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سپاسگزاري

نیـاز  علمـی و معنـوي اسـتادان گرانقـدرم بـی     هايگاه نه از حمایتنامه آموختم که هیچگذر نگارش این پایاناز ره
ي آن دو مـرا هرگـز یـاراي گـام     ام، و دریافتم بدون پشـتوانه عاطفی دوستان و خانوادههاينه از حمایتخواهم بود 

برداشتن در این راه نیست.  
ي صـفت بهتـرین اسـت. بهتـرین     آفرین بوده و هست شایستهخدا را شاکرم که هر که در زندگی من نقش

پـذیر  ي او امکـان سر و بهترین فرزند. و این جز به لطف خاصهاستادان، بهترین دوستان، بهترین خانواده، بهترین هم
نیست.

استاد بزرگوارم آقاي دکتر محمد دبیرمقدم در این پژوهش در مقام استاد راهنما به یاري من پرداختنـد. در  
ي هنگارش رسال.ي فراوان بردمشان بهرههاي پربارارشد و دکتري از کالسطول دوران تحصیل در مقطع کارشناسی

شد.ي ایشان ممکن نمیهاي خردمندانهجز با راهنماییحاضر 
هـاي زبـان   رویی امکان استفاده از پایگاه ارزشـمند داده استاد ارجمندم آقاي دکتر مصطفی عاصی با گشاده

فارسی را برایم فراهم کردند. به لطف ایشان و امکاناتی که از سر لطف برایم مهیا کردند توانسـتم حجـم عظیمـی از   
پایگاه را در طول مدت زمانی که بیش از یکسال و نـیم بـه طـول انجامیـد جسـتجو کـنم و       این هاي موجود در داده
هاي مورد نیاز این پژوهش را گردآوري نمایم. داده

در طول تحصیل در مقطع کارشناسـی ارشـد و دکتـري همـواره     آقاي دکتر یحیی مدرسیاستاد گرانقدرم 
ایشان بر زندگی مـن داشـته انکارناپـذیر    يتأثیري که شخصیت علمی و منش بزرگوارانهند. بزرگوارانه در کنارم بود

مانند ایشان نکات ظریفی را بر من آشکار کرد و از خطاهـاي ایـن پـژوهش کاسـت.     ها و دقت کمبینی. باریکاست
دانم. ایشان میهاي ها و محبتوامدار هدایتهمواره خود را

کنم که تا همیشه در هر دسـتاوردي کـه   ن صمیمانه سپاسگزارم و فروتنانه اذعان میاز تمامی این بزرگوارا
نـد سـهیم   اشناسی را بـه مـن آموختـه   اي که دانش زباندر این حوزه داشته باشم، این سروران و دیگر استادان فرزانه

خواهند بود.
آمده هم باشی ندي تازه به دنیافرساست و وقتی مادر فرزطاقتبر واي زماني دکتري مشغلهنگارش رساله

) رادي خانم زهرا بـرادران (پرهیـزي  نماید. براي من، این ناممکن جز با فداکاري و لطف مادرانهچه بسا ناممکن می
فرساي آخر، با رویی گشاده فضاي آرام و آرامـش فکـري الزم بـراي    هاي طاقتکه در تمام طول کار، به ویژه در ماه



بود که به من ثابت کـرد محبـت مـادري لزومـاً بـا پیونـد       شد. او پذیر نمیبرایم مهیا کرد امکانانجام این پژوهش را 
خواهد.خویی و روح بزرگ میخونی عجین نیست و فرشته

ي عاطفی الزم را بـرایم فـراهم کردنـد. دوسـت     دوستان و همکاران نازنینم در طول این چند سال پشتوانه
بود. همگام و همراه بهترین نامه صیل در مقطع دکتري و نگارش پایانحنیا در طول تگرانقدرم آقاي دکتر فرزین فهیم

ها آذر نهاردانی، تینا درخشان، پونه مصطفوي، پریچهر قضـاوي، زهـره بهجـو، دکتـر مرضـیه      دوستان بی بدیلم خانم
هاي این راه بـدون  ختیمنش و آقاي دکتر مزدك انوشه هرجا الزم بود به کمکم شتافتند. تحمل سصناعتی، هدي کی

شد.پذیر نمیها امکاني آنهاي مهرورزانهمساعدت
در طول سه سالی که نگـارش ایـن رسـاله بـه طـول انجامیـد بـا        آقاي افشنگ پرهیزي راد همسر مهربانم 

بـود و دختـرك نـازنینم پرنیـان، هـر چنـد       اش همـواره در کنـارم  شـائبه هـاي بـی  شکیبایی، درك، تحمل و حمایت
همراهـی و لطافـت   بـا درك، نست این همه هیاهو و دغدغه و دوري گاه بـه گـاه از مـادرش بـراي چیسـت،      دانمی

ها یاري کرد.اش مرا در تحمل سختیجمالت شیرین و کودکانه
مانم.باقی میهایشانها ممنونم و قدرشناس محبتي آناز همه

کـنم و بـراي عشـق، بـاور و     ر بزرگـوارم مـی  نثار پدخالصانه پایان خود را و در پایان، سپاس و ارادت بی
سپاسگزارم.یشاناز ااندها به من ارزانی داشتهحمایتی که در تمام این سال

چکیده
هاي اجباري خود به جـاي گـروه   که یک فعل در جایگاه یکی از وابستهاستسازي متممی شرایطی وابسته

.  استساخت بودن جمله ضروري د نظر براي خوشکند و حضور بند مورمیاستفاده ‘بند’اسمی، از یک 
شناختی و رده-سازي متممی در فارسی امروز در چارچوب رویکرد نقشیدر پژوهش حاضر، وابسته

زبان فارسی مورد بررسی (نوشتاري) هاي طبیعی اي زبانی مشتمل بر چهل هزار جمله از دادهي پیکرهبر پایه
قرار گرفته است. 

هاي معنـایی فعـل بنـد اصـلی نقـش      فرض اصلی آن است که ویژگی،شناختیرده-در رویکرد نقشی
ي فهرسـتی  سازي متممی بر پایهکنند. در نتیجه، بررسی وابستهاي در تعیین ساختار بند وابسته ایفا میعمده

انـد از: وجهـی،   حاضـر عبـارت  نظري گیرد که در چارچوب پذیر شکل میهاي متمماز طبقات معنایی فعل
، آرزویی، ادراکی، آگاهی، نگـرش  )‘فاقد معناي ضمنی’و ‘داراي معناي ضمنی مثبت’(کشی اي، بهرهرحلهم

ي معنـایی بـا   ي متممـی در هـر طبقـه   شود که ساختار بند وابستهقولی؛ و سپس بررسی میاي، و نقلگزاره
. ارزیـابی ایـن   در چیسـت و اگر متفاوت است ایـن تفـاوت  ساختار بند خبري غیروابسته تفاوت دارد یا نه

گیرد، یکی صورت فعل بند وابسته (از نظـر نمـایش یـا    تشابه یا تمایز نیز از گذر بررسی دو متغیر انجام می
ها در ایـن بنـد   گذاري مشاركو دیگري رمززمان دستوري، نمود، وجه و شخص) ايِحذف تمایزات مقوله

بسته).هاي بند وا(از نظر حضور آشکار یا عدم حضور مشارك
نیز در رمزگذاري بند فارسی ها حاکی از آن بود که در زبان ي صورت فعل بند وابسته، بررسیدر زمینه

گیرد و این تقابل به صورت تقابل دو وجه مورد استفاده قرار میترازي/تنزلدو راهکار همي متممیوابسته
ي معنایی ن فارسی امروز در سه طبقههاي پژوهش، در زباکند. طبق یافتهاخباري و التزامی تجلی می



کشیِ فاقد معناي ضمنی تنها از راهکار تنزل استفاده کشیِ داراي معناي ضمنی مثبت و بهرهوجهی، بهره
گیرند. در برخی از ترازي و تنزل مورد استفاده قرار میشود و در سایر طبقات معنایی هر دو راهکار هممی

بندي بند وابسته تأثیر دارد.ی بودن فعل بند اصلی در صورتروابط متممی زبان فارسی نیز منف
مراتبی یافتگی در زبان فارسی با سلسلهمراتب تنزلدهند که سلسلههاي پژوهش حاضر نشان مییافته

سوست. شناختی براي این منظور به دست داده شده همهاي ردهکه مطابق با یافته
هاي زبان فارسی در مورد تمامی روابط متممی نشان رسی دادهها نیز بري رمزگذاري مشاركدر زمینه

مرجع بودن فاعل بند داد که در این زبان گرایش غالب حذف فاعل بند وابسته است و در صورت هم
ها حاکی از آن هستند که نماید. یافتهوابسته با فاعل بند اصلی این گرایش به شکل یک اجبار نسبی رخ می

کشی فاقد کشی داراي معناي ضمنی مثبت و بهرهپذیر وجهی، بهرهي متممه طبقهدر زبان فارسی در س
مرجع بودن فاعل بند وابسته با فاعل بند اصلی وجود ندارد، و در مورد معناي ضمنی در اساس، امکان هم

سایر طبقات هر دو امکان موجود است. 

بند وابستهپذیر،شناسی، فعل متممرده-رویکرد نقشیسازي،وابستهافزایی،: متمممفاهیم کلیدي
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فصل اول: مقدمه

طرح مسئله و ضرورت انجام پژوهش1-1
به عنصر یا بندي که در ساخت 2‘بند’ق آن یک یفرایندي فراگیر است که از طر،در نحو1‘سازيوابسته’

در این حالت، بند وابسته به تنهایی امکان حضور شود. کلی جمله در سطح باالتري قرار دارد وابسته می
؛248: 32006در جمله حاضر شود (آرتزباالتر یا بند اند به عنوان بخشی از عنصر توندارد و صرفاً می

)61997:414و الپوال5ولین؛ ون327: 42001گیون
کارهاي اتصال بندها در زبان و ابزار که یکی دیگر از راه7‘سازيپایههم’سازي را گاه در برابر وابسته

سازي نیز جمله از بیش از یک بند پایهدهند. در هممیدیگري براي ساخت جمالت مرکب است قرار
ي یک به دیگري وابسته نیست. رابطهاند و هیچمرتبهي بندها همتشکیل شده است با این تفاوت که همه

ي خود به تنوع ساختی و پیچیدگی بیشتر در جمالت زبان سازي به نوبهسازي و وابستهپایهمتقابل هم
انجامد.می

ي رابطه’و 9‘ي قیديرابطه’، 8‘ي متممیرابطه’اند از دارد که عبارتسه گونه‘سازيوابستهي رابطه’
است و در این ي حاضر نامهموضوع پایاني متممیرابطهبررسی از میان این سه گونه، . 10‘موصولی

شود.میبه آن اشاره ‘ سازي متممیوابسته’پژوهش با عبارت 
هاي اجباري زي متممی شرایطی است که یک فعل در جایگاه یکی از وابستهسامطابق تعریف، وابسته

ساخت بودن کند و حضور بند مورد نظر براي خوشاستفاده می‘بند’خود به جاي گروه اسمی، از یک 

1 subordination
2 clause
3B. Aarts
4T. Givón
5R.D Van Valin
6 R.J. LaPolla
7 coordination
8 complement relation
9 adverbial relation
1 0relative relation
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11، کریستوفارو2007انجامد (نونان جمله ضروري است و حذف آن به غیردستوري شدن جمله می

ر توجه کنید:هاي زی). به نمونه2006

را] فهمید.هاي آننقشه[علی] [) 1(
].اي دارندها چه نقشهکه آن[علی] فهمید [) 2(

) مفعول جملـه در  2ي (ما در جملهاگروه اسمی هستند، فهمیدن) فاعل و مفعولِ فعل 1ي (در جمله
هوم فعـل  مفبا حفظکرده است. پیدا قالب یک بند که در مثال به صورت ایرانیک نمایش داده شده تجلی 

ضروري اسـت زیـرا جـاي   ستوري بودن جمله حضور این بند براي د،به عنوان یک فعل متعديفهمیدن 
شود:رده است و جمله بدون آن غیردستوري میکهاي فعل را پر یکی از ظرفیت

* علی فهمید) 3(

ها کـه  نند آنو مافهمیدن، گفتن، فکر کردن، وادار کردن، حس کردن، شنیدن، دیدن هایی نظیر به فعل
و بـه بنـدي کـه در    12‘پـذیر فعل مـتمم ’کنند هاي اجباري خود از بند استفاده میدر جایگاه یکی از وابسته

هـاي  شود. در برخی آثار ایـن بنـد بـا اصـطالح    گفته می13‘بند متممی’شود چنین جایگاهی به کار برده می
کند بـه آن  گاه گروه اسمی را اشغال میدیگري نامیده شده است، به عنوان مثال چون در هر صورت، جای

کـه نقـش فاعـل، مفعـول     ) و یـا بـه دلیـل آن   1048: 1985و همکـاران  15اند (کوئركنیز گفته14‘بند اسمی’
و 18انـد (هادلسـتون  نامیـده 17‘بنـد محتـوایی  ’را کنـد آن را براي جمله ایفا می16‘متمم حرف اضافه’مستقیم یا 

).  947: 192002پولوم
ي نحوي دیگري با رویکردهاي مختلف قابل بررسی است: متممی مانند هر پدیدهسازيوابسته

. 20‘شناختیرده-نقشیرویکرد ’گرا و گرا، رویکرد نقشرویکرد سنتی، رویکرد توصیفی، رویکرد صورت
عمدتاً که پیرامون این پدیده در فارسی صورت گرفته اندکی هاي رود، بررسیگونه که انتظار میاما همان

به صورت غیرمنسجم، توسط دستورنویسان در قالب رویکرد سنتی بوده است و در بیشتر موارد از نظر 

1 1S. Cristofaro
1 2complement-taking predicate/ complement-taking verb

فاعـل و  ی ماننـد بـا اصـطالحات  ارزرود: یکی در مفهوم عنصري نحوي و هـم به دو مفهوم به کار می(verb)‘فعل’دانیم اصطالح گونه که میهمان
هـا،  ي آنو نـه در همـه  ،لیسـی ارز با اصطالحات اسم و صفت و نظایر آن. در برخی از آثار انگدر مفهوم یکی از اجزاء کالم و همدیگري ومفعول 

نـاظر بـر  verbاستفاده شده اسـت و اصـطالح   predicateه از اصطالح جا که فعل در مفهوم نخست به کار رفتبراي منعکس کردن این تمایز، آن
و predicateابـل اصـطالح   در مق‘ محمـول ’کـارگیري برابرنهـاد   مفهوم دوم در نظر گرفته شده است. در زبان فارسی نیز برخی این تمایز را با بـه 

انجامـد تـرجیح داده   سردرگمی خواننـده مـی  ه گاه بهاین تمایز کانعکاس یکدستی بر حفظ ي حاضر اند. در رسالهنشان دادهverbدر مقابل ‘ فعل’
ه است.  رفتبه کار ) verbهم براي predicateدر تمام موارد (هم براي ‘ فعل’شده است و برابرنهاد 

1 3complement clause
1 4nominal clause
1 5R. Quirk
1 6complement of preposition
1 7content clause
1 8R. Huddleston
1 9G. K. Pullum
2 0Functional- typological approach
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- ؛ انوري1979؛ ویندفور 211976به عنوان نمونه لمبتون(دستورنویسان سنتی نیز به دور مانده است
ي ظریهقالب نگرا درشناسان با رویکرد صورتهاي اخیر برخی زباندر سال).1385احمدي گیوي 

جا که نگارنده اطالع دارد تا کنون تا آن. )2(رك فصل اندبه این پدیده پرداختهگزینیحاکمیت و مرجع
شناختی مورد مطالعه قرار نگرفته است و هدف رده-این پدیده در زبان فارسی با رویکرد نقشی

ي حاضر انجام این بررسی است.نامهپایان
خاص به طور‘سازي متممیوابسته’به طور عام و ‘سازيوابسته’شناختی، رده-در رویکرد نقشی

ي شناختی هاي صوري که از زبانی به زبان دیگر متفاوت است، ابزاري براي ایجاد رابطهفارغ از ویژگی
نامیده ‘وضعیت وابسته’ی که یکی از آن دو، کهشود، در شرایطتلقی می‘وضعیت’یا ‘رویداد’بین دو 

خوانده ‘رویداد اصلی’دیگر که ‘وضعیت’یا ‘ رویداد’مستقل ندارد و تنها با توجه به شود، ماهیتمی
).1-3: 2005شود قابل شرح است (کریستوفارو می

) و 11-12: 2005نماید که نگارنده همسو با کریستوفارو (جا ذکر این نکته ضروري میدر این
جانبه پیرامون زبان، شناختی همهم پژوهش رده) بر این اعتقاد است که براي انجا15: 2003(22کرافت
گیري صرف از ساختاري ضروري است و با بهرهو هاي نقشیمالكي توأم از هر دو دستهاستفاده
بر نگارندهماند. از این رو، شناختی از نظر دور میردههايبرخی از تعمیم،هاي صوري و یا نقشیمالك

سازي متممی در زبان فارسی در ي توصیفی جامع از وابستهپس از ارائه،ي حاضرنامهآن است تا در پایان
مورد بررسی قرار دهد اما شناختیرده-)، آن را در چارچوب نظري نقشی5-1ي مورد نظر (رك محدوده

هاي زبان فارسی از خود را در آن حد مقید به این چارچوب نسازد که حقایق ساختاري برآمده از داده
بماند.نظر او دور

معرفی پژوهش2-1
سازي متممی در زبان فارسی امـروز و  ي توصیفی دقیق از وابستهپژوهش حاضر در اساس به منظور ارائه

هـاي  شناختی آن شکل گرفت. نگارنده با فرض این که در زبان فارسی نیز همانند بیشتر زبـان بررسی رده
کنند و با سازي متممی نقشی اساسی ایفا میتهگیري وابسهاي معنایی فعل بند اصلی در شکلدنیا، ویژگی

شناسـی نـوین پبرامـون ایـن پدیـده صـورت گرفتـه بیشـتر         هایی که از منظر زبانعلم به این که پژوهش
شـناختی را در  رده-) در صدد برآمد تا کارایی رویکرد نقشی2اند (رك فصل گرا داشتهرویکردي صورت

جامع از این پدیده در زبان فارسی به دست دهد.این زمینه محک بزند و توصیف و تحلیلی
شناختی است. در انجام این پژوهش هاي ردهي پژوهشهاي زبانی ویژگی عمدهگیري از پیکرهبهره

سازي متممی را در زبان فارسی در سته) موارد واب3-1اي زبانی (رك نیز نگارنده با اتکا به پیکره
ی قرار داد. ) مورد بررس4-1ي پژوهش (رك محدوده

2 1A. K. S. Lambton
2 2W. Croft
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هاي برد زیرا ویژگیهاي صوري راه به جایی نمیشناختی توجه صرف به ویژگیدر مطالعات رده
شوند. بنابراین هاي دیگر یافت نمیصوري یک مقوله در هر زبان، خاص آن زبان هستند و الزاماً در زبان

هاي است که بر مبناي ویژگیپذیر امکانهاي مختلف تنها زمانینظر در زباني موردتوصیف مقوله
معنایی مشترك صورت گیرد. 

کند. به همین منظور، گام اول در بررسی سازي متممی نیز صدق میاین مسئله در بررسی وابسته
هایی با مفاهیم خاص است شناختی این پدیده آن است که فرض کنیم پذیرفتن بند متممی ویژگی فعلرده

ن آر کاربرد دهرست واژگان خود فعلی براي بیان آن مفاهیم داشته باشد، و چنانچه زبان مورد بررسی در ف
هاي مختلفی ي متممی، از بند متممی استفاده خواهد کرد. چنین فرضی به معرفی فهرستدر قالب رابطه

؛ کریستوفارو 1985، 2007ن منجر شده است (براي نمونه نونا‘پذیرهاي متممفعل’از طبقات معنایی 
). 2001ن گیو؛2005

هایی براي این بررسی برگزیده شوند که خاص یک زبان نباشند و در گام بعدي الزم است مالك
هاي ساختی متفاوت هر زبان، محک زد. یکی ها، بدون توجه به ویژگیي زبانها را در مورد همهبتوان آن

ها قابل ي زبانو در همهسازي متممی باید مورد بررسی قرار گیرد ي وابستهاز مسائلی که در زمینه
هاي اجباري آن را ایفا پیوندد و نقش یکی از وابستهسنجش است آن است که بندي که به بند دیگر می

تر، وضعیت وابسته در زبان کند. به عبارت دقیقهایی پیدا میي این فرایند چه ویژگیکند، در نتیجهمی
وضعیت اصلی (در صورت وجود تمایز) ن باشود و تمایز آبندي میمورد نظر به چه شکل صورت

یابد. چگونه در زبان بازتاب می
در زبان مورد نظر ساختار بند آیا مالکی که در این زمینه پیشنهاد شده آن است که بررسی شود 

پذیر است، وابسته با ساختار بند خبري غیروابسته تفاوت دارد یا نه. سنجش این مسئله با دو متغیر امکان
اي (زمان دستوري، هاي صورت فعل بند وابسته و این که آیا از نظر نمایش تمایزات مقولهیژگییکی و

ي فعل با فعل بند خبري غیروابسته تفاوت دارد یا نه و دیگري نمود، وجه و شخص) و یا حتی ساختواژه
بان مورد بررسی به هاي بند وابسته در زها در این بند و این که به عنوان مثال مشاركگذاري مشاركرمز

23‘ویژه-زبان’،یک از این دو مالك). هیچ3: 2005اند (کریستوفارو شوند یا محذوفطور آشکار ذکر می

اند.ها قابل بررسیي زباننیستند و در همه
هایی که براي پذیر فارسی بر اساس یکی از فهرستهاي متممدر پژوهش حاضر، وضعیت فعل

به این 24.) مورد بررسی قرار گرفت2005شده است (کریستوفارو ها ارائهمعنایی این فعلهايطبقه
کند از هایی که در هر طبقه مفهوم مورد نظر را در فارسی امروز بیان میترین فعلمنظور، تعدادي از رایج

ها در بند وابسته، توصیف و از نظر هاي مورد بحث، یعنی صورت فعل و رمزگذاري مشاركنظر مالك
شناختی تحلیل شد.رده

2 3language –specific
بـه عنـوان مبنـاي    ) بود و به همـین دلیـل  2005در دسترس بود کتاب کریستوفارو (در زمان انجام این پژوهش، جدیدترین اثري که در این زمینه٢

) ارائه شده است.  1985ي نونان (پذیر بر اساس مقالههاي متممپژوهش برگزیده شد. در این اثر طبقات معنایی فعل
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هاي پژوهشسؤال1-2-1
ي هـاي گونـاگونی اسـت کـه در زمینـه     نگارنده در انجام این پژوهش در صدد یافتن پاسخ براي پرسش

توان به مـوارد  ها میمهمترین آناز جمله.بان فارسی مطرح استزسازي متممی و بازنمایی آن دز وابسته
زیر اشاره کرد:

کارآمـد  تا چه حد ارسی فسازي متممی در زبان سی وابستهتی براي بررشناخرده-رویکرد نقشی.1
است؟

گیرد؟مورد استفاده قرار میسازي متممی در زبان فارسی چه نوع بندي در وابسته.2

یابد؟چگونه در صورت فعل بند وابسته بازتاب می25‘یافتگیتنزل’در زبان فارسی .3

هاي پژوهشفرضیه1-2-2
اند از:شوند عبارتهاي پژوهش مطرح میر مبناي پرسشهایی که بفرضیه

کارآمـد  بسیاران فارسی سازي متممی در زبشناختی براي بررسی وابستهرده-رویکرد نقشی: 1ي فرضیه
است.

گیـرد  سازي متممی مورد استفاده قرار مـی ترین نوع بند که در وابستهدر زبان فارسی متداول:2ي فرضیه
است.26‘گونبند جمله’

کارگیري وجـه التزامـی در   زبان فارسی از طریق بهصورت فعل بند وابسته در ‘ یافتگیتنزل’: 3ي فرضیه
یابد.فعل بازتاب می

ي زبانیپیکره1-3
گیرد. نگارنده بر این میهاي طبیعی زبان فارسی صورت ي دادهپژوهش حاضر در سطحی گسترده بر پایه

تواند اي که میتنها شیوهن، سازي متممی در زباهاي تجلی وابستهردگی شیوهاعتقاد است که به دلیل گست
ت که هاي طبیعی زبان اسدر بررسی این پدیده کارآمد و قابل اعتماد باشد استفاده از حجم وسیعی از داده

سازي و ظرائف مربوط به آن را در زبان نمایان کند. هاي گوناگون بازنمایی این نوع وابستهشیوه
از فارسـی معیـار (نوشـتاري) از تمـامی     27ي زبانی پژوهش حاضر مشتمل بر چهل هـزار جملـه  پیکره

(دادگـان زبـان   ‘هـاي زبـان فارسـی   پایگـاه داده ’است که همگی از هاي مورد پژوهش موارد کاربرد فعل

2 5deranking
2 6sentence-like clause

ل آن که موضوع پژوهش حاضر در قالب ، اما به دلیشودسنجیده می‘ واژه’و حجم با واحد ‘جمله’است و نه‘ واژه’غالباً هاي زبانیپیکرهواحد ٢
ظر گرفته شد.در نحجم آن سنجشواحد به عنوان ، ‘جمله’یابد، هاي زبان فارسی بازتاب میجمله



٦

اسـتانی مربـوط   ي داسـتانی و غیرد در این پایگاه، تعداد زیادي از متون پیوستهاند. گردآوري شده28فارسی)
هـاي علمـی و   هاي تألیفی، مقالهچون کتاباز بیش از پانصد متن از منابع مختلفی هم‘فارسی معاصر’به 

اي زبـان در قالـب یـک    ي محـاوره ، و نیز متون مربـوط بـه گونـه   هاتخصصی، نشریات ادواري، روزنامه
). الزم بـه  2-3: 1384ه است (عاصـی  آوري شدمیلیون واژه جمع60اي در حجمی بالغ بر افزار رایانهنرم

، بـه طـور قـراردادي    29‘فارسی معاصر’ي زبانی زیر پوشش این پایگاه، زیر عنوان یادآوري است که گستره
جا). گیرد (هماناز آغاز قرن چهاردهم خورشیدي تا به امروز را دربرمی

ـ هاي مورد نیاز ببه منظور گردآوري داده معنـاییِ بنـدي ر مبنـاي طبقـه  راي انجام این پژوهش، ابتدا ب
هایی که در زبان فارسی براي ترین فعلرایج) فهرستی از1-5-3(رك ‘ پذیرهاي متممفعل’شده براي ارائه

ها تهیه مترادفروند بر اساس شم زبانی و نیز مراجعه به فرهنگبیان مفاهیم مطرح در هر طبقه به کار می
هـاي زبـان   ایگاه دادهپود در این فهرست، به طور جداگانه در هاي فارسی موجشد. سپس هر یک از فعل

هـاي  ي بعـد، داده فارسی مـورد جسـتجو قـرار گرفـت و مـوارد کـاربرد آن ذخیـره گردیـد. در مرحلـه         
سازي متممـی  شده براي هر فعل، جمله به جمله بررسی شد و مواردي که طبق تعریف، وابستهگردآوري

شوند مشخص گردید. محسوب می
هـاي  رسـد. پایگـاه داده  اي ضروري به نظر مـی ي زبانی پژوهش حاضر، ذکر نکتهخصوص پیکرهدر

ي معیار) محـدود نکـرده اسـت و بـه     ي خاصی از زبان (به عنوان مثال گونهزبان فارسی خود را به گونه
شـتر در  هاي اجتماعی، سبکی و کـاربردي مختلفـی را (بی  ي آثار گردآمده در آن، گونهدلیل طیف گسترده

گیرد و بازتابی است از کاربرد زبان فارسی معاصر در بخـش قابـل  نوشتار و تاحدودي در گفتار) دربرمی
هـا بـه   شده، در برخی موارد این گونههاي آن. به دلیل وسیع بودن برش زمانی انتخاباي از گونهمالحظه

لحاظ تاریخی نیز از یکدیگر متمایزند. 
تـوان متصـور بـود: روش اول آن اسـت کـه متناسـب بـا        این پایگاه میگیري از دو روش براي بهره

ي زبانی (مثالً نثـر داسـتانی) محـدود شـود و یـا هـر       پژوهش مورد نظر، جستجو در پایگاه به یک گونه
م، محدودیت دیگري که الزم باشد بر اساس زمان، سبک و غیره بر جستجو تحمیـل گـردد. در روش دو  

ي قـراردادي زبـان فارسـی    ي مورد بررسـی در کـل گسـتره   شود و مقولهمیجستجو در کل پایگاه انجام
گیرد. معاصر مورد سنجش قرار می

در پــژوهش حاضــر، نگارنــده بــه دالیلــی کــه در پــی خواهــد آمــد راه دوم را برگزیــده اســت. در 
ي ولـه مق30‘رمزگـذاري ’شناختی هدف، شناخت امکانات موجود در یک زبان براي بیان و هاي ردهپژوهش

اي که با هدف شناخت امکانات مند مربوط به آن است. چنین مطالعهمورد بررسی و کشف الگوهاي نظام
ي خاصی از آن تواند و نباید خود را به گونهگیرد، قاعدتاً نمیي خاص صورت مییک زبان در یک زمینه

ـ  زبان محدود کند و گستره اریخی خـاص (عمـدتاً   ي پژوهش آن، کل زبان مورد بررسی در یک مقطـع ت

العات فرهنگی ایجاد شده است.انی و مطدکتر مصطفی عاصی در پژوهشگاه علوم انسو سرپرستی هاي زبان فارسی به همت پایگاه داده3
شود.نامیده می‘ فارسی امروز’،در پژوهش حاضر این مقطع4

3 0coding/encoding
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گیرد. در کنار دلیل نظري فوق، توجیهی کاربردي نیز براي این مسئله عنوان شده است معاصر) را دربرمی
هـاي مختلـف دنیـا بـا یکـدیگر      ي زبـان شناختی در اساس با هدف مقایسههاي ردهکه، پژوهشو آن این

ي مکتـوب محـدودي در دسـت اسـت و     هـا هـاي دنیـا داده  و در مورد بسیاري از زبانگیرندصورت می
هـا را  به شکلی که بتوان یکی از آن گونهوجود ندارد ،هاي سبکیهاي فراوان، آن هم با تفکیک گونهداده

31ها قرار داد.ي زباناساس پژوهش و مقایسه

سازي متممی در زبان فارسی، بدونوابستههايگفته، در پژوهش حاضر تمامی نمونهبنا به دالیل پیش
ي زبانی رخداد آن نمونه، مورد استناد قرار گرفته است. اما با این وجود، نگارنـده در تمـام   توجه به گونه

سـازي متممـی از نظـر    ها، به تفـاوت احتمـالی رمزگـذاري وابسـته    ها و تحلیل آنمراحل گردآوري داده
ها در این بند) مشاركهاي حائز اهمیت در این بررسی (یعنی صورت فعل بند وابسته و رمزگذاريمالك

تواند ادعـا کنـد کـه تفـاوتی در ایـن      توجه داشته است و به جرأت میهاي مختلف زبان فارسی در گونه
هـاي زبـانی   سازي متممـی در گونـه  خصوص مشاهده نکرده است. تنها تفاوتی که در رمزگذاري وابسته

هـاي  فعـل ر اسـت و بسـامد کـاربرد    پذیهاي متممخورد در کاربرد انواع فعلمختلف فارسی به چشم می
دهد. به عنـوان نمونـه در بیـان    ي دیگر تفاوت نشان میدر هر گونه با گونهي معناییموجود در هر طبقه

ي رسمی گرایش بیشتري بـه  )، گونه3-2-4و 4-1-5-3(رك 32‘کشیبهره’ي معنایی یکی از مفاهیم طبقه
‘ وادار کـردن ’هاي دیگر براي بیان این معنا معموالً از فعل دهد و در گونهنشان می‘ واداشتن’کاربرد فعل 
کشـی گـرایش بـه    ها (بدون توجه به این که بـراي بیـان مفهـوم بهـره    ي گونهشود. اما در همهاستفاده می

) و در رمزگـذاري  1-4-3است (رك بـه  33‘یافتهتنزل’استفاده از چه فعلی دارند)، صورت فعل بند وابسته 
مرجع و محذوف است. توجه کنید:هم34‘بمسب’بند وابسته با مشارك ها، فاعل مشارك

او مرا واداشت که به مدرسه بروم.) 4(
او مرا وادار کرد که به مدرسه بروم.) 5(

ي سبکی مختلف تعلق دارند شود در هر دو مثال فوق که آشکارا به دوگونهگونه که مشاهده میهمان
: در هر دو فعل بند وابسـته [بـروم] حـال التزامـی اسـت و      ان استسازي متممی یکسهاي وابستهویژگی

کشی قـرار گرفتـه   ا کسی که تحت تأثیر عمل بهرهی‘ مسبب’یافته دارد و فاعل بند وابسته، با صورت تنزل
مرجع و محذوف است. [من] هم

در ‘تممیسازي موابسته’صول حاکم بر رمزگذاري توان ادعا کرد که اي باالیی از اطمینان میبا درجه
انـد.  هاي زبان به یک شکل جاريي اصول بنیادي زبان براي ساخت جمالت هستند و در تمام گونهزمره

توانـد خـود موضـوع    گنجد و مـی ي حاضر نمینامهي پایاناما اظهار نظر قطعی در این زمینه در محدوده
پژوهش مستقل دیگري باشد.

دهد.که چارچوب نظري پژوهش حاضر را تشکیل میsubordinationبرگرفته از مکاتبات شخصی با سونیا کریستوفارو مؤلف کتاب ٢
3 2manipulative
3 3deranked
3 4causee


