نگاهی نو به ساخت موصولی در زبان فارسی از دریچۀ دستور شناختی
سحر بارامیخورشید( 2دانشگاه تربیت مدرس)
تاریخ دریافت مقاله ،9317/3/84 :تاریخ پذیرش9317/99/95 :

متعدد چندبندی در زبان فارسی ،در ایان پاژوهش سااخت موصاولی در
چکیده :1از میان ساختهای
ِ
دستور شناختی مورد مطالعه قرار گرفته است .بند موصولی در زباان فارسای سااختاری
چارچوب انگارۀ
ِ
ِ
ترکیبی دارد که متشکل از سه ساختار مؤلفهای (گروه اسمی – حرف ربط «که»  -بناد موصاولی) اسات.
در قالب انگارۀ دستور شناختی این ساخت را میتوان واحدی زبانی درنظر گرفت که در آن قطب واجای
موصولی زبان فارسی در قالب دو پرساش
با قطب معنایی رابطهای نمادین دارد .در این پژوهش ،ساخت
ِ
بندی این ساختها؛ و  )0انواع وابستگی در بناد موصاولی و
مورد بررسی قرار گرفت)1 :
چگونگی سازه ِ
ِ
دستور شاناختی
نظری
ِ
چگونگی تبیین آن .برای پاسۀگویی به این پرسشها ،ابتدا آن مفاهیم و ابزارهای ِ
ِ
موصاولی زباان فارسای در
سااخت
ساپس
و
شاد
معرفای
هستند،
کارآمد
ها
پرسش
این
به
پاسخ
که در
ِ
گیاری
چارچوب این دو پرسش بررسی شد .نتایج پژوهش نشان میدهد از میان عوامال ماؤثر در شاکل ِ
ساخت موصولی دارند .ماهیات
سازی
یک ساخت ،دو
ِ
عامل انطباق و نمابرداری نقش بسزایی در مفهوم ِ
ِ
کمک نمابرداری و جهت گسترش در این ساخت مشۀ میشود .رابطۀ باین
وابستۀ بند موصولی نیز به ِ
بند پایه و پیرو در این ساخت از نوع «هسته – توصیفکننده» است ،که در آن بند پایاه هساته و بناد پیارو
1. sahbahrami@modares.ac.ir

 .0این مقاله برگرفته از طرحی است که با حمایت ماادی و معناوی ساازمان مطالعاه و تادو ین کتاب علاوم انساانی دانشاگاههاا
(سمت) ،طی قرارداد شماره /122/12599م  ،مورخ  ،1315/11/3باه اجارا درآماده ،و حاصال طارح در قالاب کتااب دساتور
شناختی :مبانی نظری و کاربست آن در زبان فارسی به چاپ رسیده است.
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توصیفکننده است .رابطۀ دیگری نیز در این ساخت وجود دارد و آن رابطۀ «هسته – ماتمم» اسات ،ایان
موصولی توصیفکنندۀ آن است.
رابطه بین گروه اسمی و بند
ِ

وابساتگی
خودایساتایی مفهاومی،
کلیدواژهها :ساخت موصولی ،دستور شناختی ،انطباق ،نماابرداری،
ِ
ِ
مفهومی.

 1مقدمه

2

دار واحد هستند اما همۀ زبانها از سااختهاای دیگاری
اگرچه جملهها اغلب مشتمل بر یک ِ
بند زمان ِ
ً
1
نیز بهره میبرند که در آن شاهد عبار های چندبندی (مرکب) هستیم .معماوال در دساتور سانتی ،یاک
مرزبندی مشۀ بین جملههای مرکب وجود دارد :جملههاای همپایاه 3و اناواع مۀتلاف جملاههاای
وابسته (پیرو).
( )1او شبها درس میخواند و روزها در کارگاه پدرش کار میکند.
( )0الف) بستهای که [دیروز پست کردم] انن رسیده است.
ب) انتظار داشتم که [نتیجۀ خیلی بهتری بگیری].
پ) زودتر واقعیت را بگو [قبل از آنکه خیلی دیر شود].
5
جملۀ ( )9نمونهای از یک جملۀ مرکب همپایه است .جملههای ( )2بهترتیاب جملاۀ موصاولی  ،جملاۀ
متممی و جملۀ قیدی هستند .بندهای موصولی یک هستۀ اسمی را توصیف میکنناد .در جملاۀ (الاف)
مشاارک 4بنادی هااهر
دیروز پست کردم «بسته» را توصیف مایکناد .بنادهای متممای در نقاش یاک
ِ
مساتقیم فعال «انتظارداشاتن»
میشوند ،بنابراین در جملۀ (ب)«،نتیجۀ خیلای بهتاری بگیاری» مفعاول
ِ
ِ
است .بندهای قیدی همانند سایر قیدها یک عبار رابطهای را توصیف میکنند.
اما ،واقعیت آن است که این طبقهبندی خیلی سادهتر و پیش پاافتادهتر از ماهیت پیچیدۀ ساختهاای
چندبندی است .تا آنجا که موضع لنگکر 9در مورد جملههای وابسته (پیرو) در طای ایان ساالهاا کاه از
ً
ههور دستور شاناختی 1مایگاذرد ،نسابتا ثابات بااقی ماناده اسات .او ( 511 :1111و )309 :0221
میگوید:
رغم اینکه مفاهیمی نظیر همپایگی ،وابستگی ،بند موصولی ،یا بند متممی مفاهیمی پرکااربرد و آشانا
«به ِ
ً
ً
در زبان هستند اما لزوما به مفهومی مشۀ  ،تعریفشده و کامال قابل درک اشاره ندارند .او بر این بااور
بندی واحد و جامع ارائه داد کاه در آن تناوع سااختهاای چندبنادی
است که بعید است بتوان یک طبقه ِ
ِ
اعتقااد
رغم تنوع و تفاو  ،شباهتهای زیادی هم باهم دارند .بنابراین ،به
ِ
لحاظ شود؛ ساختهایی که به ِ
3. coordination
6. R. W. Langacker

2. multiclausal
5. Participant

1. clause
4. relative clause
7. Cognitive Grammar
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طاور مجازا و مساتقل از
او ،بهترین سازوکار آن است که عوامل تأثیرگذار در هریک از این ساختها را به ِ
دیگری مورد بررسی قرار دهیم».

موصاولی
بههمین دلیل است که در این پژوهش ،از میان اناواع سااختهاای چندبنادی ،تنهاا بار سااخت
ِ
ساخت مشۀ ِ چندبندی مجموعهای
محدودکننده 2متمرکز میشویم و البته این را هم درنظر داریم که یک
ِ
چندبندی دیگر هم یافت.
از ویژگیهاست که هریک از این ویژگیها را میتوان در ساختهای
ِ
ً
موصاولی محدودکنناده و بناد
بناد
شاود:
مای
اشااره
موصولی
بند
نوع
دو
تمایز
به
معموال
در زبانها
ِ
ِ 1
موصولی غیرمحدودکننده  .به جملههای زیر توجه کنید:
ِ
( )3کسانی که [سهام عدالت ندارند] ،میتوانند ثبتنام کنند.
( )5رعایت مقررا راهنمایی و رانندگی ،که [الزمۀ زندگی شهرنشینی است] ،نیاز به آماوزش وسایع
شهروندان دارد.
موصولی محدودکننده است ،بهدنبال گروه اسمی ،در آغاز جمله ،تکاواژ «اای»
جملۀ ( )1دارای یک بند
ِ
بهکار رفته و در پایان آن نیز مکث هاهر شده است ،حال آنکه در جملۀ ( )5که دارای بند موصولی از ناوع
گروه اسمی هاهر نشده و در ابتادا و پایاان بناد وابساتۀ موصاولی،
غیرمحدودکننده است« ،ای» در پایان ِ
مکث دیده میشود .از دیگر تمایزا ِ این دو ،آن است که بند موصولی در جملۀ ( )5را بهراحتی مایتاوان
بناد موصاولی از جملاۀ ()1
حذف کرد ،بدون اینکه خللی به معنای جمله وارد شود؛ حال آنکاه
حاذف ِ
ِ
سبب غیردستوریشدن جمله میشود.
3
موصولی محدودکنناده ،مایتاوان ایان بنادها را سارنمون بناد
وابستگی بندهای
با توجه به ماهیت
ِ
ِ
موصولی در زبان قلمداد کرد .ساخت موصولی (محدودکننده یا غیرمحدودکننده) هماواره متشاکل از دو
بند است که در آن ارتباط بین دو بند درحقیقت ،انطباقی 5است بین مصاداق گاروه اسامی و مشاارکی در
بند موصولی .این مشارک اغلب محور 4نامیده میشود که دارای نقشی معنایی ،هم در بناد پایاه و هام در
بناد موصاولی دارد .محورهاای موصاولی
بند موصولی ،است .محور ،نقش
درون ِ
دساتوری مشۀصای ِ
ِ
بهشیوههای گوناگونی رمزگاذاری مایشاوند .در زباان فارسای محاور در بناد موصاولی ،یاا رمزگاذاری
بست 9ضمیری نشان داده میشود .در جملۀ «بستهای کاه
نمیشود ،یا به ِ
کمک یک ضمیر شۀصی یا واژه ِ
[د روز پست کردم] ،امروز رسیده است» محور رمزگذاری نشده است ،ولی بهراحتی ازطریا انطبااق باا
آن گروه اسمی که نقش فاعل بند پایه را دارد ،تشۀی داده میشود .اما در جملۀ «مردی که [د اروز او را
ِ
معمول خود در بند موصولی قارار
جایگاه
در
شۀصی
ضمیر
یک
،
»
کرد
یرک
د د م] ،خیلی زود جلسه را
ِ
گرفته است .البته در برخی زبانها مانند انگلیسای حالات ساومی نیاز وجاود دارد کاه در آنهاا ضامیری
3. prototype

2. non-restrictive

1. restrictive

6. clitic

5. pivot

4. correspondence
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ااز بنا ِاد موصااولی ق ارار ماایگیاارد( .لنگکاار،
موصااولی ،نظیاار  whoیااا  ،whichاغلااب در جایگا ِ
ااه آغا ِ
.)509 :0213/0229
ً
در این پژوهش ،صرفا بر ساختهای موصولی نظیر آنچه در مثال ( -0الاف) مالحظاه مایکنیاد ،و
سرنمون ساخت موصولی تلقی میشود ،متمرکز میشویم و در آن بهبررسی و تحلیل دو پرسش مرتبط باا
ِ
ِ
دساتور شاناختی
ساازوکارهای
این ساختها در قالب انگارۀ دستور شناختی میپردازیم )1 :با توجاه یاه
ِ
ساخت موصولی چگونه سازهبندی 2میشود؟  )0اناواع وابساتگی در سااخت موصاولی کادام اسات و
دستور شناختی چگونه این وابستگی را تبیین میکند؟ با پاسخ به این پرسشها هدف دیگری را نیاز دنباال
نظری دستور شناختی است که تاکنون کمتر در آثاار و پاژوهشهاای
میکنیم و آن
معرفی برخی ابزارهای ِ
ِ
فارسی بهکار گرفته شده است .این مقاله در پنج بۀش دیگر تنظیم شده است :عالوه بر مقدمه ،در بۀاش
نظاری پاژوهش،
دوم به پیشینۀ پژوهش در زبان فارسی اشاره میکنیم ،بۀش ساوم ،باهعناوان چاارچوب
ِ
اصالی پاژوهش ماورد
نگاهی مۀتصر به دستور شناختی دارد ،در دو بۀش چهارم و پانجم ،دو پرساش
ِ
ً
بررسی قرار میگیرد .بۀش پایانی نیز طبیعتا به نتیجهگیری اختصا مییابد.

 2پیشینۀ پژوهش

دستورنویساان متعاددی
موصولی زبان فارسی توسط زبانشناساان و
ساخت
مۀتلف
تاکنون وجوه
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
مورد بررسی قرار گرفته است .برخی از این پژوهشها مطالعاتی صرفا توصیفی اسات کاه در آن باه
ویژگیهای بندهای موصولی پرداخته میشود؛ و تعداد کمتری نیز در قالب نظریههای زبانشناختی
نظیر ،نظریۀ حاکمیت و مرجعگزینی( 1عربناژاد  )1391یاا دساتور نقاش و ارجااع( 3حا باین و
اسدی  ،)1315بهبررسی این ساختها پرداختهاند .با توجه به آنچه در آثار متعدد (شفایی1393 ،؛
صفوی 1391؛ خرمایی1393 ،؛ البرزی ورکی1391 ،؛ عربناژاد 1391؛ غالمعلایزاده1392 ،؛
مشکوةالدینی1399 ،؛ راسخمهند و همکاران1311 ،؛ بهرامی1313 ،؛ و محمودی )1315 ،آماده
دنبال یک عبار
است ،می توان گفت بند موصولی در زبان فارسی بند وابستهای است که همواره به ِ
ربط «کاه» هااهر مایشاود .از میاان آثااری کاه
اسمی بهکار میرود و در ابتدای آن همواره حرف ِ
صوری انواع بندهای موصولی پرداختهاند ،اثر صفوی ( )1391و غالمعلیزاده
بررسی ویژگیهای
به
ِ
ِ ِ
( )1392جامعیت بیشتری دارد.
غالمعلیزاده ( )1392اشاره میکند که گاه جملهای میتواند بهعنوان یکی از سازههاای جملاۀ دیگار
که آن را جملۀ «فراگیرنده» مینامیم ،عمل کند و درون آن نقشای نحاوی ایفاا کناد .او چناین سااختی را
)2. Government and Binding Theory (GBT

1. constituency
3. Role and Reference Grammar
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گاروه اسامی
ساخت «ناهمپایه» مینامد .او بند موصولی را بند وابستهای میداند که بهمنزلۀ وابستۀ
پسین ِ
ِ
اسامی ناهمپایاه
هاهر میشود و آن را توصیف میکند .آن گروه اسمی که دارای بند موصولی است ،گروه
ِ
نامیده میشود و میتواند در همۀ جایگاههایی که اسم هاهر میشود پدیادار شاود .همچاون بسایاری از
موصولی محدودکننده و غیرمحدودکننده اشااره کارده اسات.
تمایز دو نوع بند
ِ
پژوهشگران دیگر ،او نیز به ِ
موصولی محدودکننده (توصیفی) و غیرمحدودکننده (توضیحی) ،عاالوه بار اینکاه تماایز معناایی
دو بند
ِ
لی توصیفی تکواژ «اای» دیاده
دارند ،بهلحاظ صوری نیز از یکدیگر متفاو اند :در پایان هستۀ بند موصو ِ
موصولی توضیحی مکث وجود دارد که در نوشتار با ویرگاول نشاان داده
میشود ،درحالیکه در پایان بند
ِ
معناایی
حدود مفهوم و گساترۀ حاوزۀ
کردن
منظور مشۀ
ِ
میشود .حضور بند محدودکننده در جمله به ِ
ِ
ِ
لحااظ معناایی نااق و بایمفهاوم مایساازد .وی
اسم مورد توصیف الزم است ،و حذف آن جمله را از ِ
ِ
رغم این تفاو  ،در نمودار درختی ،هردو به یک شکل هاهر میشوند و تنهاا
( )1392تأکید میکند که به ِ
موصاولی محدودکنناده اسات کاه آن را از بناد
توصایف بناد
اسام ماورد
ِ
حضور تکواژ «ای» در ِ
پایاان ِ
ِ
غیرمحدودکننده متمایز میسازد .غالمعلیزاده به تفاو ِ بند موصولی و متممای نیاز مایپاردازد و اشااره
برخالف بند موصاولی ،ناه یاک
میکند که این بند نیز همچون بند موصولی پس از اسم هاهر میشود و
ِ
بند توصیفکننده ،که یک متمم است.
ِ
نحوی بندهای موصولی در چارچوب برناماۀ کمیناهگارا مایپاردازد .او
محمودی ( )1310به
بررسی ِ
ِ
گروه حرف تعریف ) ،(DPمتشکل از هسته و بند ،میداناد کاه یاک ساازۀ نحاوی را
ساخت موصولی را ِ
حرکات
اشتقاق پایۀ ساختهای موصولی قبل از فعل است که توساط فراینادهای
شکل میدهد .جایگاه
ِ
ِ
جایگاه پس از فعل افزوده میشود .وی ساخت موصاولی را مشاتمل بار ساه
گروه اسمی و حرکت بند به
ِ
ِ
نوع توصیفی ،توضیحی و آزاد میداند .محمودی ( )1315در پژوهشی دیگر اشااره مایکناد کاه تفااو
ِ
معنایی خاود در هار جملاه
خوانش
اساس
ر
ب
فارسی
در
بدل
و
توضیحی
موصولی
بندهای
که
نحوی
رفتار
ِ
ِ
ِ
نشان میدهند ،توجیه نحوی دارد و این تفاو ناشی از محل اساتقر ِار فارافکن ماتممنماا و گاروه حارف
ِ
نقشی جمله است.
تعریف در میان سایر فرافکنهای ِ
طاور
موضوع مورد مطالعۀ آزموده و عموزاده ( )1319آن است که چرا اسمهاای معرفاه کاه باه ِ
موصولی غیرتحدیدی [غیرمحدودکننده] توضین داده میشوند ،در مواردی با بند
معمول توسط بند
ِ
ً
موصولی تحدیدی [محدودکننده] همراه میشوند و برعکس؛ و چرا بندهای توضایحی کاه معماوال
ِ
چاارچوب دساتور
در
ایشاان
روند؟
می
کار
به
نکره
اسم
با
گاه
دارند،
کاربرد
معرفه
های
اسم
همراه با
ِ
دساتور
مۀتلاف
عضوگیری آن در سطوح
کاربرد متنوع بند موصولی ،حاصل
کالم نشان دادهاند که
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
2
کالم است .عضوگیری ،بهعنوان یک فرایند آنای میاان دساتور جملاه و دساتور معترضاه  ،مسائول
1. Thetical Grammar
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ارتباطی
اهداف
کردن
ِ
کاربردهای متنوع یا جایگزینی بندهای موصولی است که گوینده برای برآورده ِ
ِ
خود از آن بهره میبرد.
نقشای خاروا بناد موصاولی در زباان فارسای
بررسی دالیل
راسخمهند و همکاران ( )1311به
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
میپردازند .بهاعتقاد ایشان ،از آنجا که خروا یا عدم خروا بند موصاولی معماوال باه جملاههاای
ِ
دستوری میانجامد ،نمیتوان دالیل نحوی را در این امر دخیل دانست و باید در جساتجوی دالیال
نقشی بود .بههمین دلیل ،ایشان چهار عامل طول بناد موصاولی ،ناوع فعال بناد اصالی ،وضاعیت
ِ
معرفگی هستۀ بند موصولی را مورد بررسای قارار داده و
اطالعی فعل و هستۀ بند اصلی و وضعیت
ِ
ِ
به این نتیجه رسیدهاند که این عوامل به یک نسبت در خروا بند تأثیر ندارناد و مهامتارین تاأثیر را
فعلی بند اصلی دارد .براساس این پاژوهش پیکارهبنیااد،
طول بند موصولی و نسبت آن با طول گروه ِ
ِ
وزن دستوری ،نوع فعل و معرفگی بهترتیب بیشترین تاأثیر را
ایشان به این نتیجه میرسند که
عوامل ِ
ِ
بر خروا بند موصولی دارند و ساخت اطالعی نیز در این پدیده بیتأثیر نیست ،هرچند تاأثیر آن در
ترکیب با نوع فعل خود را نشان میدهد.
نوشاتاری زباان فارسای ،باهبررسای بناد
بررسی دادههایی از گونۀ
ح بین و اسدی ( )1315با
ِ
ِ
موصولی زبان فارسی در چارچوب نظریۀ نقش و ارجاع پرداختهاند .در تحلیال آنهاا بناد موصاولی
ِ
ای آن ،بناد پیارو یاا توصایفگر
گروه
اسمی پیچیدهای درنظر گرفته شده است که ،در سااختار الیاه ِ
ِ
اولی
بااهعنااوان عنصاار پیرامااونی درنظاار گرفتااه ماایشااود .ایاان عنصاار پیرامااونی در بناادهای موصا ِ
محدودکننده ،افزودۀ هستۀ اسمی و در بنادهای موصاولی غیرمحدودکنناده ،افازودۀ گاروه اسامی
است .با توجه به اینکه بندهای موصولی هستۀ اسمی را توصیف مایکنناد ،بازنماایی معنااییشاان
مانند صفت است.
سااختاری سااخت موصاولی
همانطور که مرور این آثار نشان میدهد ،در اکثر آنها بار جنباههاای
ِ
بندی این ساخت و همچنین ارتباط موجود بین دو بند کمتار از
تأکید شده و
چگونگی مفهومسازی و سازه ِ
ِ
منظر معنایی مورد توجه قرار گرفته است.

 3چارچوب نظری

همانطور که از عنوان مقاله پیداست ،این پژوهش تحلیلی است در قالب انگارۀ «دستور شناختی»
که توسط لنگکر معرفای شاده اسات .آنچاه در ایان انگااره «دساتور» تلقای مایشاود ،بازنماایی
ً
زبانی بشر است که طبیعتا ،با توجه به جایگاه آن در ذهن ،مااهیتی درونای دارد.
روان
شناختی نظام ِ
ِ
زباانی ویاژهای (ذهنای ،ادراکای ،و فیزیکای) اسات کاه
دستور یک زبان تواناییهای
از این منظرِ ً ،
ِ
محصول آن لزوما یک پدیدۀ روانشناختی خودایستا با حد و مرزی مشۀ نیسات ،بلکاه دساتور
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زباانی نهادیناهشاده 2جاای گرفتاه اسات.
شناختی بشر است که در آن واحادهای
آن جنبه از نظام
ِ
ِ
1
زبانی قاراردادی
درحقیقت ،در این نگرش ،دستور زبان همچون انبارهای ساختارمند از واحدهای ِ
ماهیات
باازنگری بنیاادین باه
تلقی میشود (لنگکر .)47 :9127 ،دستور شناختی درحقیقت یک
ِ
ِ
ً
رویکرد حقیقتا کمینهگرا تلقی کرد؛ چراکه بهاعتقااد او
معنای زبانی است .انگارۀ لنگکر را باید یک
ِ
تنها با قائلشدن به سه عنصر میتوان زبان را توصیف کرد )9 :ساختار واجای کاه عباار اسات از
اارز یااک عبااار (نوشااتاری ،گفتاااری یااا اشااارهای)؛  )2ساااختار معنااایی (معنااای
اایی با ِ
بازنما ِ
3
کاربردشناختی ،موقعیتی و دانشنامهای )؛ و  )1رابطۀ نمادین بین ( )9و ( .)2با این وصاف ،یکای
طور خودکار
از سادهترین انواع واحدهای نمادین تکواژها هستند:
ِ
تکواژ «اها» برای فارسیزبانان به ِ
مفهوم جمع (بیش از یک) را تداعی میکند .واژههای ساده نیز چنین وضعیتی دارند ،بهعنوان مثال،
به بازنمایی واحد نمادین «گل» در زبان فارسی توجه کنید:
ِ
S

Σ

P

gol

شکل  .1واحد نمادین ساده

واجی ] 5[golمفهومی که از این پدیده در ذهن آنها وجاود دارد و در
فارسیزبانان با شنیدن زنجیرۀ
ِ
اینجا آن را با ] [GOLنشان میدهیم ،را تداعی میکنناد و باالعکس .باههماین ترتیاب واحادهای
جفت مقابل خود باشند .هماکنون
معنایی دیگر نیز میتوانند تداعیکنندۀ
نمادین پیچیده ِتر واجی یا
ِ
ِ
ِ ً ِ
طور کامال خودکار ،فضایی در ذهن
به
بینید،
می
اینجا
در
ا
ر
][golxane
»
گلۀانه
«
واجی
ترتیب
که
ِ
ِ
شما تاداعی مایشاود کاه محال پارورش و نگهاداری «گال» اسات و در اینجاا آن را باهصاور
] [GOLXANEنشان میدهیم.

2. structured inventory of conventional linguistic units

1. established
3. encyclopedic

 .5با توجه به سنتی قراردادی در زبانشناسی ،در این مقاله واحدهای واجی با حروف کوچک انگلیسی آوانگاری شدهاند ،و
واحدهای معنایی با حروف بزر انگلیسی نشان داده شدهاند.
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XANE

Σ

Σ

xane

Σ

GOL

S

gol

P

شکل  .2واحد نمادین غیرساده

همانطور که مالحظه میکنید و در شکلهای فوق بهوضوح نشان داده شده است ،هر واحد نماادین )(Σ

چیز دیگر بهدست مایآیاد )9 :واحاد واجای
(چه ساده 2و چه غیرساده )1از کنارهم
گذاردن ِ
ِ
دستکم سه ِ
)(P؛  )2واحد معنایی )(S؛ و  )1رابطۀ نمادین بین این دو .از همین روست که در انگارۀ دستور شاناختی
ً
به واحدهای نمادین اصطالحا «همگذاری نمادین» 3اطالق میشود.
با این وصف ،حال میتوانیم به مفهوم «ساخت» 5در انگارۀ دساتور شاناختی بپاردازیم .سااخت در
مشترک همۀ رویکردهای شناختی باه دساتور،
ویژگی
شناسی نوین واژهای پربسامد است ،تا آنجا که
زبان
ِ
ِ
ِ
نظری خود قلمداد مایکنناد ،البتاه
آن است که همۀ این انگارهها «ساخت» را مبنای تحلیل و ارائۀ انگارۀ ِ
در هرکدام مفهوم «ساخت» تفاو هریفای باا انگاارۀ دیگار دارد .ماا در اینجاا فقاط باه ایان مفهاوم در
گاذاری
چارچوب دستور شناختی میپردازیم .لنگکار ( )12 :0221در تعریفای سااده «سااخت را هام
ِ
ِ
ساختارهای نمادین میداند» .تا اینجا این مفهوم از ساخت با مفهوم آن در سایر رویکردهای شاناختی باه
دستور ،همسان است .میدانیم که دستور متشکل از همنشینی تکواژها و عباار هاای زباانی اسات کاه
طور پیوسته کنار هم قرار میگیرند و همگذاریهای نمادین بزرگتری را پدید میآورند .بناابراین ،لنگکار
به ِ
ِ
ازمنظار ساایر رویکردهاای شاناختی
تمایز هریفی بین «ساخت» از نظرگاه دستور شناختی و «ساخت»
ِ
دساتکام دو سااختار نماادین
نسبت به دستور قائل میشود .او سرنمون ساخت [دستوری] را همنشینی
ِ
4
دستور شناختی ماهیتی ترکیبی دارد که در آن دو سااختار
میداند (همان) .بهعبار دیگر« ،ساخت» در
ِ
1
مؤلفهای 9با هم تلفی میشوند و ساختار نمادین ترکیبی را پدید میآورند  .بنابراین« ،گلۀانه» سااختاری
ِ
آیی دو ساختار مؤلفه ِای «گل» و «خانه» است.
ترکیبی (ساخت) است که حاصل کنارهم ِ
موصاولی زباان فارسای را نیاز واحادی نماادین قلماداد کارد.
حال ،باید دید که آیا میتوان ساخت
ِ
3. symbolic assembly
6. component structure

2. complex
5. composite structure

1. simplex
4. construction

 .9لنگکر ( )97-9۰ :2001با اتۀاذ تصمیمی اصطالحشناختی تکواژی ساده نظیر «اها» و نیز واحادهای نماادین بزرگتار از دو
ازمنظر او ،ساختهایی با کمتر از دو ساختار مؤلفاهای یاا بیشاتر
ساختار نمادین را هم «ساخت» تلقی میکند؛ با این تفاو که
ِ
ِ
«ساخت غیرسرنمون» درنظر گرفته میشوند.
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بررسی دادههای زبان فارسی برمیآید ،سااختهاای
همانطور که پیش از این گفتیم و با توجه به آنچه از
ِ
رباط «کاه» و بناد موصاولی.
موصولی در زبان فارسی ،سه ساختار مؤلفهای دارند :عبار اسمی ،حرف ِ
اصلی بند موصولی آن است که به ما کمک میکند تا نمونۀ مشۀصی از آن ناوع اسام را تشاۀی
نقش ِ
2
دهیم .این دو ،ازطری ِ انطباق بین گاروه اسامی و مشاارکان طرحاواره ِای بناد موصاولی ،بااهم ترکیاب
ربط «که» همواره در ابتدای بند موصولی هاهر مایشاود و یاک رابطاۀ
میشوند .در زبان فارسی ،حرف ِ
موصاولی محدودکنناده
طرحوارهای را نمابرداری میکند .به این ترتیب ،میتوان طرحوارۀ زیر را برای بناد
ِ
نظر ما ساخت موصاولی ،یاک
در زبان فارسی درنظر
گرفت .با این وصف ،میتوان گفت در انگارۀ مورد ِ
1
همگذاری نمادین است که میتوان آن را در قالب شکل زیر نشان داد:
S

نمونۀ مشخصی از نوع اسمی که پیش از بند موصولی میآید ،تعیین میشود.

P

گروه اسمی –iکه – [( ...محور)]...iبند موصولی

Σ

شکل  .3بند موصولی بهمثابه واحدی نمادین

 1-3برجستگی

3

ً
در انگارۀ دستور شناختی معموال بر دو نوع برجستگی تأکیاد مایشاود :الاف) نماابرداری و ب)
انتۀااب بۀشای از
دوگانۀ تحولپذیر 4و خاستگاه .9بۀشای از معناا در انگاارۀ شاناختی ،حاصال
ِ
محتوای مفهومی است .اجازه دهید این ادعا را با مثالی مرساوم در زباانشناسای شاناختی بررسای
ً
کنیم .اگر از شما بپرسند وتر چیست؛ چه میگویید؟ احتماال پاسخ شما تعریفی کموبیش شبیه این
تعریف است« :در یک مثلث قائمالزاویه ،وتر بلندترین ضلع مثلث است که روباروی زاویاۀ قائماه
قرار دارد» .این تعریف دو بۀش اصلی دارد )9 :وجود مثلث قائمالزاویه؛  )2وجود ضلعی از مثلث
ً
که وتر نامیده میشود .قطعا اگر مثلث قائمالزاویه را نمیشناختید ،ذهنیتی هام از وتار نداشاتید .در
انگارۀ دستور شناختی ،به مفاهیمی نظیر مثلث قائمالزاویه در مثال مورد نظر ماا کاه «در صاحنه»1
ً
قرار میگیرد اصطالحا پایه 8گفته میشاود .حاال ،در ایان بۀاش «در صاحنه» توجاه ماا فقاط باه
ِ
5

1. schematic

 .0در این طرحواره ،انطباق دو سازه با همنمایگی ) (co-indexنشان داده شده است.
4. profiling
)6. landmark (lm
8. base

3. prominence
)5. trajector (tr
7. on stage
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ً
زیربۀش خاصی از آن معطوف شده است که اصطالحا نما 2نامیده میشود .بهبیاانی آشاناتر ،نماا
مفهومی یک عبار زبانی است :وتر بۀشی از مثلث قائمالزاویه است که در کاانون توجاه
مصداق
ِ
1
ما بهعنوان مفهومساز قرار گرفته است .تمایز بین پایه و نما در شکل زیر نشان داده شده اسات (باه
خاطر داشته باشید که در انگارۀ شناختی نما با خطوط پررنگ نشان داده میشود):

پاایه

شکل  .4تمایز پایه و نما

وتاار

شناسای شاناختی کااربردی گساترده دارد ،دوگاناۀ تحاولپاذیر و
یکی دیگر از مفاهیمی که در زباان
ِ
خاستگاه است .این دو اصطالحاتی رایج در دستور شناختی هستند کاه در آثاار متعادد لنگکار (باهویاژه
شناسی شاناختی ،توساط زباانشناساانی
طور گستردهای در معنی
 )1199بهکار گرفته شدهاند ،و بعدها به ِ
ِ
همچون لیکاف 3و جانسون ،5مورد استفاده قرار گرفتند .دوگانۀ متحرک و مکااننماا در انگاارۀ لنگکار در
واقع همان دوگانۀ پیکر و زمینه در روانشناسی گشتالت است که بهطور گساترده در آراء تاالمی،1193( 4
 1199و  )0222بهکار رفتاه اسات ،البتاه دو مفهاوم متحارک و مکااننماا در دساتور شاناختی کااربرد
وسیعتری دارند .اولین و مهمترین نکتهای که پیش از پرداختن به ایان دو مفهاوم بایاد درنظار داشات ،آن
است که اصطالحا ِ تحولپذیر و خاستگاه زمانی بهکاار گرفتاه مایشاوندکه مفهاومسااز یاک رابطاه را
برجستگی مشارکان متغیر اسات :برجساتهتارین مشاارک کاه
نمابرداری کند .همیشه در یک رابطه میزان
ِ
مشاارک دیگار
کانون اولیۀ توجه ماست ،تحولپذیر نامیده میشود که از این پس با  trنشان داده میشود.
ِ
که درمقایسه با تحولپذیر برجستگی کمتری دارد ،خاستگاه است که آن را با عالمات  lmنشاان خاواهیم
داد .خاستگاه در یک رابطۀ نماابرداریشاده کاانون ثانویاۀ توجاه اسات (لنگکار 92 :0213/0229 ،و
مشاارکان یاک رابطاه آنجاا اهمیات
یونگرر 9و اشمید193 :0229 ،1ا .)195تفاو در میزان برجستگی
ِ
مییابد که میبینیم بسیاری از عبار های زباانی پایاۀ مفهاومی یکساانی دارناد ،و موقعیات یکساانی را
خاساتگاه
تمایز معنایی حاصال تفااو در تحاولپاذیر و
ِ
نمابرداری میکنند اما تمایز معنایی دارند؛ این ِ
ِ
3. G. Lakoff
6. F. Ungerer

2. conceptualizer
5. L. Talmy

1. profile
4. M. Johnson
7. H. J. Schmid
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آنهاست .اجازه دهید تمایز این دو مفهوم را با ذکر مثالی نشان دهیم .به شکل زیر نگاه کنید و صاحنهای را
که میبینید ،توصیف کنید:

شکل 5

در توصیف این صحنه میتوان دو عبار زیر را بهکار برد:
گلدان روی میز
( )4الف) ِ
میز زیر گلدان
ب) ِ
مفهومی هر دو عباار یکساان اسات:
هر دو عبار ِ (الف) و (ب) به موقعیت یکسانی اشاره دارند ،پایۀ
ِ
گلادان روی میاز» هماان
مشاارکان موجاود در «
وجود رابطهای عمودی بین دو چیز است.
هردو
نشانگر ِ
ِ
ِ
ِ
معنایی دو عبار ِ فاوق شاده اسات؟
میز زیر گلدان» است .پس ،چه چیز سبب تمایز
ِ
ِ
مشارکان عبار ِ « ِ
مشارکان موجود در رابطاه اسات :وقتای
برجستگی
ان
ز
می
در
تفاو
حاصل
عبار
دو
این
معنایی
تفاو
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عبار (الف) را بهکار میبرید ،مکان گلدان (مشارک باالیی) را برجسته کردهاید ،و هنگاامی کاه عباار
(ب) را برای توصیف این صحنه بیان میکنید ،مکان میز (مشارک پایینی) را برجسته میساازید .درواقاع،
در عبار اول ،میزان برجستگی گلدان بیشتر از میز اسات و در عباار دوم ،میاز برجساتهتار از گلادان
است؛ این بدان مفهوم است که در مثال (الف)« ،گلدان» تحولپذیر اسات و «میاز» خاساتگاه ،ولای در
عبار (ب)« ،میز» تحولپذیر است و «گلدان» خاستگاه .این تماایز در طرحاوارههاای زیار نشاان داده
شده است:

tr

lm

lm

tr

(الف)

شکل 6

(ب)
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همانطور که مشاهده میشود ،در شکل ( ،)9حروف اضافۀ «رو» و «زیر» یک رابطاه ،و گاروههاای
اسمی «گلدان» و «میز» یک چیز را نمابرداری میکنند.
ِ

بررسای دو پرساش
با مقدمهای که دربارۀ دستور شناختی گفتیم ،حال زمان آن فرا رسیده است که باه
ِ
ِ
مطرحشده در مورد ساختهاای موصاولی بپاردازیم .ایان دو پرساش در بۀاش  5ماورد بررسای قارار

میگیرند.

 4بحث و تحلیل
چگاونگی ساازهبنادی و باهعباارتی،
همانطور که در مقدمه گفته شد ،اولاین پرساش ایان پاژوهش باه
ِ
ِ
ساخت موصولی میپردازد .در این بۀش بهدنبال این واقعیت هستیم که کادام ساازوکارهای
سازی
ِ
مفهوم ِ
بندی این ساختها دخیلاند.
شناختی در سازه ِ
تعیینکنندۀ نما 2و گسترش

1-4

1

سنتی هساته در زباانشناسای اسات .در یاک سااختار
تعیینکنندۀ نما ،در دستور شناختی ،همان مفهوم ِ

ترکیبی ،نظیر «پسر باهوش» نمای کل ساخت« ،پسر» اسات و ناه «بااهوش»؛ یاا در سااختار بزرگتاری
ِ
پسر باهوش» نمای کل ساخت« ،دوست» است و نه «پسر» یا «باهوش» .همین مثاال
همچون « ِ
دوست ِ
ِ
ً
ساده نشان میدهد که یک ساختار ترکیبی معموال نمای یکی از ساختارهای مؤلفهای را بهارث میبارد .آن
شناسی دستور شناختی «تعیینکننادۀ نماا»
ساختار مؤلفهای که نمای آن بهارث برده میشود ،در اصطالح
ِ

نامیده مایشاود .در ایان چاارچوب ،تعیاینکننادۀ نماا درون مساتطیلی باا خطاوط پررناگ نشاان داده
میشود.
زیر میز» در شکل ( )9توجه کنید ،حرف اضافۀ «زیر» یاک رابطاۀ سااده
حال ،به مثالی نظیر « ِ
کتاب ِ

بین دو چیز را نمابرداری میکند که در آن و در فضایی مشۀ

زیر «خاستگاه» قرار گرفتاه
«تحولپذیر» ِ

خاساتگاه
انطباق نمای گاروه اسامی و
است .گروه اسمی و گروه حرف اضافه ِای موجود در مثال ،ازطری
ِ
ِ
حرف اضافه تلفی شدهاند .مربعی که با خطوط پررنگ کتاب را احاطه کرده اسات ،نشاان مایدهاد کاه
دستور شناختی ،انطباق با خطوط نقطاهچاین نشاان داده
«کتاب» تعیینکنندۀ نمای کل ساخت است .در
ِ
ِ
میشود.
1. profile determinant
2. elaboration
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tr

lm

زیار

میاز

شکل 7

مفهومی دیگر در دستور شناختی ،گسترش نام دارد که با تعیینکنندۀ نما بایارتبااط نیسات .هرگااه از
مثال آشانای
گسترش صحبت میکنیم ،درواقع ،با نوعی مقولهبندی 2مواجه هستیم .اجازه دهید با
بررسی ِ
ِ
زیر میز» با این مفهوم آشنا شویم .این مثال ،یک گروه حرف اضافهای مشتمل بر حرف اضاافۀ «زیار» و
« ِ
اسم «میز» است .در دستور شناختی ،طرحوارۀ حرف اضافه بهشکل زیر است که در آن رابطاهای باین دو
مشارک دیده میشود:
tr

lm

شکل  .8طرحوارۀ حرف اضافه

اسمی «میاز» هام در ایان مثاال وجاود دارد کاه باهصاور یاک چیاز (شاکل )1
از طرف دیگر ،گروه ِ
نمابرداری میشود:

شکل 3
1. categorization
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انطباقی این دو در شکل ( )90بهکمک خط نقطهچین نشان داده شده است:
رابطۀ
ِ
tr

lm

زیار

میاز

شکل 11

واضن است که در اینجا با یک ساختار ترکیبی روبروییم کاه در آن یکای از سااختارهای مؤلفاهای (زیار)
زیرساختاری 2طرحوارهای دارد (خاستگاه) که ساختار مؤلفهای دوم (میز) آن را با ویژگیهای دقی تر و باا
ً
جزئیا بیشتر نشان میدهد .در چنین وضعیتی ،اصطالحا گفته مایشاود زیرسااختار طرحاواره ِای ز ار
بهوسیلۀ ساختار مؤلفه ِای میز گسترش مییابد .عالمتی که برای نشاندادن این رابطه بهکار مایرود ،نشاانۀ
پیکان با خط ممتد (→) است .در شکل زیر به چگونگی بازنماایی دو رابطاۀ انطبااق و گساترش توجاه
کنید:
tr

lm

زیار

شکل 11

میاز

همانطور که مالحظه میکنید ،رابطۀ انطباقی (خط نقطهچین) بین دو چیز است ،این نشان مایدهاد کاه
خاستگاه حرف اضافه و نمای گروه اسمی هر دو به هساتار 3یکساانی
انطباق نوعی رابطۀ ارجاعی 1است:
ِ
اشاره دارند .درواقع ،اینها دو بازنمایی از یک هستار واحد هستند.
اما به رابطۀ گسترش توجه کنید که با پیکاان ممتاد نشاان داده شاده اسات .ایان رابطاه ناوعی رابطاۀ
خاستگاه حرف اضافه بهسوی مربع محااط بار
تشۀیصی 5است .همانطور که میبینید ،جهت پیکان از
ِ
ً ِ
«میز» است .این بدین معناست که هر آنچه اهل زبان از مفهوم میز میدانناد و اصاطالحا پایاۀ مفهاومی
2. referential
4. characterization

1. substructure
3. entity
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خاستگاه حرف اضافه مشاارکت دارد .باه عنصار طرحاوارهای کاه باهکماک
نامیده میشود ،در توصیف
ِ
ً
ساختار مؤلفه ِای دیگر گسترش مییابد ،اصطالحا میدان گسترش 2میگویند .در دستور شناختی ،میادان
گسترش با هاشور نمایش داده میشود.
 2-4سازهبندی بندهای موصولی
در یک نگاه پیوستاری به انواع بندهای وابسته ،در یک سوی پیوستار بندهای متممای قارار مایگیرناد کاه
ً
بندی آنها کامال حفظ شده و بندهایی تمامعیار هستند .در جملۀ ( -2ب) ،کاه بارای ساهولت در
ِ
ماهیت ِ
مفعاول فعال «انتظارداشاتن»
جایگاه
در
دار
زمان
عیار
تمام
بند
یک
است،
شده
ار
ر
تک
زیر
در
دوباره
ارجاع
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
بهکار رفته است که بهتنهایی میتواند بهعنوان یک جملۀ مستقل باشد.
( )0ب) انتظار داشتم که [نتیجۀ خیلی بهتری بگیری].
سرنمون بند درنظر بگیریم ،این پرسش پیش میآید که انواع بندها تا چه انادازه
اگر بندهای زماندار را
ِ
میتوانند از این سرنمون تۀطی کنند ،ولی همچنان بند تلقی شوند؟ بهاعتقاد لنگکار ( )0221تۀطای از
بند سرنمون میتواند به دو طری رخ دهد )1 :عدم حضاور (یاا غیبات) عناصار بناد؛  )0داشاتن نماای
غیرفرایندی .1دو جملۀ زیر را درنظر بگیرید و بندهای داخل قالب را باهم مقایسه کنید:
( )9الف) [دیروز بستهای را پست کردم].
ب) بستهای که [دیروز پست کردم] امروز رسیده است.
اگرچه فعل «پستکردن» در حالت عادی یک مفعاول مساتقیم مایگیارد اماا در جملاۀ ( -9ب) هایچ
ً
موصولی «د روز پست کردم» دیده نمیشود .با این حال ،قطعا مفهومسااز مایداناد
بند
مفعول بارزی در ِ
ِ
دستورنویساان زایشای آن را باا
که چیزی پست شده است و آن چیز «بسته» است .این واقعیتی است کاه
ِ
مفعول ژرفساختی که در اینجا و در سطن روسااخت تظااهر نادارد ،تبیاین مایکنناد.
قائلشدن به یک
ِ
3
مفعاول ژرفسااختی ،ردی از آن برجاای مایماناد .ایان گاروه از
بهاعتقاد آنهاا ،پاس از حرکات ایان
ِ
گشتار حرکت چنین ساختهایی را تبیین میکنند.
زبانشناسان بهکمک
ِ
عناصر یک ساخت تبیاین مایشاود.
دستور شناختی برمبنای رابطهها و انطباق بین
اما این واقعیت در
ِ
ِ
به این ترتیب ،نشان داده میشود که چگونه هریک از ساختارهای مؤلفهای با سااختار ترکیبای همپوشاانی
مفهوم ترکیبی دخیل است .به شکل ( )10و بهویژه به انطباقهای افقی و عمودی کاه
گیری ِ
دارد و در شکل ِ
با خطوط نقطهچین نشان داده شده است ،توجه کنید .با توجه باه ایان واقعیات کاه در دساتور شاناختی،
دستوری فعل بهصور یک رابطۀ فرایندی نمابرداری میشود ،فعل «پساتکاردن» در مثاال ماورد
مقولۀ
ِ
2. non-processual

)1. elaboration site (e-site
3. trace
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ً
مشارک برجسته دارد :یک تحولپذیر و یاک خاساتگاه کاه در
نظر ما یک رابطه است ،طبیعتا این رابطه دو
ِ
اسمی فاعل و مفعول رمزگذاری مایشاوند .شاکل زیار طرحاوارۀ
یک جملۀ تمامعیار بهوسیلۀ گروههای ِ
مرکب «بستهای که دیروز پست کردم ،امروز رسیده اسات» را نشاان مایدهاد .بارای ساهولت در
جملۀ ِ
بندی این جمله بهترتیب با شماره مشۀ شده است:
ارجاعدهی ،سطوح
ِ
مۀتلف سازه ِ
ِ

شکل 12

موصولی «(دیروز) پست کردم» سااختی را بازنماایی مایکناد کاه در آن فقاط
نظر ما بند
ِ
در جملۀ مورد ِ
تحولپذیر (من) وجود دارد ،و خاستگاه آن طرحوارهای است (بهدلیل ماهیت طرحاواره ِای خاساتگاه ،در
شکل آن را با دایرۀ نقطهچین نشان دادهایم) .عالمت سؤال در کنار این شکل نشان میدهاد کاه خاساتگاه
در این سطن نامشۀ است .انطباقی افقی که در سطن  2نشان داده شاده اسات ،نماای «بساته» را باا
خاستگاه طرحواره ِای «پستکردن» همسان میکند .بهبیانی دیگر ،بین ایان دو ایانهماانی 2وجاود دارد.
بناد پایاه
همانطور که در شکل میبینید ،درواقع محور ازطری انطباق با نمای گروه اسمی که نقش
فاعل ِ
ِ ِ
را دارد ،بهراحتی تشۀی داده میشود.
حرف رباط در
توجه دیگر که در این شکل نیز نشان داده شده است،
سازی ِ
نکتۀ قابل ِ
چگونگی مفهوم ِ
ِ
این انگاره است .میدانیم که در زبان فارسی همواره پس از اسمی که قارار اسات توصایف شاود ،حارف
رب ِط «که» قرار میگیرد .این حرف رباط یاک رابطاۀ طرحاوارهای را نماابرداری مایکناد :تحاولپاذیر و
1. identity
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پذیر این رابطاه اسامی
ِ
خاستگاه آن هردو طرحوارهای هستند .انطباق این رابطه را مشۀ میکند :تحول ِ
است که توصیف میشود (انطباق افقی در سطن  )1و خاستگاه آن بار بناد موصاولی منطبا اسات (باه
خطوط افقی انطباق در سطن  1توجه کنید).
 3-4انواع وابستگی و چگونگی تبیین آن در دستور شناختی
بناد
یکی دیگر از پرسشهایی که در ایان پاژوهش قصاد پاساۀگویی باه آن را داریام ،تبیاین
وابساتگی ِ
ِ
ِ
موصولی در ساختهای موصولی است ،این که دستور شاناختی چگوناه ماهیات وابساتۀ ایان بنادها را
دربرابر بند پایه نشان میدهد.
1

 1-3-4خودایستایی مفاومی 0و وابستگی مفاومی
وابستگی مفهومی اشاره کرد کاه در
خودایستایی مفهومی و
از مفاهیم مرتبط با گسترش دوگانه ،میتوان به
ِ
ِ
پژوهشهای زبانشناسی اغلب با عناوین هسته و وابساته معرفای مایشاوند .ایان دوگاناۀ نامتقاارن نیاز
واقعی ما ،برخی افراد یا چیزها وابسته به افراد یا چیزهاای
توانایی
نشأ گرفته از
شناختی ماست .در دنیای ِ
ِ
ِ
دیگری هستند و در عین حال ،چیزها یا افرادی نیز وجود دارند که مستقل هساتند .ایان واقعیات در نظاام
زبان نیز جاری و ساری است .واکهها نسبت به همۀوانها خودایستا هستند .یک واکه بهتنهایی مایتواناد
یک هجای کامل یا واژه باشد ،حرف تعریف  aدر زبان انگلیسی شاهدی است بر این مادعا .اماا باروز و
ههور همۀوانها بهعنوان یک هجا ،به وجود واکه وابساته اسات (البتاه باهاساتثنای تعاداد محادودی از
زبرزنجیاری تکیاه باهکماک هجاا باروز
همۀوانها که میتوانند هجایی شوند) .ازسوی دیگار ،ویژگای
ِ
مییابد ،یعنی تکیه وابسته به هجاست.
عالوه بر شواهدی از قطب واجی ،در قطب معنایی نیز این خودایستایی و وابستگی دیده میشود .ماا
نمیتوانیم فرایند «خوردن» را بدون قائلشدن به وجود کسی یا چیزی که میخورد و کسی یاا چیازی کاه
سازی رابطۀ «خوردن» وابسته به دو چیاز دیگار
خورده میشود ،مفهومسازی کنیم .بهعبار دیگر ،مفهوم ِ
بدون قائلشادن باه چیاز دیگاری باهراحتای
است .حال آنکه شیئی فیزیکی ،نظیر «کتاب» یا «درخت»ِ ،
مفهومسازی میشود .از همین روست که مقولاۀ اسام را مقولاهای خودایساتا و قاائمباهذا مایدانایم و
رابطهها را وابسته به آن .این نگاه در نظام زبان را میتوان باین زیرسااختارهای یاک سااخت نیاز مشااهده
کرد.
سااختار مؤلفاهای
زیر میز» گفتیم که در این سااخت باا تلفیا دو
پیش از این دربارۀ عبار
ِ
ِ
زبانی « ِ
مواجهیم .حال سؤال این است که کدامیک از این دو ساختار وابسته به دیگری است؟ اجاازه دهیاد کمای
2. conceptual dependence

1. conceptual autonomy
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از فضای نظریه فاصله بگیریم و این پرسش را بدون توجه به مفاهیم نظری پاسخ دهیم .وقتای خوانناده یاا
زیار چاه
زیر میز» را میبیند یا میشنود ،منتظر اسات تاا نویسانده یاا گویناده بگویاد « ِ
شنونده عبار « ِ
زبانی دیگری اسات تاا کامال
خودیخود کامل نیست و وابسته به عبار
چیزی» .گویی معنای «زیر» به ِ
ِ
شاود؛ در مثااال مااا ایاان عبااار «میااز» اساات .بنااابراین ،در ایاان مثااال «زیاار» وابسااته اساات و «میااز»
خودایستاست .لنگکر ( )322 :1199در چارچوب دستور شناختی وابستگی را اینگونه تعریف میکند:
(« )1یک ساختار [که آن را «و» مینامیم] وابسته به ساختار دیگری است [کاه آن را «خ» مایناامیم]
اگر «خ» زیرساختار برجستهای در «و» را گسترش دهد.»2
این تعریف ماهیتی نسبی دارد چراکه برمبنای دو مفهوم نسبی (برجستگی و گسترش) بیان شده اسات .باا
ً
توجه به این تعریف ،حال مثال «زیر میز» را در قالب نظریه مجددا بررسی میکنیم:

tr

lm

زیار

میاز
شکل 13

خاستگاه طرحوارۀ «زیر» زیرساختاری است که منطبا باا
همانطور که در طرحوارۀ فوق مشۀ است
ِ
نمای «میز» است .عالوه بر این ،این زیرساختار برجسته است (دوگانۀ تحولپذیر و خاستگاه را باهخااطر
زیرساختار طرحواره ِای برجسته توسط یاک سااختار مؤلفاه ِای دیگار «میاز» گساترش
آورید) .پس ،یک
ِ
مییابد .بنابراین ،با توجه به آنچه در تعریف ( )9آمده است ،در این مثال« ،زیر» وابستۀ مفهاومی اسات و
«میز» خودایستای مفهومی.
نزدیاک در»
زباانی «
بودن این دوگانه را بهتر دریابیم .عبار
ِ
به مثال دیگری توجه کنید تا ِ
مفهوم نسبی ِ
ِ
زیرساختار برجستهای در طرحوارۀ «نزدیاک» وجاود
را درنظر بگیرید .با توجه به آنچه در مثال قبل گفتیم،
ِ
دارد که ساختار مؤلفه ِای «در» آن را گسترش میدهد .درنتیجه ،در این مثاال« ،نزدیاک» وابساته اسات و
«در» خودایستاست.

 .1و = وابسته

خ = خودایستا
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lm

نزدیک

در

شکل 14

ً
جان کالم اینکه ،دوگاناۀ خودایساتایی و وابساتگی مفااهیمی کاامال وابساته باه سااختوارۀ گساترش
سااختار مؤلفاهای ،آن سااختاری کاه گساترش
ارتباط موجود بین دو
هستند؛ تا آنجا که میتوان گفت در ِ
ِ
ً
ً
مییابد ،مفهوما خودایستاست و آن ساختاری کاه گساترش داده مایشاود و اصاطالحا میادان گساترش
ً
نامیده میشود ،مفهوما وابسته است.
 2-3-4متمم و توصیفکننده

دستور شاناختی دریاافتیم ،زماان آن فارا رسایده
حال که تمایز دوگانۀ خودایستایی و وابستگی را در انگارۀ
ِ
دستوری متمم و توصیفکننده بپردازیم .عالقهمنادان باه مطالعاا دساتوری
مفاهیم
بررسی
است که به
ِ
ِ
ِ
میدانند که در دستور زبان همواره از این دو اصطالح بهعنوان وابستههای دستوری ناام بارده شاده اسات.
ً
2
گاروه
اصطالح «وابسته» در مطالعا زبانشناختی در نظریههای انتۀاببنیان ریشه دارد .ماثال در یاک ِ
مفعول حرف اضاافه اسات.
حرف اضافهای ،وجود حرف اضافه ،مستلزم وجود یک گروه اسمی در نقش
ِ
واژگاان اهال
بهعبار دیگر ،حرف اضافه گروه اسمی را انتۀاب یا مقولهبندی میکند .این اطالعاا در
ِ
زبان ذخیره شده است .قالب زیرمقوله ِای حرف اضافۀ «به» در زبان فارسای را مایتاوان باهصاور زیار
نشان داد:
[__ گروه اسمی]
به :حرف اضافه
ً
بافات نحاوی پایش از یاک
این نشان میدهد که اوال «به» عضوی از مقولۀ حرف اضافه است ،و در یک ِ
گروه اسامی واقاع مایشاود (ایاوانز 1و گارین .)427 :2009 ،3در چناین نگااهی باه رابطاۀ دو مقولاۀ
توصیفکننده و متمم با هسته (تعیینکنندۀ نما) ،هردوی اینها وابسته تلقی میشوند :ماتمم توساط هساته
طور اختیاری به هسته افزوده میشود تا در مورد آن اطالعا اضاافی
انتۀاب میشود ،و توصیفکننده به ِ
بدهد.
اما ،متمم و توصیفکننده در دستور شناختی تعریفی معنابنیاد و مبتنی بار هامگاذاریهاای نماادین
3. M. Green

2. V. Evans

1. selection-based
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دارند .از این گذشته ،نگاه لنگکر ( )0213 ،0229 ،0220 ،1199باه مفهاوم وابساتگی ،متفااو از آن
چیزی است که پیش از این در انگارههای دستوری ،بهویاژه انگاارههاای غالاب در زباانشناسای اماروز،
دیدهایم .متمم و توصیفکننده ،هردو ،ساختارهایی مؤلفهای هستند که نقش آنها در ارتباط با تعیاینکننادۀ
نما (هسته) مشۀ میشود .پاس ،در اینجاا
شااهد دو رابطاه هساتیم )1 :هساته – ماتمم؛  )0هساته -
ِ
توصیفکننده .بین هریک از این دو جفت ،یک رابطۀ گسترشی وجود دارد اماا آنچاه سابب مایشاود در
یک رابطه عنصری را متمم یا توصیفکننده بنامیم ،جهات گساترش اسات .بارای یاافتن هریاک از ایان
ِ
نقشها در یک رابطه ،ابتدا ضروری است تعیینکنندۀ نما (هسته) را مشاۀ کنایم و ساپس باه جهات
گسترش توجه نماییم .در دستور شناختی ،متمم بهصور زیر تعریف میشود:
(« )0متمم ساختاری مؤلفهای است که زیرساختار برجستهای از هسته را گسترش میدهد».
گروه حرف اضافه ِای «روی میز» را درنظر بگیرید .طرحوارۀ آن بهشکل زیر است:
tr
lm

روی(هسته)

میاااز(متماام)

شکل 15

با توجه به تعریف باال و آنچه در طرحواره میبینایم ،در ایان مثاال «میاز» ماتمم اسات ،چراکاه «روی »
تعیینکنندۀ نماست و زیرساختار برجستهای (خاستگاه) دارد که بهوسیلۀ «میاز» گساترش داده مایشاود.
بنابراین« ،میز» خودایستاست و «روی» وابسته است.
اما ،قضیه در توصیفکننده متفاو است که این هم نشأ گرفته از جهت گسترش است.
(« )3توصیفکننده ساختاری مؤلفهای است کاه خاود زیرسااختار برجساتهای دارد کاه هساته آن را
گسترش میدهد».
روی میز» توجه کنید .طرحوارۀ آن در شکل ( )99رسم شده است.
به گروه
اسمی « ِ
کتاب ِ
ِ
tr

lm
کتاااب (هسته)

روی میااز (توصیفکننده)

شکل 16
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در اینجا نیز ابتدا تعیینکنندۀ نما را پیدا کنید .در این مثال« ،کتااب» تعیاینکننادۀ نماسات .باا توجاه باه
تعریف ( )1و با دقات در جهات گساترش ،در طرحاوارۀ فاوق «روی میاز» توصایفکنناده اسات زیارا
زیرساختار برجستهای (تحولپذیر) دارد که توسط تعیینکنندۀ نما (هسته) گساترش یافتاه اسات .باا ایان
گی مفهاومی گفتایم،
وصف و با توجاه باه آنچاه پایش از ایان در ماورد
خودایساتایی مفهاومی و وابسات ِ
ِ
توصیفکننده وابسته است.

بهعنوان مثالی دیگر ،در این قسمت این رابطه را در یک جمله بررسی میکنیم .در جملۀ «سینا سایب
اسمی «سیب» متمم است که در نمودار درختی در جایگاه خواهر هسته قرار میگیرد .باه
را خورد»ِ ،
گروه ِ

طرحوارۀ آن در شکل زیر توجه کنید .با توجه باه آنچاه در تعریاف ( )0بارای ماتمم آماده اسات ،ماتمم
(سیب) زیرساختار برجستهای از هسته ) (lmرا گسترش داده است:

tr

lm

سیب (متمام)

شکل 17

خوردن (هسته)

در پایان این قسمت ،دو رابطۀ «هسته – ماتمم» و «هساته – توصایفکنناده» را در چاارچوب دساتور
شناختی در قالب شکل زیر خالصه میکنیم ،همانطور که مالحظه میکنیاد ،تفااو ایان دو در جهات
گسترش است:
هستاه (وابسته)

متمم

هستاه (خودایستا)

توصیفکننده (وابسته)

(خودایستا)
e-site

نما

(الف) ساخت متممی

نما

e-site

(ب) ساخت توصیفکننده

شکل .18برگرفته از لنگکر ()213:2113
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 3-3-4وابستگی در بندهای موصولی

بند وابسته اصطالحی جاافتاده و مرساوم ،هام در دساتور سانتی و هام مطالعاا ناوین
اگرچه اصطالح ِ
ً
ً
زبانشناسی ،است اما معموال تاوافقی جمعای در ماورد آن وجاود نادارد؛ ایان وابساتگی واقعاا باه چاه
معناست؟ چه چیزی سبب میشود که بگوییم یک بند وابسته است؟ آیا چیازی وجاود دارد کاه در هماۀ
ً
این بندها مشترک باشد و سبب تمایز آنهاا از بناد پایاه شاود؟ دساتور شاناختی معتقاد اسات کاه قطعاا
سازوکاری هست و آن تمایز در نمابرداری و جهت گسترش است.
ً
مجددا به سطن  1در شکل ( )10توجه کنید .در این سطن «بسته» با خطوط برجسته و پررنگ نشاان
داده شده است .این موضوع نشان میدهد که «بسته» در اینجا تعیینکنندۀ نماست :ساختار ترکیبی کاه در
ساختار مؤلفه ِای سطن  1حاصل شده اسات درباارۀ «بساته» اسات و ناه فرایناد
همنشینی دو
سطن  0از
ِ
ِ
اسامی
«پستکردن» .آنچه در سطن سوم از تلفی ساختارهای مؤلفه ِای سطن  0حاصل شده است گروه
ِ
غیرسادۀ «بستهای که پست کردم» است که در سطن  5تحولپذیر «رسیدن» است .بناابراین ،در سااختار
مشارک «پستکاردن» .باا دقات
مشارک «رسیدن» است و هم
«بسته» باالترین سطن دو نقش دارد :هم
ِ
ِ
به سطن سوم ،مالحظه میکنیم که بند پایه تعیینکنندۀ نماست ،بندی که نمای کل جملۀ مرکاب را تعیاین
میکند و باهعباارتی دیگار ،سااخت موصاولی نماای آن را باهارث مایبارد .باا ایان وصاف ،بناد پایاه
خودایستاست که زیرساختار برجستهای را در سازۀ وابسته گسترش میدهاد (ر .ک .تعریاف ( .))1اجاازه
پیچیدگی شکل در اینجا فقط دو سطن  3و  5از شاکل ( )10را
شدن موضوع و پرهیز از
دهید برای روشن ِ
ِ
بیاوریم:

شکل 13

همانطور که مالحظه میکنید ،در سطن  1دو ساختار مؤلفهای وجود دارد که یکای از آنهاا تعیاینکننادۀ
سامت راسات،
سااختار
نما یا همان بند پایه است ،این ساختار با مستطیل پررنگ نشان داده شده است.
ِ
ِ
عبار «بستهای که پست کردم» اسات .ایان سااختار زیرسااختار برجساتهای دارد کاه توساط بناد پایاه
(تعیینکنندۀ نما/هسته) گسترش یافته اسات .از هماین روسات کاه «بساتهای کاه پسات کاردم» میادان
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گسترش است و در شکل با هاشور نشان داده شده است .بنابراین ،با توجاه باه سااختوارۀ گساترش و نیاز
جهت گسترش ،ماهیت بند پیارو باهعناوان «توصایفکنناده» تبیاین مایشاود .بناابراین ،یکای از اناواع
وابستگیهای موجود در ساخت موصولی ،وابستگی بین بند پایه و پیرو اسات کاه باا توجاه باه ساازوکار
دستور شناختی از نوع «هسته-توصیفکننده» است.
وابستگی دیگری اشاره میکنیم که بین اسم هسته و بند موصولی برقارار
حال ،در این قسمت به رابطۀ
ِ
است .کدام یک از این دو وابستۀ دیگری است؟ برای پاسخ به ایان پرساش در ایان قسامت نیاز تنهاا دو
سطن  1و  0شکل ( )10آمده است:

شکل 21

همانگونه که پیداست ،در ساطن  2دو سااختار مؤلفاهای وجاود دارد کاه در آن سااختار سامت راسات
تعیینکنندۀ نماست .این ساختار زیرساختار برجستهای (خاستگاه) دارد کاه طرحاوارهای اسات و توساط
ساختار سمت چ گسترش مییابد .پس ،با توجه به تعریف ( ،)2در اینجا با یاک رابطاۀ هساته -ماتمم
ِ
موصولی «پست کاردم» ماتمم اسات .ایان ساازۀ
بند
و
است
اسمی
هستۀ
»
که
ای
بسته
«
یعنی
روبروییم.
ِ
خاواهر هساته قارار
جایگااه
در
درختی
نمودارهای
متممی ،همان سازۀ  CPدر دستور زایشی است که در
ِ
ِ
میگیرد .اما تفاو بارزی که در اینجا نسبت به انگارۀ صور گرایان دیده میشود ،آن است که در دساتور
شناختی ،در رابطۀ هسته -متمم ،هسته وابسته است و متمم خودایستاست (نک .شکل .)92

 5نتیجهگیری

چگونگی مفهومسازی و نیز تبیین ماهیت وابساتۀ بنادهای موصاولی در زباان فارسای
در این پژوهش ،به
ِ
گیری یک ساخت ،دو عامل انطباق و نمابرداری نقاش بسازایی
پرداخته شد .از میان عوامل مؤثر در شکل ِ
ً
سازی ساخت موصولی دارند .با توجه به اینکه در بند موصولی ،معماوال مشاارکی طرحاوارهای
در مفهوم ِ
اسامی
طور غیرمستقیم در سطحی باالتر بهکماک انطبااق آن باا گاروه
وجود دارد ،ماهیت این مشارک به ِ
ِ
ناهمپایه بهدست میآید .ماهیت وابستۀ بند موصولی بهکمک نمابرداری و جهت گسترش در این سااخت
مشۀ میشود .بند پایه تعیینکنندۀ نما در این ساخت است که خود زیرسااختاری از بناد موصاولی را
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گسترش میدهد .رابطۀ بین بند پایه و پیرو در این ساخت از نوع «هسته – توصیفکننده» است ،کاه در آن
بند پایه هسته و بند پیرو توصیفکننده است .رابطاۀ دیگاری نیاز در ایان سااخت وجاود دارد و آن رابطاۀ
موصولی توصیفکنندۀ آن اسات .گاروه اسامی در
«هسته – متمم» است .این رابطه بین گروه اسمی و بند
ِ
این رابطه هسته است که خود زیرساختاری دارد که توسط بند موصولی گساترش ماییاباد .درنتیجاه ،در
این رابطه بند موصولی متمم و خودایستاست.
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