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چکیده

این پژوهش بر آن است تا مسئ لة جابئهجئای بدئاهام مولئود در نبئان
فارس امرون را بر اساس دستور کئم تولئ و و تی ئ ن کدئا در پایئا

مذکور ،بدا مولود ان مجاورت اسم هسته به جایگاه در انتهام جملئه

جابه جا شاه و ساخت گسسته را به وجود مئ آورد مشئاها نمونئههئام
مختلو ان گونه هام مولود در فارس امرون نشان مئ دهئا کئه پایئا

جابهجای ویژگ عا بداهام مولود م باشا بر اسئاس دسئتور کئم ،
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عدالر متعلق به دستور معترضئه تئابا ادمامئات دسئتورم و معدئای دسئتور

جمله ن ستدا ،به هم ن دد ل س اد ّت در جایگاه ساختارم یک ویژگ عئا

و متمایمکددا آن عدالر م باشا ان ایئن جهئت ،اسئتالل مئ شئود کئه

جابهجای بدئاهام ی رتدایئام بئهعدئوان عدالئر دسئتور معترضئه پ امئا

ماه ت دستورم آنها یعد معترضگ م باشا و جابهجای گونة تدایام
ن م که ان طریق فرآیدا دستورمشاگ ان سطح معترضه بئه سئطح دسئتور

جمله انتقال یافته ،بهعدوان یک ویژگ باق ماناه ان سئاخت مدشئت تدل ئل

م شود

واژههای کلیدی :دستور کم  ،دستور جمله ،دستور معترضه ،بدئاهام
مولود  ،دستورمشاگ  ،س اد ّت ساختارم

 .1مقدمه

بررس بداهام مولود ان دیربان مورد توجئه مدققئ ن نبئان بئوده اسئت عمئا مطادعئات

(فئئب1990،1؛ هگمئئن1991،2؛ چ دکئئو2008 ،3؛ کئئامرم1981،4؛ ک دئئان1985 ،5؛ تئئادرمن،6
1998؛ گ ون2001،7؛ دیکسون ،2010 ،8ج2؛ و ی ره) چه سدت و چه جایا پایئا بدئاهام

مولود را به دو دستة کل و متمایم تدت عداوین تدایئام( 9تول ف /مداود/وابسئته) و

ی رتدایام( 10توض د /نامداود/باد /آناد) تقس مبدام کردهانا بدا مولود تدایام

مصااقهام احتماد اسم هسته را مداود م کدا که برام فهم دق ق مدظور اسم حضئور آن
ادمام م باشا در حاد که بدا مولود ی رتدایام با ارائة اطمعات اضاف اسم هسئته را
ب شتر تشریح م کدا مطادعات مذکور نوایام مختلف ان پایا مذکور را روشن ساختهانا،

1
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با این وجود هدون مسائل مهم در این حئونه وجئود دارد کئه بررسئ ب شئتر را بئر اسئاس
رویکردهام جایا نبانشداس م طلیا یک ان مسائل حائم اهم ت پایئا جابئهجئای  1در
بداهام مولود است که ن ان به واکاوم عم قتر دارد
در جابهجای  ،بدا مولئود ان مجئاورت اسئم هسئته خئارج و در جایگئاه در انتهئام
جمله قرار م گ رد و ساخت گسسته را شکل م دها این ویژگ در نمونههام ( )1نمایئان
است

 1ادو) عل کاسهام را که پر از آب بود به من داد

ب) عل کاسهام را به من داد که پر از آب بود.

پرسش الل تدق ق این است که چرا چد ن ساخت در برخ ان نبانها و ان جمله نبئان

فارس وجود دارد درحاد که عا جابهجای آن ن م جمله را ی ردستورم نم سئاند ایئن
پژوهش با استفاده ان رویکرد دستور کم  2استالل م کدا که جابهجای بداهام مولود

ان ماه ت معترضگ آن نشئ ت گرفتئه اسئت بئرام ن ئل بئه ایئن هئا  ،ابتئاا در بخئش 2
چهارچوب نظرم ،آنگاه در بخش  3جابهجای گونههام مولئود و مدئاودیتهئام آن
به تفص ل مورد تجمیه و تدل ل قرار م گ رد
 .2چهارچوب نظری و روشکار

دستور کم شامل حااقل دو حون متفاوت مفهوم است :دستور جمله 3و دستور معترضه

4

(هایده و همکاران2013 ،؛ کلتن بوک و همکاران )2011 ،هر یک ان ایئن حئونههئا الئول
خود را در پردانش اطمعات دارنا دستور جمله بهمعدام گمارهام جممت و سانههئام آن
مداود م شود؛ بهتعی ر دیگر ،دامدة معدای ئکاربردشداخت واحئاهئام دسئتور جملئه ،تدهئا
جمله یا بعض ان سانههام آن است اما دستور معترضه به فرایداهام استالل و سئان و کئار

استدیاط م پرداند که میتد بر ساخت جمله ن ست بلکه میتد بر موقع ت کم  5مئ باشئا
موقع ت کم متشکل ان شش عدصر است:

1
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ادو) سانماناه متن :1عدالر معترضه در این نقش بهطور لریح یا بهطور ضمد بئا آنهئه

ان طریق پارهگفت ددگر 2انتقال م یابا ،مشارکت {معدای } دارد بهطئور مشئخ

تئر ،ایئن

عدالر جهت ایجاد یک تعی ر مدسجم ان طریق ارائة اطمعات تکم ل  ،معدئام پئارهگفئت را
تول و یا تعایل م کددا

ب) مدیا اطمع :3نقش عما دیگر واحاهام معترضه ارائة مدیا اطمع پارهگفت م باشا

پ) عقایا گویداه :4ارائة پ شدهادها ،ارنیاب هئا و سئدجشهئام وجهئ  ،5ایئاههئا و نظئرات
گویداه ن م ان نقشهام عدالر معترضه م باشا

ت) تعامل گویداه-شدوناه :6این مختصه به ویژگ و شرایط روابط گویداه-شدوناه مئرتیط
است برانگ ختن شئدوناه در انجئا عملئ ماندئا پرسئش ،امئر و ی ئره ان جملئة ایئن مئوارد
م باشا

ث) ساحت کم  :7معترضههام مرتیط با این مختصه به موقع ت فرانبان کئه پئارهگفئت در
آن روم م دها ،اشاره دارد این موقع ت م توانا شامل مشارک ن کم و بافئت پ رامئون
ف میک  ،روش ارتیاط ،خود ِعمل ارتیاط  ،رویاادهای که در خمل کم روم م دهدئا و
همهد ن دانش مشترک که ان کم پ ش ن به دست آماه ،باشا

ج) دانش ان دن ام پ رامون  :8گویداه ممکن است بئرام تعئایل معدئام پئارهگفئت یئا قئرار
دادن آن در یک نقطهنظر وس اتر به دانش ورام موقع ت کم متوسل شئود امئا فئرر بئر
این است که آن دانش ب ن طرف ن مکادمه مشترک باشا رومهمرفته ،موقع ت کئم دامدئة
معدای ئکاربردشداخت واحاهام دستور معترضه است

9
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2

 9به هم ن سیب معدام عدالر معترضه با ارجاع به مقودههای ماندا «گفتمان»« ،فرامتن» یا «معدام فراتر ان جملئه» (مئرتیط

با عدصر سانماناه متن)« ،ذهد شاگ » (در ارتیاط با عدصر عقایا گویداه) و «ب نذهد ت » (در ارتیاط با عدصئر تعامئل

گویداه-شدوناه) ن م تول و م شود
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با توجه به این تفاوتهام معدئای -کاربردشئداخت  ،هایدئه و همکئاران ( )2013و کلئتن
بئئوک و همکئئاران ( )2011ب ئئان م ئ کددئئا کئئه واحئئاهام نبئئان دسئئتور معترضئئه دارام
ویژگ های هستدا که آنها را ان واحاهام دستور جملئه متمئایم مئ کدئا ایئن ویژگئ هئا
عیارتدا ان:
ادو) واحا معترضه بهدداظ ندوم مستقل ان بافت نبان خود م باشا
ب) واحا معترضه بهدداظ مختصات نبرننج رم مجما ان دیگر عدالر پارهگفت م باشا
پ) معدام واحاهام معترضه نامداود است
ت) واحاهام معترضه بهدداظ جایگاه ساختارم س ال هستدا
ث) ساختار درون واحا معترضه بر اساس الول دستور جمله شکل م گ رد ،اما مئ توانئا
حذ

گردد
لن به توض ح است که این ویژگ ها میتد بر یک مقودهبدام و مرنبدام مطلق ن سئت

بلکه میتد بر تعریو سرنمون ان مقودهها هستدا هرچئه واحئاهام اطمعئ ب شئتر نمایئانگر
این ویژگ ها باشدا ،بهتیا عضو بهترم ان حون عدالر معترضئه خواهدئا بئود حئال ،بئرام
روشن ساختن تمایم این دو حونه نمونه ( )2را در نظر بگ ریا
 2ادو) امپراتور فرانسه ناپل ون بداپارت را نابغه م دانا
ب) امپراتور فرانسه ،ناپل ون بداپارت ،نابغه است

در جملة (2ادو) «ناپل ون بداپارت» سان دسئتورم جملئه یعدئ مفعئول لئریح اسئت و
وجود «را» پس ان آن ب انگر این رابطة دستورم است اما «ناپل ون بداپئارت» در جملئة (2ب)
بهدداظ ندوم مستقل است؛ یعد جمو ساختار موضوع فعل ن ست و با ه چیئک ان دیگئر
عدالر جملئه سئان دسئتورم تشئک ل نمئ دهئا همهدئ ن ،هئ چیئک ان سئانههئام جملئه
نم توانا در درون ساختار معترضه قرار گ رد الطمح سدت ایئن عدصئر بئال اسئت دو ،
مددد آهدگ «ناپل ون بداپارت» در جملئة (2ادئو) متفئاوت ان برابئر معترضئة آن در (2ب)
م باشا؛ به این معد که آهدگ واحا مورد نظر در (2ب) مستقل ان آهدگ دیگر سانههام
آن جمله م باشا این تفاوت آهدگ ،در نوشتار بهلورت کاما ،ویرگئول ،خئط ت ئره و در
گفتار با استفاده ان مکث و درنگ نشانگذارم م شود سو  ،نقش و معدام واحا معترضئه
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در (2ب) متفاوت ان نقش و معدام برابر دستورم آن در (2ادو) م باشا واحا مورد بدث
در جملة (2ادو) دارام معدام مداود و همان عدصر در جمله (2ب) معدام نامدئاود دارد
همان طور که در بداهام پ ش ن مطرح شا ،نامداود به این موضوع اشئاره دارد کئه معدئام
واحا مورد نظر به سانههام جملئه مدئاود ن سئت بلکئه بئه موقع ئت کئم توجئه دارد در
( 2ب) واحا بال عدصر سانماناه متن ان مجموعه عدالر موقع ت کئم را در پئ شنم دئه
قرار م دها چد ن شرایط سیب م شود کئه حئذ
جمله را ناق

کدا در لورت که حذ

سئان مئورد نظئر در (2ادئو) معدئام

آن در جملة (2ب) آسئ ی بئه معدئام جملئه وارد

نم ساند در واقا ،در جملة (2ب) تول و و توض د بر یک ان سانهها (معمولً فاعل یئا
مفعول) افموده م شود شایان ذکر است که اکثر اجمام موقع ت کم در ارتیاط خال بئا
مقوده و نیرمقودههام مع د ان دستور معترضه م باشئدا بئرام مثئال ،بئال و بدئا مولئود
عدصر سانماناه متن ،بداهام نقل قود مدیئا اطئمع ،بدئاهام تفسئ رم عقایئا گویدئاه و

س والت ضم مهام 1عدصر تعامل ب ن گویداه-شدوناه را در پ شنم ده قرار م دهدا

بر اساس ویژگ هام نقش و لورم ،مقودئهبدئاهام متفئاوت ان عدالئر معترضئه ارائئه

شاه است بارنترین مقودهبدام میتد بر ویژگ هام نقشئ شئامل معترضئههئام مفهئوم

2

(ماندا نقشنماهام کمم /گفتمان  ،بال و ی ئره) ،تیئادلهئام کل شئهام اجتمئاع ( 3ماندئا

جممت ب فعل و ی ره) ،ساخت امرم ،ناای  ،الوات و تعجی ها و ی ره م باشا همهدئ ن

بر اساس ویژگ هام لورم ،عدالر معترضه به سه مقودة معترضههئام آنئ  ،4سئاختمدا 5و

قادی  6تقس م شاه اسئت (جهئت آشئدای ب شئتر بئا ایئن مقئولت ر ک هایدئه و همکئاران،
2013؛ عموناده و آنموده )1393 ،بداهام مولود بر اساس ممک لورتبد اد متعلئق بئه
معترضههام ساختمدا مئ باشئدا معترضئة سئاختمدا ادگوهئا یئا سئاختهئام تکرارپئذیر ان

واحئئاهام نبئئان هسئئتدا کئئه دارام نقئئش و قادئئب ادگومدئئا مئ باشئئدا همهدئ ن ،بدئئاهام

مولود بر اساس ممکهئام نقئش بد ئاد بئه مقودئة معترضئة مفهئوم تعلئق دارد معترضئة
1

tag question
conceptual theticals
3
formulae of social exchange
4
instantaneous theticals
5
constructional theticals
6
formulaic theticals
2
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مفهوم شامل ساختهام متفاوت ماندا جممت ،گئروههئا ،واهههئا و یئا دیگئر واحئاهام

دستور جمله م باشا که ان طریق فرایدا شداخت عضوگ رم 1مشتق م شونا

عضوگ رم فرایدام آن است که بهموجب آن واحام ان دستور جمله ماندا واهه ،بدئا،

گروه یا هر عدصر ندوم دیگر بهعدوان واحام معترضه به کار برده شود (هایده و همکاران،

2013؛ کلتن بوک و همکاران )2011 ،عضوگ رم ان حون دستور جمله بئه حئون دسئتور
معترضه تعاادم ان تغ رات آوای  ،ندوم و معدای بئرام واحئا مئورد نظئر را در پئ دارد

اول ،بهدداظ آوای ان دیگر عدالر جمله متمایم م شود دو  ،ان آنجئای کئه نقئش واحئا

عضوگ رمشاه در موقع ت کم استدیاط م شود ،واحا مربوطه ان مداودیتهای که قیمً
در قادب یک سان ندوم بر آن تدم ل شاه آناد م گردد یعد دیگئر بئه ملمومئات نقئش
ندوم مدشت مداود ن ست ،دذا این شرایط ممکن است مدجر به حذ

سانههام اجیئارم یئا

س اد ّت ساختارم در واحاهام مورد نظر گردد سو  ،معدام واحا عضوگ رمشاه دیگر بئا

ارجاع به نقش ندوم تول و و تعریو نم شود بلکه ان طریق مد ط جایا یعد موقع ئت

کم بانتعریو م شود در حق قت ،عضوگ رم دامدة معدای ئکاربردشئداخت را ان ندئو بئه
مجموعة وس اتر موقع ئت کئم تغ ئر مئ دهئا (کلئتن بئوک و همکئاران2011 ،؛ م ثئون،

 )2008بهطور کل  ،واحاهام دستور جمله ان طریق فرایدا عضوگ رم ویژگ هام عدالئر
معترضه را کسب م کددا ان آنجای که فرایدا عضوگ رم بهطور مستق م ان سان و کارهام
تدل ل پژوهش حاضر ن ست ،جهت پره م ان اطادة کم در ایدجا به آن پرداخته نم شود

یک جدیة مهم در تول و و تدل ل واحاهام معترضه یا عضوگ رمشئاه ارتیئاط

آن با کم پ رامون اش م باشا واحا معترضه/عضوگ رمشاه ن انمدئا یئک واحئا متدئ
مداسب است تا به آن ارتیاط یابا ،این واحا متد «م مبان» نام اه م شئود ان طئر

2

دیگئر،

واحا معترضه/عضوگ رمشاه بهمعدام واحا متد که شادود مفهوم و دامده را بئرام آنهئا

مه ا م کدا ،اشاره دارد الطمح «ددگر» 3ن م بئرام ایئن شئادود مفهئوم بئه کئار مئ رود

تمایم م ان «م مبان» بهعدوان یک واحا واهمئندوم و «ددگر» بهعدوان یک مقودئة معدئای را
م توان ان طریق ( )3نشان داد

1

cooptation
text piece
3
anchor
2
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 3آنهه در این جلسه مورد بدث قرار خواها گرفت  -ممکده کمئ لئاام م کئروفن

رو کمتر کد ا – این که چگونه م توان م در تود ا علم سهم ب شترم داشته باش م

در ( ،)3جملة « آنهه در این جلسئه مئورد بدئث قئرار خواهئا گرفئت ایئن کئه چگونئه
م توان م در تود ا علم سهم ب شئترم داشئته باشئ م» عدصئر «م مبئان» را شئکل مئ دهئا در
مقابل« ،ددگر» واحا عضوگ رمشاه «ممکده کم لاام م کروفن رو کمتر کد ا» ان طریق
عدصر م مبان مه ا نشاه بلکه توسط ساحت کم ان مجموعه عدالر موقع ت کم ارائه شاه

است نیرا در این سخدران علم  ،سخدران ممکئن اسئت مسئ ول برگئمارم جلسئه را مئورد

خطاب قرار دها گویداه با بهکارگ رم واحا عضوگ رمشاه ان دن ام متن به دن ام ب رون
که کم در آن اتفاق م افتا ،رو م آورد
در ارتیاط با دو مفهو م مبان و ددگر چهار نوع ساخت متمایم م شود بهعیارت دق قتر،
نسیت به ددگر واحاهام معترضه/عضوگ رمشاه چهار امکان در اخت ار شدوناگان م باشا
این امکانات عیارتدا ان:
ادو واحاهام معترضه/عضوگ رمشاه سانه-وابسته

1

ب واحاهام معترضه/عضوگ رمشاه پارهگفت-وابسته

2

پ واحاهام معترضه/عضوگ رمشاه وابسته به بافت همراه م مبان
ت واحاهام معترضه/عضوگ رمشاه وابسته به بافت باون م مبان

3
4

ایئئئئن ردهشداسئئ ئ ان ددگئئئئر ،دامدئئئئة کاربردشئئئئداخت -معداشداسئئ ئ یئئئئک واحئئئئا
معترضه/عضوگ رمشاه را لورتبدام م کدا دامدة واحاهام سانهوابسته ،یک عدصر ان
سانهم مبان است؛ واحاهام پارهگفتوابسته ،کل یا بخش بمرگ ان سانهم مبان را بهعدئوان
دامده انتخاب م کدا؛ اما در مورد واحاهام بافتوابسته ،یک بافت خاص دامدة واحئاهام
معترضه یا عضوگ رمشاه را شکل م دها در یک تقس مبدام کل تر م تئوان ادئو و ب

را واحاهام معترضه یا عضوگ رمشاه م مبئانوابسئته ،و پ و ت را واحئاهام معترضئه یئا

عضوگ رمشاه بافتوابسته نا گذاشت در ساختهام م مبانوابسته معدام واحئا معترضئه
1

constituent anchored coopted/ thetical units
utterance anchored coopted/ thetical units
3
context anchored coopted/ thetical units having a host
4
context anchored coopted/ thetical units without a host
2
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بهنوع بهمعد م مبان خود ارتیاط م یابا؛ اما در واحاهام بافئتوابسئته ،ممکئن اسئت دو
عدصر ددگر و م مبان نامرتیط با یکدیگر باشدا در بخش بعا مشاهاه م شود این مقودئههئا
نقش مهم در تول و و تدل ل جابهجئای عدالئر معترضئه ان جملئه بدئاهام مولئود و
مداودیتهام آن ایفا م کدا
 .3جابهجایی بند موصولی

در بخش  1اشاره شا که در جابهجای  ،بدا مولود ان مجاورت اسمهسته خارج مئ شئود
و در جایگاه در انتهام جمله قرار م گ رد و ساخت گسسته را شکل م دها نمونئههئام
( )1که دوباره با شمار ( )4تکرار شاهانا ،نشانگر این پایاه م باشدا
 4ادو) عل کاسهام را که پر از آب بود به من داد

ب) عل کاسهام را به من داد که پر از آب بود.

بادت ن ( )2006با اشاره به مطادعات لورتگرایانه عدئوان مئ کدئا کئه هئ چ یئک ان ایئن

مطادعات نتوانسته است بهطور کامل و متقاعاکدداهام تما ویژگ هام خروج (جابهجئای )
بداهام مولود را تی ن کدا فرانس س ( )37 :2010همهد ن ب ان م کدا کئه فئارا ان هئر
نوع دیاگاه لورم ،خروج بداهام مولود عج ب است ان این جهت که ب ن یئک هسئتة
اسم و وابستة آن (بدا مولود ) فالله م افتا و نوع ساخت گسسته به وجود م آیا
در مطادعات نقشگرایان ن م دو دیاگاه الل برام جابهجئای بدئا مولئود وجئود
دارد یک دیاگاه دلیل کمم را موجب جابهجای بدا مولئود مئ دانئا ان آن جهئت
که بدا مولود جابهجا شاه ،بهطور معمول اطمع نو یا تقابل بئا خئود دارد و م ئمان نئو
بودن آن ان اطمع کئه گئروه فعلئ دارد ،ب شئتر اسئت (روچمدئت و کاد کئاور1990،؛
هاک 1و نا1990 ،2؛ کونو و تاکام  )2004 ،3این تدل ل همراستا با ایئن الئل اسئت کئه
عیارات کانون در نبانها عماتاً در انتهئام جملئه واقئا مئ شئونا (کاد کئاور و جکدئا ،
 )2005دیاگاه دو ونن یا طول بدا مولود را دد ل جابهجای م دانئا اگئر یئک سئانه
1

Huck
Na
3
Takami
2
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نسیت به سانههام دیگر درون جمله طول و یا پ ه اگ ب شترم داشته باشا ،ونن دسئتورم
آن سانه ب شئتر اسئت (هئاوک دم2004 ،؛ واسئو )2002 ،1بئر اسئاس الئل سئدگ د در انتهئا

(واسو ،)32 :1997 ،سانههام سدگ ن بهطور معمول در انتهام جمله قرار مئ گ رنئا دئذا در
اکثر نبانها بداهام مولود ام که طئولن و پ ه ئاه باشئدا ،ب شئتر و راحئتتئر جابئهجئا
م شونا (فرانس س)38 :2010،؛ علت آن ن م به دو حون پردانش و تود ا جمئمت نسئیت
داده م شود گ ون ( )2001در توض ح این علت ب ان مئ کدئا حضئور بدئاهام مولئود
طولن در وسط جمله موجب م شود اجمام بدا الل ان هم جاا شاه و بهتیا پردانش
و درک جمله سختتر گردد ان این جهت جابهجای بدا مولود سیب پردانش آسانتئر
جمله م شود
راسخ مهدا و همکاران ( )1391در تدل ل پایا نبان مورد نظر در فارس ن م معتقانئا
چون خروج (جابهجای ) و عا خروج (عا جابهجای ) بدئا مولئود بئهطئور معمئول بئه
جممت دستورم م انجاما ،نم توان دلیل ندوم را در این امر دخ ئل دانسئت و بایئا در
جستجوم دد ل یا دلیل نقش بود که باعث جابهجای بدا مولود م شود آنها با اسئتفاده
ان دیاگاه دو نقشگرای معتقانا که طول بدا مولود و نسیت آن بئا طئول گئروه فعلئ
بدا الل مهمترین عامل م باشا هرچه این نسیت ب شتر باشا ،احتمال خروج ب شئتر اسئت؛
ماندا ()5
 5ادو) او فرش را [که ان عموم مئادرش پارسئال بئه ق مئت خ لئ کئم و ان روم
ب م ل خریاه بود] فروخت
ب) او فرش را فروخت [که ان عموم مادرش پارسال به ق مت خ ل کئم و ان روم
ب م ل خریاه بود]
راسخمهدا و همکاران ( )1391همهد ن ب ان م کددا که نوع فعئل ن ئم بئر خئروج تئت ر
دارد ،به این معد که افعال ربط بئهعلئت وضئع ت اطمعئ ام کئه دارنئا ب شئترین افعئاد
هستدا که بداهام مولود ان آنهئا عیئور مئ کددئا نیئرا ایئن افعئال در اکثئر مئوارد دارام
اطمعات مفرور م باشدا
Wasow

1
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عل ریم کارآی این دیاگاهها در توض ح بس ارم ان موارد جابهجای  ،به نظر مئ رسئا
که آنها با چادشهام جام ن م مواجه باشدا تعااد نیادم ان سئاختهئام مولئود وجئود
دارد که با وجود این که در آنها بدا مولود ان گروه فعل طولن تر ن ست اما جابئهجئای
رخ م دها و در هر دو لورت ن م جمله به یک اناانه طی ع به نظئر مئ رسئا؛ ماندئا ()4؛
ضمن این که در این نمونه فعل ربط ن م وجود ناارد مهمتر ایئن کئه در جممتئ کئه بدئا
مولئود بلدئاتر ان گئئروه فعلئ اسئئت حتئ اگئئر ایئن جابئهجئای لئئورت نگ ئرد ،جملئئه
ی ردستورم نم گردد عموه بر این موارد ،همان طور که در ادامئه بدئث خواهئا شئا ،بئر
خم

نظئر بعضئ ان پژوهشئگران (گ ئون207 :2001 ،؛ راسئخ مهدئا و همکئاران)1391 ،

پایا جابهجای تدها مداود به بداهام تدایام ن ست بلکه در سئاختهئام ی رتدایئام
ن م روم م دها؛ به ب ان کل تر ،جابئهجئای یئک ویژگئ عئا در سئاختهئام مولئود
م باشا با توجه به این نکات به نظر م رسا جدیههام نقش «ایجاد تقابل» و «فئراهمکئردن
پردانش آسان» ان پ اماهام انوم سان و کار جابهجای باشدا مس لة الئل ایئن اسئت کئه
سان و کار ایجاد چد ن امکان ساختارم چ ست به نظر م رسئا کئه پاسئخ ایئن پرسئش بئه
ماه ت دستورم ساختهام مولود برم گردد که در ادامه به آنها پرداخته م شود ابتئاا
مس لة جابهجای بداهام ی رتدایام آنگاه جابهجای بداهام تدایام بدث م شئود در
نهایت به مداودیتهام این پایا نبان توجه م شود
 .1 .3جابهجایی بند موصولی غیرتحدیدی

بعضئئ ان پژوهشئئگران (راسئئخمهدئئا و همکئئاران1391 ،؛ گ ئئون )207 :2001 ،معتقانئئا

جابهجای بدا مولود ی رتدایام ی رممکن است گ ون ( )207 :2001استالل م کدئا
که حضور بدا مولود در کدار هستة خود ،مطابق با الل تصویرگونگ نبان اسئت نیئرا
توجه شدوناه را به اسم معطو

م کدا که بدا مولود بمفالله کدئار آن قئرار گرفتئه

است به هم ن دد ل ،جابهجای بدئاهام مولئود بئهطئور معمئول در هئر شئرایط اتفئاق
نم افتا بهطور مثال ،بداهام مولود تدایام مئ تواندئا جابئهجئا شئونا ودئ بدئاهام
مولود ی رتدایام جابهجا نم شونا
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برخم

نظر این پژوهشگران ،شواهام در نبان فارس وجود دارد کئه نشئان مئ دهئا

در بدئئاهام مولئئود ی رتدایئئام جابئئهجئئای روم مئ دهئئا و طئ آن بدئئا مولئئود ان
مجاورت هستة اسم خارج شاه و به انتهام جمله جابهجئا مئ شئود در نمونئههئام ( 8ئ)6
مشاهاه م شود که بداهام مولود ی رتدایام هم در مجاورت اسمهسته قرار م گ رنئا
و هم م توانا ان مجاورت هستة اسم خارج شاه و به انتهئام بدئا جابئهجئا شئونا در ایئن
موارد ،اسم هسته بهلورت مورب و بدا مولود با خطوط پررنگ مشخ

شاهانا

 6ادو) وقت دور تدص مت عاد را گذرانایم ،عل به ونارت دادگسترم داخل شا

و من در ونارت آمونش و پرورش کهه در آن زمهان وزارف فرهنها نامیهده

میشد استخاا شا .

ب) وقت دور تدص مت عاد را گذرانایم ،عل به ونارت دادگسئترم داخئل شئا و

من در ونارت آمونش و پرورش استخاا شا که در آن زمان وزارف فرهنها

نامیده میشد

 7ادو) تو که از همه جا بیخبری قضاوت مکن

ب) تو قضاوت مکن که از همه جا بیخبری( .ارهنگ)151 :1374 ،
 8ادو)

خون چدا دانشجو که هنوز گرم و تازه است ،به نم ن ریخت

ب) خون چدا دانشجو به نم ن ریخت که هنوز گرم و تازه است( .مجلة خیئرم

شیکة یک س ما ساعت )94 /9 /16 ، 7: 25
عموه بر مواردم ماندا ( 6ب) که تدها یک بدئا بئ ن هسئتة اسئم و بدئا مولئود واقئا
م شود ،مواردم ن م ان جابهجای وجود دارد که در آن بدا مولود به انتهئام بدئا حئاوم
خود جابهجا نم شود بلکه ممکن است ب ش ان یک بدا ب ن هستة اسم و بدا ی رتدایئام
فالله شود؛ ماندا ()9

 9ادو) ناگهان ان م ان حاضران بهئهام که واقعاً شجاع و با جرأف بهود فریئاد ند
که پادشاه دخت است (نمونه ان مدمودم)1394 ،

ب) ناگهان ان م ان حاضران بههام فریاد ند که پادشاه دخت اسئت که واقعاً شجاع و
با جرأف بود( .نمونه ان مدمودم)1394 ،

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 71 /

در نمونههام (9ئ )6بداهام مولود بهدداظ معدئای اطمعئات اضئاف یئا حاشئ هام را
نسیت به سان گروه اسم در بدا الل ارائه م کددا ،دذا ان آنجای که دامدة ارجاع اسئم
هسته را مشخ

نم کددا ،جمو معدام گمارهام جمله ن ستدا بئهددئاظ سئاختارم ن ئم ایئن

بداها جمو ساختار موضوع جمله ن ستدا به هم ن جهت حذ

آنهئا جملئه را ی ردسئتورم

نم ساند به دداظ آوای ن م مددد آهدئگ آنهئا متفئاوت ان آهدئگ بدئا الئل مئ باشئا
بدابراین ،ویژگ هام معدای  ،ندوم و آوای بداهام مولود در این موارد نشئان مئ دهئا
که واحاهام مورد بدث گونة ی رتدایام م باشدا حال در چدئ ن سئاختهئای  ،پایئا
جابهجای مولود هام معترضه چگونه توض ح داده م شود
به نظر م رسا که ویژگ جابه جئای ایئن واحئاها ان ماه ئت دسئتورم آنهئا در سئطح
کم برخاسته م شود ماه ت معترضگ مدجئر بئه بئرون ویژگئ هئا و رفتارهئام نبئان ام
م شود که با عدالر متعلق به دسئتور معترضئه مشئترک اسئت واحئاهام دسئتور معترضئه
بهدداظ معدای  ،آوای و ندوم در ق اس با واحاهام دستور جمله رفتارهئام متفئاوت را ان
خود برون م دهدا دد ل چد ن تمایمم این است کئه چئون عدالئر معترضئه بئهطئور عمئاه
متوجه موقع ت کم هستدا و به تیا معدئام نامدئاود دارنئا ،دئذا تئابا ادمامئات سئاختارم و
معدای دستور جمله ن ستدا ان آنجای که این عدالر تابا ادمامئات سئاختارم دسئتور جملئه
ن ستدا ،یک ان پ اماهام طی ع برام این واحاهام نبان س اد ّت ساختارم است که مدئوط
بر موقع ت کم م تواندا در جایگاه هئام مختلئو بدئا یئا کئم درج شئونا و تجلئ هئام
متفاوت ان تقابل نقش را پایا آورنئا بئرام روشئن شئان ایئن موضئوع ،ب ئان مئوردم ان
واحاهام معترضه مف ا واقا خواها شا عیارت «به نظر » را در نمونههام ( )10که بهعدوان

یک واحا تتمل پس د  1توسط دستور معترضه در کم درج شاه است ،در نظر بگ ریا:
 10ادو) به نظرم ،فردا مارسه تعط ل باشا

ب) فردا ،به نظرم ،مارسه تعط ل باشا

پ) فردا مارسه ،به نظرم ،تعط ل باشا
ت) فردا مارسه تعط له ،به نظرم

afterthought
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همانطور که در نمونههام ( )10مشاهاه م شود ،این عدصر بهددئاظ آوایئ  ،معدئای و
ندوم متفاوت ان دیگر واحاهام جمله یا کم م باشا عدصر معترضه «به نظئر » موقع ئت

کم را بهعدوان ددگرگاه خود انتخاب نموده 1و «عقایا گویداه» و «مدیا اطمع» ان مجموعئه
عدالر موقع ت کم را در پ شنم ده قرار م دها چد ن شرایط سیب شاه تا عدصئر تتمئل
پس د ان مداودیت هام دستور جمله فراتر رود آناد شان ان مداودیتهئام سئاختارم و
معدای برون س اد ّت ساختارم را در پ داشته است که ط آن واحا مورد نظر م توانئا در
ابتاا ،م انه و انتهام جمله قرار بگ رد
با توجه به این میاحث ،همهد ن م توان گفت جابهجای بداهام ی رتدایام ان ماه ت

معترضگ آنها نش ت گرفته شاه و اسئتالل نمئود کئه چئون ایئن واحئاها همهئون دیگئر
واحاهام معترضه تابا ادمامات ساختارم و معدئای دسئتور جملئه ن سئتدا ،ویژگئ سئ اد ّت
ساختارم در این موارد ن م مشاهاه م شود نمونههام ( )11ب انگر ایئن ویژگئ در بدئاهام
ی رتدایام م باشا

 11ادو) این حر رو ان برادر توقا نااشتم کس که یه عمره براش نحمت کش ا
ب) این حر

رو ان برادر که یه عمره براش نحمت کش ا توقا نااشتم

ج) این حر رو ان برادر توقا نااشتم که یه عمره براش نحمت کش ا

امئئا تفئئاوت یریف ئ ب ئ ن نمونئئههئئام ( )10و ( )11وجئئود دارد و آن ایئئن کئئه بدئئاهام
ی رتدایام بر خم

واحا تتمل پس د در ابتاام بدا قرار نم گ رنا ()12

 * 12که یه عمره براش نحمت کش ا  ،این حر

رو ان برادر توقا نااشتم

این مداودیت برخاسته ان ویژگ هام مقوده معترضگ آنهاست بئهطئور مشئخ

 ،بئا

توجه به این که عدصر تتمل پس د «به نظر » یک معترضة پارهگفئتوابسئته اسئت در حئاد
که بدا ی رتدایام واحام سانهوابسته است ،این تفاوت در مقوده مدشت چدئ ن مدئاودیت
است که در نیر بخش  3 3با عدوان مداودیتهام جابهجای بهتفص ل بدث خواها شا

 1در رویکرد حاضر ،الطمح بافت به یک عدصر خاص ان مقودههام انتماعئ تئر اجئمام موقع ئت کئم اشئاره دارد و
عدالر موقع ت کم انتماع ترین سطح ان ددگر را شکل م دهدا
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 .2 .3جابهجایی بند موصولی تحدیدی

بدا مولود تدایام در تقابل با بدئا ی رتدایئام رفتارهئام نبئان متفئاوت را بئهددئاظ

معدای  ،ندوم و آوای ان خود نشان م دها ان این جهئت ،بدئاهام تدایئام بئر خئم
ی رتدایامها بهدداظ ندوم جمئ ان ساختار موضوع بدا الل م باشدا و حئذ

آنهئا

جمله را ی ر دستورم م کدا بهدداظ معدای ن م بخش ان معدام گمارهام بدا م مبان هستدا
و بهدداظ آوای هم مددد آهدگ آن با آهدگ بدا الل یکسان است اما همئان طئور کئه
در بداهام پ ش ن هم مطرح شا ،ساختهام تدایئام ن ئم همهئون بدئاهام ی رتدایئام
پایا جابهجای را ان خود نشان م دهدا؛ ماندا ()13

 13ادو) عل کاسهام را که پر از آب بود به من داد

ب) عل کاسهام را به من داد که پر از آب بود.

حال جابهجای بداهام تدایام بئه عدئوان واحئام ان دسئتور جملئه کئه تئابا ادمامئات

ساختارم بدا است ،چگونه قابل توض ح اسئت بئرام توضئ ح ایئن مسئ له ان برعئا درنمئان
ساختهام مولود استفاده م شود
آنموده و همکاران ( )1395بدث م کددا که در فارسئ باسئتان بدئا مولئود  hyaدر
قادب بدا ی رتدایام ساختارم ی ردرونه داشتهانا که بهعدوان یک عدصئر تتمئل پسئ د در
ارتیاط با دو عدصر «سانماناه متن» و «تعامل گویداه-شدوناه» در کم درج مئ شئاهانئا
آنگاه مددد آهدگ این بداها در همان دور باستان در بافتهام خال و بهطور مدئاود
با مددد آهدگ بدا الل یکپارچه شا و خوانش تول ف پ اا کرد این شئرایط مدجئر بئه
برون ابها در تعی ر بدا  īکئه دنیادئه  hyaمئ باشئا ،در فارسئ م انئه گردیئا یعدئ در کدئار
خوانش توض د  ،خوانش تول ف ن م بئه دسئت آورد امئا بئهددئاظ سئاختارم در حادئت

وابستگ م ان  1م باشا سپس این ابها بئهتئاری مدجئر بئه اسئتقرار نقئش جایئا  īیعدئ

خوانش تول ف در اواخر دور م انه و اوایل فارس جایا گردیا و در نهایت  īبه نشئانگر
مولود تدایام و اضاف تدول یافت اما آنهه که اهم ئت دارد ایئن اسئت کئه ایئن بدئا
مولود در تمام دورههام تدود خود چه در فارس باستان ،و چه فارس م انه و چئه در
hypotaxis
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فارس جایا ویژگ جابهجای و بهتعی ر دیگر س اد ّت ساختارم را ان خود برون داده است
بهندوم که بدا مولود هم بمفالله پس ان اسم هسته و هم ان مجاورت هسته جاا شئاه و
در انتهام بدا الل قرار م گرفته است حت در فارس باستان مئوارد معئاودم ان حضئور
بدا مولود پ ش ان هستة اسم ن م مشاهاه شاه است (همان)
رونا رممگذارم دستورم مولود تدایام در توض ح مسئ لة سئ اد ّت سئاختارم ایئن
واحاها راهگشاست نمونههام بررس شاه در حون دسئتورمشئاگ نشئان مئ دهدئا کئه
واحاهام دسئتورمشئاه دو ویژگئ عئا دارنئا :ادئو) لئورتهئام پ شئ ن مئ توانئا بئا
لئئورتهئئام جایئئاتر هئئمنیسئئت داشئئته باشئئدا ب) معئئان اود ئئه م ئ تواندئئا معئئان و/یئئا
ویژگ هام ساختارم لورت جایاتر را مداود کددا (هاپر و تراگوت )2003 ،در ارتیاط
با ویژگ دو  ،هاپر ( )1991مفهو پایاارم 1را معرف م کدئا بئر طیئق مفهئو پایئاارم،
وقت یک لورت واهگان به یک واحا دستورم تدول م یابئا ،بعضئ ان بقایئام معئان
واهگان اود ة خود را ن م به همراه دارد و همهد ن ویژگ هام درنمان

ئ واهگئان اش ئ آن

واحا م توانا بهلورت مداودیتهای بر تونیئا دسئتورم آن انعکئاس یابئا بئه عیئارت
دیگر ،معان اود ه م تواندئا معئان و/یئا ویژگئ هئام سئاختارم لئورتهئام جایئاتر را
مداود کددا با توجه به این که بداهام تدایام در فارس امرون هماندا بسئ ارم دیگئر ان
نبانها مدشت در بداهام ی رتدایام دارنا ،و ان آنجای که س اد ّت سئاختارم ویژگئ عئا
واحاهام معترضه ان جمله مولود ی رتدایام است ،دذا م توان استالل نمود وقت بدا
مولود ی رتدایام تدئت فرایدئا دسئتورمشئاگ ان سئطح دسئتور معترضئه ،در قادئب
مولود تدایام به سطح دسئتور جملئه انتقئال یافئت ،اگرچئه ویژگئ هئام سئاختارم و
معدای دستور جمله را پذیرفت اما با توجه بئه خصولئ ت پایئاارم عدالئر دسئتورمشئاه،
س اد ّت ساختارم را بهعدوان یک ویژگ باق ماناه ان مدشت درنمان اش حفظ کرد با توجئه
به این میاحث روشن است که این دسئتور معترضئه و ماه ئت معترضئگ اسئت کئه امکئان
ساختارم جابهجای را برام گونههام مولود تدایام و ی رتدایئام فئراهم مئ سئاند
در واقا ،نقش انطیاق دستور باین شکل گویشور نبان را به ابمار دسئتورم مداسئب مجهئم
persistence

1
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م ساند تا برام ایجاد «تقابل نقش » یا «پردانش آسانتر» واحاهام سدگ ن دسئتورم ان آن
بهره گ رد
 .3 .3محدودیتهای جابهجایی

اگرچه عدالر معترضه بهدداظ جایگاه ساختارم نسیتاً آناد هستدا ،اما هر مقودئه ان واحئاهئا

یا ساختهام معترضه مداودیتهام خود را دارنئا (اسئپ دال1991،؛ پ تدئر1995 ،1؛ دهئ ،
2014؛ کلتن بوک و همکاران )864 - 867 :2011 ،بهطور مثال ،در نیر بخش  1 3بهطور
گذرا اشاره شا که بداهام مولود ی رتدایئام بئر خئم

بسئ ارم ان دیگئر واحئاهام

معترضه ماندا عدالر تتمل پس د در ابتاام بدا و پ ش ان هستة اسم قرار نم گ رنئا؛ حتئ
بعض ان عدالر معترضه بهطور عماه در درون پارهگفت به یک جایگاه مداود شاهانا

بعض ان پژوهشگران ماندا (کاوادوا152 :2007 ،2ئ  )149بئرام توضئ ح ایئن تفئاوتهئا

تمایمم را م ان معترضههام ددگردار 3و معترضههام س ال یا آناد 4مطرح م کددا در بخش
 2اشاره شا که چهارچ وب دستور کم ن ئم چدئ ن تمئایمم را بئه نئوع دیگئر بئرام مطادعئة
جایگاه ساختارم این عدالر در نظر م گ رد در ارتیاط با ددگئر چهئار نئوع سئاخت متمئایم
م شود که هر کاا دارام مداودیتهام جایگاه خاص خود را دارنئا ایئن سئاختهئا
نبان عیارتدا ان:
ادو واحاهام معترضه سانهوابسته
ب واحاهام معترضه پارهگفتوابسته
پ واحاهام معترضه وابسته به بافت همراه با م مبان
ت واحاهام معترضه وابسته به بافت باون م مبان

بدث جایگاه ساختارم در ارتیاط با تمام این مقودهها مطرح م شود بهجم نئوع وابسئته

به بافئت بئاون م مبئان؛ ان آنجئای کئه ایئن واحئاها فاقئا پئارهگفئت م مبئان هسئتدا ،دئذا

راهیردهام جایگاه ساختارم در مقایسه با دیگر انواع معترضه ،برام این واحاها موضوع ت
1

Pittner
Kavalova
3
anchored parentheticals
4
floating parentheticals
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ناارد با توجه بئه ایئن کئه واحئاهام مئورد بدئث ایئن نوشئتار یعدئ بدئاهام مولئود ان

واحاهام سانهوابسته هستدا ،در ادامة بدئث ب شئتر بئر مدئاودیتهئام ایئن عدالئر توجئه

م شود و تدها بهلورت گذرا به دیگر واحاها ن م اشاره م شود

واحاهام سانهوابسئته دارام مشئارکت نقشئ ئئشئداخت بئا یئک سئان خئاص ان یئک

پارهگفت در یک بافت وس ا ان یک مختصة موقع ت کم م باشئا (کلئتنبئوک)2008 ،

بهعیارت سادهتر ،واحاهام سانهوابسته اطمعات را ارائه م کدا که بهطئور مسئتق م مئرتیط

با معد یک سان خاص ان یک پارهگفت م باشا؛ ماندا ( )14-18در این نمونئههئا واحئا
معترضه با خط پررنگ و عدصر ددگر بهشکل مورب و س اه نشان داده م شونا
 14دیرون با اکبر رفت م کوه ،خیلی آدم باحالیه.
 15برادرم ،فریدون این وا را درست کرد

 16این آداب را مئا ان علی بن ابیطاله  ،کهه ههیگ گهاه تسهلیح نهاح

ن هد

آموخت م

 17ما در این برنامه به مس لة ،بهه نظهرم ،بسهیار دا ایهن روزهها یعدئ انتخابئات
م پردانیم

 18ح و ان اون وقت که ما برام این ف لم مثالً حرفهای گذاشت م

واحاهام سانهوابسته به دو نیر مقوده تقس م م شونا واحاهام سانهوابستة پئ شنگئر

1

که به سان پ ش ان خود ارجاع م دهدا ( )14-16و واحاهام سانهوابستة پسنگئر 2کئه بئه

سان پس ان خود اشاره م کددا ()17-18

گویداه م توانا ان امکانات معترضههئام آنئ  ،سئاختمدا و قئادی در تود ئا واحئاهام

سانهوابسته استفاده کدا نمونئة ( )14مئوردم ان معترضئة آنئ  ،نمونئة ( )18ن ئم مئوردم ان
معترضئئة قئئادی هسئئتدا گئئروههئئام بئئاد ( ،)15بدئئاهام مولئئود ی رتدایئئام ( )16و

معترضههام عطف  3ان معترضههام ساختمدا مئ باشئدا ایئن واحئاهئام سئاختمدا بئهطئور
معمول حاوم یک عدصر ارجاع هستدا که به ددگر ئ ایلب گروه اسم ئ در ساخت م مبان

ارجاع م دهدا ()19

1

retrospective
prospective
3
and-Thetical
2
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 19پدرم بزرگح که نحمت تمایا ب مهاش هم بئه دوش شئما افتئاد ،هدئون تئرخ
نشاه
ادیته نمان که رابطة ارجاع ب ن ددگر و واحا معترضه استدیاط م شئود ،حضئور عدصئر
ارجاع ضرورم ن ست ( )16بایا توجه داشت که در ایدجا الل ارتیاط بس ار مهئم و کئارا
است نیرا گویداه به واسطة آن شدوناه را قادر به ایجاد یئک فرضئ ة مدطقئ نسئیت بئه ایئن
موضوع م ساند که واحا معترضه به نوع با مدتوام پارهگفت مرتیط است بهطئور مثئال،
در نمونة ( )17ان آنجای که ایجاد یک رابطة مدطق بئ ن واحئا سئانهوابسئته «بئه نظئر » و
سانهم مبان «بس ار داا این رونها» توسط شدوناه امکان درک و تعی ئر آن را فئراهم نمئوده،
پارهگفت پذیرفته م باشا اما در نمونة ( )20چون پاره گفت م مبان فاقئا هرگونئه سئانهام
بهعدوان ددگر مدطق برام واحا معترضه م باشا ،خوشساخت به نظر نم رسا
 * 20ما در این برنامه به مس لة ،به نظرم ،انتخابات م پردانیم

ددگر یک واحا سانهوابسته ایلب یک گروه اسم در پارهگفئت م مبئان مئ باشئا امئا
گاه دیگر سانهها ماندا بداهام پ رو ،و یا مقودههام واهگان ماندا افعئال ،افعئال کمکئ ،
ق ود و لفات م تواندا بهعدوان ددگر ن م برام این سانهها عمل کددا در نمونئة ( )18واحئا
لفت «حرفهام» بهعدوان ددگر برام معترضه «مثمً» یاهر شاه است
در نمونههام ( )14-18مشاهاه م شئود کئه واحئاهام سئانهوابسئته بئهددئاظ جایگئاه
ساختارم به مجاورت با ددگر خود مداود شاهانا یعد یا بمفالله پ ش و یئا پئس ان سئانه
م مبان که بهعدوان ددگر آن واحا نقش ایفا م کدا ،قرار م گ رد معترضههام ساختمدا به-
ویژه بداهام ی رتدایام در لورت حفظ ادگوم ساختارم خود پ شنگر هستدا یعد بئه-

طور معمول پئس ان اسئم ددگئر قئرار مئ گ رنئا 1امونئان ( )1979و اسئپ دال ()753 :1991
معتقانا که بداهام مولود ی رتدایام برخم

بداهام تدایام بایا بمفالئله پئس ان

 1این قض ه در مورد دیگر انواع معترضه ساختمدا ن م لادق است ان جمله واحاهام سانهمدور بال و گروههام بئاد

هستدا که عموماً پس ان ددگر قرار م گ رنئا امئا هم شئه ایئن گونئه ن سئت بلکئه تولئ فگرهای کئه همهئون بدئاهام

تفس رم عمل م کددا م تواندا پ ش ان ددگر ن م قرار گ رد معترضههئام اسئم بایئا در مجئاورت گئروه اسئم قئرار

گ رنا یا این که س والت تهجملهام/ضم مهام پ ش ان ددگئر قئرار نمئ گ رنئا حتئ در ترت ئب نشئانگرهام کممئ ،

نشانگرهام توجه ماندا الوات پ ش ان نشانگرهام جهت ماندا معترضة مفهوم قرار م گ رد
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سانه ددگر قرار گ رنا اما همئان طئور کئه در میاحئث پ شئ ن اشئاره شئا ،در نبئان فارسئ
بداهام ی رتدایام هم بمفالله پس ان ددگر یا اسم هسته قرار م گ رنئا ماندئا (9ادئو) و
هم م تواندا ان مجاورت آن خارج شاه و در انتهام بدا قرار گ رنا (9ب) نمونئة ( )21ن ئم
نشان م دهئا در مئواردم بئ ش ان یئک بدئا م ئان ددگئر و بدئا ی رتدایئام فالئله ایجئاد
م شود

 21ناگهان ان م ان حاضران بههام فریاد ند که پادشاه دخت اسئت که واقعاً شجاع و

با جرأف بود.

1

تدها مداودیت بدا ی رتدایام ( )22و تدایام ( )23در نبان فارس امرون این است

که در لورت حفظ ادگوم ساختارم پ ش ان ددگئر قئرار نمئ گ رنئا بئهعیئارت کلئ تئر،
بداهام مولود در فارس پسنگر ن ستدا

 22ادو) ناگهان ان م ان حاضران بههام که واقعاً شجاع و با جرأف بود فریئاد ند

که پادشاه دخت است.

ب) * ناگهان ان م ان حاضران که واقعاً شجاع و با جرأف بود بههام فریاد ند کئه

پادشاه دخت است

 23ادو) مردم که امرون تو همایش کدارت نشسته بود ،برادر من بود
ب) *که امرون تو همایش کدارت نشسته بود ،مردم برادر من بود

گریدوبل )1967 :2004( 2در توض ح مداودیت واحئاهام سئانهوابسئته ب ئان مئ کدئا
چون این واحاها نقش تشریح ،توض ح ،تفص ل ،تول و و مشخ

نمودن یک ماه ئت را

در پارهگفت م مبان دارنا ،دذا انتظار م رود پس ان آن ماه ت قرار گ رنا بهتعی ر دیگئر ،ان
آنجای که واحاهام سانهوابسته سانهام ان پارهگفت م مبان را بهعدوان ددگر و دامدئة خئود
انتخاب م کددا ،به علت ن ئان بئه همجئوارم بئا سئانه ددگئر در مقایسئه بئا دیگئر واحئاهام
معترضه بهطور معمول یات ب شترم را بهدداظ جایگاه سئاختارم نشئان مئ دهدئا امئا بایئا

 1بایا توجه داشت در نبانهام دیگر ممکن است بدا تدایام پس نگر وجود داشته باشا حت در فارس باستان ن م
موارد معاودم ان حضور بدا مولود پ ش ان ددگر مشاهاه شاه است (آنموده و همکاران)1395 ،

Grenoble

2
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توجه داشت که دموماً این گونه ن ست و بس ارم ان این نوع واحاهام معترضه ممکئن اسئت
پ ش ان ددگر خود ن م قرار گ رنا ماندا ()24

 24ادو) راست یادت باشه فردا به ه ه ه  ،اسح خیلی جالبی هح داره ،ها آقای

هُمَسی بگ شیکه رو راه اناانم کده

ب) م خوا بر به این ،خوش ندارم اسمش رو بیارم ،پسرة یغهور بگئم ماشئ دش

رو ان در مغانه ما ورداره

پ) رضا جان چدا ددظه اون هههه چی بهش میگن ههه

خودنویست رو باه

اسح ق نگی داره ،هئا

هایده و همکئاران ( )2017ن ئم در ایئن نم دئه بئا ارائئة نمونئههئای ماندئا ( )25-26ب ئان
م کددا که اگرچه ددگر در ایلب موارد پ ش ان واحا معترضه قرار م گ رد ،اما هم شئه بئه
این لورت ن ست جابهجای عدصر مورد نظر در نمونة ( )25ان حادئت پئ شنگئر بئه واحئا
سانهوابستة پسنگر مدجر به پارهگفت ی رقابل قیول نم شود ()26
ان طر

25. I saw that Bob, just married, was booking a flight to Brazil.
26. I saw that, just married, Bob was booking a flight to Brazil.

دیگر ،جایگاه واحاهام سانهوابسته م توانئا بئ ن واهههئا و یئا بئ ن یئک واهه

(هستة اسم ) و حر

تعریو آن واقا شئود و ایئن واحئاها تدهئا در درون یئک واهه قئرار

نم گ رنا (ده 2 :2014 ،1ئ11؛ کلتن بوک )2008 ،در نمونة (24پ) واحا معترضة «اسئم

قشدگ داره» م ان حر

تعریو «اون» و هستة اسم (ددگر) «خودنویس» واقئا شئاه اسئت

بدابراین ،اگرچه معترضهها ایلب در مرن سانههام ددگر قرار م گ رنا اما گئاه مئ تواندئا
در درون سانههام یک گروه ن م قرار بگ رنا
در مقابل ،واحاهام پارهگفتوابسته که کل یا بخش بمرگ ان سانه م مبان را بهعدئوان
ددگر خود انتخاب مئ کدئا ،بئرخم

واحئاهام سئانهمدئور ،درجئة بئالی ان آنادم در

جایگاه ساختارم را نشان م دهدا و عممً م تواندئا در هئر جئای حتئ در م ئان واهههئام
پارهگفتم مبان ن م درج شونا اسپ دال ( )752 :1991معتقا است که تدهئا یئک مدئاودیت
عماه در واحاهام پارهگفئت مدئور وجئود دارد و آن ایئن کئه ایئن واحئاها م ئان حئر
Dehe

1
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تعریو و هستة اسم یاهر نم شو نا بدئابراین ،بئا توجئه بئه ایئن کئه ایئن واحئاها بئا کئل
پارهگفت رابطة نقش -شداخت دارنا ،دذا مئ توانئا در هئر جئام پئارهگفئت یئاهر شئود و
مداودیتهام واحاهام سانه وابسئته را نااشئته باشئدا عدالئر گمارشئ  ،تفسئ رم ،تتمئل
پس د نمونههام ان واحئاهام پئارهگفئت وابسئته هسئتدا نمونئة ( )10در نیئربخش پ شئ ن
موردم ان عدصر تتمل پس د است کئه طئ آن واحئا «بئه نظئر » در جایگئاههئام مختلئو
پاره گفت قرار م گ رد واحاهام بافتوابسته بههمراه م مبان ن م بهدداظ جایگاه سئاختارم
همهون واحاهام پارهگفت وابسته عمئل مئ کددئا و در جایگئاههئام مختلئو پئارهگفئت
م مبان حت م ان واههها یاهر مئ شئونا اسئپ دال (همئان جئا) ب ئان مئ کدئا کئه تدهئا یئک
مداودیت برام واحاهام بافتوابسته وجود دارد این که تدها م ان حئر

تعریئو و هسئتة

اسم یاهر نم شونا
بهطور خمله ،بررس فوق تا حاودم تول ف ان مدئاودیتهئام جایگئاه سئاختارم
عدالر معترضه نشان م دها واحئاهام معترضئه سئانهوابسئته بئهددئاظ جایگئاه سئاختارم
مداودنا و انتظار م رود در مجاورت ددگر خود یاهر شونا اگرچه دموماً اینگونه ن سئت؛
واحاهام پارهگفتوابسته و بافتوابسته ن م م تواندا بهطور عمل در هر جئام پئارهگفئت،
در م ان مقودههام گروه ماندا گروه اسم یا گروه فعل  ،ب ن واههها و ادات قرار گ رنئا
تدها مداودیت درونگروه آنها این است کئه م ئان هسئتة اسئم و حئر

تعریئو قئرار

نم گ رنا ،در لورت که این جایگاه بهطور عا به واحاهام سانهوابسئته اختصئاص یافتئه
است؛ اما جایگاه که بهطور کل برام هریک ان واحاهام معترضه ی رمجان اسئت ،درون
یک واهه است
تدق قات انجا شاه نشان م دهدا اگرچه جایگاه عدالر معترضئه نسئیتاً آناد اسئت ،امئا
جایگاه عدالر معترضه را نه ندو بلکه کاربردشداس کم و ب ش ان هر چ ئم تعامئل معدئای
م ان واحا معترضه ،ددگرگاهش و موقع ت کم است که مداود م کدئا بئهتعی ئر دیگئر،
جایگاه آنها توسط نقش کمم تع ن شود بهطور کل ،بایئا در نظئر داشئت کئه جایگئاه و
نقش رابطة تدگاتدگ با یک دیگئر دارنئا ان یئک طئر  ،جایگئاه عدالئر معترضئه روابئط
معدای -کاربردشئداخت (پ تدئر1995،؛ کلئتن بئوک ،)248 :2010 ،2007 ،سئاخت اطمعئ
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(روشتا1998 ،1؛ ده و کاوادوا )301 :2006 ،یا ساخت ارجئاع (نئودم )5-394 :1980 ،2را
در درون یک پارهگفت تدتتت ر قرار م دها ان طر

دیگر ،جایگاه همهد ن مئ توانئا

نقش و آهدگ عدالر معترضه را تدتتت ر قرار دهئا بئهطئور مثئال ،روشئتا (-102 :1998
 )101بر این نظر است که یک معترضة تفس رم ( )I wonderیا ق ا جمله ( )after allوقتئ
که در پایان یک پارهگفت قرار م گ رد ،ب شتر بهعدوان واحئام الئمح یئا تتمئل پسئ د
تعی ر م شود گریدوبل ( )7-1966 :2004ن م نشان م دها کئه جایگئاه معترضئههئا در بدئا
م مبان ممکن است دامدة معدای و تعی ر عدصر معترضئه را تدئتتئت ر قئرار دهئا ادیتئه ایئن
موضوع است که ن انمدا بررس در پژوهش دیگرم م باشا
 .4نتیجهگیری

جابهجای بداهام مولود بهعدوان موردم ان س اد ّت ساختارم مورد بدئث قئرار گرفئت
اشاره شا که ط این پایا نبان  ،بداهام مولود ان مجاورت هستة اسم خارج شئاه و
در انتهام بدا الل قرار م گ رنا همئان طئور کئه نشئان داده شئا جابئهجئای یئا سئ اد ّت
ساختارم ویژگ عا بداهام مولود است یعدئ بئر خئم

نظئر بعضئ ان پژوهشئگران

پایا جابهجای تدها مداود به گونة تدایام ن ست بلکه در ساختهام ی رتدایئام ن ئم
روم م دها بدث شا که انگ مههام نقش ماندا ایجاد تقابل و فراهمکردن پردانش آسان
ان پ اماهام انوم سان و کار جابهجای م باشدا ،دذا مس لة الل این است که سئان و کئار
ایجاد چد ن امکان ساختارم چ ست
با توجه به رویکرد دستور کم استالل شا که جابهجای بداهام مولئود بئه ماه ئت
دستورم آنها برم گردد دستور کم واحاهام نبان یئک عمئل کممئ را در دو حئون
دستور جمله و معترضه طیقهبدام م کدا و تصریح مئ کدئا کئه واحئاهام ایئن دو حئونه
بهدداظ نقش و معدای  ،ندوم و آوای رفتار نبان متفاوت را ان خود بئرون مئ دهدئا و ان
آنجای که سطح معترضه میتد بر موقع ت کئم اسئت ،تئابا ادمامئات سئاختارم و معدئای
دستور جمله ن ست دذا عا پاییدام به ادمامات ساختارم مدجر به بئرون ویژگئ هئام نبئان
Rouchota
Knowles
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متفئئاوت ان جملئئه س ئ اد ّت سئئاختارم در سئئطح معترضئئه گردیئئاه اسئئت بئئادطیا ،بدئئاهام
مولود ی رتدایام بهعدوان عدالرم که ان سطح معترضه برام ایفام نقئش سئانمانئاه
متن و تعامل گویداه ئ شدوناه در یک عمل کمم درج م شئونا ،همهئون دیگئر عدالئر
معترضئئه ان سئ اد ّت سئئاختارم برخئئوردار هسئئتدا در رابطئئه بئئا بدئئا تدایئئام ن ئئم ویژگئ
جابهجای به ساخت مدشت آنها بر م گردد در این رابطه ن م بدث شا بئا توجئه بئه ایئن کئه
بداهام تدایام امرون هماندا بس ارم ان دیگر نبانها مدشت در بداهام ی رتدایام دارنئا،
دذا م توان گفت وقت بدا مولود ی رتدایام تدئت فرایدئا دسئتورمشئاگ ان سئطح
دستور معترضه ،در قادب مولود تدایام بئه سئطح دسئتور جملئه انتقئال یافئت ،اگرچئه
ویژگ هام ساختارم و معدای دستور جمله را پذیرفت اما با توجه به خصولئ ت پایئاارم
عدالئئر دسئئتورم شئئاه ،سئ اد ّت سئئاختارم را بئئهعدئئوان یئئک ویژگئ بئئاق مانئئاه ان مدشئئت
درنمان اش حفظ کرد
در پایان ن م اشاره شا اگرچه س اد ّت ساختارم یک ان ویژگ هام بارن عدالر معترضئه
است اما مداودیتهام ن م در این رابطه وجود دارد بئا معرفئ یئک مقودئة ردهشداسئ ان
واحاهام معترضه نشان داده شا که واحاهام سانهوابسته هماندا دیگر معترضهها ایلب در
مرنهام سانه ددگر قرار م گ رنا با این وجود گاه ن م ممکئن اسئت در درون سئانههئام
یک گروه ان جمله ب ن واههها یئا بئ ن یئک واهه و حئر

تعریئو آن واقئا شئونا بئا ایئن

وجود ،واحاهام سانهوابسته در نبان فارس هماندا دیگر نبانها بهدداظ جایگاه سئاختارم
مداودنا و انتظار م رود در مجاورت ددگر خود یاهر شونا یعدئ یئا بمفالئله پئ ش و یئا
پس ان سانه م مبان که بهعدوان ددگر آن واحا نقش ایفا م کدا ،قرار گ رنئا امئا نشئان داده
شا که دموماً اینگونه ن ست واحاهام پارهگفتوابسته و بافتوابسته ن م م تواندئا بئهطئور
عمل در هر جام پارهگفت ،در م ان مقودههام گروه ماندا گروه اسم یئا گئروه فعلئ ،
ب ن واههها و ادات قرار گ رنا و تدها مداودیت درونگروه آنها این است که م ئان هسئتة
اسم و حر

تعریو قئرار نمئ گ رنئا ،در لئورت کئه ایئن جایگئاه بئهطئور عئا بئرام

واحاهام سانهوابسته بممانا م باشا اما جایگاه ی رمجان برام هر یک ان ایئن مقودئههئام
معترضه درون واهه است
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