
  

  

  

  

  

  يدر زبان فارسو بند موصولي توضيحي ساخت نحوي بدل 
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  دانشگاه عالمه طباطبائي همگاني، شناسي دكتراي زبان

  

  چكيده

خود در هر  فارسي براساس خوانش معناييِ بدلاي كه بندهاي موصولي و  تفاوت رفتار نحوي

ناشي از محل استقرار اين تفاوت . به بياني ديگر، داردتوجيه نحوي  ،دهند جمله نشان مي

در اين هاي نقشي جمله است.  در ميان ساير فرافكنو گروه حرف تعريف نما  متمم فرافكنِ

ترسيم  ،به صورت افزودگي يا همپايگي ،ها و بدل ،به صورت افزوده ،پژوهش بند موصولي

صولي و بدل يكي نمودارهاي بند مو ،جاي افزوده به ترسيم افزودگيبا  در حالي كهشوند.  مي

كه افزوده را به صورت  ،شناساني همچون هگمن به پيروي از زباند. بنابراين اگر نشو مي

شود.  ها مشخص نمي تمايز آن ساخت ،اين حد افراط را قبول كنيم ،گيرند در نظر ميافزودگي 

شوند. مالك تشخيص اين  عمومي زبان تلقي مي ها خود نوعي ساخت موازي در نظرية بدل

هاي ساختاري و معناشناختي است. نمودار درختي و ويژگي معنايي آنها حاكي  ها، مالك ختسا

پس  شود مياين پژوهش سعي در  هاي موصولي و متممي است. ها با ساخت از تمايز اين ساخت

رويكرد  كاراييِ ،در زبان فارسيخصوص بدل  هبهاي موازي،  توصيفي جامع از ساخت از ارائة

ها همراه با توصيف مقوالت مورد  و تحليلي جامع از اين ساخت بررسي شودينه در اين زم نحوي

  داده شود.ه دست ب ،هاي دستوري مبناي ويژگي، برنظر

  ، افزوده، افزودگي.توضيحي عبارت معترضه، بدل، بند موصوليِ:ها واژهكليد

  

  

                                                             
1. s.mahmoodi@yahoo.com 
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  مقدمه - 1

كه  ،ها1 بدل مانند .است ،همپايگي ةاما بدون نشان ،همپايگي ساختي همانند ،ساخت موازي

 ،جا شوند. بنابراين توانند با هم جابه مي هم هستند كه عرضِ هم موازي و گويي دو گروه اسميِ

هسته  جاييِ الف و ب) امكان جابه.1هاي ( نشده است. جمله  گيري يكي در درون ديگري النه

  دهند. يدر ساخت موازي را نشان م ،»سراي ايران ترين غزل بزرگ«و بدل  »حافظ«

  سراي ايران حافظ است. ترين شاعر غزل ) الف. بزرگ1(

  .سراي ايران است ترين شاعر غزل ب. حافظ بزرگ  

 از يِاضاف اطالعات ،هنگامي كه هسته براي شنونده مشخص باشد و بند موصولي

 موصوليِ برخالف بند. توضيحي است بند موصوليِ ،آن بند ،ارائه كند شدة هسته را شناخته پيش

، در اين نوع بندها مفقود است و امكان حذف اين نوع بندها از بند پايه»ي«ةنشان ،توصيفي

بتداي بند پيرو در ا »كه«وجود  وجود دارد. قطعاً ،كه خللي در انتقال معنا رخ دهدبدون آن

 گيِدليل ويژ  به ،عنوان بدل ها بهكردن اين نوع بند اما تلقي .ناهمپايگي است حاكي از رابطة

 فصل اشتراك بين بدل و بند موصوليِ ،»خربودنمتأ«عبارتي   به آن است. 2»بودنِخرأمت«

يعني با مكث و  ،نددار متمايزكننده آهنگيِ توضيحي و بدل منحنيِ بند موصوليِتوضيحي است. 

شايان ذكر است  دهد. نوايي خودش را شكل مي منحنيِ ،جملة اصلي نوايي جريانِ كردنِ قطع

اسمي وجود  مرجع يا برابر با هستة هم عنصري ،فارسي موصوليِ هايبندواع ان در تماميِكه 

 هستة بسته به نقشِ ،ابقائي بند است. اين ضميرِ اسمي در درونِ ةهست كه بازنماييِ ،دارد

 جايگاه موصوليدر  ،است proكه همان  ،و يا خالءبست  واژه ضمير مستقل،به صورت  ،اسمي

كه مركز استان «توضيحي  هسته است و بند موصوليِ »شيراز«) 2( در جملةشود.  ظاهر مي

ة هستمرجع با  هم ،خالء در درون بند موصولي افزايد. تنها اطالعاتي را به آن مي ،»فارس است

  اسمي است. 

  .زادگاه شاعران بزرگي است ،كه مركز استان فارس است،) شيراز2(

متفاوت بين  هاي نحويِ ويژگي ،حيتوضي ارتباط معنايي ميان بدل و بند موصوليِوجود با

  .اين دو ساخت از هم متمايز باشند شود باعث مي نهاآ

                                                             

1. apposition 

2 . after thought .  شوند نظراتي كه بعد از هستة اسمي به جمله اضافه مي مطالب و نقطه   



 ١٣١/ ... ساخت نحوي بدل و بند موصولي

 

 

 معاصر و به روشِ فارسيِ زبان نوشتاريِ متون از برگرفته هاي به كمك دادهاين پژوهش 

هاي ناهمپايه  از ساخت ها ساخت تمايز آنهاي موازي و  ساخت بنديِ صورت ةبه نحو ،توصيفي

  زد.پردا در زبان مي

  

  تحقيقة پيشين -2

اسمي است كه با فعل مطابقت  ة ) معتقد است هميشه اين هست8-11: 1376پور( باغيني

افزايد  او مي. با فعل مطابقت ندارد »علي و من و رضا«كه بدل )3مانند مثال ( ،كند و نه بدل مي

ب) (يت جمله، ثيري در مقبولالف) امكان حذف آن بدون داشتنِ تأ(كامل سه ويژگي دارد:  بدلِ

گاه بدل تمام . با هستة اسمي يكسان نقش نحويِداشتن ج) (رازباني و ف داشتن ارجاعِ

كه  ،)ج .4( مانند جملة ،گويند جزئي بدلِ در آن صورت به آن ،را ندارد بودن هاي بدل ويژگي

  ود.واقع شفاعل تواند در جايگاه  نمي ،»حيوانات« اسميِ برخالف هستة »شيرها مخصوصاً« بدلِ

جاي   هنگامي كه بدل و هسته به .شود جمله نادستوري مي ،ههستذف حبا  )ب .5( جملة

توضيحي است  بدل ،نواختي باشند جداگانه، هر دو در يك واحد نواختيِ شدن در دو واحد واقع

 ،نحوي متفاوتي برخوردار است ، كه از طبقةاو همچنين بدل را ).6( مانند جملة ،و نه تعريفي

 جملةدر و  تاسمي، بند اس كه بدل برخالف هستة ،)7( ، مانند جملةنامد غيرمحض مي بدلِ

  .جزئي و غيرمحض است ) بدل8ِ(

  مخالف بود/بودند. - علي و من و رضا –الف. گروه ما )3(

  ب. گروه ما مخالف بود/بودند.  

  علي و من و رضا مخالف بود/بودند.*ج.   

  ك هستند.حيوانات مخصوصاً شيرها خطرناالف. ) 4(

  ب. حيوانات خطرناك هستند.  

  .مخصوصاً شيرها خطرناك هستند*ج.   

  .لاشود: اعتد مي هالف. سالمت در يك كلمه خالص) 5(

  .لاشود: اعتد سالمت خالصه مي*.ب   

  ) عمو مهدي آمد.6(
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  ) خبر مهمي از راديو پخش شد: عراق به كويت حمله كرده است.7(

  نوازيم.  )ما ايرانيان مهمان8(

ف هسته و بدل هر دو در درون گروه حرف اضافه واقع شدند و حر )5( ةجملايد افزود در ب

زيرا با  ،) حاوي بدل كامل استب.5( رو جملة از اين .به قرينه محذوف است »در«دوم  اضافة

  ) اصالح كرد.9( و آن را بايد به صورت جملة ي استجمله همچنان دستور حذف هسته يا بدلِ

  اعتدال. :شود در ه مي) سالمت خالص9(

همپايه با يكديگر نوعي واحد  نماست و دو سازة حرف ربط تنها نوعي بدل ،به نظر نگارنده

 »شيرها«ج) .4( رو جملة از اينمتقارن برقرار است.  رابطة بين آنها دهند و مفهومي تشكيل مي

  و نقش فاعل را دارد. بدل كامل است ،»مخصوصاً«ما ن بدون درنظرگرفتن بدل

 ناموازيِ ،1عبارت معترضه »عراق به كويت حمله كرده است«عبارت  ،)7( در جملة همچنين

. از توان نشان داد مي) 10(به صورت  . آن را»بدل اسمي«موازي  ترضةعمو نه اظهاري است 

  كند. آن صدق نميبودن در مورد  بدل  هاي اصليِ رو ويژگي اين

  .ت حمله كرده است از راديو پخش شدعراق به كوي كهاينمبني بر) خبر مهمي 10(

پردازد. او  مي 3قرينه همپايگيِ به بررسيِ ،در كتابي مستقل )،95 -117: 2005(2لدوِتو

 :داند هاي همپايه به دو دليل ناكارآمد مي ساخت رويكرد گروه همپايه را براي توصيف ساختاريِ

گروه خود واقع شود.  ستةتواند ه بست است كه نمي حرف ربط همانند يك واژهكه نخست اين

 ربط متقارن ندارند. به همين دليل او حرف ايِ سازه هاي همپايه بر هم تسلط كه سازهدوم اين

آن هسته  ،كند. به اين ترتيب مي 4دوم افزوده همپايگي را همانند يك قيد به سازة همپاية

اول متصل  پايةهم ةدوم از طريق فرايند ادغام به ساز دارد. سازة همپايةساختار دروني ن

  .شود مي

، گرچه از نظر آوايي به سازة بودن  بست در صورت واژه ،»و« حرف ربط ،به نظر نگارنده

ها را به هم متصل  آن كامالً مستقل است و فقط سازه آزاد اول متصل است اما صورت همپاية

اما ذيل  ،استبست  يك واژه »ي«نماي  هسته ،زبان فارسي هاي موصوليِ ساختكند. در  مي

 بند اما با حذف ،شود قبل از خود ادغام مي حرف تعريف واقع است، گرچه با اسمِ ستةه

                                                             

1 .parenthetical اقع شوند  .توانند در داخل دوكمان (پرانتز) و عباراتي كه مي  

2. J. Te Velde 
3. symmetry coordination 
4. adjunct 



 ١٣٣/ ... ساخت نحوي بدل و بند موصولي

 

 

نما  متمم اما ذيل هستةحرف ربط ناهمپايگي است  »كه«نماي  و متمم ،شود ، حذف ميموصولي

 ي،«دهد. هر دو  تشكيل سازه نمي تر از خود) (از نظر ساختاري پايينقرار دارد، با گروه زمان 

 مشخصه هستند. قادر به بازبينيِ »كه

كه  ،2دستوري كند: معترضة ها را به دو طبقه تقسيم مي معترضه )،49: 2008(1سوران

 است، و معترضةمعترضه هاي اسمي، و بندهاي قيديِ  توضيحي، بدل شامل بندهاي موصوليِ

سوران معتقد  شود. يميزبانش مرتبط م دشناختي به جملةكاربر كه در سطح خوانشِ ،3گفتماني

آن  سانةسهم معناشنا ،دهد اضافي به بند ميزبان مي كه عبارت معترضه، اطالعات از آنجا است

هند. يعني د گرهاي محدود ارائه مي باشد كه ديگر توصيف اي بايد متفاوت از سهم معناشناسانه

نظر سهم از ، ’my flowers,red, withered‘و در’my red flowers withered‘در red توصيف

 ةگستر اول گوينده ةجملمتفاوت است. بنابراين در ’flowers‘ شدة وصف ةدر هست معنايي

اما در  كند. محدود مي هايي كه قرمز هستند هايي كه او دارد به فقط گل گل ةاز همرا ارجاع 

 اين ويژگي در مورد بند موصوليِ .پژمرده شدندكه قرمز بودند هاي او  گل ةدوم هم ةجمل

 which are red به’my red flowers withered‘ها را از توان نمونه مي .ضيحي هم صادق استتو

withered’‘my flowers   ازو ‘my flowers, red, withered’ به ‘my flowers,whichare 

red, withered’ هيچ تفاوت خوانشي وجود ندارد. به اعتقاد  ،جايگزين كرد. بين هر جفت جمله

. هاست خاصي از معترضه نمونةختي و نواختي نظر معناشنا فقط از نقطهتوضيحي  ليِاو بند موصو

هايي  مشخصه ،كند توصيفي را از توضيحي متمايز مي به عبارت ديگر آن چيزي كه بند موصوليِ

ها را  او اين مشخصهمشترك است.  ،توضيحي و معترضه بند موصوليِ بين است كه

آن عبارت زباني  ةمشخص ،بودگي زباني است و معترضه يعبارت نامد. معترضه، بودگي مي معترضه

  .معنايي است تا نحوي ةاست و يك حوز

 

 

 

  

                                                             

1. P. Sooran 
2. grammatical parenthetical 
3. discourse parenthetical 
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  چارچوب نظري - 3

دهد كه  سازي نشان مي مشخص همپايگي و مفهومِ به كمك تحليلِ ،)9- 18: 2006(1دووريز

ين بدل و بند هاي ب شباهت دادنِ كننده باشد. سپس با نشان مشخص همپاية ةتواند ساز بدل مي

. او برد مي كار بهتوضيحي  همپايگي را در مورد بند موصوليِ صوريِ بازنماييِ توضيحي، موصوليِ

يك گروه حرف تعريف است و نه  ،توضيحي همانند بدل كه نشان دهد بند موصوليِبراي اين

ظر دوم در ن ةهمپاي ةانتزاعي براي آن در ساز ةنماي مطلق، سعي دارد يك هست گروه متمم

شوند و معناي هسته (مرجع) را  مرجعشان مي ةهمپاي ةبگيرد و معتقد است اين بندها ساز

، 2وصفي بدلِ :كند تمايز ايجاد مي  بدلميان سه نوع  ،از نظر معنايي ،دووريزكنند.  مشخص مي

4اي برابري/معادله ، بدل3ِاي نمونه بدلِ
ه اين است ك ،مشترك استها  انواع بدل ةهمدر آنچه كه  .

 گروه حرف تعريف ،اي معادله كنند. حتي در بدلِ ها، اولين گروه حرف تعريف را مشخص مي بدل

  كند. اول براي شنونده فراهم مي اطالعات بيشتري را در مورد گروه حرف تعريف ،دوم
 (11) John, our boss. [12a] 
 (12) A nice present: abook by Golding. [12b] 

(13) Jeop, a nasty liar. [12c] 

 

بدل  كه دارند ابراز مي ،)15: 2006،نقل از دووريز( ،)1308: 1985(و همكاران  5كوئرك

يكسان  ةو شامل پيوند عناصر از مقول داردكه ساخت همپايه نه تنها در اين ،شبيه همپايگي است

اده بدل استف هاي آشكارِ عنوان نشانه ممكن است گاه به »يا«و  »و«بلكه حروف ربط  است،

كه نوع  ،دنكن عمده را مطرح مي سه نوع همپايگيِ ،براساس نوع و حضور حرف ربطآنها شوند. 

اشاره بر اين دارد كه  ’and‘مثالً حرف ربطشود.  توضيحي و بدل را شامل مي سوم، بند موصوليِ

حرف هستة بر دو چيز مختلف داللت دارد. در حالي كه  ،شده همپايه معرفة روه حرف تعريفگ

، و آهنگ كننده اغلب از نظر آوايي تهي است و هميشه با ويرگول بط در همپايگي مشخصر

دووريز د. نشده به يك چيز داللت دار هاي همپايه دوم همراه است. بنابراين سازه افتان در سازة

هاي همپايه تحليل شود.  ها بايد به صورت سازه بدل نحويِ وضعيت كه ) معتقد است16: همان(

 اطالعاتالف توسط ب يعني  سازيِ مشخص كند: مشخص را چنين بيان مي م همپايگيِمفهو او

                                                             
1. M. de Vries 
2. attribution 
3. exemplification 
4. equative 

5. R.Quirk 



 ١٣٥/ ... ساخت نحوي بدل و بند موصولي

 

 

 غير ،سازي اسم جنس يا مشخص است. پس مشخص ،الف افزايد و الف مي بربيشتري 

 سازي (يعني بدلِ كند و مشخص سازي بازنمايي مي محدودساز است. او محدوديت را با متمم

همپايگي،  سازيِ مشخصرويكرد او دهد. بنابراين  يغيرمحدودساز) را با همپايگي نشان م

كند. منطق  اول را مشخص مي ةدوم، ساز ةاست. يعني هميشه ساز غيرمحدودساز و نامتقارن

توانيم اطالعات را به چيزي اضافه كنيم كه قبالً ذكر  اين فرض اين است كه در گفتمان فقط مي

 :)14-16هاي ( مانند جمله ،ار باشندتوانند آشك حروف ربط از نظر آوايي مي .شده باشد

 (14) Joop and Jaap  [13a]       1(ربط/ عطف(  

(15) Joop or Jaap        [13b]            2(فصل/ انفصال(  

(16) The white house, or the house with oval office    [13c]         3سازي (مشخص(  

. در ساخت )17- 21هاي ( مانند جمله ،اشندب 4توانند از نظر آوايي تهي حروف ربط مي

آشكار  ربط تهي (از نظر آوايي) تنها با حضور آخرين حرف ربط ربط و فصل، اولين حرف ةهمپاي

مجاز است. در مورد حرف تهي ربط، چنين محدوديتي وجود ندارد.  ،كننده مشخص در ساخت

كيد و ، كه كاربرد سبكي دارند و نشانة تأدنتهي وجود دار ربط ي واقعي از حرفيها گرچه نمونها

 ت همپايةتهي را براي ساخ ربط حرف فرضِ پيش تعبيرِ ،اينبا وجود  ،تكرار هستند

 بريم: كار مي هبسازي  مشخص

 (17) Joop, Jaap *(and) Jeop   [15a]  
(18)Joop, Jaap

*
(or) Jeop    [15b] 

(19) The white house, the house with oval office [15c] 

(20) Joop, Mien, everybody left.        [18a]   ( 5تاكيد/شدت
) 

(21) well, well   [18b]              ( 6تكرار
) 

عادي مقايسه  هاي همپاية توضيحي را با بدل و سازه بند موصوليِ )17:همان( دووريز

ساخت  ،كه بدل و از آنجاشدة بند موصولي است  كوتاه صورت ،بدل كه دهد كند و نشان مي مي

 توضيحي هم يك سازة همپاية كند كه بند موصوليِ فرض مي دارد،كننده  مشخص همپايگيِ

                                                             
1. conjunction 
2. disjunction 
3. specification 

4. asyndetic 
5. intensification 

6. reduplication 
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 Annie, who is( توضيحيِ موصوليِكننده با مرجعش باشد. در واقع بند  مشخص

ourmanager(، ِيافته بسط چيز بيشتري از يك بدل )Annie, ourmanager ( .معتقد و نيست

حتي آن دو باهم مترادفند. رويكرد و  ،ها است اي از بدل زيرمجموعه ،/توضيحيبدلياست بند 

دهند. اين  تشكيل مي را يك سازه ،اشاره بر اين دارد كه مرجع و بند موصولي ،همپايگي به بدل

سازي كرد (همانند بدل و  توان مبتدا ساخت را مي شود كه كلِ ييد ميادعا با اين حقيقت تأ

يكي  آيندسازيِ توضيحي را، با پيش توان مرجع و بند موصوليِ عادي). بنابراين نمي سازيِ همپايه

نادستوري  ،همپايه ساخت به داليلي همچون محدوديت ،زيرا جمله ،از هم جدا كرد از آنها

 رود انتظار مي ،هاي همپايه باشند توضيحي سازه اگر بدل و بند موصوليِ عالوه براين، .شود مي

ه وضعيت يكساني با بخش ك ،داشته باشند ربطي، بخش سوم و چهارمي را ساختهمانند  كه

  دوم دارد.
(22) Annie, who is crazy, whose residence nobody knows,...[21c]  

  عبارت معترضه - 4

دهد و حذف  را توضيح مي مفهوميآيد و  اصلي مي جملة اي است كه در ضمنِ جمله ،معترضه

معنايي براي  بنديِ طبقه )،43: 2008(آورد. سوران  اصلي پديد نمي ملةاي جآن خللي در معن

و نشان  ايم كه آن را براي زبان فارسي مبنا قرار داده ،معترضه ارائه داده است انواع عبارات

عبارت معترضه است. اگر مفهوم عبارت معترضه مرتبط با بند اصلي  نوعي ،دهيم كه بدل مي

 2نامرتبط غير اين صورت آن را عبارت معترضة در ،گويند 1مرتبط ضةمعتر آن را عبارت ،باشد

شود كه مفهومشان به  اي پرداخته مي ن دسته از عبارات معترضهآدر اين پژوهش تنها به گويند. 

  بند اصلي مرتبط است.

  

  مرتبط معترضة عبارتانواع  - 1- 4

  ناموازي معترضة عبارت - 1- 1- 4

به هنگامي رخ  ،دارتر است عرض/موازي نشان هم معترضة بهكه نسبت  ،ناموازي معترضة عبارت

 يمتفاوت نحويِيا حالت  ،نحوي نباشند دو سازه در يك جمله، از يك مقولةكه  رود ميكار 

  داشته باشند.

                                                             
1. relevant parenthetical 

2. irrelevant parenthetical 



 ١٣٧/ ... ساخت نحوي بدل و بند موصولي

 

 

  .مانند) اي (مثل، كلمه-تك معترضة: عبارات 1گر توصيف .1

  ون به باد بدهيم.شش هفت ميلي مثالًشه كه ما امنيت خانه را براي  ) ...نمي23(

  :2عطف/ربط. 2

 مرجع با عبارت معترضه است (مانند بند موصوليِ هم ،اي در بند اصلي : كلمه3ارجاعي مالف. ه

  .توضيحي)

  بسيار حاذق و فرهيخته است. كه پزشك معالج مادرم است) دكتر عدنان 24(

(مثل  كند ميل ميبند اصلي را تك ،اطالعات اضافي اي كه با : عبارت معترضه4سازي ب. مكمل

  .)5»و«ة معترض

  .)14: 1376 پور، (باغينيتر و البته درمانده–) حاال شده يكي مثل ما25(

به چشم نديدم –كردند آسايي كه از آن مي با وصف بهشت- انگيز بود كه بهارش را ) اين غم26(

  .)1383:182،(آرين

  :6اظهاري/تفسيري .3

  است.از محتواي بند اصلي تفسير گوينده  كنندة : بيان7الف. شق محتوا

   9: مثل قيد نگرشي8قيدهاي غيرمنظوري )،دوني فكركن، مي(مانند  گزارشي/بنداظهاريفعل   

  (بنا به گزارش). 11(آشكارا)، شايعه 10تاسفانه)، شهودي(م

  تر شدي. تو از من خانوم فكر كن  ) من با تو بزرگ شدم27(

  زد .... حرف مي-ود يا كرديدانم عربي ب نمي-) مردي كه به زبان بيگانه28(

. قيد گفتار است پاره بيانِ از شيوة ديدگاه گوينده دهندة : نشان12ب. شق سبك و شيوه

  ).هرچند ،(مانند جمله پرده، صريحاً)، قيد (بي 13منظوري

 بيند.... كه به نظرم مي هرچندديد  ) اگر بابام زنده بود و مي29(

  

                                                             
1. Modification 8. nonillocutionary adverb 

2. conjunction 9. attitudinal adverb 

3. coreferential 10. evidential adverb 

4. supplementing 11. hearsay adverb 

5. and- parenthetical 12. style disjunct 
6. comment 13. illocutionary adverb 

7. content disjunct  



 شناسيزبان و زبان/ 138

  :1اي ال ضميمهسؤ .4

معناي تصديق دارد و داراي نواخت خيزان در پايان جمله است  ،اي ل ضميمها: سؤ2الف. تصديق

زير اين  شده را تصديق كند. در جملة بيان گزارة و گوينده انتظار دارد كه شنونده صحت

كساني كه حضور  ةهم طوري كه بهدوست دارد خيلي انگاره وجود دارد كه او شغلش را  پيش

  خواهند تصديق كنند. دارند مي

  

  

 

ييدي دارد و داراي نواخت افتان در پايان جمله است و أمعناي ت ،اي ال ضميمه: سؤ3ييدأب. ت

 همراه با نواخت،زير ، بنابراين گوينده با اداي جملةبياني است عبارت ييدأگوينده به دنبال ت

تواند  كه مي ،كند بيان مي را آن موضوع ةانگاره ندارد و فقط احساس خود دربار افتان، پيش

  پاسخ مثبت يا منفي داشته باشد.

  

  

 

  عرض/موازي هم ةمعترض عبارت - 2- 1- 4

همان بدل  ،نددار هاي برابر ها و حالت ها و نقش مقوله ،هاي آن كه سازه ،موازي ةمعترض عبارت

 ةهمانند هست ،بدل ةغيرمحدودساز است. هست گروه حرف تعريف پسااسميِ اسمي است. بدل

موضوع (فاعل، مفعول، متمم، مسنداليه،...)  هاي مختلف اند در جايگاهتو مي ،بندهاي موصولي

بين دو گروه  بسته به نوع معنايي، رابطة ند.دارانواع مختلفي  ،از نظر معنايي ،ها بدل واقع شود.

  بيان شود.» به طور مثال، به عبارت ديگر، يعني«تواند توسط عباراتي همچون  مي حرف تعريف

  

  بدلانواع   -2-1- 4-1

بين بدل ربط  حرف ،اغلب .داردساختار همپايه  ،(يا) (و) و فصليِ هاي ربطيِ همانند ساخت ،بدل

  .نهان استو هسته 

                                                             
1. tag question 

2. verification 

3. confirmation 

  

 اميد شغلش را دوست دارد. نه؟ )31(

  

 ) اميد شغلش را دوست دارد. نه؟30(



 ١٣٩/ ... ساخت نحوي بدل و بند موصولي

 

 

  بدل وصفي: .1

ولگرد، به صورت يك روايت بلند و با لحني   سگ ةمجموع پرست،آخرين داستانِ ميهن )32(

  ).31: 1378، 1(بهارلو است آميز نوشته شده كنايي و شوخي

  :اي بدل نمونه .2

اين احتمال كه زندگي ممكن است غير از رنج و مالل و تباهي بديل ديگري، مثالً عشق و  )33(

  ).4(همان: سعادت، به آدمي عرضه كند كامالً منتفي است 

  اي: بدل برابري/معادله .3

سياه و محتوم - محسن و فرزند او مجيد- شان) سرنوشت شريف نيز مانند سرنوشت دوست34(

  ).14(همان:  است

  .)26(همان:  شود ظاهر مي -در مقام نويسنده-) در اين داستان راوي در هيأت يك مسافر35(

را بدل به -مورد عالقه خود ةعقيد- اي كوشد عقيده خانه نويسنده مي تاريك ) در داستان36ِ(

  ).30(همان:  داستان كند

خودش دگرگون  ار شخصيِرا با تخيل و رفت- افشردنياي اط-محيط ،واقع نويسنده ) در37(

  ).28(همان:  كند مي

جزئي يا ) 1376پور( باغينيكه  ،)8، 6، 3هاي ( همچون جملهمواردي  ،به نظر نگارنده

) فاقد 38( اي مانند جمله عنوان مثال  . بهيك بدل نيستند هيچ ،نامد توضيحي و غيرمحض مي

  ند.جا شو توانند با هم جابه بدل است زيرا بدل و هسته هميشه مي

  ) عمو حسين رفت.38(

  ) من ترانه پانزده سال دارم.39(

اول شخص مفرد،  »من«جا كرد.  توان با هم جابه را نمي »ترانه« و »من« ،)39( در جملة

هاي  كه مشخصه ،اسمي است پسينِ سوم شخص مفرد، وابستة »ترانه«حرف تعريف و  ةهست

گروه حرف  مادرِ از آنجا به گرة ند و سپسكن حرف تعريف تراوش مي ةشخص و شمار به هست

گروه حرف تعريف مطابقت دارد. در  گوييم فعل با كلِ شوند. در اين صورت مي تعريف منتقل مي

                                                             

) اشاره شد، منظور مقدمة كتاب سگ ولگرد اثر صادق هدايت است، كه در 1378. از اين پس هرگاه به (بهارلو، 1
  است.منابع ثبت شده 
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 بيشينة فرافكنيِ ، كه به حرف تعريف و گرةاسمي مطابقت داشته است ، فعل با وابستةواقع

   متفاوت از بدل خواهد بود.آن كامالً درختيِ نمودارِ ،كند. به اين ترتيب حرف تعريف تراوش مي

در عبارت » بيچاره«و صفاتي مانند » حضرت«، »دكتر« ،»جناب«از طرفي القابي همچون 

اند، حقيقتاً بدل نيستند و ساختار نحويِ  ،كه در متون زير عنوانِ بدل مطرح شده»بيچاره زن«

، كه براي خطاب »مهندس«، »استاد«، »عمو«رسد عباراتي همانند  مجزايي دارند. به نظر مي

)، 38در جملة (»عمو حسين« روند، نيز از اين دسته باشند. جايگاه هر دو جزء عبارت كار مي  به

گر و هستة گروه اسمي است، درست  از آنجا كه در يك واحد نوايي قرار دارند، ذيل مشخص

  ).40در جملة (» سركار خانم«همانند گروه اسميِ

وز نديديد كه خطر به چه فاصلة كمي از بغل گوش آقا رد ) سركار خانم دكتر(شما) امر40(

  شد.

  ) عمو حسين شما امروز نديديد..41(

  

  
  )39( ةنمودارجمل -1نمودار

  



 ١٤١/ ... ساخت نحوي بدل و بند موصولي

 

 

  
  )40نمودار جملة ( -2 نمودار

  

  توضيحي بند موصوليِ وبدل  تفاوت نقشيِ -5

و آهنگي، تفاوت ) افزايي معنايي (اطالع مشترك وجود ويژگيِ توضيحي با بدل و بند موصوليِ

، كه در اين صورت از رود كار مي تأكيد بر هسته به عنوان مثال بدل به قصد نقشي دارند. به

 ،)43( مانند جملة ،خود كلمه و تكرارِ ، كلمات مترادف)42( ، مانند جملةكيديضماير تأ

مؤكد بر است. ضمير   شود و تكيه واقع مي اسمي ة كيدي جاي هستضمير تأشود.  استفاده مي

 فاعل و هم در جايگاه مفعول است.  ةفاعل و همراه با ساز هم در جايگاه 

  را سرزنش كرد. خودش خودش) علي 42(
  انعكاسيتاكيدي/فاعلي     

  .)111: 1378عاجز (ماهوتيان،  ،از دستش عاجز شدم )43(
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 توضيحي حداقل سه نقشِ براي بند موصوليِ ،)2006( 2و لوك 1آوران بنديِ مطابق طبقه

  :توان در نظر گرفت كاربردشناختي را مي

  كافي مشخص ، به اندازةبات ارجاعيشعليرغم ث ،: مرجع3ارتباطي توضيحيِ بند موصوليِ .1

 مرجع و يا رابطة ارتباط كردنِ كار رود. هدف بند موصولي بهينه هتنهايي در گفتمان ب نشده تا به

  گزاره در درون بند اصلي است.-دنها

كه پشت سرم ، اين اتاق ودهدر نربه نم در خودم زندگي كنم و قوايم اتو ينجا ميفقط ا ...) 44(

  ).28 :1347(هدايت،  شود و از طريق در به داالني تاريك منتهي مي دپنجره ندار

يعني به  ،دهد روايت را به جلو حركت مي زمانِ ،: بند موصولي4تداومي توضيحيِ بند موصوليِ .2

  دازد.پر متوالي مي شرح وقايعِ

غريد و ناخشنود  مي افتاد، راه مي زير لب از نبردي كه كمي ديگر به كه ،الدُ ا ) به راهنمايي45ِ(

رسيد  رفت و به يك در آهنين مي كه باال مي سوتر به يك راه پله رسيديم داالن آندر دو .بود

  ).113: 1383(آرين،  شپزخانه قرار داشتآن آكه در پس 

اطالعات شخصي و افكار ذهني را منتقل  ،: بند موصولي5هنيتيذ توضيحيِ موصوليِ بن .3

(بند  7(بند ميزبان) و سطح تعبيري 6كند و موجب گسيختگي بين دو سطح ارجاعي مي

  شود. موصولي) مي

خانه را نوشت خودكشي  ، از وقتي كه تاريكگرايي بود كه انسان بدبين و منفي ،) هدايت46(

  ).31 :1378(بهارلو،  كرده بود.

  

  توضيحي ند موصوليِو ببدل  تفاوت نحويِ - 6

 هاي نحويِ توضيحي موجب قرارگيري آنها در ساخت هاي نحوي ميان بدل و بند موصوليِ تفاوت

مطرح شد،  3كه در بخش ،)9-18: 2006( نظر دووريزبرخالف بنابراين  شود. متفاوت و مجزا مي

توضيحي و  بند موصوليِهر دو براي  ،يهمپايگ صوريِ و بازنماييِيك ساخت يكسان  كارگيريِ به

                                                             
1. C. Auran 

2. R. Loock 
3. relevance non restrictive relative clause 

4. continuative non restrictive relative clause 

5. subjectivity non restrictive relative clause 

6. referential level 

7. interpretive level 



 ١٤٣/ ... ساخت نحوي بدل و بند موصولي

 

 

هاي نحوي به شرح زير  برخي از اين تفاوت گيرد. متفاوت آنها را ناديده مي رفتار نحويِ ،بدل

  است:

اي  افزوده ،آن، در حالي كه بندهاي موصولي اش است و نه افزودة هسته ةهمپاي ةساز ،بدل .1

  .هستندبراي هستة اسمي 

يك گروه حرف تعريف است و نه يك گروه  ،ولي و متمميبدل برخالف بندهاي موص .2

  نماي مطلق. متمم

 ،تمامي انواع بندهاي موصوليدر  ،طور كه پيش از اين در بخش مقدمه مطرح شد همان .3

در  ،اسمي وجود دارد ةمرجع با هست محذوف) هم (ضمير فاعلي يا مفعوليِ ضمير ابقايي يا خالء

  ي وجود ندارد.گونه خالئ در بدل هيچحالي كه 

واقع  اسمي ةاز هستيا بعد تواند قبل  خود است. بدل مي اسمي ة جايي با هست هبدل قابل جاب .4

گر بعد از هسته واقع  بند توصيف يعنيشود. بندهاي موصولي هميشه هسته بروني هستند 

  .شود مي

همان نياز دارد حالت به بدل  ،كه نياز به حالت ندارند ،برخالف بندهاي موصولي و متممي .5

اي و حالت در بدل رعايت  مقوله يعني هماهنگيِاولش دارد،  همپاية ةحالتي را دارد كه ساز

هر دو يك نقش ، دوسويه بين بدل و هسته وجود دارد ي رابطةنوع ،شود. به عبارتي ديگر مي

  تواند موضوع بند اصلي باشد. يك از آنها ميو هرنحوي و معنايي دارند

  زيست. در قرن چهارم مي ]فاعل/عامل[سراي ايران شاعر حماسي ]اعل/عاملف[) فردوسي47(

اي براي بند  د هستهتوان عنوان يك كل مي ديگر بدل همراه با هستة اسمي به از طرفي

  موصولي باشد.

سازند... (بهارلو،  ث عشقي را ميكه يك مثل -ژوان حسن و نامزدش و دن- هاي داستان ) آدم48(

1378: 7.( 

همپايه) داشته  و سومي (بيش از دو سازة توانند بخش دوم مي ،همانند ساخت ربطي ،ها بدل .6

  داند. توالي را در مورد بندها مجاز نمي درحالي كه زبان فارسي اين ويژگيِ ،دنباش

  بيچارگي جلو من را گرفته است.احساس بدبختي، فالكت، هميشه يك  )49(
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محدوديت ساخت همپايه  آيند شود. زيرا پيش ،اسمي تنهايي و بدون هستة تواند، به بدل نمي.7

در حالي كه بند كل ساخت بايد مبتدا شود.  ،در فرايند مبتداسازي بنابراين .شود نقض مي

  تواند مورد سؤال واقع شود، مبتداسازي يا اسنادي شود. موصولي توضيحي مي

  را ديدم كه سه چرخ داشت. من يك ماشين) 50(

  اسنادي) (شبه يك ماشين بود كه سه چرخ داشت. ن چيزي كه ديدمآ) 51(

  (پرسشي) ؟چه ماشيني را ديدي) 52(

  (مبتداسازي) يك ماشين را من ديدم كه سه چرخ داشت.) 53(

ة هست بدونطوري كه  به دنده خود تشكيل يك سازه مي هستة اسميموصولي با  هايبند .8

بدون هسته در جمله حضور داشته  تواند در حالي كه بدل مي. شود مي ساخت نادستوري ،اسمي

  باشد.

  

 بدل بازنمايي نحويِ - 7

كه برخالف اين حسن را دارد ،اي براي هستة اسمي ترسيم كنيم بدل را همانند افزودهاگر 

جمله  ،آنافزايش تعداد شود و با حذف يا  عنوان عنصر اختياري در نظر گرفته مي به ،ها متمم

شود و  فرايند حركت پنداشته مي ،1است كه فرايند افزودگيايراد آن اين  .شود ميننادستوري 

در آن جايگاهي براي قرارگيري عناصري مانند حرف ربط همپايگي (و، مثالً، همان، يعني...) 

اسمي، و تسلط  ة بدل و هست آزادانة جاييِ جابه وجود ندارد. گرچه رويكرد افزودگي امكانِ

مقولة بدون حرف ربط را  هم اما اين وضعيت فقط بدلِ ،دكن ها را فراهم مي سازه ةقرين ايِ سازه

  آمده است. زيرنمودار آن در  شود، كه شامل مي

اي در نظر بگيريم، كه  )، بدل را ساخت همپايه2005اگر همانند مدل پيشنهادي تووِلد (

ساز  شود، و حرف ربط همپايه سازة همپاية دوم از طريق فرايند ادغام به سازة همپاية اول متصل 

هاي مطرح در فرايند افزودگي  همانند يك قيد به سازة همپايه افزوده شود، در آن صورت اشكال

ايِ متقارنِ  را نخواهد داشت، اما ايراد آن اين است كه در اين انگاره نيز امكان تسلط سازه

ن مقوله را نشا هاي متوازن وجود ندارد ونمودار درختي كامالً همپايگيِ دو سازة هم سازه

شود كه گروه حرف اضافه و  دهد. به طوري كه از بازنماييِ نحويِ نمودار چنين برداشت مي نمي

                                                             
1. adjunction 



 ١٤٥/ ... ساخت نحوي بدل و بند موصولي

 

 

اند. به عبارتي نمودار، تمايز همپايگيِ دو گروه اسمي با هم يا  گروه اسمي با هم همپايه شده

  ).4(نمودار  دهد همپايگيِ دو گروه حرف اضافه و گروه اسمي با هم را نشان نمي

  

  ).13: 1376پور،  ا به سوي مسجد و البته مسجد جامع به راه افتادند (باغيني) آنه54(

  

  
  

  )47( ةجمل در دلب ساخت -3نمودار

  

پاياني  هاي فعل متمم در زبان-گر جايگاه مشخص كه معتقد است )،95: 2005(لد وِتو

در اين  ،گر پس از هسته اما هيچ شاهدي براي وقوع مشخص ،آغازي است هاي فعل برعكس زبان

و يا  ،شود هاي همپايه ظاهر مي در زباني كه حرف ربط پس از سازهوجود ندارد. بنابراين  ،ها زبان

  پذير نيست. امكانتبيين ساخت همپايگي شود،  همپايه ظاهر مي حرف ربط قبل از هر سازة
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  )2005( لدوِتو ليتحل براساس) 54( ةجمل در بدل يگيهمپا ساخت. 4 نمودار

  

با  كه معتقد است )،132: 1389و ديگران ( شده در شعباني نقل ،)6 -10: 2007(1تهسپلم

آشكار و نا به دو دستة توان همپايگي را مي ،ربط همپايگيحرف  عدم حضورياحضور توجه به 

 ،آشكار حرف ربط آشكار وجود ندارد اما در همپايگيِ ،ناآشكار كرد. در همپايگيِآشكار تقسيم 

بر اين  رود. كار مي ربطي به ربطي و دو حرف حرف صورت تكها به  همپايه حرف ربط براي پيوند

  ترسيم كرد.توان  به صورت زير مي را در زبان فارسي حرف ربطكاربرد  ،اساس

  

                                                             
1. M. Haspelmath 



 ١٤٧/ ... ساخت نحوي بدل و بند موصولي

 

 

  
  

در فارسي ساخت همپايگي با حرف ربط و  كه توان گفت فوق مي بنديِ با توجه به تقسيم

اول  تواند قبل و بعد از سازة همپاية ف ربط ميحر ،گيرد. از طرفي بدون حرف ربط شكل مي

خاصيت تكرارپذيري دارد.  ،نما) (عطف، بدل 1ساز با معناي متفاوت همپايه ظاهر شود. حرف ربط

، موجب كه در صورت آوايي بازنمايي دارد ،نوايي ، مشخصة2ربط هستة بودنِ در صورت تهي

  شود. همپايه مي اتصال دو سازة

راست  ها در دو سمت گروه ةگر و هست مشخص،)1996يروي از قمشي (به پ ،در اين پژوهش

ترتيب آميخته ( وضعيت داشتنِ به دليلِ ،به عبارتي ديگر در زبان فارسي و چپ قرار دارند.

تواند  گر مي مشخص ،)استفاعل فعل مفعولو هم  فاعل مفعول فعلعناصر در آن هم به صورت 

، كه پيشتر مطرح شد ،لدبنابراين برخالف نظر تووِ شود. قبل از هسته واقعيز پس از هسته و ن

از  ،در اين پژوهش، از اين رو .آيد مي هاي زبان فارسي بر تبيين داده ساخت همپايگي از عهدة

هاي پيچيده  ساختزيرا ،شود مي ستفادهها ا بدل نحويِ دووريز براي بازنماييِ پيشنهاديِرويكرد 

ساز را در فارسي نشان  همپايه نقشيِ همپاية داراي هستة ساخت شده، كاراييِ گيري و درونه

يك سازه به سازة  شدنِ  ها با اضافه همپايه، تواليِ سازه در صورت وجود چند سازة. دده مي

، حالت دارندهاي نحوي يكساني  همپايه حالت هر دو سازةكه  از آنجا گيرد. اول شكل مي همپاية

گر به  مشخص- هسته (فعل) ، از رابطةگر و حالت مفعولي مشخص-هسته (زمان) فاعلي از رابطة

                                                             

به درجة باالي  -اما -يا - ساز، براساس ميزان تقارني كه نياز دارند، انواع متفاوتي دارند. مثالً و همپايه. حروف ربط 1
  ).322:2005اند(تووِلد،  تقارن در همپايگي وابسته

 )&. هستة گروه همپايه (2



 شناسيزبان و زبان/ 148

اي را  كه مشخصهفارغ از اين ،اي رسد هر هسته به نظر ميشود.  كل ساخت همپايه اعطاء مي

بازبيني كند يا نكند، بايد ويژگي معنايي (تعبيرپذير) به ساخت بدهد. همپايگي عمدتاً به 

خود  خودي اي به مپايگي از نظر مقولهشود. حرف ربط ه گزينش اطالعات اضافي مربوط مي

شود و  هايش ارزيابي مي حرف ربط همپايگي توسط موضوع مقولة ةمشخص خنثي است.

عنوان مثال، گروه  كند. به هاي همپايه به سطح گروه همپايگي تراوش مي سازه مشخصة

فعل د. گروه همپايگي با نهايش گروه اسمي باش گروه اسمي است اگر كه موضوع ،همپايگي

متمم گروه اسمي را گزينش  ،خاصي برآورده شود. مثالً فعل شود تا نياز فعل به متممِ ادغام مي

برخي از نقاط قوت رويكرد ساخت همپايگيِ دووريز كه  د، كه متممِ گروه همپايه است.كن مي

  هاي زبان فارسي است در زير آمده است: همسو با داده

به دليل رعايت اصل  ،نامتقارن ايِ تسلط سازه ، بايدهمانند همپايگي ،گاهي در ساخت بدل.1

. از طرفي ديگر گاهي اوقات )56و  55هاي ( مانند جمله .وجود داشته باشد ،گزيني سوم مرجع

: 1384پور،  (باغيني شود بافت استفاده مي قصد تلطيف ، بهتوضيحي اضافي ، عالوه بر ارائةبدل

آن دو  جاييِ با جابه دارد.مفهوم عقالني  ،و هسته مفهوم احساسي ،بدل ،)47( . در جملة)109

شود و جمله دچار تغيير معنايي  عقل مي-احساس احساس تبديل به رابطة -عقل معناييِ طةراب

اي بايد نامتقارن  يعني تسلط سازه اخت افزودگي مناسب آن نخواهد بود؛خواهد شد. بنابراين س

  باشد.

يت و كنش ع، مقدم بر موقiاش نفسه ، حقيقت فيiدايته : انديشةخانه ) در داستان تاريك55(

  .)26 :1378(بهارلو،  داستاني نيست

  نامطمئن است.-iاش عشق دزدانه-i) عشق اميد56(

ساخت  حاويِ ،بند موصولي ، خود حاويِ ساخت همپايه است، هستة) بدل57در مثال ( .2

  .داردهمپايه است، و بند موصولي نيز بدلي با ساخت همپايه 

ضالنه با زبان فا- هاي رايج المثل كنايات و اصطالحات و ضرب–امتياز او تركيب زبان عاميانه )57(

هاي داستان را بيان  آدم-اي و اخالقي و رواني موقعيت حرفه–اي است كه شخصيت و اديبانه

  .)37: 1378، (بهارلو كند مي

بايد چهار گروه  ،مافزودگي ترسيم كني ) را به صورت سنتي58ِ( از طرفي ديگر اگر جملة

 ،لد را پيش بگيريموِاز هم افزوده كنيم. اگر تحليل توحرف تعريف را يكي پس از ديگري بر فر

در  ،شوند هاي اسمي/حرف تعريف به صورت افزوده به يكديگر ادغام مي در آن صورت تمام گروه



 ١٤٩/ ... ساخت نحوي بدل و بند موصولي

 

 

 5نمودار ود. ش ناديده گرفته مي ،كه داراي ساخت همپايه است ،آن صورت تمايز هسته از بدل

  .آيد برمي هايي چنين جمله بازنماييِ از عهدة دووريز 1همپايگيِگروه تحليل  دهد كه نشان مي

خام و -پردازي و فضاسازي سرايي و آدم داستان- عنصر معماري ،گور به ) در مرگ و زنده58(

  .)26: 1378، (بهارلو ناپرورده است

 دور افتاد-بار از صاحبش  از خانواده و يك بار  يك-  دوبار ،عنوان يك سگ اصيل ) او به59(

  ).6: 1378، (بهارلو

  

  
  زيدوور ليتحل براساس) 58( ةجمل در بدل يگيهمپا ساخت -5 نمودار

  

 ةمربوط به ساز و شود عبارت معترضه در ميان ساخت همپايه ظاهر مي )60( ةدر جمل .3

اول  شته باشيم و سپس سازة همپايةاي دا بايد ابتدا ساخت همپايهجا در ايناول است.  همپاية

                                                             
1. coordination phrase 
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لد فقط منجر به ايجاد چندين وِچنين ساختي با تحليل تو را با بدلي توضيح دهيم. بازنماييِ

  شود. افزوده مي سازة

و - بدون ارتباط به اوضاع و احوال اجتماعي- )گرايش مسافر به مرگ صرفاً يك امر وجودي60(

  .)26 :1378، (بهارلو شناختي است يك مفهوم آسيب

  
  زيدوور ليتحل براساس) 60( جمله در يگيهمپاساخت  -6 نمودار

  

 شدنِ زبان فارسي و واقع گي آميختةهمپايه تنها با ويژ ةحضور حرف ربط در ابتداي هر ساز .4

هاي زير  پذير است. نمونه امكان ،گر قبل از هسته يا مشخص ،گر پس از هسته مشخص



 ١٥١/ ... ساخت نحوي بدل و بند موصولي

 

 

كه تنها با  ،ي در فارسي استپايان غازي و حرف ربطآ دهنده وجود هر دو حرف ربط نشان

  توان وجود آن را در زبان توجيه كرد. نقشي ناقص مي عنوان هستة گرفتن آن بهدرنظر

) بنياد هستي او بر تنهايي و بيگانگي است، نه همسري، نه خانواده و قوم و خويشي، نه 61(

  ).27: 1378، (بهارلو دوستي دارد

، (بهارلو ژوان را نه دنو كند: نه زن را نه حسن را  ها را محكوم نمي ك از آدمي ) نويسنده هيچ62(

1378 :9(.  

هم درام، هم تراژدي، هم كمدي، هم اخالقي، هم  ،به تعبير خود او ،اي كه )...قضيه63(

   ).7: 1378، (بهارلو اجتماعي، هم تاريخي، هم ادبي است

  
  زيدوور ليتحل اساس بر )61( ةجمل در بدل يگيهمپا ساخت -7 نمودار
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همپايه نيز ساخت همپايگي وجود  ها، در درون يك سازة گاهي عالوه بر همپايگي بين سازه .5

  دارد.

هياهو و آثار معروف به رمان نو نام برده و هايي مانند اوليس و خشم ) در آنجا نام رمان64(

  .)21: 1378، (بهارلو اند شده

يا، ميان بيداري و خواب، بين جريان زندگي و ظهور رؤو  ) وحدت مرموزي ميان واقعيت65(

  .)18: 1378، (بهارلو مرگ برقرار است

  همپايه در هسته است. گاهي بدل مربوط به هر دو سازة .6

: 1378، (بهارلو وجود ندارد- مطلق خير و مطلق شر- و آدم منفي آدم مثبت ،) از منظر راوي66(

9(.  

نشان دهيم ساخت همپايگي كامالً براي بازنمايي  ) اين است كه66( هدف از طرح نمونة

بدل  دادن روابط نحويِ و استفاده از افزودگي براي نشان ها كارآمد نيست نحوي بدل

شود:  بدل و همپايگي ناشي مي هاي نحوي و معناييِ ناپذير است. اين مسئله از تفاوت اجتناب

، در حالي كه بدل ،ه وجود نداردهاي همپاي از سازهيك  ) در همپايگي امكان حذف هيچالف(

هاي متفاوتي دارند اما بدل و هسته هر  يك مرجعهاي همپايه هر ) سازهباختياري است. ( سازة

نواختي قرار  هاي همپايه هر دو در يك واحد ) سازهجشوند. ( دو به يك چيز ارجاع داده مي

 اسمي در دو واحد ةتوضيحي و هست درحالي كه بدل و هسته همانند بند موصوليِ ،دارند

ه آن ب جايي بدل (بدل در نقش تاكيد) و حتي حركت ) امكان جابهداند. ( متفاوت واقع نواختيِ

جا كرد. به نظر نگارنده  توان جابه هاي همپايه را نمي يك از سازه انتهاي جمله وجود دارد اما هيچ

ست.هاافزايي آن ويژگي اطالع ،بدل و ساخت همپايه تنها شباهت  

  
  زيدوور ليتحل اساس بر) 66( جمله در بدل يگيهمپاساخت  -8 نمودار
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  توضيحي بند موصوليِ بازنمايي نحويِ -8

بند موصولي در تعيين جايگاه، سازد كه بايستي به كدام گره افزوده  بند معين مي معناي خود

در كه  در حاليحرف تعريف يا سور نيست.  معناييِ توضيحي در سيطرة شود. بند موصوليِ

و هستة اسمي حرف تعريف  ، بند موصولي تحت سيطرة1و آزادتوصيفي  ساخت موصوليِ

 وده، در درونِ فرافكنيِ بيشينةكه به صورت افز ،توصيفي يك بند پيرو است بند موصوليِاست.

  گيري شده است. اسمي درونه ة هست

  .عضو شكاك خانواده استي كه دو پسر دارد احمد الف. )67(

    .ضو شكاك خانواده است كه دو پسر داردعاحمدي ب.

بند  تواند هستة اسميِ اگر فرض كنيم كه اسم خاص نيز همانند اسم عام يا ضمير مي

انواده است و در و اگر سؤال شود كه كدام احمد عضو شكاك خ ،توصيفي واقع شود موصوليِ

از آن آنگاه  ،ن شودبيا(همراه با آهنگ خيزان در بند موصولي) الف)  67( پاسخ به آن، جملة

 اما فقط ،در خانواده وجود دارند احمدهاي بيشتري به نام  آدمشود كه  چنين برداشت مي جمله

نماي موصولي  و هسته بند موصولي يعني .بودن را دارد او كه دو پسر دارد خصوصيت شكاك

هاي با حركت بند به انتكند.  محدود مينفريك هسته را تنها به  ة، گستر»حرف تعريف ي«

عنايي آنها كامالً تمايز م ،ب) 68ب) و ( 67( هاي له و تأكيد بروي هستة اسمي، در جملهجم

  شود. مشهود مي

 عضو شكاك خانواده است. ،كه دو پسر دارد ،احمد. )الف68(

  كه دو پسر دارد. ،عضو شكاك خانواده است ،احمد*ب.

چنين از آن شود و بيان مين با مكث و آهنگ افتا ،الف) 68توضيحي در جمله ( بند موصوليِ

 دو پسردارد  اوچيزي كه  ةو هم در خانواده وجود دارداحمد  تنها يكشود كه  مي برداشت

اطالعات تغييري در معناي جمله حذف كرد زيرا فقط حاوي ايجاد توان بند را بدون  مياست. 

  .اضافي است و براي تشخيص بند اصلي الزامي نيست

توضيحي را  بايد بند موصوليِتوصيفي و توضيحي  ند موصوليِدو بتفاوت  دادنِ براي نشان

آن خارج شود. يعني به گروه  ةتا از سيطر قرار دادو هستة اسمي در جايي باالتر از حرف تعريف 

                                                             

  ).1393. ر.ك. (محمودي، 1
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آنها در  با قرارگرفتنِ ،از نظر سيطره ،شود. به اين ترتيب تفاوت دو بند حرف تعريف افزوده

 ،توضيحي بند موصوليِ شود. ف تعريف) بازنمايي ميسطوح مختلف (گروه اسمي و گروه حر

دو  ،توضيحي حاوي بند موصوليِ بند اصلي نيست و جملة آهنگيِ بخشي از منحنيِ،همانند بدل

بندها بسيار دشوارتر  خوردة هم هب تعبير تواليِ ،بند بنابراين هنگام حركت دارد،گروه آهنگي 

  شود. مي

  كند. اي كه دولتي است پخش مي شبكه ،تو خريديمارمولك را، كه  ) الف. فيلم رضا69(

  كند. مارمولك را، كه تو خريدي پخش مي فيلم رضا ،اي كه دولتي است ب. شبكه    

  كند كه دولتي است. مارمولك را كه تو خريدي پخش مي اي فيلم رضا ج. شبكه

  كه تو خريدي. كند است پخش مي  اي كه دولتي مارمولك را، شبكه فيلم رضا*د.    

است  فارسي يكسان توضيحي و بند توصيفيِ بند موصوليِ اي از نظر نحوي وضعيت مقوله اما

بروني هستند. حضور  هر دو بند پسااسمي و هستهو هر دو بايد به يك گروه اسمي متصل شوند.

در هر دو  ، مسدود است. تحليل ارتقادر جايگاه حالت ماقبل فعل ،آنها جدا از گروه حرف تعريف

يك از بندهاي موصولي ممكن  صفر در هيچ نماي فارسي ناكارآمد است. متمم بند موصوليِ

  قابل تبيين است. ،از طريق تحليل افزودگي ،حرف تعريف ةنيست. تنها تفاوت آنها در سيطر

بنابراين تحليل بند  ،وجود ندارد ة اسميهستيك بند موصولي با چند  تواليِ ،فارسيزبان در 

 ،داند حداكثر يك افزوده را در فرافكني مجاز مي كه ،يويكردر توضيحي در چنين موصوليِ

  كارامد است.

  
  )الف 68( ةجمل نمودار -9نمودار 
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  گيري نتيجه -9

بند . شود در نظر گرفته ميميزبان  جملة عنصر دستوريِ ،توضيحي بند موصوليِ ،اين پژوهشدر 

تشكيل سازه مرجع  و با شود. ميميزبانش مرتبط  ، به جملةاز نظر نحوي، توضيحي موصوليِ

و همچون مبتداسازي  ،دن، بسياري از فرايندهاي نحويبو اي سازه بدون فرضِ .دهد مي

توضيحي را از ديگر  اين يكپارچگي، ساخت موصوليِد بود. نپذير نخواه امكان ،سازي اسنادي

عنوان  است و به1در سطح نمود نحوي، آزاد ،معترضه جملة كند. عبارات معترضه متمايز مي

اين  كنندةتأييد نحوي چندين پديدةشود.  فقط در سطح نمود مفهومي تعبير مي ،گر توصيف

 ةتحت سيطرو يا  ال واقع شودؤتواند مورد س معترضه نميعبارت  ،عنوان مثال  به رويكرد است.

 همپايگيِ رويكردكه حاكي از آن است  هاي زبان فارسي داده تحليل. سورها قرار بگيرد

و رويكرد افزودگي  رآمد استكا ،بدل از جمله ،عبارات معترضه دووريز براي بازنماييِپيشنهادي 

  آيد. مي دو برهاي رفتاري ميان آن  تفاوتتبيين  از عهدة توضيحي براي بندهاي موصوليِ

  

 منابع

  .. تهران: نشر موجپارسيان و من: رازكوه پرنده (رستم دستان) .)1383( رمانآ ،آرين

، شناسي ن     زبا مجلة. "پيرامون بدل و انواع آن در زبان فارسي".)1376( جيدم ،پور باغيني

  .11-2،30ش،11س

 مجلة. "بافت سازيِ هاي بدلي و لطيف ساخت".)1384( مجيد پور، باغيني

  .107- 2،113،ش20،سشناسي زبان

، ادب پژوهي. "ساخت همپايگي با نگاهي به زبان فارسي" .)1389( همكارانو  نصورم ،شعباني

  .131- 13،156ش 

 ئي.ترجمة مهدي سما.شناختي از ديدگاه رده دستور زبان فارسي ).1378، شهرزاد (ماهوتيان

  تهران: مركز.

 مقاالت مجموعه  ."يفارس زبان در آزاد يموصول بند ينحو يبررس" ).1393( ولمازس ،يمحمود

  .1117 -1142 .يئطباطباه عالم دانشگاه: تهران. رانيا يشناس زبان شيهما نينهم

 ان:قطره.تهر.مقدمة محمد بهارلو. سگ ولگرد. )1378( ادقص ،هدايت

  هاي پرستو. . چاپ نهم. تهران: اميركبير، كتابسگ ولگرد). 1347هدايت، صادق (
                                                             
1. unattached 
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