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بند  >ترتیبشان بند علت  ،گیرندزمانی که بندها قبل از بند اصلی قرار می .گیرد بررسی قرار می
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مقدمه -1

مطالعات چندانی صورت  2مخصوصاً بندهاي قیدي 1بر روي بندهاي غیرموضوعیبه طور کلی 

، یک جمله دهندةتشکیل بندهاي مختلف با بررسیِ تا بر آن هستیم مقالهدر این .نگرفته است

 جمالت ، مطالعۀاین پژوهش اصلیِ هدف.هم دست یابیمکنار در رارگرفتنشان ق به ترتیبِ

.باشند 4از نوع بندهاي قیدي مرکزيآن دهندةتشکیل 3ياي است که بندهاي پیرو دهپیچی

را5یک رویداد وکه با آن در ارتباط هستند کنند  را توصیف میاي  بندهاي قیدي مرکزي، گزاره

، بند 8، بند علت7ند از بند شرطا بندهاي قیدي مرکزي عبارت .)6،2004هگمن(کند بیان می

به دو نوع بند قیدي قائل )2004(پیروي از هگمن به)2011(11والماال 10و بند هدف 9زمان

را اي  بندهاي قیدي مرکزي، گزاره .12اي حاشیه مرکزي و بندهاي قیديِ بندهاي قیديِ:است

درونسازماندهی رویداد ها آن که با آن در ارتباط هستند و عملکرد معناییِکنند  توصیف می

13گفتمانی زمینۀ ساصلی پ بند درونِ اي براي گزارة حاشیه ديِبندهاي قی.بند اصلی است

ها به تن )2011(والماال ).2004:61،هگمن(سازند  کنند و بخش گفتمانی را می فراهم می

دا به ابت ،در این پژوهش .پردازد هاي قیدي مرکزي نسبت به یکدیگر می بند ترتیبِ بررسیِ

سپس بندهاي پیروي قیدي مرکزي را  ؛پردازیم آن می دهندةساختار جمله و اجزاي تشکیل

به  )2011(والماال  .گیریم می درنظرو تمایل وقوعشان را نسبت به بند اصلی  کنیم میمعرفی 

 کند و ترتیبِزبان فارسی مطابقت نمیبا کهپردازد انگلیسی می بندها در زباناین  توالیِ

دو الگوي )2011(والماال  .با زبان انگلیسی متفاوت است در زبان فارسی این بندها قرارگرفتنِ

والماال در این است  شِپژوهرو و  پیشِ مقالۀ است اما تفاوت اصلیِ کردهرسی بر شده رامطرح

تر و بهتر نحو و چینش زبان فارسی را بیشه شود ک الگوي سومی هم ارائه می ،که درنهایت

هاي زبانی در این زبان سازگاري عناصر و سازه قرارگرفتنِ خطیِ کند و با ترتیب توصیف می

.دارد

1. on-argument Clause 8. causal clause
2. adverbial clause 9. temporal clause
3. subordinate clause 10. purpose clause
4. central adverbial clause 11. V. Valmala
5. event 12. peripheral adverbial clause
6. L. Haegeman 13. discourse background
7. conditional clause
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ورکی  ، البرزي)1362(شناسان ایرانی ازجمله، شفایی  دستورنویسان و زبانتا کنون، 

و)2006(، آقایی )1388(، فرشیدورد )1386(زاده  ، غالمعلی)1379(، آهنگر )1379(

، کلیمووا )2013(، ولوپیالي )2007(1، هسپلمت)2005(شناسان خارجی مانند دیسل  زبان

هاي مختلفی از جمله و انواع بندها ارائه  ریفاصطالحات و تع)2015(و دمیرزن )2014(

و)2006(، آقایی )2001(پور  ، کهنمویی)1384(زاده  ، معین)1970(مرعشی .اند کرده درزي ،

شفایی .اند میان آورده درباره جایگاه بند متممی در زبان فارسی سخن به)1389(انوشه 

، مهند ، راسخ)1989(، کریمی )1387(، ارژنگ )1386(زاده  ، غالمعلی)1379(، آهنگر )1362(

و  ،زاده، روشن ، نعمت، غفاري)1392(نهاد  ، پاك)1391(فر و قیاسوند علیزاده صحرایی، ایزدي

و2، و همچنین فاکس)2006(، آقایی )2001(، کریمی )1394(، محمودي )1392(غیاثیان

دربارة ساخت )2006(6، و بالتین)2005(5، کروگر)2001(4، گیون)1999(3باوم نیسن

هایی از انواع بند موصولی ارائه داده و  بندي  موصولی اظهار نظر کرده و بعضی از این افراد تقسیم

اند و  پژوهشگران زیادي روي بندهاي قیدي کار کرده.اند دربارة جایگاه این بند بحث کرده

بحث کرده و نظر طور ساختارشان  دربارة جایگاهشان نسبت به بند اصلی و انواعشان و همین

،)1392(کبیري ، )1392(، نادري )1379(ورکی  توان البرزي ازجمله این افراد می.اند داده

،)1976(8، گرین)1963(7گرینبرگو همچنین ، )2005(، کریمی )1393(نادري و درزي 

12جانسون،)1991(11ایاتریدو، )1988(متیسن و تامپسون  ،)1986(10مرياک، )1984(9چیف

17، اجر)2003(16، کریستوفرو)2001(15ربای،)1997(14ریتزي، )1993(13فورد ،)1991(

،)2006(22و پانچوا 21بات ،)2005(20گرامن19و، نانز18نهورنشتی،)2007(هگمن ،)2004(

.را نام برد)2011(26و سوئر 25شلونسکیو ، )2009(و والماال  24برگونوو ،)2008(23فیورنتینو

1. M. Haspelmath 14. L. Rizzi
2. D. Fox 15. J. Bayer
3. J. Nissenbaum 16. S. Cristofaro
4. T. Givon 17. D. Adger
5. P. R. Kroeger 18. N. Hornstein
6. M. Baltin 19. J. Nunes
7. J. M. Greenberg 20. K. K. Grohmann
8. G. M. Green 21. R. Bhatt
9. W. L. Chafe 22. R. Pancheva
10. B. Comrie 23. G. Fiorentino
11. S. Iatridou 24. C. Borgonovo
12. K. Johnson 25. U. Shlonsky
13. C. E. Ford 26. G. Soare
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چارچوب نظري -2

اجزاي .شود گرفته می کار بههاي نحوي  در تحلیل ترین واحدي است کهجمله بزرگ

جمله، بعد از .کنند هستند که هریک در جمله نقشی را ایفا میها ها گروه جمله دهندةتشکیل

بندها و  دهندةتشکیل اصلیِ جزايا.آید حساب میهاي نحوي به ترین واحد در تحلیلبند بزرگ

 اامندیوجود آچندین بند به ند از کنار هم قرارگرفتنِنتوا ها می جملهاما ها یکی هستند جمله

.آن صادق نیست برعکس

1].ها را فوت کرد آرش شمع[-1

[زند مریم با من حرف نمی[]اگر من به خانه دیر برسم[-2 .]چون او را تنها گذاشتم]

از سه بند  )2(جملۀ اما.اي است که تنها از یک بند ساخته شده است جمله)1(جملۀ

.تشکیل شده است

.هاي غیرساده هاي ساده و جمله جمله:شوند هاي زبان فارسی به دو دسته تقسیم می جمله

ساختار .اند هاي غیرساده از بیش از یک بند ساخته شده هاي ساده از یک و جمله جمله

هاي دستور آمده است، به سه دسته تقسیم  آنچه در کتاب براساسِ،یرسادههاي غ جمله

6و دمیرزن)2014(5کلیمووا.4مرکب جملۀ پیچیدةو  3جملۀ پیچیده، 2جملۀ مرکب:شوند می

بند  گیرند و این جمالت را با دو اصطالحِ می درنظرها  بندي را براي جمله این دسته)2015(

مستقل یا  اي است که حداقل از دو بند جملهجملۀ مرکب.کنند تعریف می 8و مستقل 7وابسته

دهد که به آن ساخت  کل جمله همان ساختی را تشکیل می درواقعکه  اصلی تشکیل شده باشد

اي است که از یک بند مستقل یا اصلی و حداقل از  جملهجملۀ پیچیدهشود و  گفته می 9پایه هم

گوییم و  می 10پایه شده ساخت ناهمتشکیل ل جملۀاشد که به کساخته شده بیک بند وابسته 

اي است که حداقل دو بند مستقل یا اصلی و حداقل یک بند وابسته  جمله مرکب جملۀ پیچیدة

.اي هستند ها به زبان معیار و برخی به زبان محاوره اند، برخی از آن ها از پیکره گرفته شده از آنجا که مثال .1

2. compound sentence
3. complex sentence
4. compound-complex sentence
5. B. F. Klimova
6. M. Demirezen
7. dependent clause
8. independent clause
9. coordination
10. subordination
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پایه  ساخت ناهم جملۀ پیچیدهپایه و  ساخت هم جملۀ مرکبترکیبی از درواقعداشته باشد و 

.آیند می شمار بهاي وابسته نیز همان بندهاي پیرو بندهاي مستقل همان بند اصلی و بنده.است

پیچیده با جایگاه بندهاي پیروشان  جمالت پردازشیِ یهم اعتقاد دارد ویژگ)2005(1دیسل

حاضر شوند و در این  3و غیرموضوع 2موضوع توانند در دو جایگاه این بندها می.شود تعیین می

.عهده بگیرنددر جمله بر هاي نحوي همچون فاعل، مفعول، قید و صفت را دو جایگاه نقش

بندهاي متممی،)1:کنیم می سه نوع بند پیرو را معرفی )2013(4ولوپیاليبه پیروي از 

بندهاي  ،5بندهاي موصولی)2صورت موضوع هستند؛  شان به که براي بند اصلی بندهاي پیروي

بندهاي پیروي که براي بند  بندهاي قیدي،)3یک گروه اسمی هستند؛  گرِ ي که توصیفپیرو

بندهاي نوع اول را بندهاي موضوعی و بندهاي نوع دوم و .صورت افزوده هستند، شان بهاصلی

 جایگاهشان نسبت به بند براساسِتوانند  بندهاي پیرو می.نامیم سوم را بندهاي غیرموضوعی می

اصلی قرار بگیرند که به ترتیب، به آنها  بند شوند، یعنی قبل، بعد و میانِبندي اصلی تقسیم

.شود گفته می)5(و بندهاي پیرو میانی )4(پایانی  ، بندهاي پیرو)3(اي پیرو آغازي بنده

.کردتعطیلراها مدرسهپرورشوآموزش،]بودشدیدبرفبارشچون[-3

.]بخردپیراهنیمنبرايتا[رفتبازاربهاو-4

باید یک مربی خوب ]آلمان را در فوتبال شکست دهیماینکه بتوانیميبرا[ما -5

.داشته باشیم

که  دهند تشکیل میو فعل )مفعولو (فاعل و بندها را  ها جملهدهندةتشکیلاصلیِ اجزاي 

 داراي ، زبان انگلیسیبراي مثال .کرد هاي مختلفی تقسیم  ها را به رده توان زبان آنها می براساس

 زبان فارسیِ.فعل است-مفعول-فاعل بان ژاپنی داراي ترتیبمفعول است یا ز-فعل-ترتیب فاعل

 ،است اما در گفتار 6فعل–مفعول–فاعل معیار در سبک نوشتاري رسمی داراي ترتیب خطیِ

دیدگاه متفاوت نسبت  سه.توانند درون جمله جاي خود را آزادانه تغییر دهند عناصر زبانی می

 رتیب خطیِتاعتقاد دارد دیدگاه اول .عناصر در جمالت زبان فارسی وجود دارد به ترتیب خطیِ

1. H. Diessel
2. argument
3. non-argument
4. V. Velupillai
5. Relative clause
6. subject-object-verb (SOV)
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،)1970(ناسانی مانند مرعشی ش است که زبان 1مفعول-فعل-عناصر در زبان فارسی فاعل

 تیب خطیِاند و دیدگاه دوم که تر و غیره مطرح کرده)2001(پور  کهنمویی)1384(زادهمعین

زبان فارسی مطابقت دارد را افرادي مانند طبائیان  فعل است و با سبک نوشتاريِ–مفعول-فاعل

درزي)1989(، کریمی )1974( این .کنند اسان مطرح میشنو چند تن دیگر از زبان)1996(،

رویکرد سومی .گیرد بعد از فعل قرار می 2مرکب معتقدند که بند متممی مورد جمالتافراد در

هاي  شناسی زبان ردهدر کتاب )1392(زبان فارسی وجود دارد که دبیرمقدم  خطیِ به ترتیبِ

با سرعتی تغییر رده است و  د است که زبان فارسی در مرحلۀاو معتق.مطرح کرده است ایرانی

این موضوع خود  .حرکت استمفعول در -فعل-هاي داراي ترتیب فاعل زبان به سمتآهسته 

 ترتیبِ ست و به سمتفعل ا-عولمف-فاعل خطیِ که زبان فارسی داراي ترتیبِگواهی است بر این

فعل را براي جمالت -مفعول-فاعل خطیِ ، ترتیبِاین مقالهدر .رود مفعول می-فعل-فاعل خطیِ

.یما هگرفتدرنظرزبان فارسی 

 صورت افزوده هستند و معموالًشان بهبراي بند اصلیکه ي هستند بندهاي قیدي بندهاي پیرو

ها براي  افزوده.کنند رویداد اصلی را بیان می هاي قیديِ زمان، مکان، علت، شرط و دیگر ویژگی

5و تامپسون 4متیسن،در همین راستا.ندارند 3اي مشخصه حضورشان در جمله نیازي به بازبینیِ

.روند نمی شمار بهبند اصلی  هاي اصلیِ از سازهمعتقدند که بندهاي قیدي )1988:281-280(

)الف:ایم شدهقائلتمایزقیديبندنوعدوبین )2004:61(هگمنپیروي از در اینجا به

انواعی دارند کنند اي که با آن در ارتباط هستند را توصیف می گزاره مرکزي که بندهاي قیديِ

:ند ازا عبارت که

بند شرط)1(

.رفتم باهاش می]زد اگر داریوش به من زنگ می[-6

بند زمان)2(

.راه افتادبه]دقبل از اینکه به من زنگ بزن[حسن -7

بند هدف )3(

1. subject-verb-object (SVO)
2. complement clause
3. feature checking
4. Ch. Matthiessen
5. S. A. Thompson
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.مریم را دعوت کردند]دیبراي اینکه مونا بیا[آنها -8

بند علت)4(

.به مهمونی نرفت]بودند هرو دعوت نکردچون مونا[مریم  -9

زمینۀ افتد پیش میاصلی اتفاق  اي که در بند گزاره براياي، حاشیهبندهاي قیدي )بو

:این بندها دو نوع هستند.)2004:61،هگمن(ند نک فراهم میگفتمانی 

1بند غیرمنتظره)1(

].با اینکه دعوت نبود[مریم به مهمونی رفت -10

2بند تقابلی )2(

که خودش اقدامات  درحالی[کند  هاي اخالقی صحبت می او هر روز درباره ارزش-11

].دهد خالف آن را انجام می

 اصلیاي در بند  سازه معتقد است که بندهاي قیدي جایگزینِ)1379(ورکی البرزي

ممکن است بند .هاي قیدي باشد شوند که بیانگر زمان، مکان، علت، شرط و دیگر ویژگی می

بندهاي :ند ازا که عبارتبیان کند  اصلیکاري را در بند  دادنِوابسته وضعیت و شرایط انجام

هریک را در زیر  که نمونۀ 6و مقایسه 5، هدف، تضاد4، ترتیبی3زمانی، شرط، علت، نتیجه وابستۀ

.بینید می

(شد باران شروع]چون به خانه رسیدم[-الف-12 )زمانی بند وابستۀ.

(م دادهکتاب را به تو خوا]اگر بیایی[-ب )شرط بند وابستۀ.

(ت به منزل شما بیایمنتوانستم سر ساع]ن کار داشتمچو[-پ )بیان علت بند وابستۀ.

(تا نفسش بند آید[د کن او انقدر کار می -ت )نتیجه کنندة بیان بند وابستۀ].

(ي که خوب پخته شودطور به[جوشانند  آن را می -ث )ترتیبیوابستۀ بند ].

(تا بریم[سوار بشوید  -ج )هدف کنندة بیانوابستۀ بند ].

(آمدم]با وجود اینکه کار داشتم[-چ )تضاد کنندة وابستۀ بیانبند .

1. concessive clause
2. contrastive clause
3. final clause
4. consecutive/consequence clause
5. concession clause
6. comparison clause
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(روید پیش دوستم می]طوري که گفتمهمان[-ح )مقایسهوابستۀ بند .

)1379:227،ورکیالبرزي(

لت، بند شرط، بند هدف و بند زمانکه از بندها ارائه شد، بند ع بنديتقسیمدر بین این دو 

ورکی همان بند غیرمنتظره در فهرست البرزي بند تضاد در فهرست.شترك بودنددر هر دو م

بلکه مطلبی که  ،دهد تضاد را نشان نمی است کهمعادل براي آن انتخاب شدهاین .هگمن است

بندي تقسیماي در این  نتیجه هايبند.شود شود باعث غافلگیري می در بند پیرو گفته می

).13(مانند جملۀ هستنددر زبان انگلیسی  tooمعادل  قدرآنکه متمم واژه بندهایی هستند

(13) He was too tired to go out.

متفاوت از  ،درواقعباشند و  اصلیداراي بند  )ت12(ۀو جمل)13(جملۀ رسد نمی نظر به

جمله  این دو.ا مطرح کردیمکه در بخش انواع جمله و بنده هستندهایی  بندي تمام تقسیم

کدام از این بندها چراکه جمله با هراند  یا پیرو تشکیل شدهوابستۀ که از دو جمله  انگاري

کنیم و این نوع بند  انواع بندهاي قیدي حذفشان می از فهرست ،بنابراین؛تنهایی ناقص استبه

.سپاریم را به پژوهش آتی می

هم نزدیک هستند و هردو بیشتر با لحاظ معنایی بسیار به بهدرواقعبند ترتیبی و بند هدف 

برد و  کار بهتاتوان با پیوندنماي را می)ث12(جملۀ ،براي مثال.روند می کار بهتاپیوندنماي

زمان ترتیبی هستند، بنابراین  لحاظ بهبندهاي هدف همیشه .آورد دست بههمان معناي هدف را 

.بگیریم درنظرجدا  ضرورتی نیست که این دو را دو دستۀ

].تا خوب پخته شود[جوشانند  آن را می -14

به مثالی که پذیریم زیرا باتوجه وان بند قیدي نمیعناین فهرست را نیز به ايِ بندهاي مقایسه

متممی است و نه خواهد که این بند همیشه بعد از خود یک بند میگفتنفعلِ ،زده شده است

 زمان، قیديِ ا به بندهاي قیديِبندهاي قیدي رنیز )1394(مهند و سلیمیان راسخ.بند قیدي

بند .کنند تقسیم می 3اي نتیجه و قیديِ 2سببی ، قیدي1ِمنظوري حالت، قیديِ ، قیديِشرط

.روند نمی شمار بهبندهاي قیدي  ونظر نگارندگان جزدالیل مشابه ازبهاي  و بند نتیجه حالت

6،بنابراین.بندیم می کار بهرا )2004(هگمن  فهرست بندهاي قیديِ ،پژوهش بنابراین در این

1. purpose
2. causal
3. result
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، بند هدف، بند غیرمنتظره و بند علت، بند شرط، بند زمان بند:بریم نوع بند قیدي را نام می

این مقاله بررسی  هدف اصلیِ زیراپردازیم  اول می نوعِ 4، فقط به نوع بند6از بین این .تقابلی

.بندهاي مرکزي است

ترتیب خطی بندهاي قیدي در زبان فارسی بحث و بررسیِ -3

جایگاهشان نسبت به بند اصلی نیز  براساستوانند  بندهاي پیرو میگفتیم که  3در بخش 

در این .میانی پایانی و بندهاي قیديِ آغازي، بندهاي قیديِ بندهاي قیديِ:شوند بندي  تقسیم

متفاوتی هستند  نحويِ لیلِکنیم زیرا داراي تح مقاله از پرداختن به بندهاي میانی خودداري می

توالی بندهاي قیدي زمان،  ،در این بخش.خارج است این مقالهمورد آن از حوصله و بحث در

مامی داشته باشید که ت درنظر.گیریممی درنظرشرط، هدف و علت را نسبت به بند اصلی 

خود  شده باید تنها بند اصلی را توصیف کنند و نه بند کناريِهاي ارائه بندهاي قیدي در مثال

.دهیم قبل از بند اصلی قرار می ابتدا بندهاي قیدي را .را

هاي قیدي قبل از بند اصلیترتیب بند-1-3

 بندهاي قیديِ کلِ گیریم تا درنهایت به توالیِ می درنظردو توالی بندها را دوبه ،در هر زیربخش

مطابق آن هاي قیدي گروهبرچسب،در این بخش.مرکزي قبل از بند اصلی دست یابیم

1.برده است کار به)2011(هایی است که والماال  برچسب

زمان و بند شرطترتیب بند  -1-1-3

[مدوقتی از سرکار آ TimeP[]اگر سمیه خسته نباشدCondP[؟)الف-15 باهاش ]

.]زنمحرف می

[اگر خسته نباشدCondP[وقتی سمیه از سرکار آمد TimeP[؟)ب باهاش حرف ]

.]زنممی

1. Causal Clause > Reason Phrase & Conditional Clause > Cond Phrase
Temporal Clause > Time Phrase & Purpose Clause > Purpose Phrase
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که قبل از اینTimeP[]اگر این دعواي مسخره رو تمام نکنیCondP[؟)الف-16

.]روم ذارم میگمی[]دنیها بیا مهمان

اگر این دعواي مسخره را تمام  CondP[]بیایندها قبل از اینکه مهمانTimeP[؟)ب

.]روم ذارم میگمی[]نکنی

وقتی وارد لیگ TimeP[]خوب تمرین کرده بود یوونتوساگر CondP[؟)الف-17

].انست قهرمان بشودتو می[]شد می 

اگر خوب تمرین کرده CondP[]شد وارد لیگ می یوونتوسوقتی TimeP[؟)ب

.]قهرمان بشودانست تو می[]بود

کدام هر گرفتنِدرنظر.باشند یل دارند که به بند اصلی نزدیکبند زمان و بند شرط هردو تما

بنابراین ترتیبی را بین این دو بند نسبت به .نشان کمی عجیب است صورت بیها به از این جمله

.زیر است صورت بهتوالی این دو بند  و گرفت درنظرتوان  بند اصلی نمی

بند اصلی-بند شرط/بند زمان:1توالی

ترتیب بند زمان و بند علت-2-1-3

ه لچون حال و حوصReasonP[]آید رکار میوقتی سمیه از سTimeP[؟)الف-18

[ندارد .]کنم این موضوع را مطرح نمی]

]آید وقتی از سرکار میTimeP[]چون سمیه حال و حوصله نداردReasonP[)ب

.]کنم مطرح نمیاین موضوع را [

ReasonP[]یخچال بگذاري يتو قبل از اینکه آن هندوانه راTimeP[؟)الف-19

.]با ریکا رویش را بشور[]چون دست صد نفر بهش خورده

قبل از اینکه آن TimeP[]چون دست صد نفر به آن هندوانه خوردهReasonP[)ب

.]با ریکا رویش را بشور[]یخچال بگذاري يرا تو

چون تعطیالت این ماه ReasonP[]وقتی یکشنبه تعطیل شدTimeP[؟)الف-20

.]مدندهاي شنبه را هم نیا ها کالسبچه[]کم بود

]شد وقتی یکشنبه تعطیلTimeP[]چون تعطیالت این ماه کم بودReasonP[)ب

.]مدندهاي شنبه را هم نیا ها کالس بچه[
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بند ،رواز اینو  همیشه کنار بند اصلی قرار بگیردبند زمان بهتر است ،طور که گفتیمهمان

.کنیمرا براي زمان رویداد فراهم می هدر اینجا با بیان علت زمین .گیرد علت قبل از آن قرار می

 بند اصلی-بند زمان  -بند علت :2توالی

ترتیب بند زمان و بند هدف-3-1-3

]دیتفاهم پیش نیاءاینکه سوبراي PurposeP[]وقتی سمیه آمدTimeP[؟)الف-21

.]کنم این موضوع را مطرح می[

این []وقتی سمیه آمدTimeP[]دیتفاهم پیش نیاءبراي اینکه سوPurposeP[)ب

.]کنم موضوع را مطرح می

براي اینکه حساب کار PurposeP[]زند هروقت رضا زنگ میTimeP[؟)الف-22

.]دارم گوشی را برنمی[]بیاد دستش

هر وقت زنگ TimeP[]براي اینکه رضا حساب کار بیاد دستشPurposeP[)ب

.]دارم گوشی را برنمی ]زند می

 براي اینکه نفهمدPurposeP[]پدرم خونه بیایدقبل از اینکه TimeP[؟)الف-23

.]کلی عطر زدم ]سیگار کشیدم

خونه  اینکهقبل از TimeP[]مد سیگار کشیدمنفه پدرمبراي اینکه PurposeP[)ب

.]کلی عطر زدم ]دیبیا

ن بند بینیم که بند زمان در کنار بند اصلی قرار گرفته است و قبل از آ بخش نیز می در این

.دهیم می دست بهرا  3یتوال .هدف واقع شده است

 بند اصلی -بند زمان -بند هدف:3توالی

ترتیب بند شرط و بند علت-4-1-3

 چون توقع نداردReasonP[]امشب از کیش برسد اگر مادرمCondP[؟)الف-24

.]گوید یک چیزي بهم می[]ا اینطوري ببیندخونه ر

اگر امشب  CondP[]چون مادرم توقع ندارد خونه را اینطوري ببیندReasonP[)ب

[از کیش برسد .]گوید یک چیزي بهم می]
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چون وقت ReasonP[]سعیدي زنگ بزنی گر دیر به آقاياCondP[؟)الف-25

.]باید براش پیغام بگذاري[]اداري گذشته

اگر دیر به آقاي سعیدي زنگ  CondP[]چون وقت اداري گذشتهReasonP[)ب

.]باید براش پیغام بگذاري[]بزنی

چون مامان و ReasonP[]اگر به سارا پیشنهاد ازدواج بدهمCondP[؟)الف-26

.]پیشنهادم رو قبول نکندممکن است []ندمخالفباباش با ازدواج ما 

اگر به سارا CondP[]ندباباي سارا با ازدواج ما مخالف چون مامان وReasonP[)ب

.]ممکن است پیشنهادم رو قبول نکند[]پیشنهاد ازدواج بدهم

گیرد پس درنتیجه بند علت دورتر از  در کنار بند اصلی قرار می ،همانند بند زمان،بند شرط

.شود گرفته میدرنظربند اصلی 

بند اصلی -بند شرط -بند علت:4توالی

ترتیب بند شرط و بند هدف-5-1-3

براي اینکه بهش احترام PurposeP[]آید نم سعید میااگر بدCondP[؟)الف-27

.]پوشممی لباس مشکی بلندم را[]گذارمب

]آید مینم اگر بداCondP[]نکه به سعید احترام بگذارمبراي ایPurposeP[)ب

.]پوشممی لباس مشکی بلندم را[

براي اینکه براي عروسی PurposeP[]دادپول می پدرماگر CondP[؟)الف-28

.]نداختما به سعید رو نمی[]شاهین لباس بخرم

 پدرماگر CondP[]براي اینکه براي عروسی شاهین لباس بخرمPurposeP[)ب

.]نداختما به سعید رو نمی[]دادپول می

براي اینکه خیال خودشونم PurposeP[]خبري ازش نشد اگرCondP[؟)الف-29

.]هنددیه سروگوشی آب می[]دنورمی بشودراحت 

خبري ازش  راگCondP[]بشودبراي اینکه خیال خودشونم راحت PurposeP[)ب

.]دهند مییه سروگوشی آب []روند مینشد 
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بند  و به همین دلیل بند هدف قبل ازواقع شود در کنار بند اصلی بند شرط تمایل دارد که

م اگر بخواهیم یداشته باش درنظر.بند شرط و اصلی حفظ شود شرط قرار گرفته است تا فاصلۀ

.شوند غیرطبیعی می)ب(هاي  جمله کالً ،استفاده کنیم»تا«از»براي اینکه«جاي پیوندنماي به

 بند اصلی -بند شرط -بند هدف:5توالی

ترتیب بند علت و بند هدف-6-1-3

PurposeP[]چون کنکور ریاضی و فیزیک خیلی سخت بودReasonP[)الف-30

.]فقط کنکور زبان شرکت کردم ]مونم وارد مقطع لیسانس بشابراي اینکه بتو

چون ReasonP[]مونم وارد مقطع لیسانس بشابراي اینکه بتوPurposeP[؟)ب

.]فقط کنکور زبان شرکت کردم ]بودکنکور ریاضی و فیزیک خیلی سخت 

]شوندبراي کنکور آماده میهاي مدرسه دارند چون همه بچهReasonP[)الف-31

]PurposePها را مدیر مدرسه امتحان[]دننانند بیشتر درس بخوابراي اینکه بتو 

.]است کنسل کرده

]دننانند بیشتر درس بخواهاي مدرسه بتو براي اینکه بچهPurposeP[*)ب

]ReasonPکنسل  اها ر مدیر مدرسه امتحان[]شوندچون دارند براي کنکور آماده می

.]است کرده

]هاي مهاجرتی آمریکا متوقف شدهچون همه پروندهReasonP[)الف-32

]PurposePدیگر []مریکا جلوگیري شودها به خاك آ تا از ورود تروریست/براي اینکه

.]شودویزاي جدید صادر نمی

]ریکا جلوگیري شودمك آا به خاه تا از ورود تروریست/*براي اینکهPurposeP[؟)ب

]ReasonPدیگر ویزاي جدید []هاي مهاجرتی آمریکا متوقف شدهچون همه پرونده

.]شودصادر نمی

یبنابراین به توال قبل از بند علت قرار گیرند وهدف تمایل دارند  هايرسد که بند می نظر به

.رسیم می)6(

بند اصلی -بند هدف -بند علت:6توالی 
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این است که بندها به  ،نتیجه گرفت6تا  1توالی  درواقعتوان از این بخش و  آنچه را که می

:گیرند ر قبل از بند اصلی قرار میزی ترتیبِ

بند اصلی >بند شرط /بند زمان >بند هدف  >بند علت :1توالی اصلی 

 ندارائه کردآمده دست بهمطابق ترتیبِرا  یایهنمونه،شم زبانی خود براساسنگارندگان

پنج بند را در یک  شوند و کنش زبانی معموالً یافت نمیوجه در متون هیچاین جمالت بهچراکه 

)35(هاي مختلفی ازجمله  ترتیب .کند اما توانش زبانی این امکان را دارد جمله تولید نمی

.شوندمیبار با بند شرط بررسی ا بند زمان و یکببار  یکها  این جمله.استشده ارائه

33.]ReasonP لیاقتش را دارد یوونتوسچون[]PurposeP براي اینکه

اگر خوب CondP[/]شود می وقتی وارد لیگTimeP[]دنوخوشحال بش هایوونتوسی

]اند قهرمان بشودتومی[]تمرین کند

34.]ReasonPچون خیلی زحمت کشیدم[]PurposePام را براي اینکه پی اچ دي 

م دفاع اهاز رسال[د هبخوااگر خداCondP[/]ن برگردماوقتی تابستTimeP[]بگیرم

].کنممی

براي اینکه بتوانم PurposeP[]چون تلویزیونمان سوختReasonP[.الف-35

پیدا  اگر قیمت مناسبCondP[/]وقتی برم والمارت[TimeP[]فوتبال را ببینم

].خرم ش را میییک نو[]کنم

[چون تلویزیونمان سوخت ReasonP[*.ب [TimeP]م والمارتووقتی بر/[

]CondP اگر قیمت مناسب پیدا کنم[]PurposeP براي اینکه بتوانم فوتبال را

].خرم یک نویش را می[]ببینم

چون تلویزیونمان  ReasonP[]براي اینکه بتوانم فوتبال را ببینمPurposeP[*.پ

[م والمارتووقتی بر[TimeP[]سوخت /[CondP اگر قیمت مناسب پیدا کنم] یک ]

].خرم نویش را می

[براي اینکه بتوانم فوتبال را ببینمPurposeP[*.ت [TimeP]م والمارتووقتی بر/[

]CondP اگر قیمت مناسب پیدا کنم[]ReasonP یک []چون تلویزیونمان سوخت

].خرم مینویش را 
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[م والمارتووقتی بر[TimeP[*.ث /[CondP اگر قیمت مناسب پیدا کنم[

]ReasonP چون تلویزیونمان سوخت] [PurposeP براي اینکه بتوانم فوتبال را

].خرم یک نویش را می[]ببینم

[م والمارتووقتی بر[TimeP[*.ج /[CondP اگر قیمت مناسب پیدا کنم[

]PurposePبتوانم فوتبال را ببینم براي اینکه[]ReasonP  چون تلویزیونمان

].خرم یک نویش را می[]سوخت

ترتیب بندهاي قیدي بعد از بند اصلی -2-3

بار هم باید یک حال ؛قرار داشتندبررسی شد همه قبل از بند اصلی ،در بخش قبلبندهایی که 

.گیریمب درنظراز بند اصلی  مرکزي را بعد هاي قیديِدبن ترتیبِ

ترتیب بند زمان و بند شرط-1-2-3

]آید اگر جا پارك گیر نمیCondP[]جا پارك کن ماشین را همین[؟)الف-36

]TimePدانی امروز قرار است شلوغ بشودوقتی می[.

دانی امروز قرار است شلوغ وقتی میTimeP[]جا پارك کن ماشین را همین[؟)ب

.]آید اگر جا پارك گیر نمی CondP[]بشود

وقتی TimeP[]اگر امشب بروم مسجدCondP[]بینمش روم می می[؟)الف-37

.]کند که مریض احوال است انقدر اصرار می

]کند که مریض احوال است وقتی انقدر اصرار میTimeP[]بینمش روم می می[؟)ب

]CondPاگر امشب بروم مسجد[.

]اگر دانشگاه قبول بشودCondP[]خرد یک بنز می پدر مریم برایش[؟)الف-38

]TimePوقتی جواب کنکور بیاید.[

]وقتی جواب کنکور بیایدTimeP[]خرد پدر مریم برایش یک بنز می[؟)ب

]CondPاگر دانشگاه قبول بشود[.
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رسد  می نظر بهبنابراین  ،بند هردو نیاز دارند که کنار بند اصلی قرار بگیرند این دو کالً

دهد که این دو بند تمایل دارند  نشان می)7(توالی .ها کمی غیرطبیعی باشند این جمله هردوي

.که به بند اصلی نزدیک باشند

 بند زمان/بند شرط -بند اصلی :7توالی

ترتیب بند زمان و بند علت-2-2-3

]دویدندوقتی خبرنگارا با سرعت به سمتش TimeP[]از محل دور شد[)الف-39

]ReasonPچون دیگه تبدیل به چهره معروفی شده بود[.

*ب ]چون دیگه تبدیل به چهره معروفی شده بودReasonP[]از محل دور شد[)

]TimeP خبرنگارا با سرعت به سمتش دویدندوقتی[.

زمانی که فهمیدم این سفر TimeP[]سرعت تصمیم خودم را گرفتمبه[)الف-40

چون مطمئن بودم ایران ماندن هیچ  ReasonP[]من را تغییر بدهدممکن است آینده 

.]اي برایم ندارد آینده

*ب چون مطمئن بودم ایران ماندن ReasonP[]سرعت تصمیم خودم را گرفتمبه [)

زمانی که فهمیدم این سفر ممکن است آینده من TimeP[]اي برایم ندارد هیچ آینده

.]را تغییر بدهد

ReasonP[]سالم بود 4وقتی من TimeP[]مادربزرگم از آلمان برگشت[)الف-41

.]چون پدر و مادرم را در زلزله از دست داده بودم

رم را در زلزله از دست چون پدر و مادReasonP[]مادربزرگم از آلمان برگشت[؟)ب

.]سالم بود 4وقتی من TimeP[]داده بودم

دو بند زمان و  ،طور که گفتیمچون همانگیرد بند زمان در کنار بند اصلی قرار می مطمئناً

.گیرد شرط تمایل دارند کنار بند اصلی باشند بنابراین بند علت در آخر جمله قرار می

 بند علت –بند زمان  –بند اصلی :8توالی

ترتیب بند زمان و بند هدف-3-2-3

ه از آمدن زمانی کTimeP[]جور کردموجمع نه راها خا با همکاري بچه[)الف-42

.]نبیند انه رع خان وضت مامان با آوق تا یکPurposeP[]مادرم خبردار شدم
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ت مامان با وق تا یکPurposeP[]ر کردمجووجمع نه راها خا با همکاري بچه[؟)ب

.]زمانی که از آمدن مادرم خبردار شدمTimeP[]نبیند آن وضع خانه را

 وقتی دیدم انقدر به آینده دلسرد شدهTimeP[]کردمراضی می باید او را[)الف-43

.]آینده حفظ کنمهاي  اش را براي سال بتوانم روحیهتا PurposeP[]است

هاي براي سال را شا هنم روحیاتا بتوPurposeP[]کردمراضی می باید او را[؟)ب

.]است.آینده دلسرد شدهوقتی دیدم انقدر به TimeP[]آینده حفظ کنم

]بعد از اینکه جنگ تمام شدTimeP[]مردان افغانی در سوریه ماندند[)الف-44

]PurposePهایشان حمایت کندتا دولت از خانواده[.

هایشان حمایت تا دولت از خانوادهPurposeP[]مردان افغانی در سوریه ماندند[؟)ب

.]بعد از اینکه جنگ تمام شدTimeP[]کند

 دارد که کنار بند اصلی قرار گیردبینیم که بند زمان گرایش  درمورد این بندها نیز می

.دست یافتیم)9(شود که به توالی  راین بند زمان قبل از بند هدف واقع میبناب

 بند هدف –بند زمان  –بند اصلی :9توالی

ترتیب بند شرط و علت-4-3-3

ReasonP[]م زودتر به ایستگاه برسمهاگر بخواCondP[]موباید با تاکسی بر[)الف-45

.]کند چون قطار آخر تا چند دقیقه دیگر ایستگاه را ترك می

چون قطار آخر تا چند دقیقه دیگر ایستگاه را ReasonP[]موباید با تاکسی بر[*)ب

.]م زودتر به ایستگاه برسمهاگر بخواCondP[]کند ترك می

از دست  هایش را خواست ریه می اگرCondP[]کردترك می باید سیگار را[)الف-46

.]ش خیلی پیشرفت کرده بودا چون بیماريReasonP[]هدند

ش خیلی پیشرفت کرده ا چون بیماريReasonP[]کردترك می باید سیگار را[*)ب

.]داز دست ندههایش را  خواست ریه میاگرCondP[]بود

ReasonP[]اگر ببینم بهش برخوردهCondP[]زنمفردا بهش زنگ می[)الف-47

.]آب بشوده میانمان شکرپاافتادخاطر این مسائل پیشم بههخواچون نمی

خاطر این مسائل م بههخواچون نمیReasonP[]زنمفردا بهش زنگ می[؟)ب

.]اگر ببینم بهش برخورده CondP[]افتاده میانمان شکرآب بشودپا پیش
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بند اصلی است و بندهاي دیگر و در اینجا بند علت بعد از آن قرار بند شرط همیشه کنار 

.گرفته است

 بند علت –بند شرط  –بند اصلی :10توالی

ترتیب بند شرط و بند هدف-5-3-3

تا یک PurposeP[]هوا تاریک بشود اگرCondP[]آیم باهاش تا آنجا می[)الف-48

.]وقت نترسد

اگر هوا  CondP[]تا یک وقت نترسدPurposeP[]آیم مینجا باهاش تا آ[؟)ب

.]تاریک بشود

اگر ببینم اینجا کسی را CondP[]کنمد مییمن هر کاري از دستم بر بیا[)الف-49

.]دمعرفتن ا بیه ایرانی تا نگویدPurposeP[]ندارد

ها  نگوید ایرانیتا PurposeP[]کنمد مییمن هر کاري از دستم بر بیا[؟)ب

.]اگر ببینم اینجا کسی را نداردCondP[]معرفتند بی

]هد اینطوري اذیتم کنداگر بخواCondP[]خرممی یش رانو وم یکرمی[)الف-50

]PurposePاي خرج تعمیر و تعویضش نکنم پاافتادهپیش چیزتا انقدر براي هر[.

اي  پاافتادهپیشچیز تا انقدر براي هرPurposeP[]خرم روم یک نویش را می می[؟)ب

.]هد اینطوري اذیتم کنداگر بخواCondP[]خرج تعمیر و تعویضش نکنم

.در اینجا نیز بند شرط همیشه کنار بند اصلی است و بند هدف بعد از آن قرار گرفته است

 بند هدف –بند شرط  –بند اصلی :11توالی

هدف بند ترتیب بند علت و -6-3-3

نم وارد مقطع ابراي اینکه بتوPurposeP[]شرکت کردمفقط کنکور زبان [)الف-51

.]چون کنکور ریاضی و فیزیک خیلی سخت بودReasonP[]مولیسانس بش

چون کنکور ریاضی و فیزیک خیلی ReasonP[]فقط کنکور زبان شرکت کردم[؟)ب

.]مونم وارد مقطع لیسانس بشابراي اینکه بتوPurposeP[]سخت بود

تا محصوالت خود را PurposeP[]آیند ها به پایتخت می شهرستانمردم [)الف-52

.]ها بیشتر هستند چون در تهران جمعیت و به طبع مشتريReasonP[]بفروشند
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[آیند ها به پایتخت می مردم شهرستان[*)ب [ReasonP  چون در تهران جمعیت و به

[ها بیشتر هستند طبع مشتري [PurposePروشندتا محصوالت خود را بف.[

[شود دیگر ویزاي جدید صادر نمی[)الف-53 [PurposeP براي اینکه از ورود

[ها به خاك آمریکا جلوگیري شود تروریست [ReasonP هاي  چون همه پرونده

].است مهاجرتی آمریکا متوقف شده

[شود دیگر ویزاي جدید صادر نمی*[)ب [ReasonP هاي مهاجرتی  چون همه پرونده

[است آمریکا متوقف شده [PurposePها به خاك آمریکا  براي اینکه از ورود تروریست

].جلوگیري شود

اي است که  گونهترتیب به ،گیرند زمانی که دو بند هدف و علت بعد از بند اصلی قرار می

مطرح شده  12که در توالی نی آنچه شود و بعد علت آن یع اصلی مطرح مید ابتدا هدف از بن

.است

 بند علت -بند هدف -بند اصلی:12توالی

 ي قیديِبندها ترتیبِ بیانگرِ کهزیر رسیدیم  نتیجۀ به 12تا  7و از توالی  از این بخش

زمان در جمله بندهاي زمان و شرط هم ،بینید طور که میهمان .مرکزي بعد از بند اصلی است

.کنند براي بودن در کنار بند اصلی رقابت میگیرند چراکه هردو  قرار نمی

علتبند  >بند هدف >بند شرط /بند زمان >بند اصلی:2توالی اصلی 

یک  درکنار هم  ابند راین پنج  کنش زبانی معموالً در بخش قبل نیز توضیح دادیم که

ید ساختگی تول یک جملۀ،و بر همین اساسا توانش زبانی این امکان را دارد ام ؛آورد جمله نمی

بند در یک جمله ترتیب به چه صورت  5صورت وقوع هر کردیم که فقط نشان دهیم که در

و یک بار  زمانکه یک بار با حضور بند ارائه دادیم )56(هاي دیگري از مثال  ترتیب .خواهد بود

.با حضور بند شرط بررسی شوند

اگر صالحم را  CondP[]کرد پدرم باید براي رفتنم بیشتر اصرار می[-54

[زمانی که گرین کارت برنده شده بودم TimeP[]/خواست می [PurposeP تا خودم

[را نجات دهم [ReasonP چون آن روزها شرایط اقتصادي خیلی بد بود.[[[[[
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/شد اگر جنگ می CondP[]او از کشورش دفاع کرد[-55 []TimeP وقتی جنگ

ن دادن براي اچون جReasonP[]زندگی کنیمتر تا ما راحتPurposeP[]شد

.]وطنش یکی از آرزوهایش بود

/اگر هنوز پولی برات مانده بود CondP[یک حساب بانک مسکن باز کن[الف -56 [

]TimeP ت تموم شد بعد از اینکه درس]PurposePتا بتوانی وام بگیري[

]ReasonP مسکنهچون وام مسکن مستلزم داشتن حساب تو بانک.[[[[[

/ت مانده بودیاگر هنوز پولی برا CondP[]یک حساب بانک مسکن باز کن[*.ب [

]TimeP م شدابعد از اینکه درست تم[]ReasonP زم داشتن چون وام مسکن مستل

.]تا بتوانی وام بگیريPurposeP[]است بانک مسکن درحساب 

چون وام مسکن مستلزم داشتن  ReasonP[]یک حساب بانک مسکن باز کن[*.پ

/ت مانده بودیاگر هنوز پولی برا CondP[]است بانک مسکن درحساب  []TimeP

].تا بتوانی وام بگیريPurposeP[]م شدابعد از اینکه درست تم

چون وام مسکن مستلزم داشتن  ReasonP[]یک حساب بانک مسکن باز کن[*.ت

[است بانک مسکن درحساب  [PurposePتا بتوانی وام بگیري[]CondP  اگر هنوز

/ت مانده بودیپولی برا []TimeP م شدابعد از اینکه درست تم[.

CondP[]تا بتوانی وام بگیريPurposeP[]یک حساب بانک مسکن باز کن[*.ث

/ت مانده بودیاگر هنوز پولی برا []TimeP م شدابعد از اینکه درست تم[]ReasonP

].است بانک مسکن درلزم داشتن حساب چون وام مسکن مست

]تا بتوانی وام بگیريPurposeP[]یک حساب بانک مسکن باز کن[*.ج

]ReasonP  است بانک مسکن درچون وام مسکن مستلزم داشتن حساب[]CondP

/ت مانده بودیاگر هنوز پولی برا []TimeP م شدابعد از اینکه درست تم.[

دارند که کنار بند اصلی قرار بگیرند بنابراین  تمایلو بندهاي زمان هر دو  بندهاي شرط

در بخش بعد .بعد از بند اصلی نشان بدهد سخت استا ساختن مثالی که هردوي این بندها ر

.پردازیم این بندها نسبت به بند اصلی می نشان بیبه ترتیب 
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بندهاي قیدي نشان جایگاه بی -4

.صورت زیر استقبل و بعد از بند اصلی به دهانترتیب ب،بخش قبل دیدیمطور که در همان

بند  >بند شرط /بند زمان>بند هدف  >بند علت :1توالی اصلی  )الف-57

اصلی

علت بند  >بند هدف >بند شرط /بند زمان >بند اصلی:2توالی اصلی )ب

به چه صورت نشان بیصورت به این بندها دیگري که مطرح است این است که توالیِ نکتۀ

پردازد و  ر میهاي قیدي مرکزي نسبت به یکدیگ به بررسی ترتیب بند )2011(والماال ؟است

.دهد می دست بهصورت زیر ترتیب درستی را به

58. I will hide the Wii [before the children arrive] [if it is too

late] [so that they don’t get distracted] [because they have a lot

of homework to do].

)2011:966والماال (

به جایگاه بندهاي قیدي  ،گیرد می کار بههایی که  هاي نحوي و استدالل او با بررسی

گروه مبتدا یا گروه کانون قرار  گرِ در مشخص آغازيپردازد و معتقد است که بندهاي قیديِ می

گیرد  نتیجه میگیرند  اصلی قرار می هایی که در انتهاي جملۀ بند ترتیبِ گیرند اما در تعیینِ می

بین انواع بندهاي قیدي در جهت  2اي سیطره و رابطۀ 1هاي مقیدشدن به بحثکه باتوجه

بند هدف در جایگاه میانی و بند ترین بند، بند شرط و  نموداري گام برداریم که بند علت بیرونی

تر از  سه بند قیدي شرط، هدف و زمان پایین.دنگروه فعلی باش 3زمان تحت تسلط بالفصل

شوند تا در  جا می حالتشان به آنجا جابه ها براي بازبینیِ گیرند که موضوع جایگاهی قرار می

شود تا  می 5ها ادغام ز مفعولبند علت باالتر ا.ها مقید شوند توسط مفعول 4اي از اشتقاق مرحله

6دار صورت زیر ادغام شوند اما حرکت دنبالهآن است که به ترتیب درست.توسط آنها مقید نشود

.شود که با حرکت گروه فعلی ترتیبشان برعکس شود باعث می

59. E.Cause > E.Condition/E.Purpose > E.Time

1. binding
2. scope relation
3. immediately dominating
4. derivation
5. merge
6. pied-pipping operation
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بند قیدي و بند اصلی  قرارگرفتنِ اي در زمینۀ ترتیبِ تحقیقات گسترده)2001(یسل د

ف حاصل شده که زبان مختل هایی از چهل زبانِ بررسی نمونه براساسایج وي انجام داده و نت

زبانی زبان فارسی را )2011(1سل و هترلدی ،درنهایت.آنها بوده است فارسی نیز جزو

اي است که هم  گونهعلت و بند شرط و بند زمان آن به بند که جایگاه گیرند میدرنظرپایان  فعل

)1984(به نقل از چیف )2013(دیسل .گیرند و هم قبل از بند اصلی بعد از بند اصلی قرار می

2نقش ترتیبیِ ،آیند میکه قبل از بند اصلی  يبندهاي قید نویسد می)1993(و فورد 

براي بندهایی که بعدشان  به این معنا که؛دارنددر ساماندهی اطالعات در گفتمان يچشمگیر

بندهاي قیدي که .گیرند کنند و بالفاصله درون جمله قرار می گیرند زمینه را فراهم می قرار می

دیسل .شوند به ساختار قبل از خود که بندي کامل است افزوده می ،بعد از بند اصلی هستند

تعیین جایگاه بندهاي قیدي نسبت به ها در  همچنین پیوستاري از تمایل اصلی زبان)2013(

:به شرح زیر است دهد که بند اصلی ارائه می

هدف     >علت        >زمان         >شرط.60

)اي نتیجه(

)پس از بند اصلی(4جایگاه پایانی)پیش از بند اصلی(3جایگاه آغازي

))2013:349(دیسل (

بینیم که بندهاي شرط و زمان تمایل دارند که قبل از بند اصلی  می ،به این پیوستارتوجه با

بندهاي زمان .رندگی در پایان جمالت پیچیده قرار میقرار گیرند و بندهاي علت و هدف معموالً

نند هم بعد و هم توا ک الگوي بینابینی دارند که میی ،و علت هم که در وسط پیوستار هستند

روي تعداد و ترتیب بندهاي هاي زیادي در زبان فارسی، پژوهش.گیرند قبل از بند اصلی قرار 

تنها به  )1394(محمودي و )2006(آقایی .خصوص بندهاي قیدي صورت نگرفته استپیرو، به

ته و بنابراین فقط دربارة توالی این دو بند نظر می پرداخبندهاي موصولی و بندهاي متم مطالعۀ

اي با طبق پیکرهبر به توالی بندهاي قیدي)1394:183(راسخ مهند و سلیمیان .دهند می

1. K. Hetterle
2. organizing function
3. preposed
4. postposed
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دو.پردازند بند قیدي در ارتباط با عواملی مانند معنا، کالم، وزن و تصویرگونگی می 1343

گیرند که  نهایت نتیجه میو در گیرندمی ظردرنبندهاي قیدي  را براي 1جایگاه آغازي و پایانی

.استگرایش بندهاي قیدي به قرارگرفتن در جایگاه آغازي 

براي توالی بندهاي قیدي در زبان فارسی ارائه )2005(و نمودار زیر را به پیروي از دیسل 

:دنده می

/زمان.61 شرطی                    حالت                     سببی                          

اي  نتیجه/منظوري

پس از بند (جایگاه پایانی )پیش از بند اصلی(جایگاه آغازي 

)اصلی

)1394:185راسخ مهند و سلیمیان (فارسیسلسله مراتب توالی بندهاي قیدي در زبان 

 ،حرکت کنیم به سمت راست چهدهد که در این پیوستار هر ان میهاي دیسل نش یافته

چه به سمت چپ حرکت کنیم گرایش بندها غازي و هرگرفتن در جایگاه آبندها به قرار گرایش

شامل (گفتاري  دو پیکرة براساس)1394(مهند و سلیمیان  راسخ.به جایگاه پایانی است

هاي زبان فارسی در  از پایگاه داده(نوشتاري و پیکرة)ها ي تلویزیونی و مصاحبهها برنامه

 ۀحاضر جمل یا به زبان مقالۀ جملۀ مرکب1343)پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ي را کم ابند نتیجه 208بند حالت و مورد133که از میان آنها، اند گرداوري کرده پیچیده

نوع بند  4آن شامل  جملۀ 1002.نیستند مرکزي قیديِچراکه در فهرست بندهاي  ،کنیم می

از بین  ،)1394(مهند و سلیمیان  راسخهاي  با استناد به یافته .ماستمقاله قیدي مورد بررسی 

از بندها بندهاي آغازي بودند که  273تا از بندها بندهاي شرطی هستند که تعداد  283آنها

ع داریم ه همیشه توقطور کهمان ،دهد بودن نشان میبندهاي شرطی را به آغازي این تمایلِ

.شود جواب شرط پس از خود شرط قرار گیرد و بند شرط آغازي براي تعبیر بند بعدي واقع می

باز تمایل بند زمان را این امر بند قبل از بند اصلی قرار داشتند که  336بند قیدي زمان  342از 

1. final and intial position
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بند بعد از بند اصلی  173،بند منظوري یا همان بند هدف 178از .دهد بودن نشان میآغازي به

دهد و انگیزة بندهاي اصلی  قیدي پایانی قرار میقرار داشتند که این بند را در فهرست بندهاي 

ه بند بعد از بند اصلی بودند که با ترتیبی ک 146،بند سببی یا علت 199از .آیند حساب میبه

.رود که علت قبل از معلول قرار گیرد، مغایرت دارد مفهومی و تصویرگونگی انتظار می لحاظ به

.افزایند بندهاي پایانی یادآورنده هستند و به بند اصلی اطالعات جدید می

تمایل رسد که تمایل بندهاي شرط و زمان به این است که در آغاز قرار گیرند و می نظر به

که براي  یبا ترتیب و همچنین تمایل قرارگرفتن این بندها دقیقاًدر پایان بندهاي علت و هدف 

 ،دو بند زمان و شرطهر .درنظر گرفتیم مطابقت دارد5در بخش  بندها قبل و بعد از بند اصلی

و بندهاي علت و هدف تمایل داشتند به بند اصلی نزدیک باشند  ،اصلی بودند وقتی قبل از بند

توان  پیوستار زیر را می ،درنتیجه .بعد علت بعد از بند اصلی قرار داشتندترتیب هدف و هم به

:ایم آورده)64(و)63(هاي آن را در  نتیجه گرفت که نمونه

شرطی                                         علت             هدف/زمان.62

پس از بند (جایگاه پایانی )پیش از بند اصلی(جایگاه آغازي   

)اصلی

در زبان فارسی مرکزيسلسله مراتب توالی بندهاي قیدي

63-]TimePبعد از اینکه درست تموم شد[] /CondPنده ات میاگر هنوز پولی برا

[بود ]تا بتوانی وام بگیريPurposeP[]یک حساب بانک مسکن باز کن]

]ReasonP است بانک مسکن درچون وام مسکن مستلزم داشتن حساب.[

64-]TimePزمانی که گرین کارت آمریکا را برنده شده بودم[] /CondP  اگر درآمد

[بدي داشتم تا خودم را نجات PurposeP[]کردمیپدرم براي رفتنم خیلی اصرار ]

].شرایط اقتصادي ایران خیلی بد بودچون ReasonP[]دهم

پایگاه  ةاز پیکر یبخش گانجمالتی نظیر جمالت باال بسیار سخت است و نگارند کردنِپیدا

و  اند هبررسی کردهاي زبان فارسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی را داده

تنها با .دنپیدا کن شدمقاله ارائه  5در بخش ی که های هایی مشابه جملهجملهاند نتوانسته
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موصولی و متممی نیز بین  بندهاي پیرو ،بر بندهاي مورد نظرجمالتی برخورد کردیم که عالوه

ندرت و به گرفت می رکرد و در بیشتر موارد هر بندي درون بند دیگري قرا بندها فاصله ایجاد می

.کرد بندي بند اصلی جمله را توصیف می

اگر داوطلبی بتواند به  CondP[که  CP[اند  کید کردهأت والنئبارها مس بارها و[[-65

با توجه به سطح ]نیمی از سؤاالت تمامی دروس عمومی و اختصاصی پاسخ صحیح دهد

هاي دولتی روزانه پذیرفته خواهد شد  در یکی از دانشگاه و یقیناً فعلی، حتماً نمرات[[[

سعی  RelP[ه را از وجود داوطلبانی که تواند دغدغ که توجه به این مطلب می[

)12/4/80روزنامه ایران سه شنبه (].، تا حد کافی بزداید]اند کرده

[Main clause [CP[CondP]]][ Main clause [RelP]]

 يپهلو يجاهن زبان بین که ایهم TimeP[م ینیب یکه م CP[ن علت است یبهم-66

يها، در زمان]دیگردمسلمانان انتخاب  یعنوان زبان رسمهب)انهیم یپارس(یساسان

بخارا سمرقند،،قومس،گرگان،خراسان يشهرها،ستانیگر در سیکدیک به یار نزدیبس

ک زبان و لهجه شعر ساختند یکه به  RelP[شدند دایپ یگر بالد ماوراءالنهر کسانیو د

]ContraP 2ادبیات ایران  تاریخ(]].د کرده باشندیا تقلیگر فراگرفته یکدیآنکه از  یب(

[Main clause [CP[TimeP][RelP]][ContraP]]

تا شاید بتوانم PurposeP[در پستوي تاریک اتاقم هر گوشه را وارسی کردم -67

[دانستم اگرچه می ConcessP[،]چیزي باب دندان او پیدا کنم [CP  که در خانه

[رسد چیزي به هم نمی [ReasonP ود و نه مشروبچون نه تریاك برایم مانده ب.[

)بوف کور(

[Main clause] [PurpusP] [ConcessP[CP]][ReasonP]]

گرایی کمینه یۀدرنظرجایگاه بندهاي قیدي مرکزي در نمودارهاي درختی -5

 نشان است و دو توالی دیگر درصورت شده، توالی اصلی سه، توالی بیمطرح از بین سه توالیِ

در این مقاله، تنها به جایگاه .گیرند تمام بندها قبل یا بعد از بند اصلی شکل می قرارگرفتنِ

هرکدام از بندهاي قیدي،  دادنِبراي نشان.پردازیم نشان می بندهاي قیدي مرکزي در حالت بی
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ی، اسمی انتخاب شده که هاي وصف براي هریک از گروه.استفاده شده است 1از گروه وصفی

گروه وصفی شرطی  ،بند مختص به خود است؛ براي مثال، براي بند شرطی دهندة نشان

ModPCondition، گروه وصفی زمان  ،براي بند زمانModPTimeگروه وصفی  ،، براي بند هدف

گرفته شده  درنظرModPReasonگروه وصفی علت  ،و براي بند علت ModPPurposeهدف 

گفتگوي (2مهمی است که ریچارد الرسن نکتۀهاي وصفی  این گروه گذاريِ دلیل برچسب.است

)1999(3الرسن به نقل از چینکوئه.توجه من را به آن جلب کرد)2019حضوري در آوریل 

دو)ج(اگر شما یک گروه .ها را نشان دهد تواند ترتیب سازه نمی 4کند که اتصال اشاره می و

اتصال، ترتیب آن دو را  نظریۀ راساسبتوانید  گاه نمی داشته باشید، هیچ)ب(و)الف(افزوده 

هر دو اتصال  دیگر، نظریۀ عبارتدهد؛ به این اجازه را به شما نمیتعیین کنید چون این نظریه 

:سازد ترتیب زیر را ممکن می

[ب[الف [ج[.68 ]]]الف[ب[ج]]]

)1999(چینکوئه .کردحل اتصال  براساستوان  این دو افزوده را نمی در نتیجه، ترتیب

او.ها را تعیین کندسري از سازهکند تا بتواند ترتیب یک را مطرح می 5نگاري هاي نقشه فرافکن

.آورد دست بهقید را  30هاي مختلف انجام داد و ترتیب  مند روي قید در زبانماي نظا مقایسه

هاي محکمی  چنین ترتیب ها، پاسخگوي ارائۀ تصال به فرافکنا که نظریۀچینکوئه متوجه شد 

بنابراین، براي .اتصال برچیده شده است براساسدر این اثرِ چینکوئه، بحث ترتیب .نیست

هاي  از فرافکنبستیم و کار بهوصفی را هاي ه گرونگاريِ بندهاي قیدي، نقشه ترتیبِ دادنِنشان

.این بندها را نشان دهیم چپ استفاده کردیم تا بتوانیم ترتیبِ نقشی در حاشیۀ

 1نمودار .کنیم بندهاي قیدي را نسبت به بند اصلی مشاهده می نشانِ ترتیب بی)69(در

بند شرطی و بند زمان در یک جایگاه واحد در سمت  ،1در نمودار .ي آن ارائه شده استبرا

ند دیگر، یعنی بند علت و هدف، انی، قرار دارند و دو بزم/نمودار، در گروه وصفی شرطی راست

علت، باالتر از بند هدف در  بند علت در گروه وصفیِ.سمت چپ بند اصلی قرار دارنددر دو هر

1. modifier phrase

2-R. Larsson-خاطر یادآوري این نکته متشکرماز ریچارد الرسن به.
3 G. Cinque
4. adjunction
5. cartography
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این دو بند نسبت به  قرارگرفتنِ ترتیبِ دهندة هدف قرار گرفته است که نشان

69. TimP/CondP Main Clause PurposeP ReasonP

نشان بندهاي قیدي در حالت بی نحويِ

جملۀ دهد که کل  نما نشان می گروه متمم گرِ در مشخص

).70(تواند متمم بند دیگري باشد، مانند 

] / زمانی که گرین کارت آمریکا را برنده شده بودم

] کرد پدرم براي رفتنم خیلی اصرار می] [اگر درآمد بدي داشتم

[تا خودم را نجات دهم [ReasonP  چون شرایط اقتصادي ایران خیلی

این بندها  سپس توالیِ پرداختیم و یديبندهاي ق ترتیبِ

ند از توالی این بندها قبل از بند اصلی و ا یم که عبارتد

ترتیب بندهایی که قبل از  ،در جمالت پیچیدهدریافتیم که 

اما  ؛بند شرط /بند علت، بند هدف، بند زمان :ازند ا ترتیب عبارت

شرط، بند هدف و بند علت /ترتیب بند زمان به ،ی قرار دارند

آماري که از  براساسِ .دو تمایل دارند که کنار بند اصلی باشند

که  و همچنین با استناد به نتایج و آماري آوردیم تدس به

هدف قرار گرفته است که نشان گروه وصفیِ

.یکدیگر و بند اصلی است

PurposeP ReasonP

نحويِ اشتقاقِ -1نمودار 

در مشخصthatنماي  ، حضور متمم1در نمودار 

تواند متمم بند دیگري باشد، مانند  می پیچیده

TimeP[دانم که  من می -70

]CondPاگر درآمد بدي داشتم

]PurposePتا خودم را نجات دهم

].بد بود

گیري نتیجه -6

ترتیبِ ل به بحث و بررسیِچندین مثا با ارائۀ

دبا دو الگو مواجه ش دیم وآور دست بهرا 

دریافتیم که  .توالی این بندها بعد از بند اصلی

ترتیب عبارت گیرند به بند اصلی قرار می

ی قرار دارندترتیب بندهایی که بعد از بند اصل

دو تمایل دارند که کنار بند اصلی باشندهر طاست که بند زمان و شر

 بههاي پژوهشگاه علوم انسانی  پایگاه داده
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 درنهایت ترتیبِ ،آورده بودند دست بهاز ترتیب بندهاي قیدي )1394(مهند و سلیمیان  راسخ

گرایش داشتند که قبل از بند اصلی قرار بگیرند، بند زمان و شرط  این بود که نشان بی

.بند هدف، و پس از آن، بند علت این بود که بعد از بند اصلی بیایند اصلیِ که گرایشِ درحالی

ی که هاینمونه.بند هدف و بند علت رسیدیم ،بند اصلی ،بند زمان/بند شرط به ترتیبِ ،نهایتدر

وجه در متون هیچکه این جمالت بهچرا ها ارائه شد همگی ساختگی هستند براي این ترتیب

کند اما توانش زبانی  پنج بند را در یک جمله تولید نمی زبانی معموالًشوند و کنش  یافت نمی

بندهاي قیدي مرکزي مورد بررسی قرار گرفت که  نشانِ در پایان، جایگاه بی.این امکان را دارد

هاي نقشی در  از فرافکنبستیم و کار بهوصفی را هاي ه گرونگاري آنها نقشه دادنِبراي نشان

.کردیمچپ استفاده حاشیۀ
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