
گرا براساس رویکرد نقش پیروبند م بند پایه و یهابازتعریف مف

1میرزائیآزاده

دانشگاه عالمه طباطبائی

20/11/1396:تاریخ پذیرش                                  26/12/1395:تاریخ دریافت

چکیده

همواره  ،ۀ این دو مفهومسابقۀ مطالعدر مفعولی،  وعچه از نوع فاعلی و چه از ن ،بندهاي متممی

عنوان فعل  اپذیرند ب افعالی که چنین بندهایی میو  دنشو به عنوان بند پیرو در نظر گرفته می

مفاهیم مطرح اساس و مشخصاً بر معنامداربا رویکردي در این پژوهش .دنشومی معرفیاصلی 

پایه و پیرو  دبن به بازتعریف مفاهیم مند، گراي نظام دستور نقشفرانقش تجربی در در 

بند بندهاي معروف به شود که مشخص می ،براساس چیستی پیامو با این نگاه.پردازیم می

هاي دستوري   پایه تنها ویژگیبند محتواي اصلی پیام هستند و بندهاي معروف به  درواقعپیرو، 

 اقعدروویژگی دستوري مطرح در بندهاي معروف به بند پایه .دنکن را منتقل میفعل جمله 

 هاي وجهی با استفاده از فعل ،اي اضافه حرفتواند به شکل قیدي،  همان مفهوم وجه است که می

لحاظ معناي اصطالح پیرو بهبهبندهاي  ،به این ترتیب .در قالب یک بند ظاهر شودو همچنین 

هاي  یها به لحاظ ویژگپایه تن اصطالحبه و وابستگی آنها به بندهاي ی خواهند بوداصل اي، گزاره

اصطالح پایه، به لحاظ محتواي معنایی جمله به بند در مقابل بندهاي به .د بودهدستوري خوا

در معرفی وضعیت بندهاي پایه و پیرو و بررسی فرضیه این پژوهش  .اند دیگر در جمله وابسته

خیر براي /پس از معرفی انواع وجه و ارائه نظرات مختلف در خصوص آن، از آزمون پرسش بله

.عیین بند اصلی در جمالت مرکب استفاده شده استت

.فرانقش تجربیبند پایه، بند پیرو، بند متممی، وجه، :ها کلیدواژه
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مقدمه -1

که سه نوع  ندبر این باور3مند گراي نظام در چارچوب دستور نقش)2014(2و متیسن 1هلیدي

.دنالیۀ معنا بازنمایی دار در زبان در 6و شیوه 5، عامالن4شامل موضوعمؤلفۀ بافت موقعیت 

شود که از چیستی پیام  معرفی می 7بازنمایی موضوع در معنا با عنوان فرانقش تجربی

.شود بندي می گیرد و جان کالم صورت در این سطح هستۀ اصلی پیام شکل می.گوید می

و نقش است که از نحوة انتقال پیام 8فرانقش بینافردي ،عامالن سخن در الیۀ معنابازنمایی

9متنیقش بازنمایی شیوه در الیۀ معنا با عنوان فران نهایتاً.گوید می عامالن سخن در انتقال پیام

را مورد بررسی قرار ها و نقش هر بند در ساختار متنی و نحوة چینش سازه شود یطرح مم

نتقال موضوع سخن، نقش عامالن سخن در ا:دارد یا سه معنا هر بند سه بخشبنابراین .دهد می

.موضوع اجزايو نحوة چینش  موضوع

توجه به ،هاي زبانی در بررسیآنگاه ، در خود داردیموضوع یا پیام،بندهر بپذیریم که اگر 

به زبان، برخی  گرا با این نگاه نقش.باشدهاي تأثیرگذار مالكاز ی یکتواند  آن موضوع می

ي مفهوم بند پایه و بند پیرو این پژوهش رو.دنتعاریف سنتی ممکن است دچار تغییر شو

و محتواي  عدهد که اگر هر بند بر پایۀ یک موضو متمرکز است و به این پرسش پاسخ می

گرا  بندي بندهاي پایه و پیرو معتبرند؟ آیا با نگاهی نقش شود آیا باز هم تقسیم اي بنا می گزاره

اً وابستگی این گروه از بندها و اساس ؟یا برعکس اند بندهاي پیرو به بندهاي پایه وابسته همباز

،»کنم علی در امتحان فردا شرکت کند تصور می«براي نمونه در جملۀ  چه نوع وابستگی است؟

یا  »دکن میتصور «خواهد با شنونده در میان بگذارد این است که  که گوینده می یآیا موضوع

د؟به شنونده اطالع بده »شرکت علی در امتحان فردا«خواهد در خصوص  می

اخالقی .موضوع بندها و جمالت مرکب در زبان فارسی بارها مورد توجه و مطالعه بوده است

به مطالعۀ افزایی در فارسی امروز،  شناختی متمم بررسی ردهاي با عنوان  در مقاله)1388(

1. M. Halliday
2. C. Matthiessen
3. Systemic Functional Grammar
4. field
5. tenor
6. mode
7. experiential metafunction
8. interpersonal metafunction
9. textual metafunction
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کند که در جایگاه یکی از  ی معرفی مییها پردازد و آنها را فعل پذیر می هاي متمم فعل

پذیرند و  جاي گروه اسمی، بند متممی می، به)نظیر فاعل و مفعول(ي اجباري خود ها وابسته

و)1985(1او براساس نونان.انجامد حذف آن از جمله، به نادستوري شدن جمله می

هاي  فعل)1شامل پذیر زبان فارسی را به هفت گروه هاي متمم فعل)2005:99(2کریستافارو

هاي آگاهی،  فعل)5هاي ادراکی،  فعل)4هاي آرزویی،  فعل)3، شیک هاي بهره فعل )2وجهی، 

.دهد مورد بررسی قرار می کند و میقولی تقسیم  هاي نقل فعل )7اي و  هاي نگرش گزاره فعل)6

.پذیرند هاي بندي مفعولی می پردازد که متمم هایی می در این بررسی او اساساً به فعل

عالوه  ساخت اطالع در بندهاي متممی زبان فارسیوان اي با عن در مقاله)1392(میرزائی 

، بندهاي متممی فاعلی را براساس مشاهدات )1388(بر بندهاي مفعولی مورد اشارة اخالقی

هاي فعل )1متممی مفعولی به هفت گروه شامل بندي بندهاي  دسته هبنیاد و با استناد ب پیکره

هاي عرفی،  فعل)4گرا،  هاي واقعیت فعل)3، هاي آرزویی فعل)2،)کشی وجهی و بهره(ایجابی 

بندي کرده و  هاي ارزیابی تقسیم فعل )7هاي نقل قولی و  فعل)6اي،  گزاره هاي نگرش فعل)5

.توزیع اطالع را در آنها مورد بررسی قرار داده است چگونگی

و اصلی پذیر را، فعل  هاي متمم فعلهمانند سنت بررسی جمالت مرکب، این دو پژوهش 

به  اولویت دادنر با پژوهش حاض.اند در نظر گرفته)فاعلی یا مفعولی(بند پیرو را دومهاي بند

.دده ، دو مفهوم بند پایه و پیرو را مورد بررسی قرار میپیام اصلی جمله

و بیان مسئله مبانی نظري-2

،3خش فرایند، هر بند را به سه بو در فرانقش تجربی چیستی پیامدر بررسی ن هلیدي و متیس

در فرانقش ،به جز این موارد يدیگر مفهومهر .دنکن تقسیم می5اي و افزودة حاشیه 4مشارکان

با  اساس اینبر .است فرایند،هستۀ مرکزي پیام در این مفهوم .تجربی قابل بررسی نیست

یستی پیام تحلیلی از چ و بندي کرد طبقهرا توان انواع بندها  ، میبررسی فرایند مطرح در هر بند

اي و سه طبقۀ   در این رویکرد فرایندها به سه طبقۀ اصلی مادي، ذهنی، رابطه.دابه دست د

1. M. Noonan
2. S. Cristofaro
3. process
4. participant
5. circumstantial adjunct
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کنندگان در فرایند هستند و  مشارکان شرکت.شوند فرعی بیانی، رفتاري و وجودي تقسیم می

ومکان، زمان، حالت، علترسان و محتوایی است که در خصوص  ، افزودة اطالعاي افزودة حاشیه

.دهد اطالعات می بند، هدف فرایند

،)در فرانقش بینافردي(در انتقال پیام عامالن سخننقش و  انتقال پیام مسیرررسیدر ب

همان فاعل دستوري که در (3وجه از سوژه.شود تقسیم می 2و مانده 1بند به دو بخش وجه

4داريه اضافۀ زمانب)شود میبحث و سوژة ، موضوع »پیام در مفهوم تبادل«شعاراینجا با 

تشکیل  قطبیت جهت ووجه، ، هاي زمان، نمود داري خود از بخشزمان.تشکیل شده است

شامل  است حکه در این فرانقش مطر 5نمایی وجهافزودة .ه هم دارداین فرانقش افزود.شود می

.است 7و افزودة اظهاري 6دو بخش افزودة وجهی

یعنی اگر اطالعی  ،مبادله شود 8اگر اطالع.است هر بند نوعی تبادلدر فرانقش بینافردي 

10تیاگر کاال یا خدم.خواهد بود 9داده شود و یا اطالعی درخواست شود، پیام از نوع گزاره

.است 11عرضه یا درخواست شود، پیام پیشنهاد

)2014:136هلیدي و متیسن، (بند به عنوان تبادل  -1جدول

چیزهاي قابل تبادل

کاالها و خدمات -باطالعات -الفادلها در تب نقش

دادن-1
اظهار،,

.او کتابش را به دوستش داد

عرضه کردن،,

خواهی؟ این کتاب را می

خواستن-2
پرسش،,

به دوستش چه چیزي داد؟

دستور،,

کتاب را به من بده

منعکس تواند نظر خود را در پیام  گوینده در این فرانقش ابزارهایی در دست دارد که با آنها می

شدن پیشنهاد باال  کند، میزان قطعیت گزاره را تخمین بزند یا سبب شود که احتمال اجرایی

.برود

1. Mood 7. comment adjunct
2. Residue 8. information
3. Subject 9. preposition
4. Finite 10. goods-&-services
5. modal adjunct 11. proposal
6. mood adjunct
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مانند حتماً، (مفهوم احتمال هستندنمایندة  ی کههای بندي صورتمیزان قطعیت هر گزاره با 

یشه، اغلب، هم(قیود تکرار  همچنین با و )...رود و  احتماالً، شاید، به احتمال زیاد، احتمال می

با مفهوم قیود وجه شناسی  در معنی،میزان احتمال گزاره .دشومشخص می )گاهی و مانند آن

که نظر و ارزیابی گوینده پیام را در خصوص میزان احتمال گزاره نشان  معادل است 1برداشتی

دهاي توان با استفاده از قی می ،»چرخد زمین به دور خورشید می«در جملۀ براي مثال .دهد می

:2014تامپسون، (احتمال درستی چنین اطالعی را از نظر گوینده نشان داد،قطعاًواحتماالً 

70(.

نمایندة که یهای بندي صورتضمانت اجرایی پیشنهاد با  ،به بیانی بهتر ،میزان قطعیت و یا

منتقل هستند،)تصمیم، توانایی و تمایل(3تمایلو )اجبار، پیشنهاد و اجازه(2مفهوم اجبار

آن«در جملۀ .شناسی است در معنی 4معادل وجه درخواستی، تمایلاجبار و مفاهیم .شود می

نشان دهد که »ممکن است«و»باید«با استفاده از تواند  گوینده می،»کتاب را به من امانت بده

.)71:همان(چقدر استاجرایی شود امانت دادنامکان اینکه کنش به نظر او 

تی در یک زبان واحد هاي مختلف و ح در زبان 5اي مانند دیگر معناهاي رابطهمفهوم وجه ه

در بسیاري مثال در بیان مفهوم احتمال  براي.بندي شود گوناگون صورتهاي   تواند به شیوه می

هاي دیگر این مفهوم را به صورت تحلیلی و  زبان.از وندافزایی استفاده کرد توان میها  از زبان

فعل وجهی  ،)به احتمال زیاد(اي   اضافه ، گروه حرف)احتماالً(قیدفعلی و در قالبجدا از سازة 

.برند به کار می )دهم احتمال می(يبند و حتی به شکل )شود می(

.بارد فردا باران می احتماالً-لفا:1مثال 

.بارد فردا باران می به احتمال زیاد-ب

.ردفردا باران ببادهم  احتمال می-پ

.که فردا باران ببارد شود می-ت

ت جمالت باال در نحوة ودر هریک از جمالت باال، چیستی پیام یکسان است و تفا

 ،موضوع مورد بحث یا، 1مثال پبه بیان دیگر در جملۀ .میزان قطعیت گزاره استبازنمایی 

1. epistemic modality
2. obligation
3. willingness or inclination
4. deontic modality
5. relational meaning
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دهم،  احتمال مییاست و بند پایه، یعنباریدن باران ،چیستی پیام ،تعبیر هلیدي و متیسنبه

گونه پایۀ دیگر هم به همینح الاصطبهبسیاري از بندهاي  .نشان داده استرا تنها قطعیت گزاره 

آن چیزي است که  ،یستی پیامدر بیان قطعیت گزاره و پیشنهاد کاربرد دارند و به این ترتیب چ

روف به بند پایه بندهاي مع، یبندهاي مرکبچنین بدین قرار در .شود پیرو مطرح می در بند

اصطالح پیرو و در مقابل بند به کند بندي می صورت اصلی را فعل بندتنها ویژگی دستوري 

مفهوم وجه و تظاهر بندي ادامه در .دهد اي جمله و چیستی پیام را به دست می همحتواي گزار

.گیرد مورد بررسی قرار می آن

ها  تحلیل داده -3

پذیري گزاره  وجه شواهدي به شرایط صدق یا واقعیتوجه برداشتی و شناسی  در معنی

اند اما  که هنوز رخ نداده استگردد و وجه درخواستی و توانمندي مربوط به رویدادهایی  برمی

و(وجه برداشتی قضاوت گوینده را در خصوص وقوع ).1،2001:8پالمر(امکان وقوع دارند 

پذیري  کند که واقعیت ي، شواهدي را ارائه میکند اما وجه شواهد گزاره بیان می)پذیري واقعیت

4استنتاجی و 3، استقرایی2وجه برداشتی شامل وجه اندیشگانی.)همان(دهد  گزاره را نشان می

.شود می

، شواهد )7معموالً بصري(6، تجربیات شخصی5اطالعات عمومی ر اساسجه شواهدي بو

مربوط به دو دستۀ کلی اساساً ديشواهوجه .شودمیمشخص10و استنتاج 9، شایعه8شنیداري

.شود تقسیم می 12مبتنی بر گزارشو  11به حواس

 این.مربوط به درخواست و تمایل است )9-10:همان(نوع دیگر مفهوم وجه به باور پالمر 

ه اگر نیرویی بیرونی و ب.شود میمطرح  14و پویا 13وجه درخواستی نوع وجه خود به دو شکل

فعل جمله  ، وجه درخواستی داریم ولی اگرتحت تأثیر قرار دهدرا کنشی ،جبار یا اجازهشکل ا

.وجه پویا داریم تعریف شود،بر اساس تمایل یا توانایی  باشد ونیروي درونی  متأثر از یک

1. F. R. Palmer 8. auditory evidence
2. Speculative 9. hearsay
3. Deductive 10. inference
4. Assumptive 11. sensory
5. general knowledge 12. reported
6. first-hand personal experience 13. deontic
7. Visual 14. dynamic
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و)2014(چه در نگاه هلیدي و متسین (هاي مفهوم وجه  بندي ادامه صرف نظر از تقسیمدر 

بررسی مفاهیم بند پایه و پیرو را تکا به شواهدي از زبان فارسی، با ا))2001(چه در نگاه پالمر 

.دهیم مورد بررسی قرار می

قطعیت گزاره/وجه برداشتی-3-1

سر پیوستار رویداد یا وضعیت به وقوع یک اگر قطعیت گزاره را مفهومی پیوستاري ببینیم، در 

در).قطبیت منفی(شود  قق نمیرویداد یا وضعیت مح ،و در سر دیگر)قطبیت مثبت(پیوندد  می

دهندة وجه، نظر خود را دربارة قطعیت پیام بیان  تواند با ابزارهاي نشان ، گوینده میانتقال اطالع

وقت آن ،اگر پیام در قالب یک بند ظاهر شود و مفهوم وجه هم در یک بند جدا مطرح شود.کند

دیگر نظر گوینده دربارة مرکبی خواهیم داشت که یک بخش آن پیام اصلی و بخش  جملۀ

:توان به مثال زیر توجه کرد براي نمونه می .استاصلیپیام آن قطعیت 

.چرخد زمین به دور خورشید می-الف:2مثال 

.چرخد کنم زمین به دور خورشید می فکر می-ب

.چرخد که زمین به دور خورشید می حتم دارم/مطمئن هستم-پ

.زمین به دور خورشید بچرخداحتمال دارد /دهم احتمال می-ت

همگی به لحاظ چیستی  2مجموعه جمالت  ،فرانقش تجربیبر اساس مفاهیم مطرح در

تفاوت این  .گویند می »چرخیدن زمین به دور خورشید«و همگی از  پیام یکسان هستند

در این جمالت تنها میزان قطعیت گزاره .وجه استدر بخش  و جمالت در فرانقش بینافردي

.تصریح شده و مفروض است »چرخیدن زمین به دور خورشید«در جملۀ الف  .کرده است تغییر

در.افتد اتفاق می »چرخش زمین به دور خورشید«گوید به نظر او  در جمله ب گوینده می

گوید و در  می »چرخش زمین به دور خورشید«جملۀ پ گوینده از گمان قوي خودش دربارة 

.محتمل فرض شده است »ورشیدچرخش زمین به دور خ«جملۀ ت

 ،مرکب هستند و در مفهوم سنتی بند اول پایه و بند دوم جملۀجمالت ب، پ و ت همگی 

فعل اصلی دادناحتمالوبودنفکرکردن، مطمئنبه بیان دیگر در این جمالت .بند پیرو است

این در .دنشو بند پیرو معرفی میبه عنوان آیند،  بندهایی که پس از آنها میاند و  فرض شده

جان کالم و  ،گرا و معنامدار به این جمالت مرکب نگاه کنیم حالی است که اگر با نگاهی نقش
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ت واقع این بند نخس درو بندي شده است و در بند دوم صورت پیام اصلی در همۀ آنها یکسان

.است که به بند دوم وابسته است

 بندهايرا با این واقعیت سنجید که  توان صحت این ادعا می ،همانطور که پیشتر گفته شد

به وبه احتمال زیاد(اي توانند به صورت گروه حرف اضافه میعالوه بر تظاهر بندي وجه  نشانگر

، به )دارداحتمالبه جاي  احتماالً(قیدي،)یقین دارمودهم احتمال میبه جاي  طور یقین

 طرح.بر روي فعل هم ظاهر شوند و حتی به شکل وندافزایی)شود باید، می(صورت فعل کمکی

تأثیري ندارد و تنها میزان اي جمله  معناي گزاره در،هاي متفاوت بندي در صورتمفهوم وجه 

.دهد قطعیت گزاره را تحت تأثیر قرار می

نشان داد که بندهاي نمایانگر توان  خیر نیز می/تفاده از آزمون پرسش بلهبا اسعالوه بر این 

ساخت  نشان، در حالت بیخیر /هاي بله پرسش.اي فعل نیستند اي گزارهمعن جزو ،وجهمفهوم 

، در ها این پرسش.)راو نه ساخت موضوعی آن(د نده رویدادي فعل را مورد پرسش قرار می

پرسند و پاسخ آنها نیز بخش رویدادي فعل و مشخصاً قطبیت  از قطبیت فعل می نشان، حالت بی

احتمال وقوع  ،طور که گفتیمهمان.و یا محتمل اینکه رویداد مثبت است یا منفی آن است؛

در میان این .بودن در تناوب استبودن تا منفیمثبتاز رویداد، مفهومی پیوستاري است که 

.پیوستار درجاتی از احتمال قوي تا احتمال ضعیف وجود دارد

منفیمثبت ترین  قوي

احتمال     

 احتمال

قوي      

 احتمالاحتمال    

ضعیف    

ترین  ضعیف

احتمال 

قطبیت فعل را مورد سؤال قرار داده و  نشان، خیر در حالت بی/پرسش بله )ب.3(در جملۀ 

به اشکال متفاوت قطبیت که  است )ت.3(به همین دلیل پاسخ آن یکی از احتماالت مطرح در 

.مطرح باشدهم 4تواند براي جملۀ  ن حال میاین پاسخ در عی.فعل را نشان داده است

.دکن فردا به تهران سفر میعلی -الف:3مثال 

؟دکن فردا به تهران سفر میعلی )آیا(-ب

)سفر(احتماالً /کند نمی )سفر(خیر /کند می )سفر(بله /قطعاً/احتماالً/خیر/بله-ت

کند می )سفر(قطعاً /کند می
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کند و در پاسخ به پرسش  وجه برداشتی را بازنمایی می بند نخست مفهوم4در جملۀ 

.گردد عنوان پاسخ به مخاطب برمی خیر، به/بله

.کند مطمئن هستم که علی فردا به تهران سفر می/کنم فکر می/دهم احتمال می-الف:4مثال 

کند؟ علی فردا به تهران سفر می مطمئنی/دهی احتمال می/کنی فکر می )آیا(-ب

.حتم دارم/دهم احتمال می/کنم خیر فکر نمی/کنم بله فکر می/قطعاً/احتماالً/یرخ/بله

تنها نظر  ،بندهاي حاوي مفهوم وجهکه توان گفت میبا نگاهی معنامدار به این ترتیب 

فعل اصلی و .کنند گوینده را در خصوص قطعیت پیام و قطعیت فعل اصلی جمله بیان می

اي به بند  قرار دارند و به بیان دیگر بند اول به لحاظ معناي گزاره هاي آن در بند دوم موضوع

.اصلی و فعل آن وابسته است

 در رویکرد صورتگرا.متفاوت است در نگاه صورتگرااین وابستگی الزم به توضیح است که 

براي بند اول ،گروه فعلی و اساساً بند دوم است و طبیعی است کههستۀ جمله  ،1عنصر تصریف

این .باشدمطرح بند پیرو و متممی هاي رویدادي فعل اصلی است، به عنوان  نمایانگر ویژگیکه 

و در شرایطی که فعل اصلی جمله متمم فعل وجهی واقع شده 1نمودار توان در  نگاه  را می

.است، مشاهده کرد

)2008:95قل از طالقانینبه  2،1998:255ورمبرند(هاي وجهی  جایگاه فعل -1نمودار 

1. inflectional phrase (IP)
2. S. Wurmbrand
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نگاه نوشتار حاضرصرفاً با توجه به مالحظات همچنین الزم به یادآوري دوباره است که 

مند در بازنمایی معنا در بند  گراي نظام معنایی است و در این راستا از تعاریف دستور نقش

مالحظات استفاده شده است؛ وگرنه این رویکرد خود در تعریف بند مرکب و روابط بین بندها 

).2نمودار (د را دارد ویژة خو

.اشاره کرددستور نقش و ارجاع توان به  گرا می اي دیگر از دستورهاي نقش به عنوان نمونه

کند در روابط میان بندها،  اي بررسی می که ساختار درونی بند را به صورت الیهدر این دستور 

یاد  2سازي ناهمپایه هسومی تحت عنوان شب 1سازي، از پیوند سازي و ناهمپایه در کنار همپایه

کنند اما در رفتار نحوي، همانند  صوري شبیه به بندهاي همپایه عمل میشود که به لحاظ می

در این ).2005:183ولین،  ون(اند بندهاي ناهمپایه به لحاظ وجه و زمان به بند دیگر وابسته

و بندي،  ي، بخش اصلیا هسته3سه مرتبۀ اتصالِبر اساس ،ح پیوندسطعالوه بر این سه رویکرد

بر این اساس سطوح وابستگی در اینجا ).188:همان(گیرد  اي شکل می جمله ارتباطات درون

بندي آنها  متفاوت از رویکردهاي دیگر است و در بیان یک معناي واحد بر اساس نحوة صورت

بررسی اي واحد مورد  گیرد که فارغ از وجود معناي گزاره سطوح وابستگی متفاوتی شکل می

.گیرند قرار می

a. That Chris will win the election is likely. Core subordination

b. It is likely that Chris will win the election. Clausal subordination

c. Chris is likely to win the election. Core coordination

):شنهادپی(وجه درخواستی و توانمندي  -3-2

شود، جمالت زبانی، پیشنهاد  تی عرضه یا درخواست میبا استفاده از زبان، کاال یا خدموقتی 

شود، یک  که در آن کاالیی درخواست می»!یک لیوان آب بده«به این ترتیب جملۀ .هستند

منظور از .تواند سنجیده شود در نظام وجه، میزانِ احتمالِ پیشنهاد هم می.پیشنهاد است

یک لیوان آب «شدن عرضه یا تقاضاست؛ یعنی در جملۀ مال پیشنهاد، میزان احتمال اجراییاحت

1. nexus
2. cosubordination
3. juncture
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کننده  ببینیم چقدر این احتمال وجود دارد که تقاضا عملیاتی شود و آب به درخواست،»بده

.داده شود

)2014:438هلیدي و متیسن، (انواع روابط میان بندها در بند مرکب-2نمودار

گرا دو نوع احتمال در ارتباط با عرضه و تقاضاي کاال و خدمات مطرح  قشدر دستور ن

در ایجاب سه درجۀ احتمال شامل ایجاب، اجازه و .شود؛ یکی ایجاب و دیگري تمایل است می

اگر استادي به عنوان تکلیف کالسی از دانشجویان بخواهد تا پایان ترم .شود پیشنهاد مطرح می

.تواند با سه درجه از احتمال عنوان شود بنویسند، این پیشنهاد می نقدي را بر روي یک مقاله

.دانشجویان مجبورند تا پایان ترم نقدي را بر یک مقاله بنویسند -الف:5مثال 

.دانشجویان اجازه دارند تا پایان ترم نقدي را بر یک مقاله بنویسند-ب

(له بنویسندتوانند تا پایان ترم نقدي را بر یک مقا دانشجویان می -پ شود  پیشنهاد می.

...)که 

اي یکسان هستند و  هر سه جملۀ باال به لحاظ معناي گزاره،شود طور که مشاهده میهمان

امکان تفاوت این جمالت در .کنند را مطرح می»نوشتن نقدي بر یک مقاله«ثابت یک پیشنهاد 

در مقایسه با زمانی که  ،شود یکاري مانجام براي مثال وقتی کسی ملزم به  .پیشنهاد استوقوع 

کند، طبیعتاً امکان انجام آن کار خیلی باال  دریافت می یا اختیاري براي انجام کار، پیشنهاد

.ترین احتمال وقوع را دارد بنابراین جملۀ الف باالترین و پ پایین.رود می

ال پیشنهاد آید مفهوم وجه درخواستی که میزان احتم برمی 5طور که از جمالت مثال همان

تواند به صورت بند ظاهر شود و به این ترتیب از فعل اصلی جمله جدا  می ،کند را بررسی می
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توانستد در قالب یک جملۀ بسیط و به صورت  این مفاهیم میکه البته مشخص است .شود

و مانند توانید  شود، باید، می می«یا به صورت فعل وجهی و»فاً، حتماً و مانند آنلط«قیدي 

تنها این توضیح بیانگر آن است که بندهاي ابتدایی در جمالت مرکب ب و پ .تظاهر یابند»آن

به لحاظ معنایی دهد و بنابراین  نظر و یا ارادة گوینده را براي انجام فعل اصلی جمله نشان می

به بیان دیگر اگر مفهوم وجه به صورت قیدي یا در قالب فعل  .استوابسته به فعل بند دوم 

بر همین اساس اگر این افزوده، به  .را فعل اصلی نخواهد دانستهی ظاهر شود، تحلیلگر آنوج

پس این بند به فعل و .نباید بند و فعل پایه در نظر گرفته شود ،صورت بندي هم تظاهر یابد

اي و در ارتباط با پیام اصلی جمله، بند پیرو  بند اصلی وابسته است و در خصوص معناي گزاره

.شود ر گرفته میدر نظ

تمایل به .تمایل است پیشنهاد،احتمالِ گفتیم که در مفهوم وجه درخواستی نوع دیگرِ

.شود تقسیم می تمایل، تصمیم و توانایی درجۀسه  خود به صورتعنوان بخشی از نظام وجه 

:توان سه درجه از احتمال را مطرح کرد ی، م»کنم این کتاب را به تو هدیه می«ۀ پس در جمل

.دکنهدیه  دوستشدارد این کتاب را به  تمایل علی-الف:6مثال 

.دکنهدیه  دوستشاین کتاب را به  دتوان می علی-ب

.دنکهدیه  دوستشاین کتاب را به  دتصمیم دار علی-پ

»دوستشبه  توسط علی کتاباهداي «شده  ، پیشنهاد مطرح6در مجموعه جمالت مثال 

مانند موارد .دهد در خصوص میزان قطعیت پیشنهاد نشان می ، نظر گوینده راو بند اولاست 

و نه (بودنتوان رویدادي می نشان در حالت بی خیر/پیشین، با استفاده از پرسش بله

علی تصمیم دارد این آیا«پرسش  به براي مثال در پاسخ.بند اول را نشان داد )بودنموضوعی

بنابراین مشخص .دربله، نه یا بله تصمیم دا:توان گفت می »؟کتاب را به دوستش هدیه کند

.از این بابت به بند دوم وابسته استاي جمله حضور ندارد و  است که بند اول در معناي گزاره

وجه شواهدي-3-3

وجه  در اماکند،  گزاره بیان می پذیري وجه برداشتی قضاوت گوینده را در خصوص واقعیت

کند مطرح می ارپذیري گزاره  واقعیتموجود مستندات و شواهدگوینده با اتکا به شواهدي، 

میزان قطعیت گزاره سخن  بارةدر همبازگوینده بنابراین در اینجا  ).8ص:2001پالمر، (
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دهد و  سخن دیگران صورت می و قرائن و نظر وبار این کار را بر اساس شواهدگوید اما این می

.کند حدس و گمان خود بسنده نمی فقط به

.پیاز در رفع سرماخوردگی مفید است-الف:7مثال

.پیاز در رفع سرماخوردگی مفید است رسد به نظر می-ب

.پیاز در رفع سرماخوردگی مفید است دنگوی می مندانانشد-پ

.پیاز در رفع سرماخوردگی مفید است ام شنیده-ت

.دهد پیاز در رفع سرماخوردگی مفید است واهد نشان می-ث

در همۀ این جمالت پیام اصلی این است .چیستی پیام یکسان است، 7مالت در مجموعه ج

در.این جمالت در منبع این پیام استتفاوت .»پیاز در رفع سرماخوردگی مفید است«که 

اخبار و را با توجه به و گوینده آن شود میهربار پیام به کسی نسبت داده جمالت ب تا ث 

هاي  گرا بند اول و فعل ین موارد نیز طبق نگاه صورتدر ا.کند شواهد موجود اظهار می

و بند دوم بند شوند  اصلی و پایه در نظر گرفته می »دادننشانوشنیدن،گفتن،رسیدننظر به«

توان گفت که هستۀ  نقشگرا میمعنامدار و در حالی که با نگاهی .پیرو و وابسته به بند اول

هاي دستوري  نمایی شده و بند نخست تنها ویژگیاصلی پیام و چیستی جمله در بند دوم باز

.کند   را به فعل اصلی اضافه می)شواهدي در اینجا از نوع وجه(

تواند به صورت قیدي،  مانند دیگر امکانات وجه، عالوه بر تظاهر بندي، میهم این نوع وجه 

.اي و مانند آن تظاهر یابد حرف اضافه

.مفید استبه قول علی پیاز در رفع سرماخوردگی 

.طبق شواهد پیاز در رفع سرماخوردگی مفید است

.ظاهراً پیاز در رفع سرماخوردگی مفید است

 به عنوانخیر، بند نخست جمله /طرح پرسش بله ه هنگامدر این گونه جمالت نیز ب

نشان و  و در حالت بی»آیا«چنانچه با استفاده از 7در مجموعه جمالت .شود مطرح میاسخ، پ

بند نخست به مخاطب پاسخ تنها  در جمالت را مورد پرسش قرار دهیم، ،نشان بی آهنگبا 

.گردد بازمی

شواهد تأیید  /اي شنیده /گویند دانشمندان می /رسد طور به نظر میاین(آیا  -الف:8مثال 

پیاز در رفع سرماخوردگی مفید است؟)کنند می
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شواهد  /ام شنیده /گویند دان میدانشمن /رسد طور به نظر میاین)بله(/خیر/بله -ب

.دهد نشان می

گیري نتیجه.4

بندي  در طبقه(کشی  هاي وجهی، آرزویی، بهره طور که دیده شد، فعلدر این پژوهش همان

اي در  هاي نگرش گزاره ، فعلدرخواستیدر مفهوم وجه )1392و میرزائی،  1388اخالقی، 

،شواهديو نقل قولی در مفهوم وجه  هاي آگاهی، ادراکی و فعل برداشتیمفهوم وجه 

اگر در تحلیل جمله، .دهند رسان جمله را به دست می هاي دستوري فعل اصلی و پیام ویژگی

توان  پیام اصلی را مالك بررسی قرار دهیم، در تعریف بندهاي پیرو فاعلی و مفعولی می

بندهاي معروف به بند پیرو، ،بر اساس پیام اصلی جمله ،به بیان دیگر.راتی را در نظر گرفتیتغی

گونه بندها پایه و اصلی خواهند بود و بندهاي نمایانگر مفهوم وجه به لحاظ معنایی به این

در.خیر استفاده کرد/هاي بله توان از پرسش براي تأیید این موضوع می.وابسته خواهند بود

گیرد و در  رار میمورد سؤال قجمله خیر، ساخت رویدادي و مشخصاً قطبیت فعل /پرسش بله

پرسش  پاسخ،حاوي مفهوم وجه در جمالت مرکبِ.شود پاسخ نیز همان بخش تأیید یا رد می

بودن و که این حاکی از رویدادي شود داده مینما وجهبند  با استفاده از خیر/بله

به این ترتیب بر اساس چیستی پیام بندهاي حاوي مفهوم وجه .بودن آن استغیرموضوعی

در رویکرد صورتگرا این نوع نگاه به جمالت پایه و پیرو با آنچه .و پیرو خواهند بود وابسته

هستۀ اصلی  ،شود متفاوت است، چون در آنجا، در تحلیل جمله اساساً عنصر تصریف مطرح می

.شود جمله است و گروه فعلی متمم آن واقع می

منابع

نامۀ دکتري  پایان.فارسی امروز سازي متممی در زبان وابسته.)1388(اخالقی، فریار

.، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیشناسی زبان

درطالاساخت « ).1392(میرزائی، آزاده -9،141ش.دستور.»سیرفانبازمتممی ي بندهاع

93.
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