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چکیده

،1980،1987(کاررفته در آثار دوبوآ به شناسیِ پژوهش حاضر که بر اساس آراي نظري و روش

کنایی و ارتباط آن با  نحويِ جهت بررسی پدیدة ، تالشی است درشکل گرفته )2006و2003

پژوهش این است که آیا زبان فارسی در  پرسشِ.الگوهاي دستوري و جریان اطالع در کالم

، فرض شده است که مطالعات دوبوآدهد؟ با اشاره به خاصی را ترجیح می يِکالم، الگوي نحو

 ،این پژوهش مورد بررسیِ پیکرة.مطلق است-زبان فارسی، الگوي کنایی الگوي کالمیِ

در این .است »گالبی«فیلم کوتاه  گویشوران زبان فارسی پس از مشاهدةهاي کالمیِ روایت

آشکار در  هاي اسمیِ گروه اطالعیِ صرفی، نحوي و ساخت هاي اصلیِ پژوهش ابتدا ویژگی

را)S(الزمبندفاعلو)O(، مفعول بند متعدي)A(بند متعدي فاعلِ هاي موضوعیِ جایگاه

ارجح در کالم فارسی، که  مورد بررسی آماري قرار داده و پس از اثبات وجود ساخت موضوعیِ

آشکار و هاي اسمیِ گروه کارگیريِ به این زبان در نحوة گویشورانِ ها و تمایالت گرایش جۀدر نتی

 کالمی منجر به ایجاد ین نتیجه رسیدیم که این گرایشِآید، به ا وجود می حاوي اطالع نو به

کنایی در  هاي نحويِ آن منطبق با خصوصیات ساخت گردد که خصوصیات اي می الگوي ویژه

آشکار و  هاي اسمیِ گروه ،به طور طبیعی ،این زبان صورتی که گویشورانِ به.نظام حالت است

برند و در  کار می هاي فاعل بند الزم و مفعول بند متعدي به حاوي اطالع نو را بیشتر در جایگاه

یافته در جایگاه فاعل صورت تخفیف ، را بهکم قابل دسترسیا دست ،اطالعات مفروض ،مقابل

1. mrasekhmahand@yahoo.com
2. alighaderi55@yahoo.com
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داريِجانمبتدا و  یعنی پیوستگیِ ،دیگر در ادامه دو گرایش کالمیِ.دهندبند متعدي جاي می

مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد  ،غالب در زبان فارسی ثیر آن بر الگوي حالتمبتدا و تأ

وجود  مختلف به رقابت عوامل کالمیِ ثیر و در نتیجۀغالب در یک زبان تحت تأ که الگوي حالت

ارجح در زبان فارسی یک الگوي کنایی در کالم  رغم آنکه گرایش ساخت موضوعیِآید و علی می

دیگر، نحو زبان فارسی را به استفاده از الگوي  آورد، اما دو گرایش مورد مطالعۀ  وجود می را به

 که خصوصیات بنیادینِ گرفت نتیجه توان بنابراین می.کنند هدایت میمفعولی  –فاعلی

هاي  ارجح و ویژگی ساخت موضوعیِ کالمیِثیر گرایش تأ زیرنحو  هاي کنایی در حوزة ساخت

.اند کالم پدید آمده آن در حوزة

.مبتدا پیوستگیِ، داريارحج، الگوي کنایی، جانساخت موضوعیِ:ها واژهکلید

مقدمه -1

درون جمله،  هاي اصلیِتوانند نقش دستوري موضوعهاي مختلف با استفاده از سه شیوه میزبان

ها در برخی زبان:ترتیب واژه)الف:این سه شیوه عبارتند از.یعنی فاعل و مفعول، را نشان دهند

سـی  زبـان انگلی .است یا مفعـول سازد که آیا آن اسم فاعل جایگاه اسم درون جمله مشخص می

 هـا، تـوالیِ  بـان گونـه ز در ایـن  .بـرد فاعل و مفعول بهره مـی  دادنِعمدتاً از این شیوه براي نشان

 مطابقـۀ  ،هـاي دسـتوري  نقش دادنِراه دومِ نشان:مطابقه)ب.کلمات تا حدود زیادي ثابت است

ها را وابسته بـدانیم،  فعل را هسته و موضوع ،اگر در جمله.یک یا هر دو نقش با فعل جمله است

کنند، دار میهسته را نشانها برخی از زبان.دار کنندها را نشانتوانند هسته یا وابستهها میزبان

کنند از شیوة سوم، دار میها را نشانهایی که وابستهزبان.کنندیعنی از نظام مطابقه استفاده می

د که از هـر دو نظـام، یعنـی    نهایی وجود دارالبته زبان.کنندحالت، استفاده می دادنِیعنی نشان

وندهایی که در مطابقه به فعل اضـافه   موالًمع.کنندمطابقه و حالت، به طور همزمان استفاده می

را نشـان   یا مفعول یـا هـر دو   فاعل شمار و جنس دستوريِهایی مانند شخص، ویژگی شوند،می

دادنِکنـد و وجـود شناسـه بـراي نشـان     فارسی به طور عمده از مطابقه اسـتفاده مـی  .دهند می

قوي  مطابقۀی که یهازبان.این امر است دهندة و فعل در اکثر جمالت فارسی نشان فاعل مطابقۀ

)ج.برندقوي بهره نمی دارند که از نظام مطابقۀهایی توالی کلمات آزادتري نسبت به زبان ،نددار

خـود بـه    ،هـاي اسـمی  هاي دستوري این است که گروهنقش دادنِنشان سومین راه:نماییحالت

واقـع در ایـن   در.آنها را نشان دهـد  بودنِمفعول ن نشانه بتواند فاعل یادار شوند و آطریقی نشان

البته باید به خاطر داشـت  .شوددار نمیشوند و هسته نشاندار میهاي فعل نشانها، وابستهزبان
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ها اسـتفاده  که وجود این سه شیوه به این معنا نیست که هر زبانی فقط باید از یکی از این شیوه

.رودکار مـی روابط دستوري به دادنِها براي نشاناز این شیوه ها تلفیقیکند، در بسیاري از زبان

در جمالت الزم فقط فاعل وجود .دانندفعل را فاعل و مفعول می هاي اصلیِشناسان موضوعزبان

از این رو سه موضوع اصلی را .شوددارد، ولی در جمالت متعدي فاعل به همراه مفعول دیده می

Oمتعدي و  فاعل جملۀ Aالزم،  فاعل جملۀ S.دندهنشان می S,A,Oبا استفاده از سه حرف 

.کندبحث کمک می شدنِتربه روشن)1(هاي مثال.متعدي است مفعول جملۀ

.خوابید [S]علی .الف)1(

.خواند [O]نامه را [A]علی.ب

مفعول  نامهمتعدي است، و  ب فاعل جملۀ )1(الزم و در  فاعل جملۀ علیالف )1(در جمله 

اسـتفاده  مختلـف از چنـد شـیوه     این سه موضوعِ دادنِهاي مختلف براي نشانزبان.جمله است

نظـام اولِ  .سامد باالیی دارد، که دو شیوه از آنها عمده است و ب)1392:45،دبیرمقدم(کنند می

گـروه  .نامنـد مطلق مـی  -)ارگتیو(مفعولی و نظام دوم را کنایی  -حالت را نظام فاعلی دادنِنشان

حالـت در ایـن دو    دادنِنشان شیوة.نامنداول را به اختصار مفعولی و گروه دوم را ارگتیو نیز می

در این نظام، فاعلِ جملۀ الزم و متعـدي بـه یـک    :مفعولی -نظام فاعلی:نظام به این شرح است

زبـان التـین   .گیـرد اي متفـاوت مـی  نشـانه  ،متعدي گیرند و مفعول جملۀحالت می شیوه نشانۀ

1ها از تالرمنمثال(د ندهرا نشان میآن)2(هاي دهی است که مثالاي از این شیوة حالتنمونه

1998:153.(

(2) a. Puella venit.

Girl-NOM comes.

‘The girl comes’.

b. puer-um puella audit.

Boy-ACC girl-NOM hears.

‘The girl hears the boy’.

همـان نشـانۀ حـالتی را     ،الزم اسـت  ، که جملۀاول گونه که مشخص است فاعل جملۀهمان

متفـاوت دوم  ۀمفعول جملحالت دوم،یعنی جملۀ متعدي، دارد، اما نشانۀ دارد که فاعل جملۀ

–umهـاي  هـا فاعـل  در ایـن زبـان  .رودکار مـی حالت متعدي به کردنِدار که براي نشان ،است 

1. M. Tallerman
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شـود و مفعـول   کـه حالـت فـاعلی نامیـده مـی      ،گیرنـد حالتی مشابه می ،الزم و متعدي جمالت

:مطلق -کنایینظام .شودگیرد که حالت مفعولی خوانده میحالتی متفاوت می ،جمالت متعدي

 سـت و بـا نشـانۀ   فاعل جملۀ الزم و مفعول جملـۀ متعـدي همسـان ا    حالت نشانۀ ،در این شیوه

ارگتیـو و  متعدي را در این نظام نشانۀ حالت فاعل جملۀ.فاعل جملۀ متعدي تفاوت دارد حالت ،

)1998:154(تـالرمن  .نامنـد الزم را مطلق مـی  متعدي و فاعل جملۀ حالت مفعول جملۀ نشانۀ

.آورده است 1دهی از زبان لزگیاي از این شیوة حالتعنوان نمونهرا به)3(هاي مثال

(3) a. Zazibalk'anc'udxipe-q gana

I:ERG my horse:ABS ten sheep-for give-PAST

‘I gave my horse for ten sheep’.

b. zunata-na

I:ABS come-PAST

‘I came’.

c. Aburuzunajib-da

they-ERG I:ABS shame-FUT

‘They will make me ashamed’.

داده شده است، در حالی کـه در  نشان  zaمتعدي با  فاعل جملۀ حالت ارگتیوِ ،اول در جملۀ

نشان داده  zunمتعدي هم با  و در جملۀ سوم مفعول جملۀ zunالزم با  دوم فاعل جملۀ جملۀ

.که حالت مطلق دارند اند، شده

:پردازددهی میهاي این دو نظام حالتبه طور خالصه به تفاوت زیرجدول 

دو نظام حالت متداول -1جدول 

نظام مفعولی.الف

AوS  فاعلی/O مفعولی

نظام ارگتیو.ب

A  ارگتیو/, SO مطلق

1. Lezgian
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هـاي  در واقع شناسه.کنداستفاده میاز مطابقه روابط دستوري دادنِفارسی براي نشانزبان 

را با فعل )متعدي و الزم فعلِ فاعلِ(فاعل  با آنها مطابقۀاین زبان فارسی ابزاري هستند که زبان 

آیـا  امـا  .مفعولی است-فاعلی ،فارسیزبان که نظام مطابقۀ توان گفترو میاز این دهد،نشان می

روابـط   دادنِبـراي نشـان  نیز نخست، یعنی توالی کلمات،  از شیوة ، عالوه بر مطابقه،فارسیزبان 

ال مثبت باشد، باید جمالتـی در فارسـی یافـت کـه     کند؟ اگر پاسخ این سؤدستوري استفاده می

نجفـی  .هاي اسمی درون جمله، نقش فاعل و مفعول نیـز تغییـر کنـد   گروه کردنِجا هفقط با جاب

مـار قورباغـه   «مثـال  وي .دانـد را در زبان فارسی بسیار نـادر مـی   چنین جمالتی)1370:169(

نـد  ا کـم هـایی  قدر چنین مثالآن.را براي نمونه آورده است»خوردقورباعه مار می«و»خوردمی

.کنـد روابط دستوري استفاده نمی دادنِکلمات براي نشان فارسی از توالیِزبان توان گفت که می

کـار  هـایی بـه  بیشـتر در زبـان   ،روابط دستوري دادنِکلمات براي نشان در واقع استفاده از توالیِ

 ارسـی از شـیوة  فزبان آیا .کنندنمایی براي این منظور استفاده نمیرود که از مطابقه و حالتمی

 ال آسـان پاسـخ بـه ایـن سـؤ     کنـد؟ هاي دستوري استفاده مینقش دادنِنمایی براي نشانحالت

حالت در فارسـی محسـوب شـود، تکـواژ      عنوان نشانۀ تواند بهتکواژي که در نگاه اول می.نیست

جاسـت کـه هـر    در فارسـی باشـد، امـا نکتـه در این     مفعـول  تواند نشانۀاین تکواژ می.است»را«

فارسی معموالً وقتی معرفـه باشـند بـه همـراه     زبان هاي مفعول.شودهمراه نمی»را«مفعولی با 

»را«هـاي متفـاوت  ورد نقشهرچند در م ).1،1989:132کامري(شوند در جمله ظاهر می»را«

زبـان  کـه  تـوان گفـت  اما به طور کـل مـی  ،)1369، دبیرمقدم(مباحث زیادي مطرح شده است 

هـاي  نقـش  دادنِترین راه بـراي نشـان  عنوان اصلیگیري از شیوة مطابقه، بهفارسی عالوه بر بهره

مفعـولی   -و در هر دو مـورد از نظـام فـاعلی    ،کندنمایی نیز استفاده میحالت دستوري، از شیوة

).1392:97دبیرمقدم،(کند پیروي می

و نظـام  ه بـراي اشـاره بـه هـر د    اصطالحی ک(2انطباق گونه که عنوان شد الگوي غالبِهمان

شناسـان   زبـان .ان یا مفعولی است یا کنـایی هاي جهزبان در)رودکار مینمایی و مطابقه به حالت

هاست و براي تمـایز میـان   هاي زبان که از ویژگی ،اند اي ساختاري دانستهپدیده عموماً انطباق را

انطباق بـه   ،به عبارتی.رودکار میاصلی در ساخت موضوعی، یعنی فاعل و مفعول، به دو موضوعِ

 ویدادفاعل و مفعول جمله را تشخیص دهند و به این صورت ر تا کندسخنگویان زبان کمک می

1. B. Comrie
2. alignment
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و1980،1987،2003(امـا دوبـوآ  .آن را تعیین کننـد  کنندگانِجمله و شرکتمورد اشاره در 

1وي با بررسی زبـان کنـایی سـاکاپولتک   .سعی کرد دلیلی کالمی براي انطباق پیدا کند)2006

تـوان سـاخت    ممکـن، مـی   هاي موضـوعیِ  ساخت آیا از میان تمامیِ که سعی کرد مشخص کند

را در یـک   2ارجـح  یِساخت موضـوع  ،و به طور کلی ،تر متعارف تر، نشان پربسامدتر، بی موضوعیِ

ارجـح   ها پیدا کرد؟ و اینکه آیا عوامل کالمی در تعیین ساخت موضـوعیِ زبان و شاید تمام زبان

حالـت وجـود دارد؟ در ایـن     حالت و الگوي نحويِ اي بین الگوي کالمیِ نقش دارند؟ و چه رابطه

 است تا نحوة وي، سعی شده هشِپژو و شیوة)1987(3دوبوآ با استفاده از چارچوب نظريِمقاله 

 ،هـاي مـورد بررسـی   داده.ق در زبان فارسی بررسی شودانطبا هاي کالمی و نحويِویژگی تعاملِ

فیلمی است »گالبی«فیلم صامت .است»4گالبی«زبان فارسی از فیلم صامت  ده گویشورِ روایت

که به گویشوران نشان داده شد و سپس از آنها خواسته شد فـیلم را بـراي کسـی     ،ايدقیقه پنج

کـار  زیـادي بـه   هاي کالمیِاین روش در پژوهش.ات تعریف کنندکه فیلم را ندیده است با جزئی

نیـز معتقـد اسـت،     نـه کـه دوبـوآ   گوآن ،کـه  ایـن اسـت  استفاده از این روش رفته است و دلیل 

نـو و   اطالعات اشند و در نحوة ارائۀاي برخوردار ب زمینه پیش اطالعات گویشوران به یک میزان از

.اي وجود نداشته باشد مفروض تفاوت عمده

ارجح در زبان فارسی ساخت موضوعیِ -2

بنیـاد،   رویکـردي کـالم  و بـا اتخـاذ    آراي دوبوآ اکنون به دنبال آن هستیم تا در چارچوب نظريِ

گونه که آن،هاي مورد تحلیلداده.در زبان فارسی بررسی کنیم ارجح را ساخت موضوعیِ مسألۀ

هـاي   هایی از روایت نمونه زیردر .آوري شده استهاي فیلم گالبی جمع از روایت،پیشتر نیز آمد

:گردد عنوان نمونه ذکر می، بهیکی از گویشوران کالمیِ

»بینیمرو می یه آقایی...«.4

»ره باالي درختکه می«.5

»چینه گالبی می«.6

»آد پایین و می«.7

1. sacapultec
2. preferred argument structure
3. J. W. Du Bois
4. the pear film
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»...ریزه ها رو داخل یک سبدي می گالبی«.8

واژگانی و غیرواژگانی تقسیم شده و مورد  رد بررسی از منظر صرفی به دو دستۀواحدهاي مو

و در خیلـی از   است1انداز هاي ضمیر زبان از آنجا که زبان فارسی در دستۀ.دان بررسی قرار گرفته

حاضـر تأکیـد    مقالـۀ و در  ،رود کار میآشکار به صورت شناسه و بدون گروه اسمیِفاعل به، موارد

.انـد  عنوان فاعل لحاظ نشـده هاي فاعلی به ، این شناسهاستآشکار  اصلی بر روي عناصر واژگانیِ

،»پسـره بـا دوچرخـه اومـد    «گانی است، اما در جملۀ، فاعل غیرواژ»آد پایینمی«مثالً در جملۀ

، لحـاظ  عنـوان عناصـر واژگـانی    به نیز اند هداشتواحدهایی که ضمیر مستقل .واژگانی است فاعل

.ندافعل قرار گرفته موضوعات شده و در زمرة

نظـر   افعـال مـد   هاي دستوري نیز در این پژوهش، صرفاً موضوعات اصـلیِ  نظر ویژگیاز نقطه

هـر بنـد در    قرارگرفته و منظور از موضوعات اصلی نیـز عناصـري اسـت کـه مسـتقیماً بـا فعـلِ       

 بنـد  و مفعـولِ )A(متعـدي  بند ، فاعلِ)S(الزم بند فاعلِ سه موضوعِ ،به عبارت دیگر.ندارتباط

از نظـر  .انـد  مـورد بررسـی قرارگرفتـه    ،ن پرداخته اسـت ه آگونه که دوبوآ نیز بآن،)O(متعدي

اطـالع نـو، اطـالع مفـروض و اطـالع در       یز عناصر مورد بررسی به سـه دسـتۀ  اطالعی ن ساخت

.اندندي شده و مورد بررسی قرار گرفتهبطبقه ،دسترس

ارجح در  که وجود ساخت موضوعیِ ،پژوهش حاضر در این قسمت به سؤال اصلی و بنیادینِ

هـاي متفـاوت    دنبال آن هستیم تـا بـدانیم در میـان سـاخت    ه پردازیم و ب می ،زبان فارسی است

 شـوند، آیـا  کار گرفته مـی هافعال در نحو زبان فارسی ب هاي گوناگونی که موضوعات اصلیِ وتوالی

در ایـن قسـمت سـعی     .دارد یـا خیـر  تر در کـالم وجـود    پرکاربردتر و متعارف ساخت موضوعیِ

پاسخ روشن و صریحی بـراي ایـن   ،شدهگردآوري هاي کالمیِ روایت يِآمار کنیم تا با بررسیِمی

که  ،کلمات در زبان فارسی است نشانِ بی توالیِ دهندة نشان جملۀ زیر نمونۀ.سش ارائه نماییمپر

:داردآشکار در جایگاه موضوعی دو گروه اسمیِ

.علی کتاب را خواند.9

ممتـد و   زبـان ایـن تـوالی کلمـات را در کـالمِ     فارسـی  اما سؤال اینجاست که آیا گویشورانِ

رغم و علیـ  .کنـد  پیوسته نیز رعایت نموده و گفتارهاي آنان نیز همیشه از این توالی پیـروي مـی  

د، آیـا گویشـوران   نهاي قابل قبول و گوناگونی که ممکن است در کـالم جـاري شـو    توالی تمامیِ

1. pro-drop
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نـد؟ آیـا گویشـوران   کنآشکار پر مـی  هاي اسمیِ فعل را با گروه اصلیِ همواره جایگاه موضوعات، 

برند  کار میهجمالت خود را با بسامد یکسان و همواري ب هاي گوناگون کلمات و پیکربنديِ توالی

یا اینکه ساختار جمـالت از بسـامدهاي متفـاوتی برخوردارنـد؟ بـه عبـارتی دیگـر آیـا سـاختی          

ان فارسـی وجـود دارد یـا خیـر؟     زبـ  گویشـورانِ  هاي شـفاهیِ  یتتر در روا قبول تر و قابل متعارف

هاي موضـوعی را بـر برخـی     برخی از ساخت ،دهد که گویشورانهاي مورد تحلیل نشان میداده

و دیگـر اینکـه تـرجیح در     ،دهند دیگر ترجیح داده و در کالم خود بیشتر مورد استفاده قرار می

اي اسـت مـنظم و    لهو تصـادفی نبـوده و مسـئ   امـري اتفـاقی   کاربرد یک ساخت موضـوعی نیـز   

 ر بعـد دسـتوري و سـپس در حـوزة    ارجح را د براي این منظور ابتدا ساخت موضوعیِ.مند قاعده

.کنیمکالم مطالعه می

ارجح ساخت موضوعیِ دستوريِ جنبۀ -2-1

 را کهی های هاي گویشوران از فیلم گالبی، مشخص شد که آنان ساخت هاي روایتدر تحلیل داده

ـ آنماننـد  (دارنـد  دو موضوع واژگـانی آشـکار   ـ  ، )آوردراهـا یمردگالب و  برنـد  مـی کـار  هکمتـر ب

ماننـد  (یـا یـک موضـوع واژگـانی      ،)نییاومـدپا ماننـد  (دهند که صفر هایی را ترجیح می ساخت

بـر  را بنـدهاي موجـود در پیکـره     فراوانـی )1(شـمارة نمودار .داشته باشد)برداشتروهایگالب

موضـوع   دو ی کـه اساس تعـداد بنـدهای  براین.دهدآشکار نشان می داد موضوع واژگانیِاساس تع

بـدون آنهـایی کـه   و بند  186، اند داشته موضوع واژگانییک آنها که  ،بند 30،اند داشته واژگانی

.بوده استبند 88، اند بوده واژگانی موضوع

اند داشته آشکار واژگانی ضوعاتمو ی کهندهایبدرصد -1نمودار 
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صورت طبیعی تمایل دارند در بندهاي متعـدي   گویشوران بهکه توان گفت به این ترتیب می

کـه صـرفاً بنـدهاي     امـا از آنجـا  .کننـد از حداکثر یک عنصر واژگانی در جایگاه موضوع استفاده 

دو  بایتعداد بندهای بودنِکم توانند از دو موضوع واژگانی برخوردار باشند، شاید علت متعدي می

مورد بررسی قلمـداد   بندهاي متعدي در کل پیکرةتعداد  بودنِواژگانی را بتوان در پایین موضوعِ

بسامد بندهاي داراي صفر، یک و دو موضوع واژگانی در  دادنِبا نشان ،)2(اما جدول شمارة.کرد

هاي داراي افعال متعـدي  ر بندسازد که حتی د جزا، مشخص میصورت مهافعال الزم و متعدي ب

 است،تر بوده و وقوع دو موضوع واژگانی امري نادر  متعارف ،صفر یا یک موضوع واژگانی نیز وقوعِ

واژگـانی   از دو موضـوعِ  ،مـورد بررسـی   درصد از کل بنـدهاي متعـدي در پیکـرة   87/19و تنها 

.ندبرخوردار

موجود در بندها گذرایی و تعداد موضوعات واژگانیِ -2جدول 

جمع
بدون موضوع واژگانییک موضوع واژگانیدو موضوع واژگانی

تعداددرصدتعداددرصدتعداددرصد

الزم3/51747/4870--144

متعدي15187/193021/6810392/1118

ربطی--1009--9

جمع30487/93018/6118695/2888

در اینجاسـت کـه اولـین     ،مورد مطالعه پیکرة آماريِ آمده از بررسیِدست با مشاهدة نتایج به

گردد مطرح می زیرصورت آید و به دوبوآ به میان می شدة ارائه محدودیت:

1.بیش از یک موضـوع واژگـانی در هـر بنـد      کارگیريِاز به:یک موضوع واژگانی محدودیت

.خودداري کنید

درمثابـه گـرایش  وي را باید به هاي بعديِ است که این محدودیت و محدودیت دوبوآ معتقد

د که هـر دو جایگـاه موضـوعی    نچرا که جمالتی نیز وجود دار اي، هاي مقوله نظر گرفت نه قاعده

.توري استدسنیز و جمله  نداآشکار پر شده هاي اسمیِ با گروه هاآن

بعدي ایـن اسـت    واژگانی وجود دارد، پرسش یک موضوعِ اکنون که مشخص شد محدودیت

 متعدي، مفعول یا فاعـلِ  فعلِ فاعلِ :گانه بسامد وقوع بیشتري دارندهاي سه یک از نقشکه کدام

الزم؟ فعلِ
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درصد  عناصر  

واژگانی  

آشـکار بیشـتر گـرایش دارنـد در      هـاي واژگـانیِ  دهد که موضوعنشان می)2(شمارة نمودار

قرار گیرند تـا در  )عدد O()121(متعدي بند و مفعولِ )عدد S()89(الزم بند هاي فاعلِ جایگاه

).عدد A()29(متعدي بند جایگاه فاعلِ

)239=کل تعداد(گوناگون  هاي دستوريِعناصر واژگانی در نقش توزیع نقشیِ-2نمودار

آید که شـاید    ممکن است این سؤال پیش ،)2(شده در نمودار دادهنمایشبا نگاهی به نتایجِ

در)A(متعـدي  تعداد فاعـلِ  بودنِ، در نتیجۀ محدودمتعدي هاي واژگانیِ تعداد فاعل بودنِپایین

جدول (گوناگون  هاي موضوعیِ با این حال اگر تعداد کل عناصر موجود در نقش.کل پیکره باشد

در نقـش فاعـل   خواهیم برد که تعداد کل عناصري کـه   را مورد بررسی قرار دهیم، پی)3شمارة 

تنهـا کـم نیسـتند، بلکـه     ، نـه انـد  ظاهر شـده ..)وند، ضمیر و(به اشکال مختلف ،)A(بند متعدي

.)O(با تعداد مفعول بندهاي متعدي ندصورت طبیعی برابرهب

هانقش دستوري و شکل صرفی موضوع -3جدول 

جمع
واژگانیغیر واژگانی 

تعداددرصدتعداددرصد

1506/801213/1929A

1748/48851/5189S

1503/19296/80121O

جمع4745/492354/50239
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.اندموضوعی، واژگانی صر در یک جایگاهدهد که چه نسبتی از کل عنا نشان می)3(نمودار 

)است؟چه نسبتی از هر جایگاه موضوعی، واژگانی (نسبت جایگاه هاي موضوعی به عناصر واژگانی  -3نمودار 

تعـداد بسـیار کمـی     ،)A(در جایگاه فاعل بنـد متعـدي  آن است که  ندةدهنشاناین نمودار 

:کند صورت زیر مطرح می خود را به دومِ محدودیت به این ترتیب دوبوآ.ندعنصر واژگانی موجود

2.عنصر واژگانی در جایگاه فاعلِ کارگیريِبه محدودیت متعدي بند)A:(عنصر  کارگیريِاز به

.خودداري کنید)A(متعدي بند واژگانی در نقش فاعلِ

ی و نقشیِ دو محدویتگرایشی وجـود دارد   ،ن معناست که در کالمه ایفوق ب شدة عنوان کم

رفته در هر بند را حداکثر به یـک موضـوع محـدود سـاخته و     کار هب واژگانیِ که تعداد موضوعات

د نیـز  مـورد اسـتفاده در هـر بنـ     همـین یـک موضـوعِ    نقشیِ دارد که توزیعِ همچنین عنوان می

پیونـد بـین دو محـدودیت    .ایشی خـاص گر بااي است منظم و  لهصورت تصادفی نبوده و مسئ به

عنصر واژگانی در جایگاه فاعل  کارگیريِهعدم ب«و»کارگیري یک موضوع واژگانی در هر بندبه«

نـام  »ارجـح  موضـوعیِ  سـاخت «عنـوانِ  بااز آن  ، همان چیزي است که دوبوآ»)A(بند متعدي

گونـه کـه   همـان .دانـد  ح کالم مـی واژگانی در سط موضوعات نحويِ را ناظر بر توزیعِبرد و آن می

هـا را در بنـدهاي مختلـف،    موضوع ساخت موضوعی ارجح، پیکربندي یا چیدمانِ ،مشخص است

و فاعـل بنـد    ،کنـد مـی  بنـدي  دسـته ،در نظام حالت ،مطلق-جهت با ساختار کنایی همسو و هم

قـرار   ،)A(را در یک طبقه و در تقابـل بـا فاعـل بنـد متعـدي     )O(و مفعول بند متعدي)S(الزم

19/3

51/1

80/6
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درصد موضوعی 

بودن عناصر 

(150=تعداد( (174=تعداد) )150=تعداد)
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مطلـق وجـود دارد   -کنایی نظام حالت بنديِهمسو با دستهطبیعی یگرایش ،لذا در کالم.دهد می

مفعـول بنـد   و )S(هـاي فاعـل بنـدالزم    آشـکار در جایگـاه   عناصـر واژگـانیِ   که احتمـال وقـوعِ  

.سـازد  مـی )A(را بسیار بیشتر از وقوع ایـن عناصـر در جایگـاه فاعـل بنـد متعـدي      )O(متعدي

یک از ،در سطح کالم ،توان عنوان کرد که زبان فارسی آمده، میدست به بنابراین با توجه به نتایجِ

:دکرمشاهده  زیرهاي توان در مثال له را میاست و این مسئ مند مطلق بهره-الگوي کنایی

».با دوچرخه آمد دختر خانمییه «.10

».رو آورد چید تو سبد هاگالبی«.11

».اش ذاره رو دوچرخهمی«.12

در نقـش فاعـل   )یـه دختـر خـانمی   (با یـک موضـوع واژگـانی    »آمدن«فعل  )10(در مثال 

به همراه یـک موضـوع واژگـانی    »آوردن«نیز فعل  )11(است و در مثال  همراه شده ،)S(بندالزم

نیـز فعـل    )12(اسـت و نهایتـاً در مثـال     کار رفتـه هب)O(در نقش مفعول بند متعدي)ها گالبی(

ماننـد   ارجـح را  اگر ساخت موضـوعیِ .است شده کار گرفتههبدون موضوع واژگانی ب»گذاشتن«

این سکه بود و روي دیگر  روي دستوريِ ،اي دورو فرض کنیم، آنچه تا این قسمت بیان شد سکه

.پردازیممیه آن که در بخش بعد ب است،آن  کاربردشناسیِ آن جنبۀ

ارجح یِساخت موضوع کالمیِ جنبۀ -2-2

آنچه که تـاکنون  .کند ارجح را در دو سطح نحو و کالم معرفی می دوبوآ مفهوم ساخت موضوعیِ

اسـتفاده از  «که با استفاده از محدودیت کمی  ،ارجح در سطح نحو بود ذکر شد ساخت موضوعیِ

عدم استفاده از گروه «کیفی  و محدودیت ،»هر بند حداکثر یک گروه اسمی در جایگاه موضوعیِ

دنبـال آن    در این قسـمت بـه  .ن پرداختیم، به آ»)A(آشکار در جایگاه فاعل بند متعدي  اسمیِ

.الم و کاربردشناسی بپردازیمطح کدر س ارجح ساخت موضوعیِ هستیم تا به مسئلۀ

اطـالع نـو، مفـروض یـا در      بـا یرا به واحدهای هاي کالمی روایت ،کالم در سطح ،گویشوران

اگر تکـرار   در روایت آمده را نو، و ،براي اولین بار ،اي کهعنصر واژگانی.کننددسترس تقسیم می

مـثالً میـوه در   (تکرار شده در صورتی که عنصري با معناي نزدیک .ایمشده را کهنه فرض کرده

 هـاي کالمـیِ   به دلیـل ویژگـی   ،البته در ادامه.مای، آن را دردسترس فرض کرده)گالبی اشاره به

نمـودار  .ایـم روه را در قالب اطالع کهنـه آورده هاي دردسترس به کهنه، این دو گنزدیک موضوع

مـورد مطالعـه نشـان     ةپیکـر را در  هـاي کالمـی   واحدهاي ساخت اطالعی در روایت بررسیِ)4(
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یـک و دو   بـا  یبندهاي فاقد اطالع نـو و بنـدهای  

در اینجا منظور از اطالع نو، اطالعی است که روي یک 

یـک مـرد داشـت گالبـی     

انـد نـو هسـتند، پـس      بار آمـده 

، جمله فقـط یـک موضـوع بـا     

داشـته  که اطالع نو  ندارد

است، اما موضـوع  » رفت«

بـدون اطـالع نـو واژگـانی     

تعداد بندهاي بـدون اطـالع نـو و    

بـه عبـارت   . اسـت نـو بسـیار بیشـتر    

کننـد و یـا    هاي کالمی خود استفاده نمـی 

.ند

بسامد بندهاي داري صفر،یک و دو موضوع نــو

ساخت موضوعی ارجح در زبان فارسی 

بندهاي فاقد اطالع نـو و بنـدهای   دهندة عبارت دیگر این نمودار نشانبه 

در اینجا منظور از اطالع نو، اطالعی است که روي یک . استنو در جمالت متعدي و الزم 

یـک مـرد داشـت گالبـی     « :ایـن باشـد   پاراگراف اولِ مثالً اگر جملۀ. اژگانی وجود دارد

بار آمـده  ، که چون هر دو براي اولین، این جمله دو موضوع دارد

، جمله فقـط یـک موضـوع بـا     »پسري آمد« اما در جملۀ. نو دارد اطالعیِ جمله دو موضوع با بارِ

ندارد ، این جمله موضوعی»و رفت«: و اگر جملۀ بعدي باشد. نو دارد

«خود فعل  ،نو آن البته این جمله همچنان اطالع نو دارد و اطالعِ

بـدون اطـالع نـو واژگـانی      جمـالت  نو را نشان بدهد ندارد و در طبقۀ مستقل که اطالع

تعداد بندهاي بـدون اطـالع نـو و     ،گونه که در این نمودار نیز آشکار است آن.شود بندي می

نـو بسـیار بیشـتر     دو اطالعِ ی بابندهاي حاوي یک اطالع نو نسبت به بندهای

هاي کالمی خود استفاده نمـی گویشوران یا از واحدهاي اطالع نو در روایت

ندکن می طالع نو، حتی در بندهاي متعدي، استفادهااینکه حداکثر از یک 

بسامد بندهاي داري صفر،یک و دو موضوع نــو-4نمودار 

به . دهد می

نو در جمالت متعدي و الزم  اطالعِ

اژگانی وجود داردو موضوعِ

، این جمله دو موضوع دارد»چید می

جمله دو موضوع با بارِ

نو دارد اطالعِ

البته این جمله همچنان اطالع نو دارد و اطالعِ. باشد

مستقل که اطالع واژگانیِ

بندي می طبقه

بندهاي حاوي یک اطالع نو نسبت به بندهای

گویشوران یا از واحدهاي اطالع نو در روایت ،تر روشن

اینکه حداکثر از یک 
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گذرایی و تعداد واحدهاي اطالع نو در هر بند -4جدول 

نیـز آشـکار اسـت، در    )4جـدول (مـورد مطالعـه    پیکـرة  هـاي آمـاريِ   گونه که از بررسـی  آن

د، یـک  نـ گیر تعداد عناصري که براي اولین بار در هر بنـد مـورد اسـتفاده قـرار مـی      کارگیريِهب

1شده در شـمارة  مطرح هاي کمیِ که ظاهراً با محدودیت ،خورد محدودیت آشکاري به چشم می

شناسـی مطـرح   ایـن محـدودیت در سـطح کـالم و کاربرد    بـار   ، با این تفاوت که ایناستهمسو 

:شود مطرح می زیربه شرح  ،دوبوآ سومِ گردد، بنابراین در اینجا محدودیت می

نو در هـر بنـد    بیش از یک موضوعِ کارگیريِاز به:نو بیش از یک موضوعِ کارگیريِعدم به .3

.خودداري کنید

آن اسـت   کننـدة   ، بیانخورد چشم میدر پیکرة مورد مطالعه نیز کامالً بهکه  ،این محدودیت

آشـکار را در جایگـاه موضـوعی قـرار      متعدي بیش از یک گروه اسـمیِ  که گویشوران در هر بند

.دهند نمی

د، در کننـ نو در هر بند اسـتفاده   از آنجا که گویشوران تمایل دارند تا از حداکثر یک موضوعِ

گیرد  قرار می نو در هر جایگاهی اطالعِ آید که آیا این یک واحد وجود می پرسش به اینجا نیز این

گیرد؟ به عبارت دیگر آیا واحـدهاي   خاصی صورت می هاي موضوعیِ در جایگاه وع آنیا اینکه وق

شـوند؟ و یـا اینکـه وقـوع آنهـا در       هاي گوناگون ظـاهر مـی   صورت تصادفی در نقش نو به اطالعِ

وت با گرایش خاصی همراه است؟هاي متفا نقش

شده در سطح نحو که بر مطرح کیفیِ همانند محدودیت ،یابیم که میدر)5(با بررسی جدول 

نـد، در اینجـا نیـز گـرایش     گرفت هاي خاصی قرار می اساس آن موضوعات واژگانی صرفاً در نقش

خاصی قـرار   هاي دستوريِ نو در نقش خورد که بر اساس آن واحدهاي اطالعِ چشم میدیگري به

جمع
بدون موضوع نو یک موضوع نودو موضوع نو  

تعداددرصدتعداددرصدتعداد

الزم4/28415/71103----144

متعدي1549/369/14231/81125

ربطی756252----8

جمع3069/165/24751/75230
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گویشوران تمایل دارند تا واحدهاي اطـالع   ،گونه که در جدول فوق نیز آشکار است آن.گیرند می

قرار دهند تـا در جایگـاه   )O(و مفعول بند متعدي)S(هاي فاعل بند الزم نو را بیشتر در جایگاه

.)A(فاعل بند متعدي

واحدها عیِنقش دستوري و ساخت اطال -5جدول 

جمع
اطالع نواطالع در دسترساطالع مفروض

تعداددرصدتعداددرصدتعداددرصد

1548/9414664/015/47A

1448/66934/359/3146S

1217/72881/451/2328O

573/26152/534/6839OBL

71/574--8/423PSR

جمع4836/713468/2144/25123

 نـو در جایگـاه موضـوعیِ    دهد که درصد نسبتاً پایینی از تمامی عناصـرِ  نشان می)5(نمودار 

دیگر بـاالتر   موضوعیِ است، در حالیکه این میزان در دو جایگاه قرار گرفته )A(فاعل بند متعدي 

.است

در،)A(متعـدي  بنـد  قرارگرفتـه در جایگـاه فاعـلِ    درصدي از تمـامی عناصـرِ   اما اینکه چه 

الی اسـت کـه   ، سؤتواند نو باشد می،)O(متعدي بند و مفعولِ)S(الزم بند مقایسه با جایگاه فاعلِ

یـک از  واحـدهاي نـو در هر   ایـن نمـودار نسـبت   .بایـد یافـت  )6(نمودار  مشاهدة آن را با پاسخِ

.کشد هاي موضوعی را به تصویر می جایگاه
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4/5

32

23/1

٠
۵
١٠
١۵
٢٠
٢۵
٣٠
٣۵

A S O

درصد بندها  

(121=تعداد( (144=تعداد) )154=تعداد)

چه درصدي از واحدهاي اطالع نو در (هاي دستوري  درنقش)123=تعداد کل(توزیع واحدهاي اطالع نو   -5نمودار 

)اند هاي موضوعی قرارگرفته جایگاه

حاوي  ،هاي موضوعیچه نسبتی از هریک از جایگاه(هاي موضوعیبه جایگاه ع نونسبت واحدهاي اطال-6نمودار

)؟استاطالع نو 

هـاي   یـک از جایگـاه  در هر ،بخش نسبتاً زیادي از عناصـر توان دریافت که  به این ترتیب می

باشـند، درحالیکـه از کـل     اطالع نو حاوي توانند می،)O(و مفعول بند متعدي)S(فاعل بند الزم 

درصد آن با واحدهاي اطـالع نـو پـر شـده     5/4فقط حدود  ،)A(عناصر جایگاه فاعل بند متعدي

دیگـر، احتمـال    در قیـاس بـا دو جایگـاهA(،    (فاعل بند متعدياین واقعیت که در جایگاه .است

5/6

37/3

22/7

37/7

3/4

٠

۵

١٠

١۵

٢٠

٢۵

٣٠

٣۵

۴٠

A S O OBL OTHER

درصد واحدهاي 

واژگانی

(3=تعداد( (39=تعداد) (28=تعداد) (46=تعداد) )7=تعداد)
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 کـالم و جریـان اطـالع    حـوزة ، ما را بـه محـدودیت دیگـري در    اطالع نو بسیار کمتر است وقوعِ

:بیان کرده است چنینرا آنسازد که دوبوآمی رهنمون

4. غیرنودر جایگاه فاعلِ اطالعِ محدودیت اطـالع نـو در جایگـاه     کـاربردنِ  از بـه :متعدي بند

.دکنیخودداري )A(فاعل بند متعدي

)A(متعـدي  بنـد  فاعلِ عناصر نو در جایگاه موضوعیِ که باید از معرفیِ یعنیاین محدودیت 

 فاعلِ ه وسیلۀب ،شده، باید تا جایی که ممکن استبه عبارت دیگر اطالع نوِ عرضه.کردخودداري 

متعدي بند)A(بیان نگردد.

حـداکثر از   ،در کـالم  ،رسیم کـه گویشـوران   به این نتیجه می)6(و)5(با بررسی نمودارهاي 

اطـالع نـو نیـز عمـدتاً در یکـی از       این یـک عنصـرِ   و ،کنند یک اطالع نو در هر بند استفاده می

 بنـد  گیرد تا در جایگـاه فاعـلِ   قرار می)O(متعدي بند و یا مفعولِ)S(الزم بند هاي فاعلِ جایگاه

هاي دستوري، همانند توزیـع   اطالع در میان جایگاه جریانِ توزیعِ ،بنابراین در کالم).A(متعدي

 بنـد  فاعـلِ  هـاي موضـوعیِ   آورد که در آن جایگـاه  را به وجود می بندي این عناصر، طبقه صرفیِ

قـرار  )A(متعـدي  بنـد  در یک سو و در تقابل با جایگاه فاعـلِ )O(متعدي بند و مفعولِ)S(الزم

مطلق وجود  -کنایی بندي دقیقاً همان چیزي است که در الگوي نظام حالت این طبقه .گیرد می

کـه در   ،ارجـح  سـاخت موضـوعیِ   نحـويِ  جهت با جنبـۀ  به آنچه که گذشت و همبا توجه  .دارد

ارجـح، عـالوه    گیري کرد که ساخت موضوعیِ گونه نتیجه توان این قسمت قبل مطرح گردید، می

فارسی نیز در کالم از یک الگوي  بر سطح نحو، در کالم و کاربردشناسی نیز وجود داشته و زبان 

)6(جـدول  .اسـت برخـوردار   ،در سطح نحو و هـم در سـطح کاربردشناسـی    هم ،مطلق -کنایی

ــی و کیفــیِ محــدودیت ــوان هــاي کم دو ســطح نحــو و  ارجــح در ســاخت موضــوعیِ شــدة عن

.کشد صورت خالصه به تصویر میکاربردشناسی را به

ارجح هاي ساخت موضوعیِ ابعاد و محدودیت -6جدول 

شناسیکاربرددستور

کمیت
کارگیري یک موضوع همحدودیت ب

واژگانی

یک موضوع  کارگیري بیش از همحدودیت ب

نو

نقش
کارگیري موضوع  همحدودیت ب

واژگانی در نقش فاعل بند متعديغیر

کارگیري اطالع نو در نقش همحدودیت ب

متعدي بند فاعلِ
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گیري کـرد   توان چنین نتیجه می ،شده در سطح نحو و کالمهاي عنوان با توجه به محدودیت

آشـکار و   هـاي اسـمیِ   زبان، گـروه  هاي کالمیِ که گویشوران زبان فارسی تمایل دارند تا در بافت

کار ببرنـد   به)O(و مفعول بند متعدي)S(هاي فاعل بند الزم عناصر اطالع نو را بیشتر در جایگاه

یافتـه در جایگـاه   هاي تخفیـف  شکل ، را بهکم در دسترس و یا دست ،اطالع مفروض ،و در مقابل

بنـدي اسـت کـه در     همان طبقه ،در یک نگاه ،بندي این تقسیم .قرار دهند)A(فاعل بند متعدي

.نظام حالت نیز وجود دارد مطلقِ -الگوي کنایی

مبتدا داريِجان-3

کـه  آورد  وجـود مـی  قوي در کالم بـه  یالگوی ،ارجح عیِساخت موضو ،گونه که مشاهده شدهمان

-همیشـه کنـایی   ،)2003و1987(است و طبق نظر دوبـوآ آن زبان  مستقل از الگوي دستوريِ

ي کنـایی در  یـک الگـو   آمـدنِ ارجح درکالم موجـب پدید  که ساخت موضوعیِحال .مطلق است

ی ها کنایی نیستند؟ یا در مورد زبان فارسی، چـرا ایـن زبـان کنـای     زبان گردد، چرا همۀ زبان می

نیست؟

 رقابـت  یک زبـان در نتیجـۀ   دستورِ ،گرایانال باید گفت که از نظر نقشاین سؤبه در پاسخ 

و1وینـی ؛ مـک 2014، 1987؛1985:350دوبـوآ، (یـرد  گ رقیب شکل مـی  نقشیِ چندین عاملِ

ارجح در کالم، نظـام حالـت را    موضوعیِ ساخت درست است که گرایشِ).2014:367دیگران،

مبتـدا، فاعـل    مبتدا و پیوستگیِ داريِدهد، اما عواملی نظیر جان به سمت الگوي کنایی سوق می

و  نـد، ده بند الزم و فاعل بند متعدي را در یک دسته و در تقابل با مفعول بند متعدي قـرار مـی  

.دنـ کن فعـولی نزدیـک مـی   نحـو بـه نظـام م    ارجح، دستور را در حوزة برخالف ساخت موضوعیِ

نوع الگوي حالت در یـک نظـام    کنندة تواند تعیین در نهایت می ،ها یک از این گرایشهر چیرگیِ

).1391:90، مهند و نقشبنديراسخ(باشد 

 آمـاريِ  بـه بررسـیِ   ،مبتدا بر دستور زبان فارسی داريِجان براي سنجش میزان تأثیرگذاريِ

گونـه کـه   آن ،هـاي دسـتوري متفـاوت پـرداختیم و     در بین نقشدار جان هاي اسمیِ توزیع گروه

دار در جایگـاه فاعـل بنـد    جـان  هـاي اسـمیِ   دهد، دریافتیم که بیشتر گروه نشان می)7(نمودار 

).O(اند و نه در جایگاه مفعول بند متعدي قرار گرفته)A(و فاعل بند متعدي)S(الزم

1. B. McWhinney
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٠
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١٠

١۵

٢٠

٢۵

٣٠

٣۵

۴٠

۴۵

۵٠

A S O OBL OTHER

PEĜŋćĕ�ȗŉĢE�äد ćŏ�ōcĞǝ�ĜħP

(2=تعداد( (11=تعداد) (3=تعداد) (133=تعداد) )141=تعداد)

عناصر دستوري جان دار بیشتر در چه  (توزیع گروه هاي اسمیِ جان دار در نقش هاي دستوري -7نمودار 

)جایگاهی قرار می گیرند؟

در یک گروه، و تقابل این دو با مفعول )A(متعديو فاعل بند )S(قرارگرفتنِ فاعل بند الزم 

دار در این دو  هاي اسمیِ جان دادنِ گروه بیانگر ترجیح گویشوران براي قرار)O(بند متعدي

داريِ مبتدا عاملی است که نظام دستوريِ زبان فارسی را به  به عبارتی، عامل جان.جایگاه است

.کند وعیِ ارجح عمل میدهد و برخالف ساخت موض نظام مفعولی سوق می

مبتدا پیوستگیِ -4

عنـوان یکـی دیگـر از    ، از آن بـه )1987:842(مبتدا گرایش دیگري است کـه دوبـوآ   پیوستگیِ

 در ادامه سعی کردیم مشخص سازیم.برد عوامل تعیین الگوي حالت غالب در سطح کالم نام می

تـر   نزدیـک )A(را به فاعل بنـد متعـدي   )S(مبتدا در زبان فارسی، فاعل بند الزم  پیوستگیِ که

براي تعیین میزان تـأثیر ایـن گـرایش در    ).O(یا به مفعول بند متعدي)نظام مفعولی(سازد  می

،)1987(روش مورد استفاده در پـژوهش دوبـوآ   گیري از مورد مطالعه، با بهره هاي کالمیِ روایت

، فاعـل بنـد   )S(فاعـل بنـد الزم   هـاي نحـويِ   مبتدا را در جایگـاه  هاي اسمیِ تداوم حضور گروه

به این صورت کـه اگـر مـثالً در    .مورد بررسی قرار دادیم)O(و مفعول بند متعدي)A(متعدي

و در چنـد   ،ظاهر شـده باشـد  )S(، گروه اسمی خاصی در جایگاه فاعل بند الزمnجملۀ شمارة

در جایگـاه فاعـل    ،مرجع بـا آن هم یا ضمیرِ ،همان گروه اسمی)n+1جملۀ شمارة(تر جمله بعد
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84/1

15/6

٠
١٠
٢٠
٣٠
۴٠
۵٠
۶٠
٧٠
٨٠
٩٠

S=A S=O

درصد همبستگی 

جایگاه هاي موضوعی

(20=تعداد( )106=تعداد)

پیوستگی مبتدا و نقش دستوري-8نمودار 

صـورت  لحاظ شده و به Aعنوان رفتار مشابهی در قرار گرفته باشد، این مورد به)A(بند متعدي

A=S در جملـه   ،مرجع با آنهم یا ضمیرِ ،در مقابل اگر همان گروه اسمی.شود نمایش داده می

اي  عنوان نمونه ظاهر شده باشد، این مورد به)O(یا جمالت بعدي در جایگاه مفعول بند متعدي 

مثال در دو جمله .شودمی نشان داده  S=Oصورت  و به درنظرگرفته شده OوSاز رفتار مشابه 

اعل فعـل  ؛ فاعل هر دو جمله یکی است و چون یکی ف»پایین آمد«و»ها را چیدآن مرد گالبی«

نمـودار   ،با توجه به این مالحظـات .A=Sشود متعدي و دیگري فاعل فعل الزم است، پس می

:کشد تصویر می مبتدا را به روابط دستوري بر اساس گرایش پیوستگیِ بنديِ طبقه نحوة)8(

بسـیار بیشـتر از    AوSهـاي   جایگـاه  میـزان همبسـتگیِ   ،گونـه کـه مشـخص اسـت    همان

 پیوسـتگیِ  توان نتیجه گرفت کـه گـرایشِ   ین ترتیب میبه ا.استOوSهاي جایگاه همبستگیِ

بسـیار  )A(فاعـل بنـد متعـدي    را به جایگاه موضوعیِ)S(فاعل بند الزم جایگاه موضوعیِ ،مبتدا

مبتدا نیز فاعـل   پیوستگیِ بنابراین گرایشِ).O(تا به جایگاه مفعول بند متعديکند تر می نزدیک

را در یـک طبقـه و در تقابـل بـا جایگـاه مفعـول بنـد        )A(و فاعـل بنـد متعـدي   )S(بند الزم

کالمی،  گیري کرد که این گرایشِ گونه نتیجهتوان این براین اساس می.دهد قرار می)O(متعدي

ي سـو  نحـو زبـان فارسـی را بـه     ارجح عمل کرده و حوزة ساخت موضوعیِ کالمیِ عکس گرایشِ

.دهد از الگوي حالت مفعولی سوق میاستفاده 
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گیري نتیجه -5

 ،آشـده در آثـار دوبـو   ، با استفاده از الگوي معرفـی شدههاي گردآوري به تحلیل داده مقالهدر این 

ثیر ، به بررسی تأارجح در زبان فارسی ساخت موضوعیِ پرداختیم و ضمن معرفی گرایش کالمیِ

گویشوران زبان فارسی را به اسـتفاده از   ،کالمی این گرایشِ.پرداختیمآن بر دستور زبان فارسی 

در یـک دسـته   )O(و مفعول بنـد متعـدي  )S(کند که طی آن فاعل بند الزم الگویی ترغیب می

در ادامـه بـه   .گیرد اي مجزا قرار می در طبقه)A(فاعل بند متعدي ،قرار گرفته و در طرف مقابل

مبتدا پـرداختیم و مشـاهده کـردیم     داريِمبتدا و جان پیوستگیِ کالمیِثیر دو گرایش تأ بررسیِ

ین ترتیب که بـا  به ا.کنند ارجح عمل می که این دو گرایش، متفاوت از گرایش ساخت موضوعیِ

ایـن دو موضـوع در    و قـراردادنِ )A(و فاعل بند متعدي)S(ایجاد همبستگی بین فاعل بند الزم

دهنـد کـه   دسـت مـی  اي دیگر، الگویی به طبقه در)O(بند متعديمفعول  یک طبقه و قراردادنِ

ثر از رقابـت بـین ایـن    دستور زبـان فارسـی متـأ   بنابراین .مفعولی است -همسو با ساخت فاعلی

.استعوامل رقیب 

که  است،)1987(ي دوبوآآرامؤید  ،به طور خاص ،بنابراین دستاوردهاي پژوهش حاضر

مالحظات کالمی و فرانحوي تبیین  توان صرفاً در پرتوِ معتقد است نظام حالت در هر زبانی را می

که پیروان آن بر این  ،گرا نقش شناسیِتواند تأییدي باشد بر زبان تر مید و در نگاهی کلیکر

مالحظات  ثیرزیر تأاهل زبان و  هر زبان بنابر نیازهاي ارتباطیِ هاي نحويِ باورند که ویژگی

.ندگیر کالمی و کاربردشناختی شکل می
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