنشگر    هدف/ میانجی      
 

اما در ساختار نحوی زبان پارسی نیز به شکلی سازگانی 

این ویژگی در ترفندهای ناگذرسازی و گذراسازی وجود 

 دارد:

 

 ( الف. بمب منفجر شد.43

 ب. پلیس بمب را منفجر کرد.       

5behavior 
6attribute 
7verbiage 
8 lexical ergativity  
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 پزد.( الف. این گوشت خوب می42 

 شود.ب. این گوشت خوب پخته می       

 پزد.پ. آشپز این گوشت را خوب می       

 سوزد.( الف. چوبش خوب می45 

  شود.ب. چوبش خوب سوخته می       

 پ. آتشش مرا بسوخت.       

 ها را خوب سوزاندند.ها چوبت. بچه       

 

پس هر فرایند دستور خودش را دارد، اما با این حال، از 

ی دیدی دیگر، همه دارای یک ساختارند و دستور زاویه

همانندی دارند. در نتیجه، این دو دیدگاه مکملِ همند و 

دهند. در های فرایندها را نشان میها و همانندیتفاوت

ها ( انسان332: 4102الگوی کنایی، هلیدی و متیسن )

ی برای کنشگر 4و توانا 0مند)نه جانوران( و خداوند را ارداه

دانند )البته با بررسی داستان نوح و یا کنندگیِ گذرا می

شود، سیل را هم سیلی که از جانب خدا فرو فرستاده می

ا مندی و تواناییِ کنشگری رکنند(، و بقیه ارادهاستثنا می

 توانند در فرایند مادی کننده باشند(.ندارند )اگرچه می

 

 منابع
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1volitional  

 

 

 معرفی کتاببخش 

شود، توسط هایی که در این بخش معرفی میکتاب

به عنوان پرطرفدارترین و  alibris.comسایت 

 اند.های تاریخ نحو معرفی شدهترین کتابپرفروش

 

 

 

 

2potent 
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  پیدایش آغاز از چامسکی آراء تحوالت سیر بر مرورى

 گراکمینه یبرنامه تا زایشى دستور
 

 1خانىمعصوم آقابزرگیان آرش

 2محمدیان سحر

 

 چکیده

ستور  شی  د  رد تاثیرگذار هاینظریه ترینمهم از یکی زای

،  کلى طور به. باشد مى بیستم  قرن دوم نیمه شناسی  زبان

ستفاده  با صل  مقابل در بودن بنیادقاعده متغیر دو از ا ا

 محوراشتقاق مقابل در بــودن  محورنــمود  و، بودن بنیاد

  شناسیزبان بسط ىنحوه بــــررسی بــــه توانمى، بودن

شی  سکی  زای  از قـــــبل تا. پرداخت تاکنون آغاز از چام

شی  برنامه ظاهرا، گراییکمینه ظهور سکی  پژوه  در چام

ـه  پردازینظریه ـطح  دو ب  حىتوضی و توصیفى کفایت س

ــتمی مرتبط ــطح دو این. گش  در ایگونه به کفایت س

 نشان ( 4114) چامسکی . شدند می دیده یکدیگر با تنش

ـی  ـوصیفی  کفایت میان که تنشی واقع در که دهدم   و ت

  و تــــنش گونههیچ، شدمی دیده تــــوضیحی کــــفایت

ــاخگی ــیان تمایز. نیست زبان پردازینظریه در دوشـ   مـ

ــوعن یک از ایمرحله تمایز توضیحی و توصیفی کفایت  ـ

 .شودمى گفته گراکـمینه توضیح آن به که اندتوضیح
 

یدی  های واژه ــتور: کل ــی دسـ ــکی، زایشـ ،  چــامسـ

 توضیحى و توصیفى کفایت، گراییکمینه

 

 مقدمه .1

سلط  نگرش سه ( 0373) مقدم دبیر سی   زبان در م   شنا

 بر  شناختی  و  گرانقش،  گراصورت  هاینگرش  را امروز

   زایشی دستور که، گراصورت رویکرد در. است شمرده

                                                           
 bozorgianarash@gmail.com :رایانامه مرکزى، تهران واحد اسالمى آزاد دانشگاه شناسىزبان دکتراى دانشجوى 1
 gmail.com55saharscorpion@: رایانامه مرکزى، تهران واحد اسالمى آزاد دانشگاه شناسىزبان دکتراى دانشجوى 2

 
 
 
 

، دانســت آن ىنماینده ترینقوی توانمی را  چامســکی

سان   زبان هدف ترینمهم صیف  شنا ستور  تو   همگانی د

ست  ستور  این. ا شی  د ست  ذاتی دان  همه ذهن در که ا

سان  شترک  هاان ست  م سکی  و ا   دیدگاه از پیروی با چام

ــف، خردگرایی ــتراکات  این تبیین و کشـ   هدف  را اشـ

سی   زبان سان   زبان. داندمی شنا شی  شنا   دارند سعی  زای

  نذه هاآن. دهند دست به توانایی این از صوری  توصیفی 

ستقالل  بر و دانندمی ایحوزه را   یکدیگر از ذهنی قوای ا

 . دارند تأکید

سکی   که معتقدند( 0375) کیانپور و پورافکارى   چــــام

صر  پردازاننظریه بزرگترین از یکی   علوم ىحوزه در معا

ــامسکی ادعای. است شناسیزبان در ویژهبه و انسانی   چـ

 ـودوج بـه  معتقد که ساختارگرا شناسیزبان جریان علیه

ــت مختلف هایزبان بین در بنیادین هایتفاوت   و اسـ

 را زبان فراگیری که رفتارگرا شــناســى  روان همچنین

ــل    انعکاس  و تعمیم، تقلید  همچون فراگردهایی  حاصـ

شروط   در عظیم تحولی گیریشکل  به منجر، داندمی م

ــى  زبان  ــناسـ ــکی  انقالب به  که  گردید  شـ  در چامسـ

هرشت  تنها نه چامسکی  نظرات. است  معروف شناسی  زبان

ـاسی  تحول دچار را شناسیزبان ى ـاخت  اس  در بلکه، س

  و هابینش نیز فلســـفه و شـــناســـیروان هایرشـــته

 . آورد بوجود زبان ىمقوله به نسبت جدیدی رویکردهای
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ست  معتقد( 0375) زاهدى سی  زبان که ا سکی  شنا   چام

ــرنامه یک ــشی ىبـ ــت پژوهـ  هایفرضیه -الف: که اسـ

ـسته    و افالطون، هومبولت ىمسأله سه اساسا را آن ایه

شکیل  دکارت سیدن ، برنامه این هدف -ب. دهندمی ت   ر

 از که اســـت ذهنی عضـــوی عنوان به زبان نظریة به

ست  ایشالوده  ست  برخودار شناختی زی  حالت در چه، ا

حل مسأله  دستگاه  -پ. ثابت هایحالت در چه و آغازین

ـا  کن  ونینیوت -ایگالیله شناسیروش، آن  هوریستیک ی

  اکنون. نمایدمی عمل طبیعی علوم چارچوب در که است 

ست  آن بر سعی  مقاله این در زبان معرفى ضمن  که ا

 از چامسکی آراء تحوالت سیر توصیف  به، زایشى  شناسى  

 .بپردازیم امروز به تا زایشى دستور پیدایش آغاز
 

 زایشى شناسىزبان .2

 

سی   زبان کلى طور به شی  شنا ساس  بر  زای  سرى  یک ا

 :از عبارتند مبانى این. است شده استوار مهم مبانی

 گراییعقل تفکر و فلسفه به پایبندی. 0

 زبانی  کنش و  توانش بین تمایز. 4

 گرائیصورت. 3

 زبان هایبخش استقالل. 2

 تیشناخ قوای سایر از زبانی دانش و نطق قوه استقالل. 5

 گرائیدرون. 6

 بودن محور نحو. 8

  داوری در فرد زبانی شم به اتکا. 7

 زبان در تکامل عدم. 2

بانی  جامعه   و گرائیآرمان . 01 ــورى)  همگن ز ، منصـ

000:0324.) 

 ىنظریه مبانی موثرترین حال عین در و ترینجالب از

ــی ــکی زایش ــت زبان بودن ذاتی، چامس ــکى. اس   چامس

سان  نوزاد که کرد ادعا( 35:0285)  هک ذاتی توانایی با ان

نب این، اساس این بر. شودمی متولد، دارد زیستی مبنای

ــاز را آن وی که ذاتی هایمایه  زبان فراگیری کار و س

 . دارد وجود هاانسان ىهمه در، نامید

 بر که ســاخت مطرح را جهانی زبان دســتور چامســکی

ساس  ستور  از هازبان ىهمه آن ا   جهانی و واحد زبانی د

ــند  می برخوردار   و حاکمیت   نظریه  در وی بعدها  . باشـ

  و  اصـول  بخش دو به را جهانی دسـتور ،  گزینی مرجع

همه در اصول  طرح این اساس  بر. کرد تقسیم   پارامترها

 به آن اصلی  صورت  که پارامترها ولی مشترک  هازبان ى

ست  گزینه چند یا دو صورت   وجود هازبان ىهمه در ا

 انتخاب را نظر مورد پارامتر از ایگزینه زبان هر که دارد

 به اهزبان ساختاری  تفاوت، تحلیل این اساس  بر. کندمی

 .  باشدمی پارامترها گزینش در تفاوت دلیل

،  زبان خصــو  در( 0285) چامســکی ادعاهای از یکی

صا   سان  نوع به آن اخت ست  ان   هیچ که معنا این به. ا

ست  برخوردار زبان از دیگری موجود   مفاهیم دیگر از. نی

  خا  زبانی دانش بین تمایز، دستور  این در شده  عرضه 

 معموال و عمل در که آنچه صورت  به آن بالفعل صورت  و

ــودمی تولید گفتار صــورت به ــدمی، ش   چامســکی. باش

  کنش و توانش تمایز عنوان به دو این تمایز از( 0265)

 به شود می موجب که آنچه، اساس  این بر. است  برده نام

 تولید را فارسی  هایساخت ، زبانفارسی  یک مثال عنوان

  و دستوری  خصو   در و بفهمد را دیگران صحبت ، کند

  ای دانش، کند قضاوت  دیگران صحبت  بودن غیردستوری 

  زبانفارسی  ذهن در که است  فارسی  زبان قواعد مجموعه

ست  شده  تثبیت   امن توانش عنوان به آن از چامسکی  و ا

ست  برده ست  ممکن و کندمی تولید فرد که آنچه. ا  هب ا

  متفاوت دیگر فردی به فردی از صوتی  هایویژگی لحاظ

ــد ــودمی مربوط زبانی کنش به، باش   مبانی دیگر از. ش

سی    سا ستور  در ا شی  د ست  این زای  نگرش این در که ا

ــت چیزی زبان ــورت جز نیس  تحلیل نگرش این در. ص

 شناس زبان اصلی  هدف زبان ساخت  از دقیق و وارریاضی 

 (.004-002:0324، منصورى) است

 زایشی  شناسی  زبان هدف روشنی  به( 0225) چامسکی 

  دو با آغاز از زایشــی دســتور که داردمی بیان چنین را

ـه  مسأله   توصیف برای راهی کردن پیدا: است بوده روروب

 ضیح تو و(  توصیفی  کفایت) هازبان به متعلق هایپدیده

شور  یک ذهن در هاپدیده این دانش ظهور چگونگی   گوی

ضیحی  کفایت) زبان ستور (.  تو شی  د  از دارد سعی  زای

ـوصیف    ره زبانی دانش همان که ثابت حالت/ وضـعیت  ت

 هک صفر  حالت/وضعیت  کشف  به، است  خود زبان از فرد

ــان نوع تولد  هنگام  به  زبانی  دانش ــت انسـ  از و اسـ

 برای .برسد، اوست شناختیزیست و ژنتیکی هایویژگی

 ىهنظری، خـا   زبان یک توصیفی کفایت بـه  رسـیدن 

ـان  آن  در را زبانی قوه وضعیت باید( زبان آن دستور) زب
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صیف ( ثابت حالت) حالت آن ستیابی  برای. نماید تو  هب د

ست می زبانی نظریه توضیحی  کفایت   ستین نخ حالت بای

،  چامســـکی) دهد نشـــان را زبانی قوه( صـــفر حالت)

3:0225.) 

 

 زایشى دستور تکامل سیر. 1.2          

 

ــان متعارف بررسی  در ــامسکی  شناسی  زبــ  دستور ، چــ

 :است شده تقسیم مرحله 6 به وی زایـشی

 (0262-0258) آغازین ىمرحله -الف

 (0268-0265) معیار ىنظریه -ب

 (0285-0267) گسترده معیار ىنظریه-ج

 (0271-0285) شده اصالح گسترده معیار ىنظریه -د

 (0220-0270) گزینى مرجع و حـاکمیت ىنظریه -هـ

 (امروز تا -0224) گراکـمینه ىبرنامه -و

  بـــررسی بـــه توانمى متغیر دو از استفاده با، طورکلىبه

 نتاکنو آغاز از چامسکی  زایشی  شناسی  زبان بسط  نحوة

صل  مقابل در بودن  بنیادقاعده: پرداخت   و، بودن  بنیادا

شتقاق  مقابل در بـــــودن  نـــــمودمحور . بودن  محورا

 هایفرضیه مرکزیت واقـع  در مـتغیر  دو ایـن  ىمجموعه

(.  42:0375، زاهدى) سازندمــــی را چامسکی کــــمکی

ـتغیر  مجموعه دو منظر از چامسکی شناسیزبان ـر  م   ذک

 :گرددمی تقسیم دوره سه به شده
 

 محوراشتقاق و بنیادقاعده( الف

 ةنــظری  و گسترده معیار نظریة، مــعیار  نظریة، دوره این

سترده  معیار صالح  گ  این در. گرددمی شامل  را شده  ا

 قرار توصیفی  کفایت سطح  در شده  ارائه هایمدل، دوره

ــان نحو. داشتند  ــجهز زبــ ــه مــ  تعیین دستگاه  دو بــ

واژه گزینش با که است   گشتارها  و  گروهی ساختارهای 

ــکل  را زبان  مختلف های جمله  زبان  واژگان  از ها    شـ

 دادبرون. نمایندمی تعیین را هاســازه آرایش و دهندمی

ستگاه    درونی سطح ، واژگان همراه به گروهی ساختار  د

ستگاه  دادبرون و سازد می را  ساخت ژرف نام به نحو   د

ىم پدید  روسـاخت  نام به را نحو بیرونی سطح گشتاری

  بخش داددرون ساخت ژرف، معیار ىنـــــظریه در. آورد

 در. اســت  واجی بخش داددرون، روســاخت  و معنایی

سترده  معیار ىنظریه   دو هر به معنایی بخش داددرون گ

 در و یابدمی بسط ( روساخت  و ساخت ژرف) نحوی سطح 

  دو هر داددرون، شــده اصــالح گســترده معیار ىنظریه

ــعنایی بخش ــی و مــ شکیل  روساخت  صرفا  را واجــ  ت

سم . دهدمی شتارها  و گروهی ساختارهای  هایمکانی   گ

  و اندمختلف هایزبان خا  که اندهاییقاعده به مجهز

 این صــحیح اعمال به بســتگی هاجمله بودن دســتوری

 .دارند هاجـمله اشـتقاق هنگام به هاقاعده
 

 محورنمود و بنیاداصل( ب

ــقاله در چامسکی  0281سال  در ــحت ایمــ  عنوان تــ

ــم فرایند پیرامون مالحظاتی» ــازیاس   -ایکس نحو  «س

ــم جایگزین را تیره ــاختار هایقاعده مکانیس   گروهی س

ستخراج  سوی  به وی حرکت آغاز جایگزینی این. نمود   ا

ــر حاکم بتواند که بود همگانی اصولی ــواعد بـ  مختلف قـ

ـه  و باشند هازبان خا  ـن  ب  یسو به گرایش، ترتیب ای

 یحیتوض  رویکرد این. گردید آغاز توضیحی  کفایت سطح 

ــاکمیت ىنظریه صورت  به 0270 سال  در  مرجع و حــ

 وزهن نحو، نظریه این در. کرد پیدا نظری تجلی گزینى

 :ولی، است  ساخت-ر  و  ساخت-ژ سطح دو دارای

ـجهز   تیره -ایکس نحو  -0  رب حاکم همگانی اصول به م

 .هاستزبان در هاسازه روابط

ــرکت آزاد حرکتی گشتار یک به محدود گشتارها -4   حـ

ــا ــی آلفـ  حرکت جایی هر به را ایسازه هر که، گردندمـ

 .دهدمی

شکیل  هایینظریه زیر -3   ،حاکمیت همچون گردندمی ت

  یفـــرافکن اصل و  تتا معیار،  حالت صافی، گزینى مرجع

ــم عملکرد بر حاکم که   و تیره -ایکس نحو هایمکانیس

 .باشندمی آلفا حرکت گشتار

ــتوری -2  ــتــه، بودن دسـ   عملکرد هنگــام در و وابسـ

سم   ــکانی ست  هامـــ  زا پس بلکه؛ گرددنمی تعیین و نی

ــملکرد   و ساخت-ر همچون هاساخت تشکیل و هاآن عــ

ــطح در  ،ترتیب این به. گرددمی تعیین هاآن نمودی س

ستگاه   که معنی این به، نماید فرازایش تواندمی نحوی د

 نماید تولید دستوری غیر هم و دستوری  هایساخت  هم

ــر توســط غیردســتوری هایســاخت ســپس که  زیـــ

 .گردندمی حذف حاکمیت همچون هایینظریه

فاوت  -5  یان  ت بان  م لب   در ها ز ــتن مفروض قا  داشـ

گانی  ند می مطرح هایی هم نات    دارای که  گرد کا   ام

9 
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سا   ، مختلف سا  انتخاب هاآن از هازبان که بوده دوتایی ا

  دهنامی  متغیر یا پارامتر هاییهمگانی چنین. نمایندمی

ـشواژه  پارامتر،  تهى فاعل پارامتر همچون، شوندمی   پرس

 (.42-31،همان)  هسته پارامتر و

   محوراشتقاق و بنیاداصل( ج

ــال در ــتور در جنبشــی 0224 س  توســط زایشــی دس

  گراییکمینه ىبرنامه را آن وی که گردید آغاز چامسکی 

ــنبش این انگیزه. نامید ــحث جـ ــظریه در اقتصاد بـ  ىنـ

ــرنامه این در. است   اوکام تیغ یادآور که است  زبانی   ،بــ

ــا اقتصاد    یکی: است  مطرح قالب دو در گراییکمینه یــ

  امن  شناختی روش گراییکمینه یا اقتصاد  که اوکامی نوع

  . زبانی/ماهیتی گراییکمینه یا اقتصـــاد دیگری و دارد

ــمتر ابزار از استفاده  به اول نوع ــظریه در کــ  پردازینــ

 بودن بهینه و طراحی بحث دوم نوع و گرددبــــــازمی

ست  زبان معماری شاره  آن به قـــــبال که ا  در. گردید ا

ــورت که گراکمینه ىبرنامه ــول رویکرد متأخر ص   و اص

 :است زبانی پردازینظریه در پارامترها

ست  سطح  دو دارای دیگر نحو -0   زبانی هایسطح . نی

  آوایی صـــورت و منطقی صـــورت ســـطح دو به محدود

-معنایی شناختی هایمکانیسم داددرون اولی که هستند

  -فراگویی هایمکانیســم داددرون دومی و اســت کالمی

 .ادراکی

ــکانیسم  دو دارای نحو -4  که است   حرکت و  ادغام مــ

شتقاق  هنگام به هاآن عملکرد ضاوت  مورد، ا  جهت به ق

 .گیردمی قرار بودن دستوری

صولی  -3   گزینى مرجع و حـــــاکمیت ىنظریه در که ا

 که هاییآن و گرفته قرار بازبینی مورد، بود مــــــطرح

  حـذف ، اسـت  ترهمگانی اصول به تقلیل قابل وجودشان

ـی    و شده شناخته زائد، حاکمیت، مثال عنوان به. گرددم

، تحرک ترینکوتاه همچون، ترکلی اصولی  به آن عملکرد

 .شودمی سپرده

ـاصل  بیشتر، زبانی هایتفاوت -2 ـحوه  ح ـملکرد  ىن   ع

ــی) کارکردی هایمقوله   و مطابقت، زمان همچون( نقش

 هایمقوله عملکرد تا شــودمی شــناخته تعریف حرف

 .فعل و اسـم مـانند واژگانی

  سوی  از زبانی ىقوه ساختار  هایمحدودیت تمامی -5

ـوه  این با تعامل در که شناختی هایمکانیسم سایر ،  اندق

شأت    خوانش هایشرط  را هاآن کـــــه گیرندمـــــی ن

 .نامندمی

سکی  -6 شی  را گراییکمینه چام  هنوز که نامدمی جنب

 تاسـ  روایـن  از و است نیافته را نظریه یک کامل صورت

 این. کندمی یاد «گراکمینه ىبرنامه»عنوان با آن از که

شد  حال در هنوز جنبش ست  ر   صد یـــــک از بیش و ا

ـان  ـرجسته  شناسزب  این چارچوب در فعالیت حال در ب

 (.33:همان) هستند پژوهشی برنامه

 

 گراییکمینه. 2.2

ــگرفی تـــــأثیر گراییکمینه ــی ىبرنامه در ش   پژوهش

  ات. است داشته نـــظری لحـــاظ به چامسکی شناسیزبان

ــی برنامه ظاهرا، گراییکمینه ظهور از قــــــبل   پژوهش

ـه  پردازینظریه در چامسکی ـطح  دو ب  مرتبط کفایت س

ــتمی ــطح. گش ــیفی کفایت س   ثابت حالت به که توص

ــه توضیحی کفایت سطح و گرددمی مربوط ــاره کـ   دربـ

 در و، کفایت سطح دو این. اسـت صفر یا آغازین وضعیت

  با تنش در ایگونه به، پردازینــــظریه ســــطح دو واقع

سکی ) شدند می دیده یکدیگر   آیا ولی(. 042:4114،چام

ــمینه ظهور از پس؟ است  چنین واقعا   پی در و گراییکــ

ــحث آن سأله ، ماهیتی گراییکمینه بـــ   هایشرط  ىم

ـه  خوانشی هایشرط و گراکمینه   هایسیستم سوی از ک

شی   شناختی   تحمیل آن بر زبان با تــــعامل در کــــن

 بحث این به گراییکمینه در. گـــردید مطرح، شوندمـــی

ــیح» ــورتی همانا که گویند «گراکمینه توض  زا دیگر ص

 (.32:0375،زاهدى) است زبان «ىبهینه طراحی» بحث

سکی   ستفاده  با( 4114)چام ضیح »از ا   «گراکــــمینه تو

ــی نشــان   کفایت میان که تنشــی واقع در که دهدمـــ

 نهگوهیچ، شدمی دیده تـــوضیحی کـــفایت و تـــوصیفی

شــــاخگی   و تــــنش ست  زبان پردازینظریه در دو .  نی

ـاهوی  هایسؤال، گراکمینه هایسؤال ـستند  م  چنین. ه

  آیا دهند نشــان که هســتند آن دنبال به هاییپرســش

یه  باره  حقیقی های نظر لت    ىدر  نطق ىقوه های حا

ــالت منظور) ــازین حـ   واجد( است ثابت هایحالت و آغـ

ــرط ــی   هــایشـ تنــد   خوانشـ ــ ...  خیر   یــــــــا  هسـ

 (.  034:4114،چامسکی)

ـن  به ـالت  اگر، صورت ای ـازین  ح ـان  آغ   چنین واجد زب

 گرا و نامندمی توضیحی کفایت را آن، بـاشد  هاییشرط
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ــرط واجد زبان فراگیری از پس ثابت هایحالت   هایش

 در پس. نامندمی توصیفی کفایت را آن، باشند خوانشی

ـیان  تمایز واقع ـطح  م   یزتما توضیحی و توصیفی هایس

.  «گراکـــمینه توضیح: »اندتوضیح نـــوع یک از ایمرحله

ـن  به ـکل  ای ـنظر  از ش   سیشنازبان، گراکمینه توضیح م

ــت زبان پیرامون اینظریه  دنبال  به   حالت در چه؛ اسـ

  یا ثــــابت حــــالت در چــــه و تولد هنگام به یا آغازین

 (.32:0375،زاهدى) آن شده فراگرفته
 

 گیرینتیجه و بحث. 3

 

 هایســاخت» با که زایشــی شــناســیزبان شــک بدون

،  مطرح معیار ىنظریه صورت  به و آغاز چامسکی  «نحوی

 اصالح گسترده و گسترده معیار ىنظریه هایصورت به و

  و اصــول نظریه صــورت به ســپس و یافت ادامه شــده

  گراکمینه برنامه و گزینیمرجع و حاکمیت یا، پارامترها

 از بیش که اســت بوده اینظریه موثرترین، یافت تعدیل

صا    را خود علمی سلطه  قرن نیم صو  نحو ىحوزه در خ

ست  کرده حفظ سته  و ا  تحقیقات از عظیمی بخش توان

 که آنچه. دهد اختصا  خود به را شناسیزبان حوزه در

  هانظریه متفاوت هایصورت  یا و هانظریه این ىهمه در 

  انتها تا ابتدا از که باشد مى اصولی  و مبانی، است  یکسان 

  مبانی این ماندن یکســان. اســت مانده ثابت امروز تا و

 هایصــورت تعداد این بتوان که اســت مناســبى توجیه

شاره  هاآن به که را متنوعی  جریان یک به متعلق، شد  ا

 . دانست علمی

 منابع

سی   زبان(. 0373) محمد، مقدمدبیر   پیدایش؛ نظری شنا

 .سمت: تهران. دوم ویراست. زایشی دستور تکوین و

 دستور نظری مبانی بررسی(. »0324) مهرزاد، منصورى

 تحول مطالعات. «کریم قرآن هایآموزه اساس بر زایشی

  .031-001  . 0 ش. انسانی علوم در

صرالل ، پورافکاری   نگرشی (. »0375) مسعود ، کیانپور و ن

ــه به مجدد ــکی نوام هایاندیش   اجتماعی علوم. «چامس

 .30-3  . 0 ش(. شوشتر آزاد دانشگاه)
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 بینفریده حقبا دکتر  دوستانه مصاحبه  

سارا کیانیتهیه و تنظیم: 

 

  علمی و آموزشی  ،ابتدا کمی درباره سابقه تحصیلی  

 خودتان بفرمایید؟

ــال  ــته  0366ورودی سـ ــی    رشـ مترجمی زبان انگلیسـ

ــگاه الزهرا  ــله بعد از     )س( دانشـ آن، برای بودم. بالفاصـ

سی     شنا شته   کار شد در ر شگاه تهران     انزب ار سی دان شنا

ــد ــته زبان  عالقه م.قبول ش ــیل در رش ای به ادامه تحص

شتم    سی ندا سی   از همان ابتدا که در دوره  .انگلی شنا   کار

مند  عالقه آنبه  ،شــناســی را گذراندم  واحد کلیات زبان

سال  ا شدم.  شد خود در حوزه  پایان از 0381وایل  نامه ار

مایی مرحوم دکتر حق   حون ناس  با راهن ــ   .کردم دفاع شـ

ــد ــی فعلدر زمینه م پایان نامه ارش  در چارچوب و بررس

سترده معیار بود  شگاه عالمه  ،برای دکترا .نظریه گ   در دان

از  74و در ســال  مپذیرفته شــد 88طباطبایی در ســال 

ــاله دکتری ــاله .ام دفاع کردمرس ــی  با عنوان امرس بررس

با راهنمایی   وشـناختی مقوله گذرایی   ی ونقشـ  ،وریصـ 

ــت از آن دفاع کردم با نمره که بود مقدمدکتر دبیر   .بیس

 .بود 07در تمام مقاطع نیز معدلم باالی 

مشگگلوب به  )س( از چه زمانی در دانشگگهاه الزهرا    

 فعالیت شدید؟

ــروع کرد  ــانس را ش بورس وزارت علوم   م،وقتی فوق لیس

با فوق لیســانس و درجه مربی در دانشــگاه الزهرا  م.شــد

ش    ستخدام  سانس خودم دفاع نکرده    م.دا هنوز از فوق لی

شگاه الزهرا  بودم که به عنوان مدرس زبان ع مومی در دان

ــتخدام  . کردمتدریس می ــت که بنده هنوز اس جالب اس

 با گروه انگلیسی  ون گروهمعااما به عنوان  م،نبود

 

ستخدام     84سال   م.کردمیهمکاری  شگاه الزهرا ا در دان

شدم   82سال   .شدم    . آن زمانمدیر گروه زبان انگلیسی 

یکی از  .شـــناســـی نداشـــتدانشـــگاه الزهرا گروه زبان

  .شناسی داشته باشدآرزوهایم این بود که اینجا گروه زبان

ضو هیات علمی زبان  سی بو در گروه انگ شناس یک ع د  لی

قای دکتر فرخ     نام آ ــپس،به  خانم دکتر راکعی    پی. سـ

ــی خود را گرفتنددکترای زبان ــناسـ ولی هنوز گروه   ،شـ

شتیم   زبان ام به تشکیل  نده اقدب 70در سال   .شناسی ندا

موفق به انجام این  73و در سال   مشناسی کرد  گروه زبان

و   نددش  هبازنشست   پیفرخفاصله آقای دکتر  بال .کار شدم 

  .ارت علوم جذب کردیم زاده را از وزخانم دکتر نعمت   ام 

انم  خ ،بنده ،سپس گروه ما با سه نفر عضو شکل گرفت     

آقای   73در ســال . زادهم دکتر نعمتی و خانعدکتر راک
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ست     سانی نیز به ما پیو سا سال  .دکتر  های بعد هم به در 

خان    یب  خانم   خانم دکتر نور  ،م دکتر قطرهترت بخش و 

ضافه شدند     انزبدکتر عباسی به گروه   ال  در ح .شناسی ا

ــر  قای دکتر فر   از آ ،حاضـ یه آ و دکتر  پیخن تیم از اول

 ی نیز بهعشــدند و خانم دکتر راک هزاده بازنشــســتنعمت

 .گشتندرپژوهشگاه شعر دانشگاه ب

سی در حاب     نتان در زباهای مورد عالقهحوزه شنا

ست   ضر چی سبت به گذشته تفاوتی کرده     ؟حا آیا ن

 ؟است

بوده و   حوحوزه مورد عالقــه من ن تفــاوتی کــه نکرده.

نار آن هم بخش  .هســـت یل     در ک به تحل های مربوط 

س  فه زبان توجهم را گفتمان را دنبال کردم و اخیراً هم فل

 .جلب کرده است

 ؟ایدشناسی بودهتری در زبانبه دنباب نهاه کلی پس

ست همین  سی  در واقع معتقدم زبان. طور ا در ایران،  شنا

ــت به نظریهفیت را ظر این   هم د.پردازی بزندارد که دس

،  اریمد یپیشینه طوالنی مدتی که در زمینه زبانبه خاطر 

عات فلســـفی و هم به خاطر هم به خاطر پیشـــینه مطال

های شاخصی که در این تمدن قدیمی وجود داشته چهره

ــت ظرفیت ارائه نظریه در حوزه زبانی در  ،در نتیجه. اسـ

ــگاه ،از طرف دیگر .ایران وجود دارد و   های ماتعداد دانش

ستعدادهایی که در این زمینه وجود دارد  همچنین این  ،ا

های آموزشی کنند که اگر ما در روشظرفیت را ایجاد می

سائل  چنینو هم   کلی و جهانی ، نگاهدرنوع نگاهمان به م

برای  یم.صـــاحب نظریه باشـــ ،زبان داشـــته باشـــیم به

یه  ــی و    :وجود داردپردازی دو رویکرد نظر یاسـ رویکرد ق

ــتقرایی ــاهده      .رویکرد اسـ ــتقرایی با مشـ در رویکرد اسـ

بان   ویژگی عات و    جمع ،های مختلف های ز آوری اطال

به  آنها، تعمیم و بندی ع، جمهای مختلف ها از زبان  داده

به  هاپارادایم تحلیل ســپس از رســیم.یک پارادایم می

ــوی ــوی ارائه نظریه و در نهایت  س ــدنهژموبه س   ،ن ش

که    .رویمپیش می جایی  یادی از  ما  از آن در ایران تنوع ز

ــت به  حتی اگر ، های مختلف داریم ها و زبان  شیگو دسـ

ی اگر به نتیجه یا تعمیم   داخلی بزنیم، تهیه اطلس زبانی   

در  .می توانیم به نظریه دست یابیم  ،برسیم 

رویکرد قیاســی یعنی همان روشــی که   با  ،طرف مقابل

ــی ــناختی ها  زایشـ نگاه کلی و    و کنند ها عمل می  و شـ

  و با مطالعه ویژگی های یک زبان       ،عمومی به زبان دارند   

ــفی و جمعن با ه توانیم به نظریمی ،بندی عمومیگاه فلس

شجوهایم را       ست که دان سیم و وجهه همت بنده این ا بر

 .گونه تربیت نمایماین

گرا سگگه رویکردهای نقشگگی، شگگناختی و صگگور 

شناسی امروز هستند. به نظر  در زبان رویکرد عمده

فارسگگی     نه نحو  ما در زمی یک از این     ،شگگ کدام 

 تر است؟ارویکردها راههش

ای از زبان را برجســته اگر بخواهیم هر مولفهبه نظر من، 

یه بخش    ماییم و بق نگ کنیم   ن واقع، از  در ،ها را کمر

سته  فرو ماهیت واقعی زبان ا گرایم. بنده رویکرد تقلیلکا

ــطوح زبانزبان ندارم. معتقدم که تمام بخش به   ،ها و سـ

ــر جای خود عمل     زبانی  واحدهای   تولید  هنگام  در سـ

ــت که   ،کنند. در حقیقتمی ــای آن واحد زبانی اس اقتض

گاهی نحو        نایی و  گاهی بخش مع گاهی بخش واجی، 

برجســته شــود. بنده به شــدت معتقدم مولفه دســتوری 

صرف و نحو(،   شامل  با هم   مولفه واجیعنایی و مولفه م )

کنند و یک فضای پوششی به نام     در تولید زبان عمل می

زیرا زبان   .رودها جلو می توأم با آن مولفه   ،بافت یا کاربرد    

باطی و هم نقش : دو نقش دارد یان تفکر  هم نقش ارت  .ب

 یواحد و هستیدبیان فکر و اندیشه زمانی که در ساحت  

ــودمی تولید  زبان  از ــه را بیان      زدر آن  ،شـ مان اندیشـ

 ،کنید و در ساحت ارتباط عالوه بر سه مولفه دستوریمی

  ،در حال حاضر  .کندل میعمهم  کاربرد، جیمعنایی و وا

در  ،چون در واقع نم.کهای تلفیقی بسیار فکر می به مدل

ــاریخِ  ــورت    هم نقش    ت   چنین    ،گرایی  گرایی و هم صـ

یه  ــتور موازی  .هایی داریم نظر خر در اوا یا  ومثالً دسـ

ــاخت   ایین ویژگیچن کی نظریه پا   ،گرایی آمریکایی سـ

ضر  .دندار شغول این   ،در حال حا ست  دو موردذهنم م   .ا

ــازخوانی مجــدد    ب کنم  فکر می    ــود ب ــ   یشـ ه از نظری
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0tagmemics ستور   و در عین حال رویکرد مکمل به د

 .موازی داشت

شی برای      ا ستور آموز شد د سی  گر بنا با زبان فار

تدوین گردد، به نظر شما کدام یک از این رویکردها 

 تر و کارآمدتر خواهد بود؟کاربردی

ستور      شی نباید دنبال د ستور آموز اوالً بنده معتقدم در د

ــناختی رفت. ب ــی و شـ کلی معتقدم که نباید  طورهزایشـ

ــتفاده از نظریه    بنیاد کار کر   -نظریه  های  د. اما باید با اسـ

توصــیفی کاملی تهیه شــود. ســپس آن  مختلف دســتور

ــتور    ــیفی کامل تبدیل به مفادی برای دس ــتور توص دس

ستور نقش      شود. هرچند، د شی  گرایانه می تواند به آموز

شود، زیرا زبان را      شی به خدمت گرفته  ش عنوان بافت پو

مدنظر قرار می   کاربرد  یه  در  هد. نظر ن  های ذهن د یا   ةگرا

ــِرف نمی نه  صـ ند کمکی در این زمی ــتور   توا ند. دسـ کن

ستفاده از اطالعات جامع زبان    صیفی باید با ا سی    تو شنا

ــتوری با توجه به جنبه  ــود و از مفاد آن دس های تهیه ش

ر آن مباحث دیگر از جمله بحث دآموزشی تهیه شود که 

سامد واژه  رده سنی و بحث ب های پایه در نظر گرفته های 

 شود.

 کند؟تواند در این زمینه کمکی دستور سنتی می

دهای زیاد زبانشــناختی به دســتور ســنتی وارد شــده  نق

است. برخی از دستورهای سنتی خیلی دقیق و کاربردی     

مباحث مختلف شده و یا    است، اما در برخی از آنها خلط 

ست. دکتر باطنی      شده ا از رویکردهای بیگانه وام گرفته 

ست. نمی     شاره کرده ا صل به آن ایرادات ا توان به طور مف

ست          د سائلی ه شت، اما م سنتی را کاماًل کنار گذا ستور 

ــتور  که در آنها دیده نشــده. هنوز برای فارســی یک دس

صیفی که پیکره  شد و همه ویژگی تو سی   بنیاد با های فار

از طرف امروز را مد نظر قرار دهد، نوشــته نشــده اســت. 

دچار تالطم  ها را اکنون تکنولوژی به شدت زبانهمدیگر، 

                                                           
1 Tagmeme یک دستوری ساخت در دارنقش عنصر ترینکوچک 

 ترینکوچک که گیردمی قرار morpheme مقابلِ در که است زبان

 در ارب نخستین اصطالح این. است زبان یک واژگانی ساخت در عنصر

 0251 در سپس و شد مطرح بلومفیلد لئونارد توسط 0231سال

ــت.کرده ا ــناس زبان  سـ ها معتقدند که     شـ

ی  ــ به        جاری از این اموابسـ با آن  بان هم  که ز ماعی  اجت

ــنت  و دبا اُ .توان مهار کرد نمی، افتد تالطم می گراها   سـ

اند  ها دیدهشــناسمعتقدند باید با آن مقابله کرد. اما زبان

ــت.  ل تاریخ مقابله با این امواج غیر    که در طو  ممکن اسـ

ــد درهرحال، اگر قرار به مقابل     ابتدا این امواج باید      ،ه باشـ

 شناخته شوند و بعد از شناخت باید مشخص شود که آن    

و اگر ناهنجاری تلقی     هنجار را ناهنجاری تلقی کنیم یا    

  آن وقت راه چاره چیست؟ ،شود

 به نظر شما فعل مرکب در زبان فارسی وجود دارد؟

من به نظر همکارانم  .این یک سوال چالش برانگیز است

ه رویکرد صرفی به خصو  همکارانی ک ،گذارماحترام می

 ،به لحاظ ساختاری ،های صرفیارچوب نظریهدر چ .دارند

 از را آن اجزاء نباید که است این شرط فعل مرکب بودن

می مطرح ما همکاران که دیگری بحث اما .کرد جدا هم

ا ام، نداردوجود کنند این است که فعل مرکب در فارسی 

زبان فارسی هم  وجود دارد. در فعل مرکب ترکیب معنایی

محور محور و گفتمانهای معنازبان از که نشان داده 

فت و چ ،های ساختاریویژگی لحاظ به یعنی است.

در فارسی وجود ، در انگلیسی وجود داردی که هایستب

ینم .مثالً یکی از آنها جایگاه هسته در گروه است ؛ندارد

 .پایانیآغازی است یا هستهتوانیم بگوییم که فارسی هسته

اند که فارسی میل و گفته اندههایی نوشتهمکاران مقاله

این  وارد بیشتر خواهم. االن نمیداردپایانی بودن هستهبه 

ارسی زبان فبیشتر هدفم این است که بگویم  م.مقوله شو

زشی این کنم اگر به لحاظ آمومی . فکرمبتنی بر معناست

یعنی اگر ارتباط  ،بحث مرکب بودن وجود نداشته باشد

شکل م، با مرکب را در نظر نگیریمفعل  ءمعنایی بین اجزا

در  که گویندالبته همکاران صرفی می .شویممیروبرو 

 مجزا طور به چه کنیم؟ اگر این اجزا را ی لغتهافرهنگ

این افعال چگونه  ،های واژگانیمدخل در بگیریم، نظر در

 ید یکباید درج شوند؟ برخی از همکاران معتقدند که با

 را tagmemics اصطالح او و یافت گسترش پایک کِنِت توسط

 از و هستند مراتبی سلسله ساخت دارای ها tagmeme. کرد وضع

 .آیدمی وجود به جمله یک نحوی ساخت آنها، ترکیب
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های مرتبط را زیر آن قرار سرمدخل داشته باشیم و مدخل

 مسئله این آید که این نوعی تببینبه نظرم می .دهیم

 رمنظ به. دارد وجود فعل مرکب ءت که ارتباط بین اجزااس

 حاصطال یک ،ترکیب از خودمان تعریف در که است بهتر

گویند فعل می دوستان برخی مثال .کنیم ایجاد جدید

مرکب و ارتباط  فعل گروهی. به هر حال به لحاظ آموزشی

این را هم اضافه کنم  .توان نادیده گرفتاجزاء آن را نمی

منسجم و زیبا  یتحلیلکه ی شناساناز زبانیکی که 

یب کدکتر دبیرمقدم هستند که به انضمام و تر ،اندداشته

این نگرش پاسخگوی بسیاری از  ،به نظر بنده .معتقدند

ام های دکترایی را دیده. اخیرا هم رسالهمسائل بوده است

 .استبوده  راهگشا ها رهیافت انضمام و ترکیبآندر  که

هر حال در علوم انسانی مسائل به این شکل است که  به

 به تا .پذیر استضها هم نقو قاعده نداریمقانون در آن 

 مثال اما ،باشیم داشته بندیام که یک جمعحال ندیده

 از شدتبه ،دلیلهمینبه .باشد نشده پیدا برایش نقض

شدت معتقدم به م.کنمی پرهیز تعریف ارائه و قانون دادن

ها را توصیف کنیم و ظرفیت پذیرش این را باید واقعیت

ه هر است ک نظیرشته باشیم که زبان یک پدیده بیهم دا

الل  فتبارک»افتم یاد این آیه می مکنوقت به آن فکر می

آفریده است  چه خداوند در ذهن بشر «.احسن الخالقین

توانیم به راحتی آن را توصیف کنیم و در که خودمان نمی

 مه نباید . البتهواقع برای آن مرزهای قاطعی قائل شویم

بشر از پس زبان به راحتی  .به دنبال مرزهای قاطع باشیم

برد و در حیات بشر کار میراحتی آن را بهآید، بهیبر م

است که انسان را ان زباین نقش اصلی و مرکزی دارد. 

 د.کنانسان می

و دسگگتور پیدایشگگی   یا به نهاه پیوسگگتاری هاپرآ

 معتقدید؟ او

را  رویکرد این معتقدم ولی اگرار که به پیوســتاینضــمن

ــی را   باید زبان    ،در واقع ،پذیریم ل بکام   طوربه  ــناسـ شـ

ــان دارد  م.تعطیل کنی ــت که ایش   گرماما  ،این نظری اس

  شه یهم است که توصیف زبان و تحلیل آن را  امکان پذیر 

 این کارش شناسیزبان ؟کنیم جدید بافت یک به موکول

 هب .دهد تعمیم و دکن پیدا را هاپدیده و هامقوله که است 

که بسامد کدام ساخت  نیمبیب خواهیممی ما که معنا این

ست و در واقع آن را به عنوان یک     شتر ا بی

سیم.   بمقوله  در کنار مقوله دیگری   این مقوله را بعد شنا

  حد فاصــل یم.دهقرار  ایم،که بســامد آن را نیز شــناخته

ا را فض  که ما چناناین لیو .ها یک پیوستار است  بین این

اه  اشــتب  ،را موکول به بافت کنیم باز بگذاریم و همه چیز

ست  شته باشد   حتی .ا   باید با مطالعه ،اگر تنوعی وجود دا

 .بندی و تعمیم برسیمبه جمع

های اجرائی نیز  از آنجائی که سگگرکار عالی پسگگت   

شت  سواب کلی از حوزه زبان اهدا سی از     ید، دو  شنا

های دانشجویان   پرسم. یکی از نهرانی خدمتتان می

فقدان شلل در زمینه رشته تحصیلی   شناسی   زبان

شما چه راهکارهایی وجود دارد     ست. به نظر  شان ا

کم کاهش   ها از بین برود و یا دسگگت  تا این نهرانی 

 یابد؟

 ها فقط مختصالتحصــیالن دانشــگاهله بیکاری فارغأمســ

ســفانه در همه أمتشــناســی نیســت و  دانشــجویان زبان

 21به طوری که در سال   ،مقاطع روند رو به رشدی دارد 

ــگاهی    گفتند آمار فارغ   می ــیالن بیکار دانشـ  47التحصـ

ست    صد کل بیکاران ا سال   و در  51این عدد به  25در 

ست.     سیده ا صد ر این آمار   چرا کهاین برای دلیل یک در

ــت این، کرده پیدا  افزایش تاکنون    71 دهه  از که  اسـ

های  دانشگاه  .اندرویه تاسیس شده  های زیادی بیدانشگاه 

های  دانشــگاه .های چین اســتایران بیشــتر از دانشــگاه

سال  شگاه   شده و  های اخیر خیلی زیاد دولتی هم در  دان

ــ ــال اخیر  هایکلبه ش به وجود آمده  مختلف در چند س

ست.  سبت جمعیتی که وارد  ا شگاه دا ن   ، با کلشود می ن

سب ندارد    شور تنا از این جوانان نیازی  . خیلیجمعیت ک

مان  ه ،که وارد دانشگاه شوند یا اگر هم نیاز باشد    نیست 

 ند تا بتوانند شغل مناسب  کمی کفایتمقطع کارشناسی   

ــکالت یکی .پیدا کنند   ــی و   ما برنامه    از مشـ های درسـ

شی روش ست که   های آموز شو ا برنامه .دنباید بازنگری 

های نسل اول دانشگاه .های درسی ما آموزش محور است

و نسل سوم  ،نسل دوم پژوهش محور ،محور بودندآموزش

برای  .کنندهایی هستند که کارآفرین تربیت میدانشگاه

ــیالن کارآفرین احتیاج داریم   تربیت فارغ    5ه ک التحصـ
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  رشناسی  کا ها را ضمن تحصیل در مقطع  از مهارت دسته 

سته  .کنیم تقویت شی  هایمهارت اول د   العاده فوق آموز

  یک واجد افراد باید تخصصی   هایدرس کنار یعنی .است 

توانایی در  ،برای مثال شــوند،های خا  مهارت ســری

اکنون هم. . و .. تســـلط بر زبان خارجی ،نوشـــتن مقاله

شرفته عالوه بر زبان       شورهای پی شجوهای ک خیلی از دان

ند.    ــلط دار ــوم تسـ بان سـ ــواد   دوم بر ز مهارت دوم سـ

د  ارهایی مانناســتفاده از ابز تســلط بر ؛الکترونیک اســت

صیلی   کامپیوتر و نرم شته تح سته  د .افزارهای مرتبط با ر

ــوم مهارت ــتس ــازمانی اس ــنایی با قوانین و   ؛های س آش

ــازمان ،مقررات اداری های دولتی و غیردولتی  تعامل با س

ــجوهای ما در این مهارت       ــعفکه دانشـ   الً. مثدارند  ضـ

ــت   دانند که آیین  نمی ــته دیگر  .نامه و قانون چیسـ   ،دسـ

ــای بیرون   ؛ارتباطی های  رتمها  تعامل با      ،ارتباط با فضـ

های  مهارت ،دســته دیگر .کارفرما و با صــاحبان مشــاغل

ارزیابی درست از شخصیت  و اعتماد به نفس است؛ فردی

ــاب این مهارت   .فردی قه    ،ها پس از اکتسـ ید حل   های با

صنعت     شده بین جامعه و  شجو و    ( وبه طور عام)گم دان

شگاه را   شجو هاین حلق .کرد پردان ستند  هاها خود دان   .ه

ــیوههما باید در برنام ــی و ش ــی آن ههای درس ای آموزش

ای آموزشی ما نباید در ههخیلی از برنام م.نظر کنیتجدید

ــجو .کالس انجــام بگیرد هــا نبــایــد در تکــالیف دانشـ

شد   محیط سته با شد  و های ب  ،همچنین .باید در جامعه با

  .تربیت کنیم بیالهأباید دانشجوهایمان را خالق و مس   ما

ــت در یک طرف  ــگاه و در یک طرف جامعه اس که  دانش

ای تا در صــحنه دانشــجو باید پلی بین این دو ایجاد کند

سائلی که وجود دارد  ،حقیقی از جامعه و زندگی درک   ،م

تواند  شناس می زبان دانشجوی  مثال مسائلی که یک  .کند

حل آن را با کمک اســتادش آن را تشــخیص دهد و راه

ــا و راه .دا کند پی  ند خود یک زمینه    حل می این فضـ توا

باید این مطلب را فراموش کنیم که یک نفر  .شغلی باشد  

ــگاهی دارد  ــیالت دانش ت علمی  أهی اباید حتم ،که تحص

ــودب ــجامع  اکنون،  .شـ ــت که نیاز به     أه پر از مسـ له اسـ

  شدان دیلتوانایی تب یعنی شـخصـی که   ؛داردکننده حل

ــته باشــ درا  خدمت به بینیم که یک چیزهایی  می د.اش

ست    ست نی شخیص نمی  ،در س اما ت ه  لأدهیم که دقیقاً م

ا رباید راه چاره  است که لهأبعد از تشخیص مس  .کجاست 

ــجوهــا و از جملــه ب .پیش گرفــت رای خیلی از دانشـ

تواند  ست که میههایی ها عرصهشناسزبان

ــود ــته .این دانش تبدیل به خدمت ش های فنی  برای رش

ــه ــول می  عرص هایی وجود دارد که ایده تبدیل به محص

ــود ــته ، اماش ــانی برای رش  به تبدیل دهایهای علوم انس

  پیدا شناسیم.  نمی االن را هاخدمت این .شود می خدمت

سأ  خود خدمات این کردن ست.  لهم   خدمات این وقتی ا

  رود ورفاه باال می سطح  فرهنگ و سطح  افتد،می اتفاق

 .شودشغل ایجاد می

 .علوم انسانی ریشه همه علوم است ،در واقعپس 

اید بهستند که صاحبان علوم انسانی این در ابتدا و  بله

و اندیشه و نشان دادن توانمندی به آن بها بدهند، با فکر

 ها غایب هستیم.های خودشان. ما از صحنه

ناسان ششود. زبانمیجا سواب دیهری مطرح همین

فرهنهی، اقتصگگادی،  ای اجتماعی، هشدر کدام بخ 

توانند به جامعه خود خدمت کنند؟ سیاسی و ... می 

شگگناسگگی و  هایی برای معرفی رشگگته زبانچه راه

اهمیت آن وجود دارد تا دوباره این سگگواب تکراری  

شود که     سیده ن ست؟     زبان»پر سی چی یا  « شنا

 ؟«شناسی؟شناسی یا روانزبان»

رشته حاصل  ها و متخصصان آندمآشهرت یک رشته از 

شناسی را مشهور نتوانند زباشناسان میشود. زبانمی

هاست. نباید قهر نند. اولین قدم ورود به همه عرصهک

ی که هایبینیم. نباید از ناهنجاریکنیم از چیزهایی که می

از صحنه شناسان ناراحت شد و نباید زبان ،وجود دارد

نشان دهیم و ا را هتا و قابلیهیخارج شوند. باید توانمند

شناسی است که ما این فکر و ایده بگوییم به خاطر زبان

یک درگیری که را داریم. ما دچار یک مشکل هستیم. 

وم انسانی و در علوم خصو  علها و بهبرای همه رشته

الی کردن عرصه است. شناسی وجود دارد، خانسانی زبان

 ،های فرهنگیشناسان در همه زمینهزبان ،به نظرم

حقوقی و هنری جای  ،سیاسی و حتی اقتصادی ،اجتماعی

ها هعرصاگر در این  .رسان باشندتوانند کمکدارند و می

ای اقتصادی هم راهکار ههوانید در عرصتیم ،دنفعال باش

گی است که زبان جایی نداشته در کجای زند .دنارائه ده
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ا زبان نقش محوری دارد، ههوقتی در همه عرص ؟!باشد

تخصص آن نیز باید حضور داشته باشد. به نظر من، پس م

کشور و خارج از کشور بسته  داخل ه درقراردادهایی ک

تواند بازبینی کند و نکات یشناس مبانک زود، یشیم

تذکر دهد. زمانی برای کنکور مبهم و دو پهلو را 

دوم و همچنین سوم شناسی در دانشگاه تهران زبان زبان

 یزبانگی ربطدرست است که چند شد.یامتحان گرفته م

شناس را بسیار توانمند به رشته ما ندارد، اما یک زبان

و آن  کند. ما باید هم به دانش روز مجهز شویممی

هم پیشینه خود  و هایی که ذکر شد را کسب کنیممهارت

 .ها ایجاد شودشناسخودباوری باید در زبان .را بشناسیم

د بای ،ودشیمرزها گفته مفکر نکنید که هرچه آن طرف 

م و ها افتخار کنیقولقول تبدیل شود و به این نقللبه نق

من شناخت کافی از وضعیت . ضبگوییم خیلی بلدیم

ی هاهبا پیوند دادن بین داشت ،شناسی در جهانزبان

خودمان و اکتسابات از دانش غرب تلفیقی مناسب ایجاد 

تالش کرد تا  وباید همت  .این ظرفیت وجود دارد م.کنی

من خیلی  .های جدیدی دست یابیمانشاءالل به عرصه

ور شدن این ارم. اما برای روشن ماندن و شعلهامیدو

 .کورسوی فعلی باید تالش کرد

 ای هست بفرمایید.و به عنوان کالم آخر اگر نکته

  شناسی و  نشریه شما عمدتا دانشجویان زبان    هایخواننده

شجویان  به سخنم با این     ویژه دان ستند.  شگاه الزهرا ه دان

ت دس  .دانشجویان این است که امیدوار و پرتالش باشید   

ید      ندار عه بر طال مه           .از م نا های بر هاد که ن مانی    ،ریزتا ز

م   قاء الزم ایجاد کنند     هبرنا بهترین  ،های الزم را برای ارت

ــیع  ــتره دانش خود را وس ــت که گس کنند و   کار این اس

المللی به نمایش  های بینصــهســپس این دانش را در عر

 .بگذارند

 .با سپاس از وقتی که در اختیار ما قرار دادید 

 .من هم از شما سپاسگزارم

                                                           
 سینا بوعلی دانشگاه شناسی زبان ارشد کارشناسی آموخته دانش 0

namdariasma@yahoo.com   

 

 بر فعل ظرفیت تغییر هایروش بررسی

 فارسی زبان در نحوی فرآیندهای اساس
 

  1نامداری اسما

  هچکید

 در فعل ظرفیت تغییر هایروش بررسی به تحقیق این در

 نظریه از مختصری تعریف ابتدا. پردازیممی فارسی زبان

 آن یمقایسه از بعد و دهیممی دست به وابستگی دستور

 تهاان در. کرد خواهیم تعریف را ظرفیت، زایشی دستور با

 فرآیندهای براساس را ظرفیت تغییر مختلف هایروش

 .کنیممی بررسی  نحوی

 دستور، ظرفیت تغییر، فعل ظرفیت: کلیدی هایواژه

 .وابستگی

 و وابستگی دستور نظریه تعریف: مقدمه .1

 زایشی با آن یمقایسه

 و گراساخت هاینظریه از یکی وابستگی دستور ینظریه

 یرتنی لوسین سوی از بار نخستین که گراستصورت

 بررسی به نظریه این. شد مطرح 0253 سال در فرانسوی

 صفت و اسم، فعل مختلف هایوابسته چگونگی و تعداد

 نظریه این در را چگونگی و تعداد این که پردازدمی

 این در مبحث ترینمهم عنوان به که نامندمی  «ظرفیت»

 ینا به مختلفی افراد، یرتنی از بعد. شودمی مطرح نظریه

 و شنکل، هلبیگ به توانمی آنها از که پرداختند موضوع

 (.0375، زادهطبیب) کرد اشاره انگل
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 شودمی محسوب جمله جزء ترینمهم فعل نظریه این در

 آنها بر که است نحوی هایوابسته معینی تعداد دارای که

می متمم فارسی در را فعلی هایوابسته. دارد حاکمیت

 هایمتمم تعیین وابستگی دستور هدف ترینمهم. دانند

 افزوده از آنها ساختن متمایز و فعل اختیاری و اجباری

 (. 0376، کهن نغزگوی) است

 بنا. دارد زایشی دستور با اساسی هاییتفاوت نظریه این

 از یکی چامسکی از نقل به( 0373) زادهطبیب یگفته به

 دو این که است جایگاهی هم با آنها هایتفاوت ترینمهم

می فتهگ زایشی دستور نظریه در. قائلند فعل برای نظریه

  (موضوع) نهاد از جمله ارسطویی منطق اساس بر که شود

 فعل کنار در فاعل و شودمی تشکیل(  محمول) گزاره و

 و شودمی قلمداد جمله اصلی رکن دو از یکی عنوان به

 گروه دو به را آن، جمله نحوی تحلیل برای گام اولین در

 اما.  کندمی تقسیم( گزاره) فعلی گروه و( نهاد) اسمی

 دو و داندمی جمله ثقل مرکز را فعل، وابستگی دستور

 نهاده کناری به کلی طور به را گزاره و نهاد کهن مفهوم

 و نهاد قسمت دو به جمله تجزیه انگل اعتقاد به. است

 ون و  کهنه اطالعات توزیع و اطالعاتی ساخت تنها، گزاره

 سلسله تحلیل در دیگر تفاوت. نمایدمی باز جمله در را

 ادنه یا اسمی گروه زایشی دستور در. است جمله مراتبی

 یوابستگ دستور در اما. است گزاره یا فعلی گروه همسطح

 رباالت ساختی در فعل و ندارند جایی گزاره و نهاد مفاهیم

 لیفع زایشی دستور در اینکه دیگر. گیردمی قرار فاعل از

 فعلی گروه یا گزاره یهسته که گویندمی مرکزی فعل را

ابستهو تعداد و نوع که فعلی وابستگی دستور در اما؛ باشد

 آخرین و. است مرکزی فعل، کند تعیین را فعلی های

 دستور. است فعلی هایوابسته تعداد و انواع در آنها تفاوت

 قائل فعل برای افزوده و متمم یعنی وابسته دو تنها زایشی

دسته سه به را فعل هایوابسته وابستگی دستور اما، است

 .کندمی تقسیم افزوده و اختیاری متمم، اجباری متمم ی

 

 وابستگی دستور در ظرفیت .2

 صفت و اسم، فعل که شودمی گفته وابستگی دستور در

 هایظرفیت مجموعه یا مختلف هایظرفیت دارای

 جمله ثقل مرکز شد گفته که طورهمان. هستند متفاوتی

می مشخص که است فعل زیرا، است فعل، نظریه این در

 باید و توانندمی هاییمتمم نوع چه و تعداد چه که کند

هسته، فعل نظریه این در واقع در. شوند ظاهر جمله در

وابسته یا هستند فعل یوابسته یا عناصر بقیه و جمله ی

 : زیر یجمله در مثالً. فعل یوابسته ی

 .خواند را کتاب او( 0

 «کتاب» و فاعل که «او» و است هسته «خواندن» فعل

. شوندمی محسوب هسته این هایوابسته، است مفعول که

 :یجمله در مثالً یا

 .خواند را فعل ظرفیت کتاب او( 4

 ظرفیت» اما، هستند فعل هایوابسته «کتاب» و «او»

می محسوب مفعول یوابسته عنوان به اینجا در «فعل

 .است فعل یوابسته یوابسته واقع در که شود

 متمم یدسته دو به فعل هایوابسته نظریه این طبق بر

 دو به خود هامتمم که شوندمی تقسیم  هاغیرمتمم و  ها

 غیرمتمم و شوندمی تقسیم اختیاری و اجباری یدسته

 جمله قید یدسته دو به، نامندمی نیز  افزوده را آنها که ها

 این بررسی به اینجا در ما. شوندمی تقسیم فعل قید و

 هب هریک از مختصری تعریف تنها و پردازیمنمی هامتمم

 . دهیممی دست

می ناقص یا دستوری غیر جمله آن حذف با که ایوابسته

 در «پنجره» مانند. شودمی خوانده اجباری متمم، شود

 :زیر یجمله

 .بست را پنجره او( 3
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می دستوری غیر جمله کنیم حذف جمله از را آن اگر که

 :شود

 . بست او( *2

 جمله آن حذف با و کنیم حذف را ایوابسته اگر اما

 اختیاری متمم وابسته آن، نشود ناقص و غیردستوری

 ینا گاهی که داشت نظر در را نکته این باید البته. است

می اشتباه فعل قید و جمله قید با اختیاری هایمتمم

 فعلی هر با تواننمی را اختیاری هایمتمم واقع در. شوند

، دارد را خود خا  اختیاری متمم فعل هر و برد کار به

 المث برای. برد کار به فعلی هر با توانمی را جمله قید اما

 :زیر یجمله در

 .کرد ازدواج مریم با او( 5

 فعل را آن تواننمی زیرا، است اختیاری متمم «مریم با»

 رفح گروه» عنوان با فعل ظرفیت در و برد کار به دیگری

 :مثالً. گیردمی قرار «بایی ایاضافه

 .داد اجاره مریم با را خانه او( ؟؟ 6

 دقی بین باید، دیگر طرف از. است ساخت بد ایجمله که

 در اآنه تفاوت و شد قائل تمایز نیز اختیاری متمم و فعل

 فعل ظرفیت را اختیاری هایمتمم که است نکته این

 متمم چند از فعل یک برای تواننمی و کندمی مشخص

 ( 0375، زادهطبیب) کرد استفاده یکسان اختیاری

 .کرد ازدواج دوستش با هستی با مریم با او( * 8

 با قطف و ندارد تعلق فعل ظرفیتی ساخت به فعل قید اما

 هایمتمم مانند تواننمی ولی، رودمی کار به خاصی افعال

 واقع در. برد کار به جمله از جایی هر در را آنها اختیاری

 شودمی دارترنشان و ترنامأنوس جمله آنها کردن جاجابه با

 (:0377، مهند راسخ)

 .میزد حرف محتاطانه سخنرانی هنگام در او( 7

 حرف سخنرانی هنگام در محتاطانه او( ؟ 2

 .میزد

 .میزد حرف سخنرانی هنگام در او محتاطانه( ؟؟ 01

 از استفاده با ظرفیت تغییر هایروش .3

 نحوی فرآیندهای

 دوجو افعال ظرفیت تغییر برای هاییروش فارسی زبان در

 نحوی فرآیندهای اساس بر هاروش این از برخی که دارد

 دوجو ظرفیت تغییر برای کلی روش دو. گیردمی صورت

 هک ظرفیت کاهش دیگری و ظرفیت افزایش یکی. دارد

 با مقاله این در. کنیممی اشاره آنها به اختصار به زیر در

 درون را فعل هر ظرفیت(  0375) زادهطبیب به استناد

 :دهیممی قرار < >

  ظرفیت افزایش 1.3

 تنها رسدمی نظر به تاکنون، آمدهعملبه تحقیقات طبق

. است سازیسببی فارسی افعال در ظرفیت افزایش راه

 آن زا استفاده با که است نحوی فرآیند یک سازیسببی

 علف حتی یا کرد تبدیل متعدی به را الزم فعل توانمی

 این(. 0373، حیدرپور) کرد متعدی هم باز را متعدی

 :گیردمی صورت زیر روش دو به فرآیند

 سازیسببی. 1.1.3

جمله سببی هایجمله(، 0374) الدینیتاج یگفته به بنا

 را دیگری اشخا  یا شخص، شخصی که هستند هایی

 هایفعل مانند افعالی بنابراین. کند عملی انجام به وادار

 وادار»، «دادن فرمان»، «خواستن»، «کردن مجبور»

 فعل را...  و «دادن دستور» و «کردن تشویق»، «کردن

 نه) عامل یک شوندمی باعث افعال این که نامندمی سببی

 :ندمان. شود اضافه فعل ظرفیتی ساخت به مسبب( فاعل

 <رایی مفعول، فاعل> خواندن. خواندم را کتاب( 00
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 کردن وادار. کردم وادار کتاب خواندن به را خود من( 04

 <ایبه ایاضافه حرف مفعول، رایی مفعول، فاعل>

 از استفاده با اما، نیست یکی جمله دو این در فعل اگرچه

 رتغیی جمله بنیادین ساخت «کردن وادار» سببی فعل

 رد ویژهبه فارسی زبان در که افعالی جمله از. است کرده

، رددا سازیسببی فرآیند در سزاییبه نقش محاوره زبان

 :است «داشتن» فعل

 . کردم ادب را او( 03

 . کنند ادب را او دادم( 02

 دو اول یساده یجمله ساخت بینیممی که طورهمان

 .است ظرفیتی سه دوم سببی یجمله ساخت و ظرفیتی

 ،است متداول بسیار که سازیسببی هایراه از دیگر یکی

. است فعل مضارع بن به «انیدن» یا «اندن» کردن اضافه

، «پوشاندن»، «گستراندن» مانند افعالی فارسی زبان در

یم سببی یا سببی متعدی یا متعدی را...  و «فهماندن»

 :06 جمله مانند(. 0374، الدینیتاج) نامند

 <فاعل> فهمیدن. فهمید او( 05

 مفعول، فاعل> فهماندن. فهماندم او به را مطلب من( 06

 <ایبه ایاضافه حرف مفعول، رایی

 ظرفیت کاهش2.3  

 انضمام. 1.2.3

 حون در برخی باور به که است صرفی ساخت نوعی انضمام

 گذاشتن یعنی انضمام، ترساده زبان به. شودمی ساخته

. دجدی فعلی ساختن و آن کنار در فعل موضوعات از یکی

، جمله دهیسازمان و واژگانی هایمقوله دستوری نقش

 منضم و دیگر جایگاه به جایگاهی از حرکت ینتیجه در

 یا فعل، اسم، کندمی تغییر جایگاه آن در ایواژه به شدن

 جمله فعل به شدهدادهحرکت یاضافه حرف

 دهدمی افزایش یا کاهش را آن ظرفیت و شودمی منضم

 (.0376، شقاقی)

 لمفعو، فاعل> کشیدن. کشید چوب بر را سنباده او( 08

 <بری ایاضافه حرف مفعول، رایی

، لفاع> کشیدن سنباده. کشید سنباده چوب بر او( 07

   <بری ایاضافه حرف مفعول

 سازیمجهول. 2.2.3

 فارسی افعال در ظرفیت کاهش هایروش از دیگر یکی

 کامیار وحیدیان یگفته به بنا. است سازیمجهول

 یرز شکل به فارسی زبان در سازیمجهول فرآیند( 0372)

 :گیردمی صورت

 زمان در «شدن» فعل صرف+  مجهول فعل مفعولی صفت

 :مانند. معلوم فعل

 . آورد را کتاب فرید (02

 .شد آورده کتاب( 41

 . شکست را او قلب طاها( 40

 .شد شکسته او قلب( 44

جمله در، شودمی مشاهده هامثال این در که طورهمان

 گرفته قرار فاعل جای به اول یجمله مفعول، مجهول ی

 جمالت بنیادین ساخت. است شده حذف اصلی فاعل و

 مجهول جمالت بنیادین ساخت و دوظرفیتی معلوم

 . است ظرفیتیتک

 گیرینتیجه و بحث .4

 یرتغی در دخیل نحوی فرآیندهای بررسی به مقاله این در

می دهش گفته مطالب به توجه با. پرداختیم فعل ظرفیت
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 با ظرفیت تغییر هایروش که گرفت نتیجه گونهاین توان

 تنوع دارای فارسی زبان در نحوی فرآیندهای از استفاده

 این در که ظرفیت تغییر هایروش از. نیستند چندانی

سببی، سازیمجهول به توانمی، پرداختیم آنها به مختصر

 رد فراوانی معنایی تنوع البته. کرد اشاره انضمام و سازی

 توانمی آنها گرفتن نظر در با که دارد وجود فارسی افعال

 عناییم فرآیندهای اساس بر فعل ظرفیت تغییر بررسی به

 .پرداخت آتی هایپژوهش در

 منابع

 یجمله، سببی افعال»(، 0374) داریوش، الدینیتاج

 ش، فارسی ادبیات و زبان آموزش رشد یمجله، «سببی

 .08 تا 2صص، 68

 فعل ظرفیت تغییر هایشیوه»(، 0373) تهمینه، حیدرپور

 کنفرانس ششمین هایمقاله مجموعه، «فارسی زبان در

 .تهران، شناسیزبان

: تهران، نحو در گفتارهایی(، 0377) محمد، مهند راسخ

 .مرکز

 انضمام»(، 0376) سیدمحمدتقی، طیب و ویدا، شقاقی

 .32 تا 3 صص، 3 ش، دستور یمجله، «فارسی زبان در

 زبان در فعل هایوابسته»(، 0373) امید، زادهطبیب

 ش، دستور یمجله، «وابستگی ینظریه اساس بر فارسی

 .47 تا 03 صص، 0

 هایساخت و فعل ظرفیت(، 0375) امید، زادهطبیب

هنظری اساس بر پژوهشی؛ امروز فارسی در جمله بنیادین

 .مرکز: تهران، وابستگی دستور ی

 ظرفیت کتاب بر نقدی»(، 0376) مهرداد، کهن نغزگوی

؛ امروز فارسی در جمله بنیادین هایساخت و فعل

 یمجله، «وابستگی دستور ینظریه اساس بر پژوهشی

 .424 تا 433 صص، 3 ش، دستور

 زبان در آیا(. »0372) تقی، کامیار وحیدیان

 ادبیات تخصصی نامهفصل، «؟هست مجهول فارسی

-32 صص، 7 و 8 ش، مشهد اسالمی آزاد دانشگاه فارسی

26. 

 2بخش -معرفی کتاب

 های نحوترین کتابپرفروش

 

21 



 

 
 

 

 گیون منظر از حالت نظام بر مؤثر عوامل
 

1سارا کیانی  

 

 چکیده
نشان دادن نقش نحوی ها، سه روش کلی برای در میان زبان

ها، ها و رابطه دستوری آنها در جمله وجود دارد. ترتیب واژهواژه

نشانداری و مطابقه ضمیری. نظام حالت برای نشان -حالت

رود. اما گیون با ها در جمله به کار میدادن نقش نحوی واژه

 های مختلفنشانداری در زبان-تر به بررسی حالتنگاهی جامع

 پردازد. او سه عامل عمده یعنی نقشبر آن می و عوامل مؤثر

گذاری کاربردشناختی و گذرایی را انگیزه نشان معنایی و نقش

 داند.حالت می

ــعیتی-حالت: های کلیدی واژه ــانداری، نظام وضـ -نشـ

    مطلق-مفعولی، نظام کنایی-کنشی، نظام فاعلی

 . مقدمه1

شود که نظام های مختلف دنیا، آنچه باعث میدر زبان

، 4110ضرورت نقشی است )گیون،  3دهی فعال گردد،حالت

028 :) 

 های معنایی( نیاز به رمزگذاری نقش0

 ( نیاز به رمزگذاری نقش کاربردشناختی 4

 ( نیاز به رمزگذاری گذرایی3

 

 

                                                           
  s.kiani@alzahra.ac.ir  (س) الزهرا دانشگاه شناسی،زبان دکترای دانشجوی1 

2 stative-active system 
3 subject-object system 
4 ergative-absolutive system 

ط گذاری حالت برای روابهای دنیا، نشاندر بیشتر زبان

(؛ شود)هماندستوری باالتر از فاعل و مفعول مستقیم انجام می

به این معنا که اگر سلسله مراتب روابط دستوری را در نظر 

های دستوری باالتر از آن بگیریم، مفعول غیرمستقیم و رابطه

گیرند. سلسله مراتب دستوری را اولین بیشتر نشانه حالت می

خت موصولی معرفی نموده ( برای سا0284بار کینان و کامری )

مراتب دسترسی نامیدند. آن این سلسله مراتب  و آن را سلسله

 (:431: 0323کنند )نقل از راسخ مهند، را جهانی قلمداد می

 سلسله مراتب دسترسی

 فاعل >مفعول مستقیم  >مفعول غیرمستقیم 

  >مفعول متممی  >الیهی مفعول مضاف >مفعول مقایسه 

مراتب، اگر در یک زبان، ساخت موصولی برای طبق این سلسله 

ه مستقیم وجود داشتتر مانند مفعول غیرروابط دستوری پایین

باشد، برای روابط دستوری باالتر مانند مفعول مستقیم و فاعل 

 نیز وجود دارد )همان(.

 های زبانی مختلفدر نظام . نظام حالت2

دسته  3توان به دارد، میهایی که در آنها نظام حالت وجود زبان

و  3مفعولی -، نظام فاعلی4کنشی -تقسیم کرد: نظام وضعیتی

ها را با های بعد ارتباط این زبان. در بخش2مطلق -نظام کُنایی

 نماییم.نظام حالت مطرح می

  کنشی –محور: نظام وضعیتی  -دهی معنا. حالت1.2
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دهی تواند بر حالتها میهای معنایی در برخی زباننقش

)کنشی را  0گرهای معنایی مانند کنشتأثیرگذار باشد. نقش

 گیرد(.)تحت تأثیر کنش قرار می 4پذیردهد( و کنشانجام می

 های معنایی به این ترتیبسلسله مراتب مبتدابودگی در نقش

 است:

دیهر >مکانی>پذیرکنش>ور/داتیوبهره>گرکنش

  هانقش

اگر یک بند ساده یک  این سلسله مراتب به این معناست که

گر دارد، آن موضوع باید فاعل باشد. موضوعِ کنش

های معنایی دیگر یعنی صورت، به ترتیب، نقشدرغیراین

 پذیر و یا مکانی، فاعل خواهند بود.ور/ داتیو، یا کنشبهره

د، ور باشهمچنین، اگر یک بند ساده دارای موضوعِ داتیو / بهره

. ن موضوع مفعول مستقیم باشدبیشترین احتمال اینست که آ

های معنایی دیگر مفعول صورت، به ترتیب، نقشدرغیراین

 (. 100: 1002خواهند بود )گیون، 

ی های معنایها مفعول غیرمستقیم را بخاطر نقشبیشتر زبان

و  کنشی فاعل-های وضعیتیکنند. ولی زباننشاندار می-حالت

د. کننندار میمفعول مستقیم را هم بخاطر نقش معنایی نشا

 : 3از زبان چیکاساو 0مثال 

1) a. AGT subject of intransitive 

         chokma-li 

good-1/AGT 

‘I act good’ 

   b. PAT subject of intransitive 

sa-chokma 

1/PAT-good 

‘I am good’ 

                                                           
1 agent 
2 patient 

ذیر پگر، کنشدر این زبان تمایز سه گانه کنش

شود که در این دو مثال و داتیو، تنها در ضمیرها نشان داده می

گردد. فاعل پذیری فاعل مشاهده میگری و کنشتمایز کنش

پذیر در مثال و فاعل کنش li-، با پسوند aگر در مثال کنش

b با پیشوند ،sa- (.410گردد )همان منبع: مشخص می 

 –محور: نظام فاعلی–دهی کاربردشناختی. حالت2.2

 مفعولی

مفعولی مانند انگلیسی، ژاپنی، یوت و ...  -های فاعلیدر زبان

گذاری فاعل )با حالت فاعلی( و مفعول مستقیم نشان –حالت

)با حالت مفعولی( بدون توجه به نقش معنایی و یا گذرایی کد 

ی های معنایاز نقششود. در آنها گسستگی روابط دستوری می

وجود دارد و به همین دلیل است که فاعل و مفعول مستقیم 

ای از این از ژاپنی است که نمونه 4اند. مثال دستوری شده

 هاست:زبان

2) a. Intransitive subject 

Sense-ga          tooku-e     itta 

Teacher-Nom  away-Loc   went 

‘The teacher went away’ 

     b. Transitive subject and object 

otoko-ga    onna-ni    tegami-o   kaita 

man-Nom woman-Dat  letter-Acc  

sent 

‘The man sent a letter to the woman’ 

شود،  با توجه به رابطه مشاهده می 4گونه که در مثال همان

مفعولی  دستوری، فاعل همواره حالت فاعلی و مفعول حالت

 پذیری( بر اینگری یا کنشگیرد و نقش معنایی )کنشمی

های اسمی نشانه نشانه تأثیری ندارد. در ژاپنی، فقط گروه

ی . نکته2گیرند، نه ضمیر و وندهای ضمیری فعلحالت می

ای وجود مفعولی -درخور توجه این است که هیچ زبان فاعلی

3 Chickasaw 
4 verbal pronominal affixes 
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: 4110را نه )گیون،  ندارد که فاعل را نشاندار کند، ولی مفعول

415 .) 

 –محور: نظام کُنایی -دهی گذرایی. حالت3.2

 مطلق

مطلق توسط اصل گذرایی  –های کنایینظام حالت در زبان

شود؛ به این معنا که تمایز نحوی بین بندهای حاکمیت می

های مختلف گذاریگذرا و ناگذر )الزم و متعدی ( باعث نشان

های کنایی این است که لی زبانک شود. ویژگیبرای حالت می

در آنها فاعل بند متعدی حالت کنایی )ارگتیو( دارد و مفعول 

بند متعدی و فاعل فعل الزم حالت مطلق دارد که معموالً حالت 

از زبان نپالی  3شود. مثال مطلق با وند صفر نمایش داده می

 است که از زبانهای ارگیتو است:

3) a. Transitive (masc. subj.) 

 manis-le      aymay          dekh-yo 

man-Erg   woman/Abs  see-

Perf/3SG.MASC 

‘The man saw a/the woman’ 

     b. Simple intransitive (masc. subj.) 

 manis     uphr-yo 

man/Abs    jump/Perf/3SG.MASC 

‘The man jumped’ 

اعل فعل ف (3a)شود، در مثال گونه که مشاهده میهمان

را  le-متعدی دارای حالت کنایی )ارگتیو( است و نشانه 

فاعل فعل الزم دارای حالت مطلق و بدون  (3b)پذیرفته، اما در 

دارای حالت مطلق و  (3a)نشانه است. مفعول نیز در مثال 

 (.417: 4110بدون نشانه است )گیون، 

 و ضمیر . بازنمایی حالت در اسم3

های مختلف همیشه زبانبازنمایی حالت در 

های برای اسم و ضمیر یکسان نیست. به بیان دیگر، در زبان

مختلف که حالت در آنها بازنمایی دارد، گاهی این حالت تنها 

شود. بر روی اسم و گاهی تنها بر روی ضمیرها دیده 

های معنایی و ( این مسأله را با نقش0270) 0ویرژبیتسکا

داند و بر این رایند، مرتبط میجانی مشارکین فجانداری/بی

 دهد:اساس، سلسله مراتبی را ارائه می

 سلسله مراتب حالت نشانداری گسسته

کند، ولی تأثیر البته او این نمودار را یک فرضیه قلمداد می

جانداری برای پذیرفتن حالت همچنان پابرجاست )برای 

 (. 4117، 4مثال، ن. ک مَلچوکوو
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  ای درترتیب سازه» نقد مقاله  

 «زبان فارسی و عامل وزن

 

 1فاطمه کوشکی

 

 چکیده

ای در ترتیب سازه»هدف از پژوهش حاضر مرور و نقد مقالة 

( 4102ولین )تالیف فقیری و سام« 4زبان فارسی و عامل وزن

شناسی و ای از روشدر ابتدا خالصه ،باشد. به همین منظورمی

محتوای مقاله ارائه شده و سپس به ارزیابی آن از دو جنبة 

ساختار عمومی و محتوایی پرداخته شد. با توجه به رسالت نقد 

کند، به این که نکات مثبت و منفی هر پژوهش را لحاظ می

ترتیب توجه به این دو وجه، در کانون تمرکز این پژوهش قرار 

 ه است. داشت

ستقیم،    : های کلیدیواژه ستقیم، مفعول غیرم مفعول م

 اینمایی افتراقی، زبان فارسی، آرایش سازهمفعول

 مقدمه .1

های مختلف برای نشان دادن نقش مفعول مستقیم رفتار زبان

(DO.متفاوت است ) ی مفعولی ها از یک نشانهبرخی زبان

گر اصالً کنند )مانند زبان مجاری( و برخی دیاستفاده می

ای برای مغعول ندارند )مانند زبان لیسو( و گروهی هم از نشانه

)مانند زبان عبری(،  دارند رها در وضعیت بینابینی قرازبان

د و گیرنها نشانه میهای آن زبانمعنا که بعضی از مفعولبدین

                                                           
 gmail.com2121fatemeh.koushki@ فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه همگانی شناسیزبان دکتری دانشجوی 1

2 Faghiri, P. and Samvelian, P. (2114) "Constituent Ordering in Persian and The Weight Factor". 

Christopher Piñón. Empirical Issues in Syntax and Semantics 11, pp.215-232. 

3 Bossong  
4 Differential object marking  
5 Silverstein  
6 Comrie   
7 Lazard   
8 Croft   
5 Aissen   

ی هو حضور این نشان هستندی مفعول بعضی دیگر بدون نشانه

، بودگیچون معرفگی، نکرگی، مشخصمفعولی به عواملی هم

های مورد نظر وابسته وزن یا سنگینی و ساخت اطالع مفعول

 2نمایی افتراقی( مفعول0275) 3است. این پدیده را بوسونگ

(DOMنامیده ) چنین شناختی و همهای ردهاست. بررسی

ها در ها و همگانیهای خا  منجر به قاعدهررسی زبانب

 5؛ سیلورستین0275است )بوسونگ ی مذکور شده فرضیه

 7؛ کرافت0272، 0274 8؛ الزار0272 6؛ کامری0276، 0270

ای که در اکثر این آثار به آن اشاره شده این (. قاعده0221

تر باشد، احتمال وقوع است که هرچه مفعول مستقیم برجسته

( و این برجستگی 4113: 2ی مفعولی بیشتر است )آیسننشانه

 تر به آن اشاره شد.ی بستگی دارد که پیشبه عوامل متعدد

ی مقاله و نقد حاضر متشکل از دو بخش اصلی است: خالصه

شناسی و ای از روشارزیابی آن. در بخش نخست، خالصه

سپس در بخش دوم، به ارزیابی  .گرددمحتوای مقاله ارائه می

 پردازیم. ساختار عمومی مقاله و محتوایی آن می

 مقالهی خالصه .2
، «ای در زبان فارسی و عامل وزنزهترتیب سا»ی در مقاله

ولین به بررسی ترتیب نسبی بین مفعول مستقیم فقیری و سام

فعلی در زبان فارسی ( در موقعیت پیشIOو غیرمستقیم )
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که زبان ه اینتوجه ب اند باداشته ها اذعاناند. آنپرداخته

 SOVای پایانی و دارای آرایش سازهفارسی، زبانی هسته

رفتاری  0نظر اصل جهانی کوتاه پیش از بلندباشد، از نقطهمی

آغازی همچون انگلیسی از خود نشان های هستهمتفاوت از زبان

چراکه در زبان  ،کشانددهد و اصل مذکور را به چالش میمی

 های بلند قبل ازای سازههای ژاپنی و کرهفارسی مانند زبان

ان این مقاله، جهت بررسی آیند. نگارندگهای کوتاه میسازه

وزن )سنگینی( معرفگی،  ونهمچای به عواملی لهچنین مسأ

 4آیی و سوگیری واژگانیبودگی، ساخت اطالعی، باهممشخص

توجه نموده و اعتقاد دارند که موقعیت مفعول مستقیم به 

 نشانداری و طول نسبی )سنگینی( سازه وابسته است.

 . مفاهیم اولیه1.2

ولین و فقیری در این بررسی، پیش از ورود به تحلیل سام

اند که در اشتههایی در زبان فارسی دها، مروری بر ویژگیداده

ای ها در رابطه با ترتیب سازهثیرگذارند. آنروند این پژوهش تأ

اند که زبان فارسی از لحاظ جهت در این زبان، بیان نموده

ا نشان )خنثی یای بیرفتار ثابتی ندارد. ترتیب سازه 3هسته

جزء گروه ی مقوالت گروهی، بهاست. ضمناً همه SOVکانونی( 

ما نه متممای و گرواضافهفعلی، از جمله گروه اسمی، گروه حرف

ترتیب کانونی در زبان  SOVکه آغازی هستند. درحالیهسته

در  .تپذیر اسامکاناما دیگر تنوعات ترتیبی نیز  ،فارسی است

 پایانی است.ین بررسی تمرکز بر روی وضعیت فعلا

دو نویسنده بوده است، مطلب دیگری که مورد نظر و توجه این 

های ها گروهباشد. آنهای اسمی زبان فارسی میانواع گروه

 اند:اسمی زبان فارسی را در چهار دسته ارائه داده

 ؛5(BNs) 2اسامی فاقد حرف تعریف -أ

 ؛6می فاقد حرف تعریف توصیفیاسا -ب

                                                           
1 Short before long principle  
2 Lexical bias  
3 Head direction  
2 Bare nouns  

 را( 0377: مهندراسخ) وابسته بدون اسم معادل پژوهشگران برخی 5

 تواندمی اسم کهاین به باتوجه اما اند،برگزیده اسامی از نوع این برای

 و امعج چندان معادلی چنین باشد؛ داشته پسین و پیشین یوابسته

 های اسمی نکره؛گروه -ج

 های اسمی معرفه؛گروه -د

نگارندگان پس از ارائه این دو ویژگی نحوی زبان فارسی، 

یی های مثال( را با ارائهDOMی مفعول نمایی افتراقی )فرضیه

 بودگیبراساس ویژگی مشخص براین،اند. عالوهمعرفی نموده

ای خنثی، دو ترتیب سازه ( در4113پیشنهادی کریمی )

 اند:موقعیت برای مفعول مستقیم ارائه داده

از مفعول  پسهای مستقیم نامشخص مفعول -أ

 (.0آیند؛ مثال )غیرمستقیم می

های مستقیم مشخص قبل از مفعول مفعول  -ب

 (.4آیند؛ مثال )غیرمستقیم می

 میخونه. شعر برا ماکیمیا اغلب  (0)

                IO DO  

 میخونه. برا ما رو اشی شعرای تازههمهکیمیا اغلب  (4)

 DO       IO 

 (24-20: 4113)کریمی، 

 شناسی. روش2.2

ی پیکرهها، از نگارندگان مقاله به منظور گردآوری داده

نوع فعل  044ها در مجموع اند. آناستفاده نموده خانجنبی

 24551ی تصادفی منتخب از نمونه 4111با همراه  8دومفعولی

سپس جمالت مرتبط با این افعال  ی موجود برگزیدند ونمونه

معنا که جمالت، صورت دستی انتخاب کردند؛ بدینرا به

با سپس  .PP NP Vیا  NP PP Vمتناظر با این الگوها باشند: 

طبق مدل رگرسیون لوجستیکی و  7روش تحلیل چندعاملی

 آیی،همی و باوامل سنگینی، سوگیری واژگانلحاظ نمودن ع

 شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.های گردآوریداده

 گیریبحث و نتیجه. 3.2

 تعریف حرف فاقد یمشخصه با را BNs که چرا نیست، مانع

(articleless / determinerless )ضمناً. کنندمی شناسایی 

BN یونانی یکلمه معادل anarthrous (01-0711 )به و است 

 .باشدمی تعریف حرف بدون معنای
6 modified nouns-Bare  

7 Diatransitive   
8 Multifactorial analysis 
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را برحسب بلندی نسبی  پژوهشگران این تحقیق، عامل وزن

از لحاظ تعداد کلمات  ،مفعول مستقیم و مفعول غیرمستقیم

درنظر گرفته و به این نتیجه رسیدند  ،موجود در هر دو سازه

ثیر آن بر در درجه دوم اهمیت قرار دارد و تأکه طول نسبی 

 ای از یک نوع اسم به نوعی دیگر متفاوت است:ترتیب سازه

(: BN DOمفعول مستقیم فاقد حرف تعریف ) -أ

 بلندی نسبی در این نوع از اسامی تاثیری ندارد؛

(: بیش از marked DOمفعول مستقیم نشاندار )  -ب

-DOهای مستقیم نشاندار در ترتیب مفعول 25%

IO یابند و طول نسبی تاثیر چندانی حضور می

 ندارد؛

(: indefinite DOمفعول مستقیم نکره ) -ج

های غیرمستقیم بلندتر بیشتر گرایش دارند مفعول

ه ککه قبل از مفعول مستقیم قرارگیرند و وقتی

اشد، تقیم بمفعول غیرمستقیم بلندتر از مفعول مس

در  DO-IOجایی از ترتیب ترجیحی گاه جابهآن

 شود؛های مستقیم نکره تقویت میمفعول

مفعول مستقیم بدون حرف تعریف توصیفی  -د

(bare-modified DOترجیح کلی بر :)  ترتیب

IO-DO شود که مفعول زمانی تقویت می

 غیرمستقیم بلندتر از مفعول مستقیم باشد؛

اه قبل برانگیز کوتگرایش چالش دیگر باردر پایان، نویسندگان 

عنوان اصلی جهانی مطرح بود از بلند را مطرح نمودندکه بدواً به

های خود ، پژوهشگران در تحلیلOVهای اما با بررسی زبان

هایی ایجاد نمودند تا بتوانند این تناقض را توجیه نمایند. تعدیل

های ترتیب اولویتی ( نظریه4112و  0222)0از جمله هاوکینز 

ه ان مطرح نمود کی گفتار انسکلمه را براساس سازوکار تجزیه

کند. بینی میرا پیش OVو   VOهای در زبانگرایشات متقابل 

 4ی بالفصل فوریتوسط ایشان، با نام سازه شدهل مطرحاص

(EIC) فرد پردازشگر زبان، که اشاره دارد  به این مسأله

                                                           
1Hawkins  
2Early immediate constituent   
3Yamashita and Chang  

 با مستقیم مفعول یرابطه در نویسندگان اظهارنظر این 2

 این یهکنند تداعی فعل، با فاصله میزان بر آن تاثیر و پذیریمشخص

 داشتن دلیل به( BNs) تعریف حرف فاقد اسامی در که است مطلب

دهد که به شنونده هایی را ترجیح میترتیب

های بالفصل را فراهم شرایط سریع تشخیص گروه و سازه

اما باز هم این  ،سازد. این اصل به جهت هسته حساس استمی

دو جهت آغازی و  تواند به زبانی مانند فارسی که هراصل نمی

ولین و فقیری از روش رو سامپایانی را دارد کمکی کند. از این

در چارچوب ( 4116و  4110)3چانگ  محور یاماشیتا و-تولید

اند. یاماشیتا و چانگ نظری رمزگذاری دستوری استفاده کرده

اند که حساسیت بندی توجه کردهبه دو عامل مفهومی و صورت

ی هایباشد. لذا زبانویژه می-نظام تولیدی به این عوامل زبان

 ،ای آزاد هستندمانند ژاپنی و فارسی که از نظر ترتیب سازه

های بلندتر قبل از بت به عوامل مفهومی حساسند و سازهنس

ز که زبان انگلیسی که اگیرند درحالیمی تر قرارهای کوتاهسازه

ای ثابت است، گرایش به کوتاه قبل از نقطه نظر ترتیب سازه

ها بندی سازهبلند دارد و از لحاظ نظام تولیدی به صورت

 حساس است.

ن بررسی را در سه بخش فرعی نگارندگان نتایج حاصل از ای

 اند:ارائه داده

 ،تر باشد: هرچه مفعول مستقیم مشخصDOM -أ

که در احتمال این ،تر باشدیعنی قابل دسترس

سمت چپ جمله و جدای از فعل واقع شود، بیشتر 

های مفعول مستقیم شاخص ، اگراست و برعکس

پذیری کمتری داشته باشد، یعنی کمتر در تشخیص

دسترس باشد، احتمال قرارگرفتن در مجاورت فعل 

 ؛2بیشتر است

 DOبلندی نسبی: علیرغم تاثیر زیاد بلندی نسبی  -ب

 ،ی دوم اهمیت قرار دارد، این عامل در درجهIO و

ه تزیرا ترتیب نسبی عمدتاً  به نوع گروه اسمی وابس

 است؛

های اسمی نشاندار در موقعیت ساخت اطالعی: گروه -ج

 بودگیمفعول مستقیم، دارای باالترین حد مفروض

 زوارتس و سوارتدی که معنا از غنی حال عین در اما ساده صورتی

 و کلیت خاطر به اند،ساخته روشن را مطلب این خوبی به( 4112)

 شوندمی نزدیک فعل به زبانی هایصورت چنین معنایی گستردگی

 در نیز( 25: 1374) دبیرمقدم که گردد تحدید هاآن معنای تا

 .است داشته اشاره مسأله این به انضمام فرایند مورد
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در مقابل اسامی فاقد حرف )ارجاعی( هستند و  0

بودگی ترین حد مفروض( در پایینBNsتعریف )

توجه به چنین پیوستاری،  رو با. ازاینقرار دارند

تقیم نشاندار به های مساولویت خیلی قوی مفعول

که اسامی فاقد حرف درحالی ،جدایی از فعل است

تعریف گرایش به مجاورت با فعل دارند که این 

 .کنندمطرح می اصل مفروض پیش از نومطلب را با 

 ارزیابی مقاله .3

 ، الزممقاله این پیش از پرداختن به نقد محتوایی

است مروری بر ساختار عمومی مقاله داشته باشیم و 

شده در ین مقاله را از لحاظ مطالب مطرحپس از آن ا

ییم و به موارد مثبت و نماهر بخش نقد و بررسی 

 ردازیم.منفی آن بپ

 . ساختار مقاله1.3

 -0بخش تشکیل شده است که عبارتند از:  2ی حاضر از مقاله

 -2بررسی اجمالی زبان فارسی،  -3ه، مقدم -4چکیده، 

گرایش  -6ای، های پیکرهداده -5موقعیت مفعول مستقیم، 

 منابع. -2گیری و نتیجه -7بحث،  -8بلندی پیش از کوتاهی، 

این  باشد.تردید هر نوشتاری دارای جوانب مثبت و منفی میبی

مقاله نیز مستثنی نیست. لذا در نقد حاضر به هر دو جنبه 

بندی صورت مجزا موارد مثبت و منفی دستهشده و بهتوجه 

 اند.گردیده

 نکات مثبت 

نویسندگان مقاله، مطالب مورد نظر خود را در اکثر موارد به -

های مرتبط با موضوع با عنوان هاها و زیربخشخوبی در بخش

 اند؛در آن بخش قرار داده شدهمطرح

 یهاو عنوان اندمشکی درج شده اصلی با قلم توپر هایعنوان-

اما  ،اصلی برابرند هاینوانی قلم با عفرعی از نظر اندازه

 اند؛گردیده توپرمشکی نیستند و تنها مورب )ایتالیک(

                                                           
1Givenness   

هر پاراگراف نیز با موضوع جدیدی آغاز  -

 کند؛گردد که آن پاراگراف را از پاراگراف پیشین جدا میمی

ی از ارائه نمونه در هر مورد در صورت نیاز برای تصریح مطلب-

 اند؛مرتبط استفاده نموده

 اند؛بندی شدههای ارائه شده همگی شمارهنمونه-

ها با چندسانت فرورفتگی جهت زیبایی متن نوشتاری، نمونه-

 اند؛نوشته شده

 ؛استدر متن مقاله به روشنی مشخص  هاارجاع-

نویسندگان در مواردی بجا و برای دادن توضیحات اضافی از -

 اند؛فاده کردهپانوشت است

ها از تحلیل داده ی اطالعات آماری حاصل ازور ارائهبه منظ-

 ابزارهایی مانند جدول و نمودار استفاده شده است؛

 و نمودارها دارای عنوان و شماره هستند؛ هاولجد-

 ی نگارش منابع به درستی درجمنابع نیز با رعایت شیوهبخش -

 شده است.

 منفی نکات 

عنوان مقاله، آدرس و  از درج اسامی نویسندگان در زیرپس -

ی آخر مقاله، بلکه در صفحه ،نام دانشگاه آنان موجود نیست

 پس از منابع آمده است؛

 های دیگرکه با بخشوجود این ها بادر این مقاله برخی بخش-

اما در بخشی مجزا قرار  از نظر محتوایی مرتبط هستند،

 هاینوانانسجام و ارتباط ع کاهش ن امر باعثاند و همیگرفته

همراه مقاله گردیده است و برای مخاطب نوعی سردرگمی به

 دارد. موارد مورد نظر عبارتند از:

به عنوان  موقعیت مفعول در زبان فارسی بایست بخشمی

قرار داده  بررسی اجمالی زبان فارسیزیربخش، در بخش 

ا ب بلندی پیش از کوتاهیگرایش بخش  ،براینشد. عالوهمی
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، باعث ایجاد انسجام بحثواقع شدن در زیربخشِ عنوانِ 

 گردید.بیشتری در مطالب مرتبط می

در طول مقاله از برخی عالئم اختصاری استفاده شده که -

ها در پانوشت نیامده است که این باعث صورت کامل آن

 برای پیشوند IPFVگردد. از جمله: سردرگمی خواننده می

نمای ی طبقهبرای کلمه CLFکار رفته و نیز به می–استمراری 

 استفاده شده است؛ تا

 محتوای مقاله. 2.3

شود و در این بخش به بررسی محتوایی مقاله پرداخته می

بخش نکات مثبت و منفی ارائه  مطالب مورد نظر در دو

 گردند:می

 نکات مثبت 

مقاله ترسیم نموده ی مقاله تصویری روشن از محتوای چکیده-

و هدف، اهمیت کلی، قلمروی تحقیق و نتایج آن مطرح 

 اند؛شده

اف به چهار مقدمه از چهار پاراگراف تشکیل شده که هر پاراگر-

های انجام شده، : مروری بر پژوهشاست مبحث مجزا پرداخته

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، موضوع پژوهش و چارچوب 

 مقاله؛

ای های پیکره، در مورد داده444ی ه( صفح2خش )در ب-

مفصالً صحبت شده و روش کار با جزئیات بیان گردیده است. 

های مثبت این پژوهش استفاده از مدل تحلیل یکی از ویژگی

باشد؛ چندعاملی و روش آماری رگرسیون لوجستیکی می

هایی باعث افزایش معناداری چراکه استفاده از چنین روش

 گردد؛ها میلیل دادهنتایج حاصل از تح

 ؛استبا هدف مقاله مرتبط  خانجنی بیپیکرهانتخاب -

اند های پژوهش به روشنی توصیف و تبیین شدهنتایج و یافته-

ی کافی نویسندگان بین نتایج و اهداف مقاله ارتباط و به اندازه

باشد و بین شان مستدل میگیریاند و نتیجهبرقرار نموده

های آن پیوند و انسجام الزم وجود دارد ا یافتهی مقاله بنتیجه

 و اهداف مقاله تقریباً محقق شده است؛

ی مورد بررسی با دست آمده در مقالهنتایج به-

اند و نتایج پژوهشگرانی که در این قلمرو تحقیقاتی انجام داده

)  وضوع این مقاله مرتبط است، همسو استتقریباً با م

؛ بهرامی و دیگران 0270؛ فرامر 0324مهند و قیاسوند راسخ

ای د نویسندگان اشارههرچند که در این مور .(0324

 اند.ننموده

 منفی نکات 

ی هکنندجاکه عنوان مقاله بایستی منعکسعنوان مقاله: از آن-

محتوا و متغیرهای آن باشد و در عین حال روشن، گویا، جامع، 

ها و نیز قابلیت بازیابی داشته باشد؛ از واژهمانع، حاوی کلید

های یاد شده، عنوان این مقاله نتوانسته رو با توجه به ویژگیاین

عنوان مقاله دو مورد بیان  چراکه دراین بایدها را برآورده سازد. 

ی وهله که در؛ درحالیای و عامل وزنه است: ترتیب سازهشد

که بل ،ها مدنظر نیستسازهی نخست در این مقاله ترتیب همه

وجه فعلی تتنها به ترتیب مفعول مستقیم در موقعیت پیش

جزء عامل وزنی، عامل معرفگی و براین بهشده و عالوه

ها طورکلی نشانداری و برجستگی مفعولپذیری و بهتشخیص

اگر در کنار عامل وزنی متغیر  ،حائز اهمیت است. بنابراین

یب ترتجای عنوان کلی د و نیز بهگردینشانداری نیز درج می

 نظر عنوانیشد، بهبیان می جایگاه مفعول مستقیم، ایسازه

بود و خواننده تنها با دیدن عنوان مقاله به تر میرساتر و جامع

برد. لذا درج این عنوان میموضوع و هدف اصلی پژوهش پی

جایگاه مفعول مستقیم در زبان فارسی در رابطه با بهتر است: 

 وامل نشانداری و وزنی؛ع

کلیدواژه آمده، که در  5ی چکیده، ها: پس از ارائهکلیدواژه-

دارد که متغیر مورد  وجودبودگی، ی مفروضها واژهبین آن

بررسی در این تحقیق نبوده و صرفاً در بخش پایانی 

صورت گذرا به آن پرداخته شده است؛ گیری بهنتیجه

ده، یعنی حور اصلی این پژوهش بوکه متغیری که مدرحالی

 ها نیست؛نشانداری، جزء کلیدواژه

، موضوع پژوهش 405ی مقدمه: در پاراگراف سوم، صفحه -

عول ای مفشده است اما مشخص نشده که این ترتیب سازه نابی

جزء عامل وزنی در رابطه با چه عامل مستقیم و غیرمستقیم به

قرار گیرد. چراکه در  خواهد مورد تجزیه و تحلیلدیگری می

29 



 

 
 

گردد که های بعدی مقاله برای خواننده مشخص میبخش

عامل نشانداری مفعول مستقیم نیز در این ترتیب نسبی دخیل 

است و یکی از متغیرهای اصلی مورد توجه پژوهشگران 

 باشد.می

رسد موضوع نظر میجاکه ضروری بهی پژوهش: ازآنیشینهپ -

هشی آن پیوند داد و درصورت لزوم به ی پژومقاله را با سابقه

ها پرداخت، لذا این مقاله ازحیث ای از آنی نقد و خالصهارائه

ی مقاله مروری . در مقدمهاستچنین ویژگی پژوهشی، ناقص 

های انجام شده در مورد عامل وزنی، اشاره بر برخی پژوهش

، به ذکر اسامی سه تن از 444ی شده و در سطر اول صفحه

هایی های مفعولی پژوهشکه در رابطه با ساخت نمحققا

اند و مطلبی در رابطه با نتایج و اکتفا نموده ،اندداشته

 4و فورد 0دستاوردهای آنان ارائه نشده است؛ ضمناً برزنن

پژوهشی در  ،4118شده در سال رحبر مورد مطعالوه

اند که نویسندگان به آن در همین زمینه انجام داده 4101سال

اند. عالوه براین در بخش مقدمه، پاراگراف سوم، اشاره نکرده

اند که ، سطر آخر، نویسندگان اظهار داشته406ی صفحه

ی بینادی در رابطه با فاعل در زمینهتاکنون پژوهش پیکره

که چنین نگرفته است درحالیعوامل وزنی و ترتیبی انجام 

( در 0320مهند )اظهارنظری درست نیست؛ چراکه راسخ

ه فاعلی در زبان فارسی پرداخت ای به بررسی بندپژوهشی پیکره

مطرح شده  های بالفصل سریعاصل سازهاست و در این رابطه 

ها، صادق دانسته ( را در مورد فاعل0222توسط هاوکینز )

هایی از زبان فارسی بیان داشته که ونهی نماست. وی با ارائه

تر و بیشتر جابجا راحت بندهای موصولی فاعلی طوالنی،

ه ک گونه بیان نمودهشوند و دلیل این مسئله را نیز اینمی

شود اجزای حضور بندهای موصولی در وسط جمله باعث می

ود شتر میبند اصلی از هم جدا شوند و درنتیجه پردازش سخت

ل و اصل وزن و سنگینی نیز پرداخته شده است. راسخ و به عام

فرایند  به ،( در پژوهشی دیگر0324مهند و قیاسوند )

های مفعول مستقیم، مفعول پسایندسازی در مورد سازه

ای با توجه به عامل وزن اضافهغیرمستقیم، فاعل و حرف

و  ولینسام ،اند. ضمناًای پرداخته)سنگینی( به روش پیکره

هایی اما اصالً از پژوهش ،اندپرداخته DOMی به فرضیهفقیری 

                                                           
1Bresnan   

که نویسندگان ایرانی در این زمینه انجام 

، راسخ 0324نامی برده نشده است )بهرامی و دیگران  ،اندداده

، 0372فر مهند و ایزدی، راسخ0324مهند و نقشبندی 

که هدف اصلی (. عالوه براین باتوجه به این0376مهند راسخ

ی مورد بررسی ترتیب نسبی مفعول مستقیم و مقاله

 هایی که بر روی زبانالزم بود که به پژوهش ،غیرمستقیم است

مهند شد )راسخفارسی در این زمینه انجام گرفته، اشاره می

، پاراگراف دوم، سطر دوم، 446ی (. در صفحه0373

دانند، اند که تاجایی که آنان مینویسندگان اذعان داشته

در مورد عامل وزنی بر روی زبان فارسی تحقیقی صورت  تاکنون

( و راسخ مهند و 0320که راسخ مهند )نگرفته است در حالی

بنیاد خود های پیکره( به این عامل در پژوهش0324قیاسوند )

ای به بررسی ( در مقاله0320اند. راسخ مهند )توجه نموده

حرف های شناختی پسایندسازی گروهدالیل نقشی و رده

ای در زبان فارسی پرداخته است. وی اظهار داشته این اضافه

  به سازی پردازش نقش دارد و در این خصوفرایند در ساده

ها در پردازش اشاره نموده ثیر آنهای پسایندشده و تأوزن سازه

 است.

 د بررسی، پس از چکیده و مقدمه،ی مورمفاهیم اولیه: درمقاله-

ان فارسی که مرتبط با موضوع های نحوی زببرخی ویژگی

شده است که در این بخش به مواردی  مطرحباشد، پژوهش می

 گردد:نیاز به اصالح دارند، اشاره می رسدمی که به نظر

های درج شده در این مقاله ها: به برخی نمونهمثال -أ

 ایراداتی وارد است:

 :407ی ( در پانوشت صفحهiی شماره )نمونه (0)

Se-tȃ ketȃb-hȃ gom ŝod-and. 

Three-CLF book-pl lost become-3pl. 

"the three books were lost". 

اند، طور که نگارندگان نیز مشخص کردهدر این نمونه همان

se-tȃ  طریقباشد و بدینمی هاکتابنمای عددی برای طبقه 

ها را داده و آن هاکتابمعنا و مفهوم خاصی به این 

دان پذیری چنپذیر کرده است. اما میزان این تشخیصتشخیص

 ایها مجموعهست آیا این کتابزیاد نیست. چرا که معلوم نی

ی که تعداد سه تا از یک مجموعهاند یا اینتایی بودهسه

2Ford   
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جا برخالف نظر نگارندگان، در این ،تر. عالوه براینبزرگ

چون  ،صحه گذاشت هاکتابمرجع توان بر معرفه بودن نمی

ها تنها برای گوینده مسجل است و ممکن است مصداق آن

 گونه نباشد:برای شنونده این

 ها گم شدند.الف( سه تا کتاب

 تا کتاب؟ ب( کدوم سه

 الف( هموونایی که ... .

ها حضور داشته باشد، آن ، مالکهاسه تا کتابحال اگر بعد از 

شود که معنای این صورت باعث می یسهای پارمسه تا کتاب

کلمه تحدید گردد. زیرا با توجه به ویژگی گستردگی معنایی 

( الزم است برای رسیدن به BNsاسامی فاقد حرف تعریف )

ی باالی معرفگی، معنا و مفهوم این دسته از اسامی را درجه

 (.4114: 0محدود کرد )فارکاس

 :407ی ( صفحه01ی )ی شمارهنمونه (4)

Maryam ketȃb-e ŝer xarid. 

Maryam book-EZ poetry bought. 

some Maryam bought a poetry book/

."poetry books" 

معادل انگلیسی که زیر آن خط  درجرسد میبه نظر 

ایم، حتی به صورت انتخابی چندان درست کشیده

 کتابچون در معادل فارسی، مفرد بودن  .نیست

توان حضور این معادل انگلیسی معلوم است. اما می

را به دلیل حساس نبودن اسامی فاقد حرف تعریف 

(BNsبه مقوله ).ی شمار توجیه نمود  

 :402ی (، صفحه05ی )ی شمارهنمونه (3)

Yek ketȃb-hȃ-i heyn-e asbȃbkeŝi gom 

ŝod-and. 

A book-pl-INDF during-EZ move lost 

became-3pl. 

"Some (of the) books get lost during the 

move." 

حضور همزمان عالئم نکرگی و جمع، در زبان 

فارسی نوشتاری رایج نیست و جمله تاحدی عجیب 

ای کاربرد ی محاورهرسد، اما در شیوه)؟( به نظر می

 دارد:

Ye ketȃbȃ-i heyn-e asbȃbkeŝi gom ŝod-

an 
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های اسمی فاقد حرف تعریف: گروه -ب

های ولین و فقیری تعریف جامعی از ویژگیسام

های اسمی فاقد حرف تعریف صرفی و نحوی گروه

ی ( صفحه4-4-0اند. در بخش فرعی )ارائه ننموده

، تنها به خوانش جنس و وجودی این دسته از 408

که  اسامی فاقد حرف در حالی ،اسامی اشاره شده

تعریف، دارای چهار نوع خوانش هستند: جنس، 

وجودی، نوع و معرفگی. هر چند در پاراگراف دوم 

اند که این نوع اسامی که همین صفحه اشاره داشته

 ،نما قبل از اسم هستندفاقد حرف تعریف یا کمیت

ی شوند: معرفه یا معرفهتقسیم می به دو دسته

سامی فاقد حرف تعریف. اما مطرح کردن ارجاعی و ا

می فاقد حرف تعریف، این مطلب جدای از بخش اسا

ء عدم ارتباط میان این دسته از اسامی منجر به القا

یکی از  ،و معرفگی شده در حالی که اشاره شد

های اسامی فاقد حرف تعریف، معرفگی خوانش

های نحوی نگارندگان به جایگاه ،است. عالوه بر این

توانند های متنوعی که این اسامی مینقشو 

ای اند. ضمناً گنجاندن دستهای نداشتهبگیرند، اشاره

دیگر از اسامی فاقد حرف تعریف که مشخصاً به 

ی پسین از دیگر اسامی فاقد دلیل داشتن وابسته

نظر گردند، چندان ضروری بهحرف تعریف مجزا می

فاقد ی اسامی رسد؛ چون ویژگی مشترک همهنمی

حرف تعریف این است که حرف تعریف ندارند. 

های درعوض اگر نویسندگان، بخش فرعی محمول

پیچیده )افعال مرکب( را در زیربخش اسامی فاقد 

دادند، ارتباط مفهومی بین این حرف تعریف قرار می

دسته از اسامی و افعال که تحت فرایند انضمام قرار 

اکه جزء شد. چرتر ایجاد میگیرند، راحتمی

غیرفعلی افعال مرکب، اسامی فاقد حرف تعریفی 

( و مدرسی و 0382هستند که دبیرمقدم )

ها بحث ( به روشنی در مورد آن4118)4سیموننکو

( بحث مفصلی 4101اند. درضمن مدرسی )نموده

در مورد انواع اسامی مفرد فاقد حرف تعریف و 

2 Simonenko  
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ار ها ارائه داده و اظههای نحوی و معنایی آنویژگی

داشته که اسامی مفرد فاقد حرف تعریف در جایگاه 

ی مفعولی به خارج مفعول، درصورت داشتن نشانه

نشان روند و اگر بیی گروه فعلی میاز سیطره

 .شوندی گروه فعلی واقع میدر زیر سیطره ،باشند

ی های اسمی نکره: نویسندگان در صفحهگروه -ج

دسته از  اند این( اظهار نموده4-4-3، بخش )402

توانند خوانش مشخص و گروه های اسمی می

اما هیچ تعریف و توضیحی  ،نامشخص داشته باشند

ها جهت برای شناساندن این دو دسته از خوانش

 اند.تصریح مطلب ارائه ننموده

ای مفعول باتوجه به هدف پژوهش که ترتیب سازه -د

مستقیم طبق عوامل وزنی و نشانداری و معرفگی 

تر بود که به معرفگی بیشتر پرداخته باشد، بهمی

 توسط شدهشد و سلسله مراتب معرفگی مطرحیم

( که به طور خا  در 034: 4113کرافت )

رمزگذاری مفعول نقش بسزایی دارد، ارائه 

 گردید؛می

جایگاه مفعول مستقیم: در این مقاله، نگارندگان به  -ه

 (، براساس ویژگی4113نقل از کریمی )

موقعیت نحوی برای مفعول بودگی، دو مشخص

( اعتقاد 0373اما دبیرمقدم ) ،مستقیم ارائه داده اند

( در رابطه با 4115دارد که این دیدگاه کریمی )

دال بر تعریف دوری  ،بودگیدر مشخص رانقش 

 دارد. رااست که ایشان از 

 گیریبحث و نتیجه .4

و  ولینمبنیاد ساانتقادات مطرح شده، پژوهش پیکره علیرغم

شناسی از جمله های دیگر زبانتواند به جنبهفقیری می

آوری شده در های جمعشناسی زبان پیوند خورده و دادهروان

سنجیده شود تا بتوان  زمایشگاهی و بر روی یک گروهشرایط آ

با اطمینان بیشتری در مورد روند پردازش و تولید چنین 

 نمود. این تریقیقهایی استدالل دهایی با چنین ویژگیداده

کاربرده و روش آماری به های فراوانِنظر دادهپژوهش از نقطه

ها، ارزشمند است. شده در روند تجزیه و تحلیل دادهاعمال

ود ی خگیری مقالهضمناً پژوهشگران در سطر آخر بخش نتیجه

ی ساخت اطالعی تداوم این بررسی را در زمینه

ج باشد و نتایور توجه میموضوع نیز درخ اند که ایناعالم نموده

ص شی برای مشخی خود ابزار سنجنوبهتواند بهتحلیل آتی می

 ی بررسی کنونی باشد.آمدهدستنمودن صحت نتایج به

 منابع

سازی معرفگی و نمایه» .(0324بهرامی، فاطمه و دیگران )

 ، ش 2، س های زبانیپژوهش، «مفعول در زبان فارسی

های زبان فارسی و نظریه. »(0373دبیرمقدم، محمد )

رای تدوین دستور جامع زبانی: در جستجوی چارچوبی ب

، ، س اولدستور ویژه نامه فرهنهستان، «زبان فارسی

 .23-042، صص:0ش 

فعل مرکب در زبان . »(0382) --------------

 -61، صص: 0، ش5، سشناسیی زبانمجله، «فارسی

در زبان جایگاه مفعول . »(0373راسخ مهند، محمد )

 .42پیاپی -2، ش 6، د نامه فرهنهستان،  «فارسی

افتراقی در مفعول نمایی . »(0376) --------------

ی نامهویژهشناسی، ، گویش«های ایرانیبرخی زبان

 ، پیاپی 4و  0، ش 2. د فرهنهستان زبان و ادب فارسی

معرفه و نکره در زبان . »(0377) --------------

 .70-013: 5 .دستور، «فارسی

تاثیر . »(0372فر )راسخ مهند، محمد و راحله ایزدی

های تاتی، تالشی و در زبانی مفعولی معرفگی بر نشانه

های زبان و ادبیا  ی پژوهشنامهفصل، «بلوچی

 .0.ش4. د تطبیقی

از پس  گروه حرف اضافه. »(0320راسخ مهند، محمد )

مجموعه مقاال  ، در «شناختیقعل: دالیل نقشی و رده

هشتمین همایش زبان شناسی، به کوشش محمد 

، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی، جلد اول، دبیرمقدم

 .023-471صص:

تاثیر . »(0324راسخ مهند، محمد و زانیار نقشبندی )

افتراقی: شواهدی  قدرت موضوعات فعلی بر حالت نمایی
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ای همجله مطالعا  زبان و گویش، «از گویش هورامی

 .0-44،   0، دانشگاه رازی، ش غرب ایران

ؤثر عوامل م. »(0324) مهند، محمد و مریم قیاسوندراسخ

و  شناسیمجله زبان، «بر پسایندسازی در زبان فارسی

دانشگاه فردوسی مشهد، شماره  های خراسانگویش

 .2پیاپی 

 ،«بند فاعلی در زبان فارسی. »(0320مهند، محمد )راسخ

 .23(،   28) پیاپی 4، ش 42، سال سیشنامجله زبان
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