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 چکیده
ا سنگینی سازه و نقش موضوعی هسته در پردازش بند موصولی که در مطالعات پیشین فراوان به آنه برعالوه

حاضذر رخذداد  ۀاست، عوامل دیگری نیز در پردازش بند موصولی تأثیرگذاار هسذتندد در مقالذپرداخته شده

هذای پذهوهش از ملالمذات گفتذاری د دادهشذدهای گفتاری بررسی بند موصولی در داده ۀنماها با هستکمی

محور وایشذمن ویلرد نمونهنماها با بند موصولی براساس ریتگردآوری شد و رخداد کمیی و تلویزیونی ورادی

های اجزای مختلف بند موصولی بر حضور اجزای دیگر تأثیر ؛ وی معتقد است که ویهگیشد( تحلیل 5102)

نما و هسته، یتهام در کمدهد که کاربرد بیشتر بند موصولی تحت تأثیر وجود ابنشان میتحقیق دارندد نتایج 

محور و تأثیر همزمذان ۀ نحوی نمونهاین نتیجه مؤید نظری دتو عوامل دیگری اس های ویههدر ساختاستفاده 

چنذین پذردازش بنذد نماهذا و هذ تواند در تبیین میزان ابهذام کمیتچند عامل استد نتایج این پهوهش می

 دموصولی کمک کند
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 مقدمه -1

سذاختی اسذت کذه از یذک »ی پسذین اسذمیهذا0کنندهاز توصیف نوان یلیعهساخت موصولی ب
و یذک بنذد  تواند تهذی باشذد(یک عبارت اسمی که می 0اییا در اصطالح دستور مقوله) 5اسمواره

شذودد اسذمواره را وصفی برای اسمواره تلقذی مذی ۀکننداست که یک توصیفوابسته تشلیل شده
ای ته و بند موصولی به گونذهوصفی بین هس ۀخوانندد رابطهسته و بند وابسته را بند موصولی می
درجات محدودسذازی  (د5:01:2، 4)لمان «شود شرکت دارداست که هسته در آنچه در بند بیان می

هسذته را  )تحدیذدی( های مختلف متفاوت استد بنذد موصذولی توصذیفیبند موصولی برای اس 
حی، هذای موصذولی نلذره اسذتد امذا بنذد موصذولی توضذیایذن سذاخت ۀکند و هستمحدود می

 دهذدکند بلله توضیحی اضافی در مورد هسته ارائذه مذیهسته را محدود نمی ۀهای بالقومصداق
بنذد موصذولی  ۀبیشتر مطالعات پیشین تنها به بررسی نقش خود هست(د 064-001: 01:1 ،2)کذامری

 دنذدادهلرهای پیشین هسته چندان توجه نعواملی همچون وابستهبه اند و در پردازش آن پرداخته
بند موصولی و بند اصلی را در پذردازش  ۀاغلب این مطالعات فاعل یا مفعول بودن هست برای مثال
 و گذاه (5100؛ رحمذانی و هملذاران 0015زاده و هملاران، ؛ نعمت5101 ،)کاریراس و هملاران دانندمؤثر می

و  (01:2 2ک و وارن؛ بذا0110 6)مذک دونالذد و هملذاران جانداری تأثیر عوامل معنایی و گفتمانی نظیر 
 ،1ریلی و کریستین سذن ؛5115، ؛ وارن و گیبسون5110 :)گوردون و هملارانموصولی  ۀضمیری بودن هست

 اندد در تعامل با نقش موضوعی هسته برای پردازش ساخت موصولی بررسی کردهرا نیز  (5112
تسذهیل پذردازش جان یذا ضذمیری بذودن هسذته در در این مطالعات باور بر این است که بی    

بذا بررسذی  (5112)ریلذی و کریسذتین سذن  بندهای موصولی مفعولی مذؤثر اسذت؛ بذرای مثذال،
تمایز میان آنهذا پرداختذه و  ۀبنیاد بندهای موصولی مفعولی و فاعلی در زبان انگلیسی به ارائپیلره

رجذا  بذه توانذد بذرای اشخصی میختار این بندها ضمیر شخصی یا غیراند که در سااظهار داشته
شذده شخصذی باشذد ی قرار بگیرد(د هرگاه ضذمیر درونذهبند موصول اسمی درونه شود )در ۀهست

برخی از این مطالعذات  .شوند و برعلسبندهای مفعولی به وضوح پرکاربردتر از بندهای فاعلی می

 سنگین در بند موصولی پرداخته و این حرکت را ناشذی از سذهولت ۀجایی سازبه بررسی جابهیز ن

                                                           
1. modifier 
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4. Ch. Lehmann 
5. B.Comrie 
6. McDonald JL et al 
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پذردازش ایذن  روایذن ازو  راسذ  مهنذد و هملذاران( ،5115، واسذو 5114)هذاکینز  داننددر پردازش می
بند موصولی و نقذش آن در  ۀشین با هستیهای پدر مورد رخداد وابستهتر استد اما جمالت ساده

 ۀصورت مختصر به حذا  نشذانتنها در برخی موارد به ،استهشدپردازش بند موصولی تحقیقی ن
بنذدهای بدون هسذته  یذا یا  آزادرا بند موصولی  ددد اشاره کرده و آن و هرکسپس از  کهموصولی 

مذوییی کوهبنذانی و  ؛14: 0022صذادقی و ارژنذ ،  ؛:6: 0121 ،5)وینذدفور داننذدمی 0یافتهموصولی تعمی 

طور تلذویحی بذه قابذل د درواقع این مطالعات به(0124یان، ئطبا ؛0:2: 5116آقایی،  ؛:1: 0012هملاران، 
امذا هذیی یذک از ایذن  اندهای مبه  اشاره کردهبینی بودن حضور بند موصولی پس از هستهپیش

اندد بنذابراین مند به بررسی نقش کمی نماها در رخداد بند موصولی نپرداختهطور نظاممطالعات به
 هذای پسذینوابسته های پیشین با بند موصولی و دیگرپهوهش حاضر بررسی رخداد وابستههد  

تذر بنذد بنیاد املذان بررسذی کامذلپیلره ۀدیدگاه کاربردی وایشمن با مطالعاستد در این زمینه، 
نماهذا در با توجه به فضای مملن تنها به بررسی مفصل رخداد کمیتو کند موصولی را فراه  می

پرسذش  پاس  اینگر، به بیان دی داستپرداخته شده( 5102)بند موصولی براساس دیدگاه وایشمن 
رونذد و دلیذل ایذن کاربردهذا نماها بیشتر با بند موصولی بذه کذار مذییتپردازی  که کدام کمیم

 چیست؟ 
 
 روش پژوهش  -2

 تحلیلی و واحد تحلیل، بنذدهای موصذولی در زبذان فارسذی گفتذاری –روش پهوهش توصیفی
مقایسذه و موصولی ای پسین غیرهنماها با بند موصولی و با وابستهستد رخداد هر یک از کمیا

هذای مختلذف با موضو  :1تا  16های تلویزیونی و رادیویی در سال ها از برنامهداده دشدتبیین 
ا توجذه بذه د بذهای رادیویی عبارت بودند از ایران، فرهن ، گفتگو و جذوانگردآوری شدد شبله

نند ه  بود و حتی گوینذدگان اها مهای این شبلهاینله گفتمان و موضو  در بسیاری از برنامه
ودن، دار نبذو جهذت هذای مختلذفهذا از گفتمذاندادهن انتخذا  شذدبذرای  ،داشتند مشترک

بذا تعذداد جمذالت  شدطور تصادفی گردآوری و سعی ها بهو گزارشمصاحبه، مناظره، نشست 
سذاعت از  01در تحقیق حاضر از بذین های مشابه در تلویزیون برابر باشدد مجمو  تعداد برنامه

، جملذه 064از ایذن میذان در دد جمله گردآوری ش 5111ملالمات رادیویی و تلویزیونی حدود 
بذه بیذان دیگذر،  پسین توصیف شدد ۀنما و ه  با وابستیتاسمی همزمان ه  با کم ۀیک هست

 بذرعالوه هذای پسذین دیگذردجملذه بذا وابسذته 0:2جمله با بند موصولی توصیف شد و  022
                                                           
1. generalized 

2. G. Windfuhr 
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موصولی کذه در  ۀجمل 414های پسین، حدود نماها با وابستهیتمربوط به کاربرد کمهای داده
جملذه کذه در آنهذا تنهذا  :00سذت؛ اموصذولی تعلذق نگرفتذه ۀای بذه هسذتآنها هیی وابسذته

بذدون حضذور  هذرنمذای یذتجمله بذا کم 011؛ استهسته را توصیف کرده همهنمای یتکم
ای دیگری بنا به ضذرورت تحقیذق گذردآوری شذد کذه در ههای اسمی دیگر و نیز دادهوابسته

 (01:2)براساس تعریف لمذان هایی که در این مطالعه، تنها دادهمقاله به آنها اشاره خواهد شدد 
انذدد بذرای های مشابه از این تعداد تفلیذک شذدهساخت موصولی هستند لحاظ شده و ساخت

 زیر: ۀمثال در جمل
وزی ما حتی نتونستن به جایگاه واقعی خودشون دست پیدا بزرگان امر یلی از دییلی که»

 د «سعدم ترجمه کنند

کند و بنذابراین بنذد موصذولی نیسذت بللذه درواقذع را توصیف نمی «دییل» ۀهستبند وابسته 
  (د 0010، زادهطبیب نک)متم  بندی آن است 

 
 چوب نظری پژوهش چار -3

هذای زبذانی سذطوح دهنذد کذه نشذانهشان میبسیاری از کارها در دستور ساختی و شناختی ن
ها توصیف کامل یذک در سطوح مختلفی از این نشانه (د0111 0)کَی و فیلمور دارندمیانی مختلفی 

هذای آنهذا های آن و ویهگذیهای سازهسطح بای مانند ساخت موصولی باید شامل ساخت ۀساز
عبذارتی هذر ه؛ بذ5تذر اسذتهایی با سطوح پایینباشدد یعنی یک ساخت موصولی شامل ساخت

(د 0: 5102، )وایشذمن بندی یا سیست  بسیار متغیذر اسذتمورد واقعی از بند موصولی یک ترکیب

 د  کردیا رخدادهای زبانی بررسی  0هانمونه توان با بررسی هر یک ازها را میبندیاین ترکیب
 
   محورنمونهنحوی ۀ نظری -3-1

هسذتند کذه  هذایی2 )کلیشذه( دستوری در واقع سذاختار واحدهای (02: 0111) 4از نظر ینگاکر
تواند در شرایط مختلف آنهذا است و میگویشور با تلرار و تمرین در آنها تسلط کامل پیدا کرده

 6شذدههذای تجربذهل کندد هر یک از نمونذهااز قبل گردآوری شده فع ۀصورت یک مجموعرا به
و ایذن درواقذع ( 22: 5102، )وایشذمنرنذد شناختی آن نقذش دا 2ساخت موصولی در ایجاد نمای

                                                           
1. P. Kay  and R. Fillmore 
2. sub constructions 
3. exemplar 
4. R. W.Langacker 
5. routin 
6. tokens 

7. representation 
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 (00 -04: 5101 5بذایبی ؛62 -42  :5116 0گلذدبر )دستور ساختی اسذت  محورنمونههمان دیدگاه 
تواند شامل تمام موردهایی باشد که در آن موضذع اتفذاق در ساخت می 0ایطرحواره ۀیک نقط
تری از افعال مذرتبط بذا حرکذت صخا ۀبا مجموع way ۀاستد مثالً در زبان انگلیسی کلمافتاده

 ,plod) )یذا حرکذت پیچیذده  (… pick, thread, wind, wend, worm, weave) شبیه به بذاد 

… , crawl, grind, slog, stumble یذن ؛ ارتبذاط زیذاد ا(550 :0116، 4)ایزراییذلرود بذه کذار مذی
ک ساخت گوینده بذه یذک محور استد بنابراین هنگام کاربرد یهای موردموردها به دلیل قیاس

کند، بلله به یک مورد واژگذانی کذه قذبالً در های کلی و قواعد منظ  رجو  نمیسری مشخصه
دهذد و بذا آن قیذاس مورد نظر ساخت به کار رفته و در حافظه ذخیره شذده ارجذا  مذی ۀنقط
از کذه در یذک نقطذه را فهرسذتی از تمذام کلمذاتی  محورنمونذه به این ترتیب نمایش دکندمی

 د(:2: 5100)بایبی، دهد اند نشان میساخت رخ داده
از  کذذه هسذذته در زبذذان انگلیسذذی پذذیشمعتقذذد اسذذت از آنجا( 0:، 016: 5102) وایشذذمن

اسذت آید، کاربران زبان از اطالعاتی که بذر روی هسذته کدگذااری شذدههای بندی میوابسته
خت موصذولی ار نو  متغیر را در سذاوی چه دبینی کنندسازه را پیش ۀکنند تا اداماستفاده می
اسمی، متغیرهای مربوط به بند موصذولی، متغیرهذای  ۀ: متغیرهای مربوط به هستلحاظ کرده

 )وایشذمن، سذازندهای بندی را به یلدیگر مرتبط مذیمربوط به بند اصلی و متغیرهایی که سازه

ولی است تنها برخذی از ساخت موص محورنمونه ۀاز مطالع د در این تحقیق که بخشی(24: 5102
دهذد کذه ان مذیهذا نشذدد دادهشونماها( بررسی مییتاسمی )کم ۀمتغیرهای مربوط به هست
نماها با بند موصذولی همذراه بذا عناصذر دیگذری چذون فعذل ربطذی یترخداد ملرر برخی کم

کنذد کذه تحلذی  آنهذا املذان ای ایجاد میهای ویههو بند موصولی مبتداشده ساخت «بودن»
در تحقیقات پیشین به این عوامل مذؤثر در پذردازش  دکندبینی بند موصولی را فراه  میپیش

این، تحقیق حاضر بذه بررسذی عمللذرد صذفات پسذین  برعالوهاستد بند موصولی اشاره نشده
 پردازدد های مختلف نیز میغیرموصولی در محدود و معرفه ساختن هسته بسته به هسته

 
 ها نماکمیت-3-2

 هذیی،همذه،  هذر، چنذدین، بعضی از، چنذد تذا،هایی از قبیل نماکمیتان فارسی، سور یا در زب
پیشینی هسذتند کذه همذواره  هایوابستهددد  و از، اکثر، برخی از از، خیلی بسیاری، یلیخیلی، 

                                                           
1. A.E.Goldberg   
2. J.Bybee 
3. schematic slot 
4. M. Isreal 
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: :002، )ماهوتیذانکنند آن اس  بیان می کمیت ۀروند و اطالعاتی دربارهمراه یک اس  به کار می

 همه و تمذام هر، 0ی یا همگانیسورهای کل (د506الف: 0010زاده، ؛ طبیب011: 0012؛ طباطبایی، 522

 ۀ( بذه انذدازهمذه )و هذییابهذام  برخی معتقدند کهو  اعضای یک مجموعه دیلت دارند به کل

اشذاره بذه تعذداد  بذرعالوهاغلذب سذورها  (د501: ::00)فرشذیدورد، کلمات مذبه  دیگذر نیسذت 

نیذز  «مبهمات»یا « صفت مبه »در بین دستوریان روازاینند و هستنوعی ابهام نیز  ۀدارنددربر

 (د051: 0022 ،؛ احمدی گیوی و انذوری011: 0025 ؛ عماد اقشار،052: 0012)طباطبایی، شوند قلمداد می

نذد بر بخشی از اعضای یک گروه دیلت داربرخی از، یلی از، بسیاری از، خیلی از و ددد سورهای 

بذرای در زبذان فارسذی  هیی نیذزسور  د(502 :الف 0010 زاده،طبیب) دارندنام  5و سورهای وجودی

 هیی کتابی ندارمد هذیی کسذی را ندیذدمرود و با فعل منفی همراه است: نفی جنس به کار می

  د(054 :0012 ،)طباطبایی

در  دموصولی تأثیر دارنذدنماها بر حضور بند کمی برد برخیدهند که کارموارد زیر نشان می

تذوان نمیدیگری را  ۀاز جمله حا  شود هیی وابست «تونی بیارمیکه  » زیر اگر قسمت ۀجمل

های پسین دیگر نیز حضور بند موصذولی الزامذی به جای آن به کار برد و حتی با حضور وابسته

   است:
 تونی بردار بیاردکه می چند بچههر  (0

 تونی جمع کنی بیارد که میزرنگ  ۀهر چند بچ( 5

را بذا « بچذه»تذوان حا  شود )از تعداد ضمایر مبه  ک  شود(، می «هر»یا «چند »اما اگر     

 های غیرموصولی نیز توصیف کرد: وابسته
 باید حر  پدر و مادرشو گوش کنهد   خوبی ۀبچهر  (0

 :ند موصولی دارددیگری از کاربرد هسته با ضمیر مبه  که برای توصیف نیاز به ب ۀنمون    
 غاا رو بهش بدیددکس که از این در اومد تو، ( هر9

 پسذینی ۀوابسذت هذرنمای کمیت ۀهای پهوهش، در موارد بسیار معدودی هستبراساس داده    

غیرانتخذابی بذودن  جمله زمانی که گوینده قصد حفظ ابهذام وپایرد، ازغیر از بند موصولی می

)که خذود نیذز مذبه   دیگرپسین  ۀاغلب با وابست «کسهر» صورت، د در اینهسته داشته باشد

 رودد است( به کار می

                                                           
1. universal 

2. existential 
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 خوندمد   داشت  درس میای هر کس دیگهن  مثل ( م2

 کشه دیگهدای نفس میموجود زنده هر (6

حذا   (514: 5102)وایشذمن قابل حا  استد از نظر  کهموصولی  ۀاین، گاهی نشان برعالوه    

ایذن اسذت کذه وجذود بنذد  ۀدهنذددر زبان فارسی( نشذان کهموصولی  ۀضمیر موصولی )نشان

 :بینی استمورد نظر قابل پیش ۀموصولی پس از هست
 خوای نابود کنی بگود  ( از همین اول هر اعتراضی داری هر کیو می2

رسد هرچه تعداد ضمایر مبه  بیشذتر باشذد بنذد موصذولی با توجه به این موارد به نظر می    

هرچذه هسذتۀ معتقد اسذت  (1:: 5102) وایشمن درودهای پسین به کار میسایر وابسته بیش از

 NPدیگر که شنونده را قذادر بذه شناسذایی مصذداق  0ۀتر باشد به وجود یک مادییک اس  کل

سازد نیاز بیشتری وجود دارد و بند موصولی به دلیل داشذتن ماهیذت بنذدی بهتذرین پیچیده 

  ل:مث ستاگزینه برای این شرایط 

anyone, anything, best everybody all, anybody, everybody, that thing, things, 

those, time, two, uncle, way, what, woman, women. 
 

 های پسین در زبان فارسی ابستهو -3-3

و  صفت بیانی، اضذافی ند ازاهای پهوهش یافت شد عبارتهای پسینی که عمدتاً در دادهوابسته

د در گذل زیبذادهذد ماننذد بند )موصولی(د صفت بیانی کیفیت یا حالتی را به اسذ  نسذبت مذی

 کذهو بند موصولی نیز با پیونده  ما ۀخانشود مانند اضافی هسته به اس  مالک ملحق می ۀوابست

مذردی کذه دیذروز آمذد دبیذر دهذد: یا توضیح می کندمیرا توصیف  شود و آنبه اس  ملحق می
 د  دفارسی بو

 
 موصولیهای پسین موصولی و غیربا وابستهنماها کمیترخداد انواع  -9

نماهایی که همراه بند موصولی برای توصیف اسذ  بذه کذار کمیتهای پهوهش، با توجه به داده

( رخذداد 0در شلل) تمام و هیی د ،یلی از، خیلی از )بسیاری از(، هر، همه :ند ازاروند عبارتمی

 است: های پسین نشان داده شدهمختلف با وابسته های پیشینوابسته

                                                           
1. material 
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 نماهاکمیتهای پسین غیر موصولی با انوا  میزان کاربرد بند موصولی و وابسته ۀمقایس -0 شلل

 خیلذی ازو  هذرنمذای کمیذت( نسبت حضور بند موصولی به عدم حضور آن در 0در شلل )    
هذای هذر کمترین مقدار را داردد در ادامه به بررسی ویهگذیهیی و در  استبیش از سایر موارد 

 پردازی دنماها و علت رخداد آنها با بند موصولی میکمیتیک از 
 
 هرنمای کمیت-9-1

 :ه داردسه دلیل عمدبا بند موصولی  هرنمای کمیتکاربرد فراوان های پهوهش براساس داده
   هرالف( وجود ابهام در مفهوم 

 ی هستنددمفهوم کل ۀهایی که دربردارند( کاربرد فراوان با هسته 
 های تعمیمی ج( کاربرد در ساخت

وجذود ابهذام  ۀدهندشود، نشانو مفاهی  مختلفی که از آن حاصل می هرکاربردهای متعدد     
 همذه و مفهذوم شمول و توزیع، مفهوممفهوم  ۀتواند در بردارندمی هرنمای هر است؛ کمیتدر 

 دهند:به ترتیب شمول و توزیع را نشان می 05و 00 ۀبرای مثال دو جمل ،باشد 0انتخا  آزاد
 کنندرو خالی می هر دو طبقهمیان  (1  

 رو که خواستی برداردهر کدوم ( 01

 :نیز باشدهمه مفهوم  ۀتواند دربردارندمی هر       
 از این کارتا دادندآموزی هر دانشبه  (00

را داراست به این معنا که محدودیتی در انتخذا  هسذته وجذود  انتخا  آزادوم گاه نیز مفه     
 شود:در زبان انگلیسی دیده می any از کاربردهای رخیدر ب انتخا  آزادندارد؛ 
50) Anybody can solve this simple problem  (2: 0112، 2هاسپلمت ) 

   «دتونه این مسأله رو حل کنههرکسی می»

                                                           
1. free - choice 
2. M.Haspelmath 
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، توانسذتن در زبان فارسی اغلب با فعذل وجهذیهر  های تحقیق، این مورد از کاربردهدر داد    

و یا با  یهحضور یک اس  با حر  تعریف نلره  ،نماکمیت، حضور بیش از یک دیگرصفت مبه  

 است:   فعل منفی همراه بوده

 هدبخونه و استفاده ببر تونهمیکسی هر شما به زیبایی ترجمه کردید و ( 00      

 مجاز هست بره به دیگران یاد بدهد چیزی که یاد گرفتههر کس هر ( آیا 04      

 راهلاری ارائه شدهد یهدلیلی  هر( به 02      

 شه.نمیکسی  هر( این توفیقا نصیب 06      

 ای نیستد  دونستن که ایران دنبال بمب هستهمی ایدیگهکس هر( بهتر از 02      

بنذد موصذولی توصذیفی را از بنذد آزاد تفلیذک مطالعات پیشین ده که در یلی از دییل عم    

 :  مانند موارد زیر ،(525 -542 :0015محمودی،  ؛0:4: 5116، )آقایی است کهاند املان حا  کرده
 گفت دبود به ایشون می هر چیزی( اون اوایل :0

 کنهدزور بازو داشت میاد توی انتخابات شرکت می هر کسی (01

دهد که گاهی در بندهای موصولی توصیفی نیز املذان حذا  های تحقیق نشان میداده اما   

 وجود دارد:   که موصولی ۀنشان
 فیل  تبلیغاتی آقای روحانیو نوشته کیه؟    خدا ۀاین آقای بند (51

 د دیروز اومد پرسیدماین مرده  از( 50

 دد    ان اصالً اسمی ازشون نمیاهستند گمنام خیلی از پزشکا (55

 انجام دادهد :1بوده مجلس در سال  کار خوبی( این 50

 دهست بخواین بگین من نپرسیده باش  چیزی (54

 داصال اتفاق نیفتاده یک دروغیه( شایعه 52

بذرای شذنونده  ،ها حتی اگر هسته ظاهراً معرفذه باشذدشود، در این مثالچنانچه مشاهده می

رسذد حضذور بنذد موصذولی پذس از راین بذه نظذر مذییا دارای مفهوم کلی استد بنذاب ختهناشنا

 قابذل حذا  اسذتد کذهموصذولی  ۀنشذان روازاینبینی است و های مبه  و نلره قابل پیشهسته

با بند موصذولی، هسذته یذک  هراز موارد کاربرد  ٪42.24دهد که در ها نیز نشان میبررسی داده

هذایی استد به طور کلی هستهبوده هرکی، هرچیی و یا ضمایر کل چیزی و کسیی مانند اس  کل

بذا مقایسذۀ عذا در شذلل زیذر این اد دروندد موصولی به کار میی دارند بیشتر با بنکه مفهومی کل

 :  استشدهبررسی جمله  414پیشین در ۀهای موصولی بدون وابستپربسامدترین هسته
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 پیشین ۀهای موصولی بدون حضور وابستپرکاربردترین هسته -5شلل 

هذایی و یذا هسذته کسانی، چیزی، کسیهای مبه  مانند دهد که هستهین نمودار نشان میا   

ایذن  بذرعالوهرونذد، بیشتر با بند موصولی به کار می جا، کار، فردکه شمول زیادی دارند مانند 

است و بنا بر شذ  زبذانی در صورت توصیف شدن تنها با بند موصولی به کار رفته کسانی ۀهست

های پسین غیر موصولی )در متون تاریخی( تنهذا یا وابسته یر از کاربرد با بند موصولیده غنگارن

رودد وجود دو عنصر مذبه  در کنذار هذ  )هذر ا اسذامی کلذی به کار می دیگرپسین  ۀبا وابست

هذا نشذان ای نیاز دارد که از این میذزان ابهذام بلاهذدد دادهکنندهه محدودددد( ب چیزی، کسی و

جملذه صذفت بیذانی غیر از چند مورد محذدود )ازچی و هرکی و هرکس هرمایر دهد که ضمی

پسذینی جذز بنذد  ۀ( با هذیی وابسذتدونستندای اینو میبهتر از هر کس دیگه و مانند آن: دیگر

چند، تعذداد، های پیشین مبه  دیگر مانند این، رخداد وابسته برعالوهاندد موصولی به کار نرفته
دهند نیز نیاز بذه حضذور بنذد موصذولی را بیشذتر را نشان نمی کمیتیق ، که به طور دقمقدار

 کنند:  می
     دبگی من باورم میشه چیهرتو ( 56      

 س؟  کنه مگه بازنشستهشطرنج بازی می هرکی( 52      

 کتابو که تونستی بیاردتعداد هر( :5      

بذا کذاربرد بنذد  کلیهای کنار هسته نماهای دیگر نیز اغلب درکمیتخواهی  دید که  هدر ادام    

ا  هذربیشذتر اسذت زیذرا  هذرنمای کمیتها با اند اما کاربرد این هستهموصولی همراه به کار رفته

دهندد در واقع یلی دیگر از دییل کاربرد فذراوان های تعمیمی را شلل میساخت کلیهای هسته

صذورت قضذایای شذرطی اسذتد و بذه لیکبرای قوانین  هر با بند موصولی کاربرد هرنمای کمیت

استد جمالت شذرطی  تعمیمذی زیذر را اشاره کرده اگربا  هرنیز به جایگزینی  (011 :5116) آقایی

 :توان با ساخت موصولی نیز بیان کرداند میهای ضبط شده به دست آمدهکه از داده
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  ← جذام کذار داشذته باشذهدادعایی برای این قضیه داره بایذد در اون حذوزه تذوان ان اگر کسیهر( 51
   ادعایی برای این قضیه داره باید در اون حوزه توان انجام کار داشته باشهد کههرکس 

میذاد اینجذا  کهههذر مهمذانی  ← کنی دگه شوخی میهر مهمانی میاد اینجا یه چیزی می اگر(  01
 کنی د گه شوخی میچیزی می

که هسته پس از حر  اضذافه بذه کذار رفتذه تنها در موارد بسیار معدود از جمله زمانی     
 کرد:  که را جایگزین اگر توان نمی باشد،
راجذع بذه  اگرمن هرچیزی   د   ← راجع به این موضو  بود رو خوندمد کهچیزی ( الفد من هر00

 داین موضو  بود رو خوندم

 خواستید اگرری هر کشوری د می  ←خواستید   که ری هر کشوری( الفد می05

های بند موصذولی کذه از نظذر برخذی محققذان آن را از بنذد موصذولی یلی دیگر از ویهگی    
 کند این است که در بند موصولی آزاد املان پسایندسازی وجود ندارد: توصیفی متمایز می

 کهباید این کارو انجام بذده  هر کسی*  ← دتواناییشو داره باید این کارو انجام بده که کسیهر (00
 شو دارهد توانایی

در چنین بندهایی به دلیل وجود نوعی مفهوم شذرط اسذت نشدن جاهجاب گاناز نظر نگارند    
هذای در دادهایذن،  بذرعالوهشرط و جوا  شرط وجود نداردد  ۀجایی جملهکه در آن املان جاب

 قابل حا  نیست: که موصولی ۀنیز وجود دارد که نشان هر مواردی از کاربردپهوهش 
 زنی  باید حج  انبوهی از عقالنیت داشته باشهد  راجع بهش حر  می یزی کههرچ (04

تونه به ما اجازه این رو بده که این تبدیل به که انجام شده نمی هر آزمایش کوچک و ریزریزی (02
 ددارو شده

در آن تثبیذت  ددددر اثر عوامل تذاریخی و  هردهد که برخی از رفتارهای این موارد نشان می
وجذود ه یک بنذد موصذولی توصذیفی بذ هر ا اس استد بنابراین و برخی دچار تغییر شدهشده 
 کذهموصذولی  ۀدر بند موصولی املان حا  نشذان هرآورد که به دلیل ابهام و کاربرد فراوان می

 ددر آن بیشتر است
 
     همه / تمامنمای  کمیت -9-2

یذک  کاربردهای بند موصذولی، هسذتهاز  ٪:04.4های همه   تمام  و در از رخداد ٪01.40در 

است، حضور این دو عنصر مبه  درکنذار یلذدیگر نیذاز بذه بوده کسی و چیزیاس  مبه  مانند 

ی با وجود ایذن عناصذر مذبه ، بذاز هذ  کذاربرد استد اما حتموصولی را بیشترکردهکاربرد بند 

 (:0)شلل  استهای پسین دیگر کمتر بودهساخت موصولی از وابسته
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 های پسین مختلفها با وابستهنماکمیتکاربرد  ۀمقایس -0ل شل

های پسین محدودکننده مانند بنذد موصذولی و نما بیشتر با وابستهیاین دو کم کلیبه طور     
که بند موصولی توصیف هسته را محدود به شذرایط زمذانی آنجااند؛ ازاضافی به کار رفته ۀوابست

سذازد، بذیش از اضافی نیز هسته را محدود به مالک آن مذی ۀکند و وابستای خاصی میو گزاره
 کننده هستندد صفت بیانی محدود

 های پسینبا انو  وابسته همه و تماممیزان کاربرد  -0 جدول

 
 همذه   تمذام، کاربرد هرنسبت به همه   تمام از دییل کاهش کاربرد بند موصولی با  اما یلی   

نماهذا و معرفگذی کمیذتشناسی به ارتبذاط بافتی است؛ در مطالعات اخیر زبان ۀمعرف ۀبا هست
ایذن  براسذاس(د 5115:01 ،5پیتذرز و وسترسذتال ؛01:0 ،0)کرافذتاسذت هسته تأکید شذده

 ۀبا توجه به بافت کاربردی معرفه استد برای مثال در جمل allی نماکمیت ۀمطالعات هست
  06 )All professors came to the party 

 هسذته بذرای گوینذده معرفذه اسذتد روازایذنتعداد محدودی پروفسور مورد نظذر اسذت و     

بذا حذر    allنمای جمع معادلکمیتها معتقد است در بسیاری از زبان (05 :0112)هاسپلمث 
در زبان انگلیسذی؛   All the childrenدر زبان فرانسه و  tous les enfantsآید مانند تعریف می

بذه لحذاظ  ،نمذای همگذانی دارنذدکمیذتای کذه درواقع این یک قاعده است که عبارات اسمی
                                                           
1. W.Croft 

2. S. Peters and  D. Westerstahl  

 های پسینوابسته

 دیگر

صذذذفت بیذذذانی و 

 اضافی  وابستۀ

صذذذذفت 

 بیانی

 ۀوابسذذذذت

 اضافی

بنذذذذذذذد 

 موصولی

هذذای وابسذذته

 پسین مختلف

0 6 52 00 
 ه   تمام هم 51

 62های پسین غیر موصولی: مجمو   وابسته
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تذوان   تعریف یا عالمت معرفه نداشته باشندد بنابراین مذیمعنایی معرفه هستند حتی اگر حر
کننذده نذدارد های پسذین محدودنیاز چندانی با وابسته همهنما( کمیتگفت که سور عمومی )

ا توجذه بذه بافذت بذرای شذنونده و بذ استیا گروهی با تعداد محدود  :دو حالت داردهستهزیرا 
یا گذروه مذورد  ها آمدند؛هبچ ۀهمرود: کار می اس  به ۀبا این گروه خاص شلل معرف ،ستآشنا

نلذره  صذورت از شذللگیرد، در اینموارد بالقوه را نیز در بر می ۀنظر آنقدر بزر  است که هم
 .هذا بذازی کردنذو دوسذت دارنبچذه ۀ: هماستنباط شود کلیشود که از آن مفهوم استفاده می
کذه از ایذن تعذداد،  مورد بذوده :00گرفته ای نوابستههمه  اسمی ۀها هستکه در دادهمواردی 
 :استبافتی بوده ۀموارد معرف ٪ 26.01 هسته در 

 یه کوچولوشو اختصاص بدین به پارکین  طبقاتید این همه درآمد و پول( با 02

 دجا تیر هست روشون هاپرنده ۀهم( :0

 دشانس من خیلی خوش این اتفاقات( با تمام 01

 اًغالبذ همه و تمامدرمقایسه با  هر ۀدهد که در زبان فارسی هستیهای پهوهش نشان مداده    

 داشته باشد:  بافتی است که مفهوم شمول را در بر ۀزمانی معرف
 هردو شونو.نظامی بوده بررسی کنی   ( بیای  یلی از کسایی که همتراز41

هر کذدوم از : ریک ازکدام از، ههر :و یا همراه با عناصر دیگری در مفهوم توزیع به کار رود مانند
بذدون هذر نمذای کمیذتاز کل کاربردهذای  ٪:02.0تنها ها د  این دادهظرفا رو خواستی بردار

 دهندد  پسین را تشلیل می ۀوابست

شده بذا آن انذدک های ساختهشود که تعمی باعث میهمه نمای کمیت ۀمعرفه بودن هست     

با استفاده از بنذد  هرنمای یه باشندد در کمتری داشتکوچک ۀدامنهر نمای کمیتیا نسبت به 

غالبذاً همذه  هذایهای شرطی و غیرشرطی دست یافذت امذا تعمذی توان به تعمی موصولی می

 گوست:ومربوط به گروهی محدود به بافت اجتماعی زبان مورد نظر یا افراد حاضر در گفت
       دگنمن اینو دیدم میهمه جا  (40

     دنزدیلانمون درد کشیدی  به نوعی درما  ۀهم( 45

زبذان  در جذا و کذس ،چی های کلی ماننددر کنار هسته همهحائز اهمیت دیگر اینله  ۀنلت

تذأثیری در افذزایش همه  نمایکمیتبا  کلیهای هسته کاربرد روازایناست و پرکاربرد روزمره 

 حضور بند موصولی ندارد:
 هستد همه چیاینجا ( 40
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 د     به خیرگاشت همه چی (44

 کردن باید ابرقدرت باشند احساس می همه جاها در آلمان( 42

 است:  های پسین در جدول زیر نشان داده شدهبا انوا  وابسته همه و تمامکاربرد  ی ازهاینمونه

 های پسینبا انوا  وابسته همه و تمامهایی از کاربرد مثال -5 جدول

 تمام همه های پسین مختلف وابسته

کذذذه دیذذذدم چیزایذذذی  ۀهمذذذ( از 46 وصولی بند م
 یادداشت برداشت د

کذه دارم در مذورد  تمام اطالعاتی( من 20
 شاه لیرهد

مذذردان بذذزر  رو دعذذوت  ۀ( همذذ42 صفت بیانی 
 کردند

های بد رو از آدم دور ( لیمو تمام انرژی25
 دکنهمی

مذن چیزشذ   ( گفت  حاضرم، همه:4 اضافی ۀوابست
 دمدمی

ای ذهن شذما رو بذه هذ  ( تمام معیاره20
 زنهدمی

های اقتصذادی مذا ضعف ۀ( آیا هم41 اضافی و بیانی ۀوابست 
 ای بوده؟به خاطر تحری  هسته

( اگر تمام مذردم خذو  مذا دسذت بذه 24
 تونی ددست ه  بدن می

( در حذذول و حذذوش انقذذال  هذذ  21 های  پسین دیگر وابسته
ت ایذران در م ذ ۀتعطیلی بود کذه همذ

 ددجریانش هستن

نویسذان خوایذد تمذام برنامذه( شما مذی22
 اندروید در ایران رو پیدا کنیدد 

 
 )سورهای وجودی(خیلی از و  یکی از نماهای  کمیت -9-3

بذه کذار رونذد، بنذد موصذولی حضذور  کلذیهای با هسته ازخیلی از و یلی نماهای کمیتاگر  
و بذا  ٪42.06د بنذد موصذولی کذاربر از خیلذینمذای کمیذتدر  ،کلذیبه طذور خواهد داشتد 

 است: بوده ٪2:.56یلی از نمای کمیت
 های پسینبا انوا  وابستهخیلی از  و یلی از نمای کمیتکاربرد   -0 جدول

 یلی از  خیلی از و ددد های پسین مختلف  وابسته

 51 04 بند موصولی 

 :0 2 اضافی  ۀوابست

 00 : صفت بیانی

ی و اضذذافی و بیذذان ۀترکیذذب وابسذذت
 ها دیگر وابسته

5 
54 

 4 1 پسین دیگر  هایوابسته

 ۀدر ساخت موصولی، در برخی از مذوارد املذان حذا  نشذان از خیلیبا وجود کاربرد اندک     
دهذد عوامذل دیگذری غیذر از بسذامد نیذز در وجود دارد که این موضو  نشان میکه موصولی 

جود داردد این عامل در مثال زیر خودساخت از اسامی و بینی حضور بند موصولی با برخیپیش



 40 9911پاییز و زمستان ، ة دومدور، پنجمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش ... بر حضور بند موصولی درنماها کمیتنقش 

 

جذا و بند موصذولی نیذز جابذهبه کار رفته « وجود داشتن»که در آن فعل ربطی با مفهوم  است
 د  استشده

 دد    آان اصالً اسمی ازشون نمیپزشلا هستند گمنام خیلی از (26

 کنندهملاران هستند دارن با دل و جون کار می خیلی از (22

-کمیذتتوان گفت کذه در با بند موصولی می خیلی ازنمای کمیترخداد بیشتر ن یدر تبی

کمتذر اسذتد  از خیلذی، مفهوم تعداد با صراحت بیشتری بیان شده و ابهذام آن از یلی ازنمای 
از  ٪52های مختلذف دارد و در تنو  زیادی در کاربرد با وابستهاز  یلینمای کمیتاین  برعالوه

، کرافذت نذک) 0معرفی ساختمختلف از جمله صفت عالی برای  ۀاز چند وابستموارد، با ترکیبی 

 کیب املانات زبانی فراه  کذردهاین نو  ترگان از نظر نگارند داستشده به کار گرفته (51: 01:0
هذایی از استد در جمالت زیذر نمونذهکه جایگزین بند موصولی بوده و رخداد آن را کاهش داده

نظذامی  61 ۀمثالً در جمل شده، و فعل ربطی حاصل نشان داده یلی از ساخت معرفی با حضور
   است:معرفی شده «یلی از ستارگان آسمان ادبیات ایران زمین»به عنوان 
 ها برای رنج سنی کودکان و نوجوانانهدبخش ترینیکی از جذاب( :2

 د یکی از ستارگان آسمان ادبیات ایران زمینه( نظامی 21

 مریسیا ه  هستد  های خود اون حضرتیکی از نام( 61
 

 های پسینبا انوا  وابستهاز  یلیو  خیلی ازنماهای کمیتهایی از کاربرد مثال -4 جدول

 از   یلی بسیاری از  ،از خیلی  های پسین مختلف وابسته

از معضذذالتی کذذه  ( خیلذذی60 بند موصولی 

 ظاهرش سیاسیه اقتصادیستد

کذه هذذ   و  از بزرگذانی بذودن( یلذی62

   دهابیت بچهغم شون رو گااشتن برای تر

از مؤسسذذات پذذولی  ( خیلذذی65 صفت بیانی 

 اومدنداصالً به حسا  نمی

تذذرین سذذیللت یلذذی از مهذذ ( موتور66

 سد منابع آیینده

های خانواده از حری  ( خیلی60 اضافی  ۀوابست

هذذای رو اصذذالً نبایذذد در حذذوزه

 اجتماعی مطرح کردد 

دی  رسذذتوران دهباشذذیان تذذو ( اومذذ62

 قلب یلی از خیابونای تهراند  

از مدرسذذا در ایذذران  ( خیلذذی64 پسین دیگر  هایوابسته

 کسذذب و کذذار اینترنتذذی نذذدارند

از مدرسای ایرانی )مفهوم: خیلی

 دکسب و کار اینترنتی ندارن(

تذذرین مباحذذث روز از جذذدی ( یلذذی:6

 کشور مباحث اقتصادیستد 

هذذای فذذرار از رین راهاز بهتذذ ( یلذذی61

 ر بد رؤیاپردازیهدشرایط و افلا

                                                           
1. presentational 



 9911ة دوم، پاییز و زمستان دور، پنجمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش نسرین آژیده و مهرداد نغزگوی کهن  44

 

 هیچ    نمایکمیت -9-9

اسذتد بیشتر با صفت بیانی به کذار رفتذه هیی نمایکمیتدهد ( نشان می0طور که شلل )همان 

تهی نیازی به محدود کردن نذدارد، ایذن  ۀکه مجموعآنجااز ای تهی دیلت دارد وبه مجموعه هیی

-توصیف مذی )که معمویً صفت بیانی است( کمتر تحدیدی وصفی و ۀا یک وابستوابسته بیشتر ب

با بنذد موصذولی تنهذا  هیی؛ انداز بندهای موصولی نیز با صفت بیانی به کار رفتهحتی نیمی شود، 

اسذت، بذا کذار رفتذهبه «وجود داشتن»در ساخت منفی و مبتداشده همراه با فعل ربطی با مفهوم 

کذه موصذولی  ۀدر ساخت موصولی، در برخی از موارد املان حا  نشذان هییک وجود کاربرد اند
بینذی حضذور دهد عوامل دیگری غیر از بسامد نیذز در پذیشوجود دارد که این موضو  نشان می

 از اسامی وجود دارد و این عامل در مثال زیر کاربرد در ساخت منفی است:  بند موصولی با برخی
 یست بیاد بگه نقدینگی عامل تورم نیستد( هیی اقتصاد منصفی ن20

هذایی از کذاربرد آن در در جذداول زیذر های پسین و مثالبا انوا  وابسته هییمیزان کاربرد     

 است: نشان داده شده
 های پسینبا هر یک از وابسته هییبسامد رخداد  -2 جدول

های وابسته
 پسین دیگر

 اضافی ۀوابست صفت بیانی
و  بنذذذد موصذذذولی

 بیانی صفت
بنذذذذذذذد 
 موصولی

هذذذای وابسذذذته
 پسین مختلف

1 02 5 5 5 
 هیی

 4 موصولیهای پسین غیرمجمو   وابسته 02

 
 های پسین اسمیهایی از کاربرد هیی با هر یک از وابستهمثال -6 جدول

 دبار خواندن نیرزه ای نیست که به یکهیی نوشته (1: بند موصولی 

 نیست که بیاد بگه نقدینگی عامل تورم نیستد اقتصاد منصفیی ( هی0: بند موصولی و  صفت بیانی 

 حل نشدد مشلالت ما( هیی جای 5: اضافی  ۀوابست

 در دنیا وجود ندارهد مفتی( هیی چیز 0: صفت بیانی 
 

های پیشین مختلف در رخداد بذا بنذد که وابستهگیری  میبا توجه به آنچه بیان شد نتیجه 

نماهذا بذه ترتیذب کمیت، میزان رخداد هر یک از کلیاند؛ به طور شتهموصولی رفتار متفاوتی دا

 دهد:ها را به ترتیب نشان مینماکمیتاست که در واقع میزان ابهام زیر بوده
  ٪ 50.12هیی  < ٪::.52از  یلی < ٪ 01.51همه  ٪ 42.06از  خیلی  <٪11.50 هر
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هذای های پیشین بذای بذه دلیذل برخذی ویهگذیاز وابسته دهدکه برخیاین نتایج نشان می    

مفذرد  ۀکه به هسذتهرنمای کمیتبرای مثال  ،خاص، کاربرد قابل توجهی با بند موصولی دارند

کذذاربرد زیذادی دارد و در سذذاخت  کلذیهذای اشذاره دارد و مفهذوم مذذبه  داشذته و بذا هسذذته

ان گفذت پذس از تذومذی کلذیه طذور بذرودد به کار مذی کلیهای گونه برای بیان گزارهشرطی

 ،بینذی اسذتچیز احتمال رخداد بند موصولی زیاد و قابذل پذیشهایی مانند هرکس و هرهسته

محذور اسذت کذه در آن نحذوی نمونذه ۀتر استد این نتایج مؤید نظریپردازش آن ساده روازاین

هذا یذا ونذههذا نمرخداد ملذرر ایذن ویهگذی دعناصر مختلف ساخت تحت تأثیر یلدیگر هستند

بینذی عناصذر دهند که املذان پذیشای را در ذهن گویشور تشلیل میشدههای تحلی ساخت

های مختلف دیگری سبب کاربرد کمتر یذا بیشذتر بنذد ویهگی د از طرفیکندبعدی را فراه  می

 استد شدهنشان داده (2که به طور خالصه در جدول ) نماها شدهکمیتموصولی با هر یک از 

 های پیشین در حضور یا عدم حضور بند موصولیهای مختلف وابستهویهگی ۀمقایس -2 جدول

 ویهگی مؤثر در عدم حضور بند موصولی   ویهگی مؤثر در حضور بند موصولی نماکمیت

، کذاربرد در سذاخت کلذیهذای کاربرد با هسته هر 

 داشتن مفهوم ابهام   بر در ،موصولی ۀویه

 

 بافتی بافتی و غیر ۀکاربرد با اسامی معرف ابهام  داشتن مفهوم در بر همه 

داشتن مفهذوم  ، در برکلیهای کاربرد با هسته خیلی از 

 ابهام، کاربرد در ساخت ویهه 

 

 هاکاربرد با ترکیبی از وابسته  یلی از 

 محدودیت ناپایری کاربرد در ساخت ویهه هیی 
 

پسذین اضذافی  تۀدهدکه وابسنشان می های پیشین و پسین مختلفرخداد وابسته ۀمشاهد

رود که به تعدادی از اعضای یک مجموعذه دیلذت دارد ای به کار میبیشتر برای توصیف هسته

موصذولی بذا  کذه بنذدحذالیدر دتمذامیلی از، خیلذی از، همذه، شده با های توصیفمانند هسته

توان آنها را محذدود ه تنها میسازی آنها وجود ندارد بللهایی به کار رفته که املان معرفههسته

نماهذای کمیذتهذایی کذه بذا یا هسذته دارند که شمول گسترده کلیهای ساخت مانند هسته

اند کذه شناسذایی هایی به کار رفتههای پسین بیانی نیز با هستهاندد وابستههمگانی به کار رفته

 داندوصیف شدهتهیی نمای کمیتهایی که بامانند هسته ،دقیق آنها اهمیتی ندارد
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 گیری    نتیجه -5

عوامذل مختلفذی کذه در تحقیقذات پیشذین در  برعالوهدهد که نتایج پهوهش حاضر نشان می

اند عوامل دیگری نیز وجود دارند، در زبان فارسذی شدهپردازش بند موصولی تأثیرگاار شناخته 

باشذد، بنذد  ری داشذتهت بیشتن ابهام بیشتری داشته و هسته کلیپیشی ۀگفتاری هرچه وابست

ت و کلیذ،، وجذود ابهامکلذیبذه طذور رودد های پسین به کار مذیموصولی بیش از سایر وابسته

اسذتد بذه همذین دلیذل ترکیذب های خاص بر حضور بند موصولی مذؤثر بذودهتشلیل ساخت

کنند و سذورهایی بینی مید حضور بند موصولی را پیشدو دهرچند نفر، کسانی  ،هرچیز ،کسهر

چنذین هذ  دانذدبا بند موصولی به کذار رفتذه کلیهای بیشتر همراه با هسته هر و خیلی ازثل م

استد این نتایج مطذابق اتفاق افتاده هرنمای کمیتنیز بیشتر در مورد  کهموصولی  ۀحا  نشان

هذای این، ساخت موصولی خود نمونذه برعالوهدر زبان انگلیسی استد  (5102)با نتایج وایشمن 

برای مثذال در ایذن تحقیذق سذه  ،زمان برخی عناصر استفی دارد که ناشی از رخداد ه مختل

اسذت کذه از ایذن میذان نماها معرفذی شذدهکمیتنمونه از ساخت موصولی خاص در کاربرد با 

ناپذایری )ج( به دلیل محدودیت ۀ)الف( بسامد رخداد بیشتری نسبت به بقیه دارد و نمونۀ نمون

 د کمتری دارد:رخدا هیی ینماکمیت

 گیردددر جمالت شرطی گونه شلل می هرنمای کمیتای که از کاربرد )الف( ساخت موصولی

عذل ربطذی بذودن و بنذد همراه بذا ف خیلی ازنمای کمیتای که از کاربرد ساخت موصولی ) (

 شوددشده حاصل میموصولی مبتدا

بطذی منفذی و بنذد موصذولی بذا فعذل ر هییمبه   ۀای که از کاربرد هست)ج( ساخت موصولی

 گیردد مبتداشده شلل می

پسذین  ۀهمذراه بذا چنذد وابسذت یلذی ازنمذای کمیذتمعرفی نیز حاصل از کاربرد  ساخت

 ۀطبذق نظریذ روازایذناسذتد موصولی است و کاربرد آن نیاز به بند موصولی را کاهش دادهغیر

کذاربرد فذراوان ایذن تند که در آن عناصر مختلف ساخت تحت تأثیر یلذدیگر هسذ محورنمونه

دهنذدد عوامذل مختلذف عناصر باعث تحلی  آنها شده و رخذداد بنذد موصذولی را کذاهش مذی

دهذد کذه چنذین نشذان مذیاستد نتذایج تحقیذق هذ شده ( نشان داده2تأثیرگاار در جدول )

دهنذد: های پیشین مختلف در رخداد با بند موصولی سه رفتار متفاوت از خود نشان میوابسته

های پسذین دیگذر اسذتد رخداد بند موصولی بیش از مجمو  تمام وابسته هر،نمای کمیتالفد 

های پسین دیگذر )اضذافی، رخداد بند موصولی از هر یک از وابسته خیلی ازنمای کمیت : در 
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Abstract 
In addition to the grammatical weight and the nominal head thematic role 

effects on the processing of a relative clause, which has been dealt with 

extensively in previous studies, other factors influence the processing of 

the relative clause. In the present paper, the research data has been 

collected from TV and radio programs and the quantifier's role on relative 

clauses occurrence has been investigated based on Wiechmann approaches 

(2015). Wiechmann believes that each component in a relative construction 

can affect other components occurrence. Results show that ambiguity and 

generality in the meaning of the modified head, and occurring in special 

constructions affect the relative clause presence. This is compatible with 

exemplar–based theory in that components of a structure affect each 

other's occurrence. The result of this study can be used in determining the 

degree of ambiguity among Persian quantifiers and can explain how 

relative clauses are processed. 

 

Keywords: Relative clause, Exemplar- based Approach, Pre-nominal 

modifiers, Post-  nominal modifiers 

 

1. Introduction 

A relative clause is a construction consisting of a nominal and a subordinate 

clause attributively modifying it. The nominal is called the head and the 

subordinate clause is called relative clause (henceforth RC). The attributive 

relation between head and RC is such that the head is involved in what is 

stated in the clause. As prenominal modifiers precede post modifiers, they 

                                                           
1. PhD. Candidate of General Linguistics, BuAli Sina University, Hamadan, Iran. (Corresponding Author) 

* Email: azhidehn@gmail.com 
2. Associate Professor of  General Linguistics, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran. 

Persian Language and 
Iranian Dialects 
5st Year, Vol. 2, No.10 
Fall 2020 & Winter 2021 
 

https://zaban.guilan.ac.ir/article_4848.html
https://dorl.net/20.1001.1.65852476.1399.5.2.2.0
mailto:azhidehn@gmail.com


     Persian Language and Iranian Dialects  / 7  

can have certain influence on post- modifiers occurrence. It seems that 

indefinite pronouns occur with RCs more than any other prenominal 

modifier. Wiechmann believes that the more general the term, the greater the 

need (and hence the likelihood) for the additional material that enables the 

hearer to identify the intended referent of the complex. In this way, RC as a 

clausal post modifier is a good alternative for post modification of the 

expressions in the following list: 

anyone, anything, best everybody all, anybody, everybody, that thing, 

things, those, time, two, uncle, way, what, woman, women. 

Accordingly, in the present paper we are going to investigate the co-

occurrence of quantifiers in expressions such as hr ‘any , every ’ ks  ‘one, 

body’   ; hr ‘any , every ’  ,tiz ‘thing’,… and relative clauses in Persian. 

 

2. Theoretical framework 

In cognitive construction grammar, a relative clause is unified as a 

language sign which its processing procedure is highly the same as the 

lexicon’s. Linguistic signs are of different intermediate levels that have 

both fixed and variable parts. A complete characterization of a high level 

construction, such as an English RC, will have to take into account its 

constitutive constructions and their properties. That is to say, an actual 

utterance of an RC always instantiates a number of lower level 

construction simultaneously. 

Each grammatical unit is a routine process which speakers master it over 

repetition and they activate it as a predetermined assembly. Every 

experienced exemplar of an RC is involved in its cognitive representation. 

An exemplar-based representation indicates a list of words happening in a 

certain slot. When uttering a construction, we do not refer to a set of 

general features but analogically we refer to the memories of lexical items 

which have happened in that slot in previous exposures. 

 

3. Methodology 

The present paper is a descriptive - analytical research about RCs in 

spoken Persian. We analyzed each quantifier co-occurrence with RC and 

other post modifiers. Data for the current paper has been collected from 30 

hours of conversations on TV and radio programs. 1200 relative clauses 

were extracted in addition to 500 sentences with a nominal head modified 

by other post modifiers to find out the difference between relative clause 

and other post - nominal modifiers. 
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4. Results & Discussion 
Prenominal modifiers behave differently in co-occurrence with RCs. The 

difference is displayed in the following hierarchy: 

hr  ‘every, any’ 90.21% > eili z  ‘many of ’ 45.16% > hme ‘all’ 

30.20% > yeki z ‘one of’ 27.88% > hit  ‘no none’  21. 05% 

The results indicate that Persian quantifiers are of different characteristics. 

hr ‘every, any’ refers to a singular head and it is used in conditional 

constructions to indicate general propositions. In fact, after some heads 

such as  hr ks ‘every one, any one’, hr tiz  ‘every thing, anything’ 

RC is more predictable to happen and easier to process. In the present 

paper, 3 constructions were introduced which included a nominal head 

modified with a quantifier:  

1. RC construction with a nominal head modified with “hr” implying 

a conditional proposition.  hr ‘every, any’ + head + RC + MC. 

 hr   ks  kar  n-kon-e   be  slamti=e    od-e   asib  mi-   zn-e. 

any  one  work (exercise)  NEG- SUBJ. do- 3SG. to  health =of  self-3SG.CL  

damage  PROG-PRES.hit. - 3SG. 

‘Anyone who doesn’t exercise will damage his own health’   

 

2. An extraposed RC with some nominal head modified with quantifier   

eili z ‘ many of ‘. in these constructions the verb is copular: 

eili z   pezek-a   hst-n   sln  did-e   ne-mi--n 

 many of  doctor-PL PRES.be- 3PL never  see- PP. NEG- PRES- be- 3 PL 

‘There are many doctors who are never seen’  

  

3. An extraposed RC with  an indefinite quantifier hit ‘ nothing’  

According to exemplar-based theory, different components affect each 

other’s occurrence. Frequent use of these components leads to a pre-

defined and entrenched construction which in turn increases RC usage 

in related contexts.  

 

5. Conclusion & Suggestions  

As indicated in section 4, we introduced some intermediate levels of RC 

in Persian. These findings are in line with exemplar theory principles. In 

exemplar theory, different components of a construction affect each 

other’s presence. Frequent occurrence of these components leads to 

construction entrenchment in the speaker’s mind helping to predict next 
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construction components. The results also show that pre-nominal 

modifiers display three different behaviors in occurrence with RCs: 

1. Compared to all other quantifiers, the quantifier hr ‘any, every’  is 

more used with RC in a way that all  the RC occurrence with other 

quantifiers is less than hr ‘any, every’ occurrence with RC.  

2. In eili z ‘many of’ construction, RC is more frequently used 

compared to any of other post modifiers. 

3. In  hit ‘no, none’  and yeki z ‘one of’ constructions  RC occurred 

less than other post modifiers such as  genitive and descriptive 

modifiers. It is recommended that the co-occurrence of quantifiers with 

RC be investigated cognitively in language laboratories.  
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NEG            Negative 

3SG             Third person singular 

PROG          Progressive 

PRES           Present 

PL                Plural  

PP                Past Participle 

RC               Relative clause  

SUBJ           Subjunctive 

 


