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Abstract 
The purpose of this study is to investigate Persian pro.making topicalization of 
possession construction and complementary object and how pronominal clitics 
appear according to "Functional Discourse Grammar". Thus, in this study the 
method of mapping Persian pro.making topicalized elements was explained 
based on this grammar. The results of the study and analysis of a number of 
selected sentences from speech and written texts of Persian language indicate 
that in this construction, considering communicative intention of the speaker, 
various elements such as possessor in possession constructions and 
complementary object can be topicalized, so the dynamic method of 
determining the word order of this approach is suitable to explain it. On the 
other hand, due to the fact that the topicalized constituent in the interpersonal 
level, based on the principles of this grammar, is given priority in entering 
morphosyntactic templates, the pro.making topicalization process is not the 
result of movement, but is produced in base-generated procedures. The most 
important result of this study is to determine the cause of the appearance of 
pronominal clitics in Persian pro.making topicalization process and to 
determine whether it is obligatory or non- obligatory, which is done for the first 
time by applying the mechanisms of this approach. 
 
Keywords: Functional Discourse Grammar, Pro.making topicalization, 
Possession construction, Complementary object, Persian language. 
 

Extended abstract 
1. Introduction 
Topicalization is a linguistic mechanism that alters the unmarked arrangement 
of the sentence structure and constructs a "non-fundamental (marked)" 
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structure; That is, it creates a structure that is a modified form of "fundamental" 
construction. In topicalization process, part of the information desired by the 
speaker takes the first place in the paragraph to facilitate the information status 
of the audience. In this study, the topicalization of possession construction and 
complementary object in Persian language is examined based on "Functional 
Discourse Grammar". 
Up to now, linguists have presented a variety of functional approaches in the 
form of a continuum, based on the importance of function over form. Functional 
Discourse Grammar (FDG), introduced by Kees Hengeveld and Lachlan 
Mackenzie (2008), is a typological-functional approach, which lies in the 
middle of the continuum of functional approaches. Although this grammar is in 
the continuum of functional approaches, it also considers the structural features 
of language units. The present study will investigate Persian pro making 
topicalization based on Functional Discourse grammar and seeks to find 
answers for the following questions: 

1- Considering the fact that no movement is allowed for the constituents in 
Functional Discourse Grammar, how does it explain the Persian pro.making 
topicalization? 

2- How can the principles of Functional Discourse Grammar determine the 
order of pro.making topicalized constituents in Persian at the beginning of the 
clause and the appearance of pronominal clitic in their main positions? 
 
2. Theoretical framework 
The theoretical framework of the present study is one of the newest approaches 
in functional linguistics. The construction of language in this grammar is 
considered to be done in four levels, Interpersonal, Representational, 
Morphosyntactic and Phonological ones. This grammar, has a dynamic method 
of determining the order of constituents. Thus, the position of any linguistic 
element in the clause is not predetermined in the sentence structure, but is 
determined based on the layer in which it is produced, its functional and 
semantic role (linguistic context), and according to other upstream elements in 
the hierarchy of layers of interpersonal and representational levels. Therefore, in 
FDG, instead of three categories of subject, object, and verb, the concepts of 
actor, undergoer, and predicate, respectively, determine the word order of the 
languages of the world. 

The mapping operation of interpersonal and representational levels on 
morphosyntactic templates in FDG is performed under the rule of three 
principles of iconicity, domain integrity and functional stability. The principle 
of iconicity oversees the maintenance of correspondence in the mapping of the 
sequence of the formation of the contents of interpersonal and representation 
levels on the morphosyntactic level. According to the principle of domain 
integrity, linguistic elements that belong to each other at the interpersonal and 
representational levels should also be mapped adjacent to each other at the 
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morphosyntactic level. According to the principle of functional stability, 
constituents that have the same characteristics, both at the interpersonal level 
and at the representational level, should be placed at the same position in 
morphosyntactic level in relation to other categories. 
 
3. Methodology 
This study is based on a descriptive-analytical method and the examples are 
taken from pro.making Persian topicalized samples. The main purpose of this 
study is to explain the process of pro.making persian topicalization based on 
FDG. Since this grammar does not believe in concepts such as movement, we 
will seek to explain this process in base-generated procedures. Therefore, the 
method of mapping the linguistic elements of sentences containing pro.making 
Persian topicalized constituents was considered in morphosyntactic templates in 
four absolute initial, second, medial and final positions and infinite relative ones 
and the three principles of iconicity, domain integrity and functional stability 
used in FDG. 
 
4. Results & Discussion 
The results indicate that in marked constituents such as Persian pro.making 
topicalization, considering the communicative intention of the speaker, various 
elements such as the possessor in possession constructions and complementary 
object can be topicalized, thus the dynamic method of determining the word 
order of this approach is a suitable and efficient method to explain this type of 
topicalization. On the other hand, due to the fact that the topicalized constituent 
in the interpersonal level, based on the principles of this grammar, is given 
priority in entering morphosyntactic templates, so the topicalization process is 
not the result of movement, but is produced in base-generated procedures. The 
most important result of this study is to determine the cause of the appearance 
of the pronominal clitics in Persian pro.making topicalization process and to 
determine whether it is obligatory or non- obligatory, which is done by applying 
the mechanisms of FDG.  

The results also showed that the production of linguistic elements in the 
layers of hierarchical levels of FDG and the way they are arranged in absolute 
and relative positions in marked constituents such as pro.making Persian 
topicalization is done by violating the three principles of iconicity, domain 
integrity and functional stability, which was analyzed in several  Persian 
examples. 
 
5. conclusions & Suggestions 
By investigating the mechanisms of FDG, it was found that this approach is 
appropriate in determining the word order of pro.making topicalization process 
and that pro.making topicalization is not the result of movement but the 
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tropicalized constituent is produced in its original position by violating the 
principles of FDG.  
Examining the principles of FDG in other Persian marked and unmarked 
structures is recommended for the future studies. 
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 ساخت ملکی و مفعول متممی زبان فارسی بررسی مبتداسازی ضمیرگذارِ

 نقشیدستور گفتمانی برپایۀ 
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 چکیده
نحاوی مررفای -یواژسااتتهای ضمیرگذار فارسی در قالب ۀشدنگاشت عناصر مبتداسازی ۀپیش رو نحو ۀدر مقال

های منتخب از گفتار و متاو  ازجمله. نتایج بررسی و تحلیل تردای استهشدنقشی تحلیل شده در دستور گفتمانی

 ساتت، با عنایت به نیت ارتباایی ساخنگو عناصار مختلفای ن یار دهد که در ایننوشتاری زبا  فارسی نشا  می

ای ایان مبتدا واقع گردند و روش پویای تریین ترتیب سازه ۀتوانند سازمالک در ساتت اضافی و مفرول متممی می

شاده در سا   مبتدا ۀدستور روشی مناسب و کارآمد برای تبیین آ  است. از یرف دیگر، با توجاه باه این اه سااز

 فراینادگیارد، لاذا نحاوی قارار می-یواژسااتتهاای فردی براساس اصول این دستور در اولویت ورود به قالببینا

شاود. زایشی در جایگاه اصلی تاود تولیاد میپایه صورتبهبل ه عنصر مبتداشده  یستمبتداسازی حاصل حرکت ن

مبتداسازی ضمیرگذار فارسای از هار  فرایندبست ضمیری در پژوهش حاضر تبیین علت ظهور واژه ۀترین نتیجمهم

بود  آ  است کاه بارای نخساتین باار باا ا عماال دو ساتت مل ی و مفرول متممی و تریین اجباری و غیراجباری

 .پذیردنقشی صورت میسازوکارهای دستور گفتمانی

 

 نقشی، مبتداسازی ضمیرگذار، ساتت مل ی، مفرول متممیدستور گفتمانی واژگا  کلیدی:
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 مقدمه -1

و  ساازدیماسااتتار جملاه را دگرگاو   نشا یبزبانی است که آرایش  یسازوکاری مبتداساز

 «بنیاادی»سااتت  ۀشاددگرگو ساتتی کاه صاورت دار(؛ یرنی )نشا  «غیربنیادی»ساتتی 

مبتداسازی، بخشی از ایالعات مورد ن ر سخنگو به جهات  فراینددر  .آوردیماست را به وجود 
پردازش وضریت ایالعی مخایب، نخستین جایگاه را در بند به تاود اتتصاا   فرایندتسهیل 

ی اسات فراینادمبتداساازی،  فرایند( 2001)به اعتقاد لمبرکت . (Lambrecht, 1994) دهدمی
 1موضاوع -ارجاعی که باید نقش موضوع و یاا افادوده در سااتت محماول ۀکه در آ  یک ساز

مبتداساازی  فراینادگیرد. بندی که حاوی محمول است قرار میۀ داشته باشد، تارج از محدود
اسات دارای نشاانگر  ۀمرجع در جایگااه کاانونی ساازضمیرگذار، همراه با ظهور یک ضمیر هم

(Schiffrin, Tannen & Hamilton, 2008: 131-132).  بنادی ضمن تقسایم (1331)دبیرمقدم
ی فرایناد گذار، مبتداسازی ضمیرگذار راانواع مبتداسازی زبا  فارسی به ضمیرگذار و غیرضمیر

کناد و در که در آ  عنصری زبانی از جایگاه تود به ابتادای جملاه حرکات می کندمیترریف 

 1 ۀگاردد. جملامرجاع آ  اسات جاایگدین میجاشده ضمیری که همهیه عنصر جابجایگاه اول
 (:121هما : ) استشدهنمونه بیا   عنوا به

 . چاقو رُ باش بازی ن ن. 1
 

هاای مختلاف مبتداسازی ضمیرگذار بار سااتت اضاافه در جایگاه فرایندبه اعتقاد دبیرمقدم 
گاردد مگار جاشاده هماراه میهبا عنصر جابا« را»اضافه گردد. در این حالت پسنحوی اعمال می

های ذیال برگرفتاه از جایی که سازه از درو  ساتت اضافه در جایگاه فاعال مبتادا شاود. نموناه
یب از ساتت اضافه در جایگاه فاعل و مفرول صاری  مبتداسازی را به ترت فرایند (1331)دبیرمقدم 
 دهد:نشا  می

 . الف: مهمو  همسایه آمد.2
 همسایه، مهمونش آمد. ب:       
 . الف: من مهمو  همسایه رُ دیدم.3
 ب: من همسایه رُ، مهمونشُ دیدم.     
 

، زمانی که مفرول مستقیم به صورت ساتت مل ی ت ااهر یاباد، گاروه (1331)از ن ر عدیدیا  
 عنوا باه «ماشاین» ( گاروه اسامی7مبتدا نمود. در جمله ) ازجملهتوا  به آغاسمی مالک را می

                                                           
1. Predicate-argument Structure  
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و  اساتشدهبه ش ل مبتدا به آغاز بند پیشاایند « در  ماشین»وه اسمی مالک در ساتت مل ی گر
ت ااهر « در»هماراه ساازه  «ش»بساتی در جایگاه اصلی آ  عنصر بازیافتی به شا ل ضامیر واژه

 .استهیافت
 . الف: در ماشینُ بستم.1

 ب. ماشینُ، درشُ بستم.     
 

مبتداساازی ر  داده بادین صاورت کاه در آ  مفراول  فراینادذیل نیاد  در جمله )ب( نمونۀ
 عنوا باه، از آ  نیاد «ش»بسات ضامیری مبتدا واقع شده و با توجه باه ظهاور واژه ۀصری ، ساز

 شود.مبتداسازی ضمیرگذار یاد می فرایند
 نشا (. الف: محسن، هوما ُ به جلسه آورد. )حالت بی5

 دار(ا . )حالت نششبه جلسه آورد محسن هومانُب:        

 برپایاۀدر پژوهش حاضر مبتداسازی ضمیرگذار ساتت مل ی و مفرول متممی زباا  فارسای 
گرایای محساوب نقش ۀاین دستور روی اردی در حاوز .دشومیبررسی  1«نقشیدستور گفتمانی»

نقشای روی اردی ناد. دساتور گفتماانیادهمررفای کر( 2008) 3و م نادی 2کاه هنگولاد شودمی
گرایای افرایای تاا گارا، از نقشپیوساتار دساتورهای نقش ۀت کاه در میانانقشی اسشناتتیرده

 (1)، اگرچاه د... (6 :2008)گرایی قرار دارد. براساس دیدگاه هنگولد و م ندی متمایل به صورت
های ساتتی واحدهای زبانی نیاد اهمیات گرا قرار دارد، اما به ویژگیدر پیوستار روی ردهای نقش

-یواژسااتتزبا  در این دستور در چهار سا   بیناافردی، باازنمودی، . بررسی ساتت دهدمی

ای اسات. روشی پویا در تریین ترتیب سازه ۀدهندگیرد. این دستور ارائهنحوی و واجی صورت می
شاده نیسات، بل اه بدین ترتیب که جایگاه هیچ عنصار زباانی از قبال در سااتتار جملاه تریین

ده، نقش کاربردی و مرناایی آ ، و باا توجاه باه ساایر عناصار ای که در آ  تولید شبراساس الیه
   گردد.های دو س   بینافردی و بازنمودی تریین میمراتب الیهباالدستی در سلسله

با عنایت به این ه حرکت ساازه در د...  م ارن نیسات و در روش پویاای تریاین ترتیاب 

بود  زایشایبررسای پایه گردناد،یاد میزایشی تولپایه صورتبهای این دستور، عناصر زبانی سازه
اصلی پژوهش حاضار اسات.  ۀمبتداسازی ضمیرگذار در زبا  فارسی براساس د... . مسأل فرایند

 ۀلأنیاد مسا ها در ابتادای بنادجایگدینی سازه مبتداسازی و تنوع در فرایندای تریین ترتیب سازه

                                                           
1. Functional Discourse Grammar (FDG)   
2. K .Hengeveld 
3. L. Mackenzie  



 261-232، ص  2011، پاییز و زمستان 22پیاپی، 2ة دور، 6سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش رانو همکا محسن طاهری   131

 

دنباال بررسای آ  تواهاد باود.  دیگری است که این پژوهش با ا عماال ساازوکارهای د...  باه
زایشای پایه صاورتبهنید، تولید عناصر  مبتداسازی فارسی فرایندفرضیه پژوهش این است که در 

ای، قاادر باه تبیاین ترتیاب گیرد و روش پویای این دساتور در تریاین ترتیاب ساازهصورت می

 مبتداسازی تواهد بود.  فرایندای عناصر در سازه
 
 تحقیق ۀپیشین -2

مبتنای بار د... . بررسای مبتداسازی و م الراتی  ۀالرات مرتبط با پژوهش حاضر در دو حوزم 
کاه شاده گرایای گرایی و نقشصورت ازجمله یهایتواهد شد. در مبتداسازی، م الراتی در حوزه

 ذیالً به مررفی برتی از آنها پرداتته تواهد شد.
 یدر زباا  فارسا« را»اضاافه پس نشانه/ حرف یعتوز یبه بررس یا، در مقاله(1313) دبیرمقدم

 یدار فارساو جماالت نشاا  یگونااگو  نحاو یهاارا در نقش« را»متفاوت  یپرداتته و رفتارها
 یفارسا ۀحارف نشاانه از دور ینتحول ا یر. نگارنده پس از اشاره به ساستهنمود یلو تحل یبررس

باه . اساتهاشااره نمود یمبتداسااز فرایناددر  یعنصر زباان ینمراصر به نقش ا یفارس اباستا  ت

 فرایناددر جمله، با اعماال  یمتفاوت نحو هاییگاهاز جا یاسم یها، گروه(هما ) یرمقدمدب اعتقاد
در جمله مبتدا واقع گردناد. لاذا از « را» یبا همراه توانندیم یرناگذارو ضم یرگذارضم یمبتداساز

بار عاالوه یدر فارسا« را»کاه داشته  یا و ب استهکرد یاد یهثانو یمبتدا ۀنشان عنوا بهنشانه  ینا
 هست. یدن یهثانو یمبتدا ۀکالم، نشان ۀدر حوز ،بود  ی مفرول صر ۀنشان

هاای اسامی مبتداساازی گاروه فرایند، در پژوهشی به بررسی (2113)پور و شربانی کهنمویی

اند که آیاا دهکر  تحلیل اند. نگارندگاگسسته در زبا  گیل ی و مقایسه آ  با زبا  فارسی پرداتته
 فرایناد زایشی دارد. آنا  با یارن دو ناوعحاصل حرکت نحوی سازه است یا تولید پایه فراینداین 

مبتداشاده  ۀزایشی را بارای ساازساتت پایه آنها در فارسی و گیل ی، ۀمبتداسازی و سپس مقایس
 د. اندادها  فارسی پیشنهاد باز ساتت مل ی در ز

گسسته و حضاور یاا  ، در پژوهشی دیگر به بررسی مبتداسازی(2113)ربانی پور و شکهنمویی

مبتداشده در دو ناوع گاویش گیل ای رشات و اشا ورات  ۀعدم حضور ضمیر جایگدین برای ساز
و مرتقدناد اناد کردههای مل ی نید بررسی مبتداسازی را در ساتت فراینداند. نگارندگا  پرداتته

عنصر مبتدا مساتلدم ظهاور ضامیر جاایگدین در زباا  فارسای و  در این نوع مبتداسازی اشتقاق
 گیل ی رشت و حضور اتتیاری آ  در گویش اش ورات است. 
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دسااتور نقااش و ارجاااع تحلیاال  برپایاۀنشااانی فارساای را ای چپدر مقالااه (1333)پاور مردی
نشاا  نشانی در زباا  فارسای در قالاب دو سااتت چاپن ر ساتت ایالعی، چپ. از استهنمود

نشااا ، شااود. وجااه تماااید ایاان دو ساااتت چپساااز محقاا  مینشااا  تقابلچااپمبتداساااز و 

ای بناد در نشا  است. یب  ادعای نگارنده، ساتت الیاهچپ ۀبود  سازبود  و کانونیبندیدرو 
هاای چارچوب ن ری پژوهش فوق، قادر به توجیاه و تبیاین ویژگی عنوا بهدستور نقش و ارجاع 

و نیاز به ایجااد اصاالحاتی دارد. هادف از پاژوهش  یستتت ایالعی این دو ساتت ننحوی و سا
 ای بند در دستور نقاش وشناتتی ساتت الیهکه به جهت باال برد  کفایت رده استهفوق آ  بود

ای بند اضافه گردد. نتاایج چپ مرکد در ساتت الیه ۀویژه به حاشی-ارجاع، دو جایگاه نحوی زبا 

رو و چاپ ۀمرکادی تحات عناوا  جایگااه گسساتدو جایگااه برو  با افدود  ایناست که  حاکی
 چپ مرکد وسرت تواهد یافت.  ۀجایگاه تقابل، حاشی

دساتور  برپایاۀتاروج بناد موصاولی را  فرایناد، (1333)موالیی کوهبنانی، علیداده و شاریفی 
لی در جایگااه نقشی بررسی و هادف از پاژوهش تاود را تبیاین قرارگیاری بناد موصاوگفتمانی

هاا در دو حاوزه اند. در این پاژوهش، تحلیال دادهد...  بیا  نموده برپایۀفرلی زبا  فارسی پس

نتایج این حوزه حاکی است کاه  .د...  برپایۀتولید بند موصولی  ۀ. نخست نحواستهشدبررسی 
اده فرلای اساتفنگاشات عناصار در حالات پس ۀد...  از ویژگی سنگینی سازه در توجیاه نحاو

فرلی بند موصاولی در فرلی و پیشزما  دو ساتت پسدوم تبیین علت وجود هم ۀنماید. حوزمی
فارسی است. نتایج در این حوزه نید حاکی است که د...  از مبحا  رقابات دو اصال پردازشای 

برد. چنانچاه اصال تمامیات دامناه در ایان رقابات پیاروز تمامیت دامنه و کاستن دامنه بهره می

یابد و در صورت پیروزی اصل کاستن دامناه، اسمی نگاشت می ۀبند موصولی در کنار هستگردد، 
 بند موصولی در انتهای جمله ظاهر تواهد شد.

، پارینس (1994) ، لمبرکات(1984)توا  باه م الرااتی ن یار گیاو  ها نید میدر سایر زبا 
( 2001) و اُت( 2002)فنسالو  هایبه پژوهش( 2018) پور و شربانیو به نقل از کهنمویی( 1998)

 اشاره نمود.

دار جملاه را نشاا  یکاه مبتادا اساتهمختلاف اشااره کرد یهاادر زبا  ییهابه سازه گیو 
 یهاساازه یادما چ ی،نحاو یابدارهاا یریکاارگهها عمدتاً با باسازه ینا ی،. به اعتقاد ودنماییم

 یانساازه را در ا لانتقا ینعلت ا وی. نمایندیدار مجمله نشا  یبه ابتدا یاجمله را با انتقال سازه
 یپاس از م  ا یاامخایب ارائه شده و  یبار برا یننخست یمورد ن ر برا ۀکه ساز داندموضوع می

 .  شودمیمجدداً به جمله وارد  ،ییوالن
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. باه اعتقااد اساتهپرداتت یمبتداسااز فرایند یلبه تحل یساتت ایالع یۀن ر ۀیبرپا لمبرکت
 یایالعا یتتر مخایاب از وضاربه جهت درک بهتر و پاردازش آساا را  یمبتداساز فرایند ی،و

 .دگیریسخنگو به کار م ،شدهیمبتداساز ۀساز

. باه اساتهدکر یرا بررسا یمبتداساز فرایند ینقش کالم ،گرانقش ی ردیبا رو یدن پرینس
جمله و باه  یابتدابه  یاست که در آ  گروه اسم ینحو یفرایند یمبتداساز فرایند ی،اعتقاد و

باا آ   که ردگذامی یاز تود برجا یو در جمله رد یابدیآ  انتقال م ی رۀس زتارج ا یگاهیجا
 .قابل یرن است یتوانش زبان ۀدر حوز یمبتداساز فرایند ینس،مرجع است. به اعتقاد پرهم
 

 چارچوب نظری -3

گرا اسات. شناسی نقشبا ز ۀچارچوب ن ری پژوهش حاضر ی ی از جدیدترین روی ردها در حوز
گیری اسات، از آ  جهات کاه شا ل 2نقشای ۀد...  ن ری ،(15 :2015) 1براساس ترریف کیدر

مساتقل در  ،گفتارهاای زباانین دساتور، پارهداند. بنابراین در ایازبانی را در کاربرد آ  می صورت
گردناد. در ل میهای شاناتتی، کالمای و ترااملی تحلیاشوند بل ه در کنار جنبهن ر گرفته نمی

هاای صاورت های این دساتور، ویژگیگرا نید هست چرا که در تحلیلای صورتعین حال، ن ریه
بل اه کانش  یسات. براساس د... ، واحد تحلیل، بناد ناستشدهگفتارها نید در ن ر گرفته پاره

هی های این دساتور ساازمانداز ویژگی(. Hengeveld & Mackenzie, 2008: 4)است  3گفتمانی
د...  با نیت ارتبایی ساخنگو آغااز و باه تولیاد گفتاار  ۀاست. بدین ترتیب، انگار 1باال به پایین
دو عملیااات  ۀبراساااس ایاان دسااتور، نیاات ارتبااایی سااخنگو در نتیجاا(. ibid)گااردد تااتم می

تر ترامال جاامع ۀگاردد. د... ، بخشای از ن ریابه گفتار تبدیل می 1و کدگذاری 5بندیصورت
و  11، بااافتی3، دسااتوری3مفهااومی ۀو متشاا ل از چهااار جااد  عمااد (ibid: 1)ت اساا 7کالماای
تر ترامال جاامع ۀن ریا بخشای از عنوا باه(، کلیات ایان دساتور را 1است. ش ل) 11دادیبرو 

 .استشده( نید نمای کلی این دستور نمایش داده 2. در ش ل )(ibid: 6)دهد کالمی نشا  می
                                                           
1. Evelien Keizer 
2. Functional 
3. Discourse Act 
4. Top-Down Organization 
5. Formulation 
6. Encoding 
7. Verbal Interaction 
8. Conceptual Component 
9. Grammatical Component 
10. Contextual Component 
11. Output Component 
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  (Hengeveld & Mackenzie, 2008: 6)تر ترامل کالمیجامع ۀاز ن ری بخشی عنوا بهد... .  -1ش ل 

 

 
 (Hengeveld & Mackenzie, 2008: 13)نمای کلی از د...   -2ش ل 

 

بخاش  ۀدهندجد  مفهومی مر وف به نیت ارتبایی در تولید گفتار است. این جد ، تش یل
گو شا ل گرفتاه و وارد جاد  ترامل کالمی است که در آ  نیت ارتبایی ساخن ۀنخستین ن ری
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بندی و کدگذاری در تولید گفتار جد  دستوری به چگونگی صورت. (ibid: 7)شود دستوری می
اصالی د...  نیاد  ۀترامل کالمی اسات کاه شااکل ۀترین جد  ن ریپردازد. این جد ، اصلیمی

-یواژسااتت، 2، باازنمودی1این جد  س ون بیناافردی ۀدهندس ون تش یل. ( :6ibid) هست
گیارد. مراتبی این سا ون شا ل میهای سلسلههستند و تولید گفتار در الیه 1و واجی 3نحوی

تمامی عناصری است که قابل ارجاع در گفتماا  یاا باه جهاا  ایاراف  ۀجد  بافتی در برگیرند
گونه که از نامش پیداست، گفتار را به ش ل صدا، نوشاتار دادی هما . جد  برو (11هما :)است 
سازد. در این جد ، ساتتار نهایی تولیدشده در جد  دساتوری، تبادیل باه ا عالئم نمایا  میو ی
های زبانی شاامل تولیاد صاوتی تولیاد نوشاتاری و گردد. این گونههای مختلف زبانی میگونه

 .استزبا  نوشتاری و  های زبا  گفتاریتولید عالئم در قالب گونه
 

 سطح بینافردی  -3-1

وط به توصیف کاربردشناتتی گفتار است. س   بینافردی، نخساتین و بااالترین این س  ، مرب
ساخنگو و  یندر ترامال با دهندهیلعناصر تش  س   عملیات تولید گفتار در د...  است که

مراتبی سا   های سلسالهالیاه. (ibid: 15) نمایادیم یالتحل یترامل کالم یکمخایب را در 
، کانش 3، مشاارکا 7، محتاوای ارتباایی1، کنش گفتمانی5تاریهای اقدام گفبینافردی را الیه

 دهند. براساس هنگولاد و م نادیتش یل می 11و ذاتی 11های فرعی ارجاعیو کنش 3من وری
ین واحد ارتبایی در د...  اسات. هار اقادام تر، بدر.(iM)اقدام گفتاری با نماد ( 50 :2008)

چند کنش گفتمانی را شامل شود. به اعتقااد تواند یک یا گفتاری دارای یک هسته است که می
چنانچه اقدام گفتاری شامل بیش از یک کانش گفتماانی باشاد، . (ibid: 53) هنگولد و م ندی

کاه در آ   12براباری ۀهاای گفتماانی آ  وجاود دارد. نخسات راب ادو نوع راب ه باین کنش
 م ال: نوا عبههای گفتمانی یک اقدام گفتاری نقش ارتبایی ی سانی دارند. کنش

                                                           
1. Interpersonal Level 
2. Representational Level 
3. Morphosyntactic Level 
4. Phonological Level 
5. Move 
6. Discourse Acts 
7. Communicated Content 
8. Participants 
9. Illocution 
10. Reference(R1) 
11. Ascription(T1) 
12. Equipollence 
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 . الف: دیروز در لیگ فوتبال اس اتلند چه گذشت؟1
 ب: سلتیک برد و رنجرز بازی را واگذار کرد.      

و ایان اقادام  اسات« . ب1»محرکی جهت ایجااد اقادام گفتااری « . الف 1»اقدام گفتاری 
دارای دو کنش گفتمانی است باا تاط آهناگ و موقریات ارتباایی ی ساا . « . ب1»گفتاری 
 به صورت ذیل تواهد بود:« . ب2»اقدام گفتاری  تحلیل

))I) ] (MJ(A  ا رنجرز بازی را واگذار کرد ا :J)) (AI(A ا سلتیک برد ا:I: [(AI(M -1 
 

شاود های گفتمانی یک اقدام گفتاری برقرار می، زمانی بین کنش1وابستگی ۀو دیگری راب 
نمایاد. در ای گفتماانی تریاین میهکه سخنگو موقریت ارتبایی غیری سانی را برای آ  کنش

شاوند کاه تلقای می 2هاای گفتماانی تاابعاین حالت، یک کنش گفتمانی اصلی و مابقی کنش
، بارتالف 1های انگیدشیتواند شامل نقشها مید بود. این نقشتواه 3دارای نقش تأثیر کالمی

 د. باش 3ایو توضی  حاشیه 7، تصحی 1، محوریت5انت ار
 زیرا امتحا  حاوی سئواالت انحرافی تواهد بود.مراقب باشید،  -7

است. حضور « هشدار»، راهبرد ارتبایی سخنگو در س   بینافردی بر محوریت 7 ۀدر جمل
بیانگر این م لب است که کنش گفتمانی دوم تابع کنش گفتمانی اول اسات « زیرا»حرف ربط 

دام گفتاری در زیر نشاا  سخنگو جهت بیا  کنش من وری امری است. تحلیل این اق ۀو انگید
 :استشدهداده 
 

-))I)) Motiv] (MJ(Aواالت انحرافی تواهد بود ؤزیرا امتحا  حاوی س-:J)) (AI(A  2-ا مراقب باشید

-I: [(AI(M 
ترین واحد قابل تشاخی  در واحد تحلیل در د...  و کوچک (iA)کنش گفتمانی با نماد 

قااب اصالی یاک کانش ( 63 :2008)نادی ارتبایی اسات. براسااس هنگولاد و م  فرایندیک 
 گفتمانی به ترتیب ذیل است:

))1): Σ (A1] (AФ) 1(C A)2(P  S)1) (P1: [(FI(π A 

. کانش اساتشدهه دنشاا  دا (Σ)و جایگااه توصایفگر باا  (π)که در آ  جایگاه عملگر با نماد 
ش گفتماانی های صوری و واژگانی آ  کان، در یک کنش گفتمانی، ویژگی(if)من وری با نماد 

                                                           
1. Dependence  
2. Subsidary 
3. Rhetorical  
4. Motivation 
5. Concession 
6. Orientation 
7. Correction 
8. Aside 
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هاای ارتباایی شاامل . نیت(ibid: 68)ساازد است که دستیابی به نیت ارتبایی را محقا  می
کاه باا نگاشات بار  اساتمواردی ن یر توجه، م البه، امر، پرسش، هشدار، درتواست و غیاره 

کلای  ۀ. انگاار(جاهما )یابند های من وری ن یر ندایی، تبری، امری و پرسشی ت اهر میکنش
 :(ibid: 69)من وری ساتتار ذیل است  یک کنش

(πF1: / ILL (F1): Σ (F1)))2(  
کاه باه ترتیاب  A(P2)و مخایب  S(P1)از سخنگو  اندعبارتمشارکا  در یک ترامل کالمی 

 (،175: 2113) دارناد. باه اعتقااد هنگولاد و م نادی 1های مرنایی اثرگذار و دریافت کنندهنقش
-یواژسااتتو در سا    [(,A[s,+A-], S [A-+s) هاای یضمایر در س   بیناافردی باا ویژگ

یابند. ساتتار کلی مشارکا  به صورت زیار قابال ت واژهای دستوری ت اهر می صورتبهنحوی 
 :(ibid: 84)نمایش است 

 

))1): Σ (P1:  Ø/ (P1(π P 
 

 گیری واژگاا تداعی یاک ماهیات در ذهان مخایاب قبال از شا ل محتوای ارتبایی که
 فراینادپیامی است که ساخنگو قصاد دارد در ( 87 :2008) به اعتقاد هنگولد و م ندی، (3)است

دو نوع کنش فرعای  ۀمحتوای ارتبایی دربرگیرند ۀارتباط زبانی، در مخایب تداعی نماید. هست
که تالش سخنگو در جهت تداعی یاک ویژگای در ذهان  T)1(است. نخست کنش فرعی ذاتی 

که تالش سخنگو در جهت تداعی یاک  R)1(نش فرعی ارجاعی دوم ک .(ibid: 88) مخایب است
ذیل ارائاه  صورتبهمحتوای ارتبایی  ۀانگار .(ibid)مصداق در جها  تارج در ذهن مخایب است 

 :(ibid) شودمی
))1): Σ (C1…] (C N)1(R N)1: [ … (T1(π C 

 

 .تر یا مساوی تهی ولی مستلدم حداقل یک کنش فرعی استبدر. Nکه در آ  
 

 سطح بازنمودی -3-2

س   بازنمودی مربوط به وجه مرناشناتتی گفتار است. این س  ، ایالعات ماورد نیااز بارای 

 .(ibid: 15)نمایاد تحلیال میرا انتقال نیت ارتبایی سخنگو به مخایاب جهات انتقاال پیاام 

                                                           
1. Recipient 
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راتبی این مهای سلسله، الیه5و موجودیت 1، ویژگی3، وضریت رویداد2، اپیدود1ایمحتوای گداره

 دهند.س   را تش یل می

گنجاد است که در ظارف م اا  و زماا  نمی ، ساتتی ذهنی(iP)ای با نماد محتوای گداره

، آنگاه که به دانش یاا اعتقاادی اشدتواند واقری بشود. این مفهوم میبل ه در ذهن پرورانده می

ی باشد، آنگاه کاه باه امیاد یاا تواند غیرواقریا می، تردمندانه در مورد جها  واقری داللت کند

    .(ibid: 144)آرزویی در جها  تیالی داللت داشته باشد
 «.مادرش به مالقاتش تواهد آمد»محسن امیدوار است که  -3

 «.مم ن بود مادرش به مالقاتش بیاید»دلیل اصلی نیامد  محسن به مهمانی این بود که  -3

نسابت داده « محسان»، باه همه قرار گرفتاای که داتل گیودر این دو م ال محتوای گداره

، یک یا چند وضریت رویاداد اسات کاه از لحاان مرناایی دارای (iep). اپیدود با نماد استشده

 :(ibid: 157) کلی این الیه به ش ل ذیل است ۀانسجام هستند. انگار
])Ф)1): [σ (ep1] (ep{Ф})1+N) … (e1: [(e1(π ep 

 

گیرناد و قرار می 1هایی هستند که در ظرف زما  نسبییت، ماه(ie)وضریت رویداد با نماد 

، وضاریت رویاداد از 7گردند و لذا براسااس هماین ویژگای زماانیبراساس واقریت ارزیابی می

گاردد ای از ساویی دیگار متمااید میهای مرنایی موجودیت از یک سو و محتوای گادارهمقوله

 :(ibid)ذیل است به ش ل  رویداد. نمای کلی قاب وضریت (111: ما )ه
])Ф)1] (en

{Ф})) 1+N: […] (f1 + N))… (f1: […] (f1: [[ (f1(e 
 

گاردد کاه نقش مشارکا  در یک وضریت رویداد براساس نوع آ  وضریت رویاداد تریاین می

( هساتند کاه در L) 3( و جایگااهU، اثرپاذیر )(Aهای مرنایی شامل اثرگاذار )هما  نقش درواقع

« ویژگای» ۀشاد، به صاورت تالصاه(if) های واژگانی با نمادند. ویژگیادستور سنتی مررفی شده

ترین واحد م الره در س   بازنمودی است کاه ایالعاات مرباوط باه شوند. ویژگی، مهمبیا  می

                                                           
1. Propositional Content 

2. Episode 

3. States-Of-Affairs 

4. Property 

5. Individuals 

6. Relative Time 

7. Temporal Feature 

8. Locative 
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هاا ویژگی هساته در عنوا بهواژگا  که  اها بنماید. ایالعات مربوط به ماهیتها را ارائه میماهیت

 عنوا باهواژگانی کاه باه جهات توصایف ویژگای،  .(ibid: 215)د یابمیاتتصا   کنندعمل می

هاایی کاه باا توانند سه گروه از عناصر زباانی را توصایف نمایناد. ویژگیگردند میهسته واقع می

هاایی کاه باا شوند و نقش ویژگای واژگاانی محماول را دارناد. ویژگیهای فرلی همراه میهسته

و نقاش ویژگای عناصار مساتقر در جایگااه موضاوع را دارناد. شاوند های اسمی همراه میهسته

شاناتته  توصایفگر ۀهسات عنوا باهشاوند و های توصایفی هماراه میهایی که با هساتهویژگی

بنادی ( عنوا 1هاا بار اسااس جادول )ویژگی( ibid: 227) شوند. به اعتقاد هنگولد و م ندیمی

   شوند:می
 های واژگانیویژگی -1 جدول

یژگی در و توصیفگر

 کنش فرعی ذاتی ۀهست

 ۀویژگی در هست توصیفگر

 کنش فرعی ارجاعی

ویژگی در  ۀهست

 کنش فرعی ارجاعی

ویژگی در  ۀهست

 کنش فرعی ذاتی

 (Adv) قید
Adverb 

 (Adj)صفت 
Adjective 

 (N)اسم 
Noun 

 (V)فرل 

Verb 
 

لموس و ماادی م 1هاییشوند، ماهیتمررفی می x)1(موجودیت، عناصر مرنایی که با متغیر 

نمایاد، باه گردد که بخشی از م ا  را اشغال میهستند. در ترریف موجودیت، چنین عنوا  می

 ۀانگاار (.231: ماا )هتوانناد م اانی واحاد را اشاغال کنناد ای که هیچ دو موجودیتی نمیگونه

 های س   بازنمودی به صورت ذیل است: ساتتار الیه
])Ф)1]: [Σ (vФ)1: [h (v1(πv 

 

 Ф/ نقش =  v/ متغیر =  h/ هسته =  Σ=  توصیفگر/  πعملگر =  ۀدر آ  نشانکه 
 

 نحوی-یواژساختسطح  -3-3

نحاوی، واحادهای -یواژساتتی گفتار است. س   واژساتتاین س   مربوط به وجه نحوی و 
زباانی  مفااهیم درواقاعنماید. تولید گفتار وارد می ۀزبانی ن یر جمله، بند، گروه و واژه را به چرت

گردناد و لاذا عناصار تولیدشده در س ون اول و دوم، در این س   باه سااتت زباانی مبادل می
عناصار  .(ibid: 17)گاردد ای آنها تریین میگرفته، در این س   چینش یافته و ترتیب سازهش ل

شاود کاه شاامل سا   کدگاذاری می ۀبندی، وارد مرحلاصاورت ۀزبانی پاس از یای مرحلا

                                                           
1. Entities 
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نحاوی ایان اسات کاه -یواژسااتتسا    ۀو س   واجی اسات. وظیفا نحوی-یواژساتت
س   بینافردی و س   بازنمودی را در ساتتاری واحد ادغام نماید که قارار  ۀهای دوگانورودی

دادی، منجار باه د و در نهایت در جاد  بارو واست در س   بردی به ساتتار واجی تبدیل ش
ایالعاات  ۀدهنادنحاوی انر اس-یواژتسااتگاردد. باه عباارت دیگار، سا   تولید گفتاار 

گونه ایالعات مرنایی یا کاربردی به آنها اضاافه بندی است و هیچاز عملیات صورت 1دادیدرو 
  .(ibid: 282)نخواهد کرد 

-یواژسااتتهاای بندی س ون بیناافردی و باازنمودی روی قالبنگاشت عملیات صورت
 پاذیردصورت می 1و ثبات نقشی 3ت دامنه، تمامی2نحوی تحت حاکمیت سه اصل تصویرگونگی

(ibid: 283.) گیری اصل تصویرگونگی، ن ارت بر حفظ تناظر در نگاشت ترتیب و تاوالی شا ل
ها و اپیدودهای س   باازنمودی بار های گفتمانی س   بینافردی و گدارهاقدام گفتاری و کنش

 نحوی را برعهده دارد.-یواژساتتس   
 (.IA ۀمساوی به پایا  رسید )تاتم ۀ، با نتیجJ(A(شروع شد  7:31( که ساعت IAای )شروع مسابقه -11

این اه  -نمود  بخشای از ایالعاات ، اصال تصاویرگونگی باه جهات برجساته11در م ال 
، باا نگاشات -نمایادمسابقه را بیش از زما  شروع مساابقه برجساته می ۀسخنگو اهمیت نتیج
. براسااس اصال تمامیات استهنحوی، نقض گردید-یواژساتتتر در س   عبارت زبانی اضافه

بایسات در دامنه، عناصر زبانی که در س   بینافردی و بازنمودی مترلا  باه هام هساتند، می
نحوی نید در مجاورت ی دیگر نگاشت یابند. این امر بیانگر این م لب اسات -یواژساتتس   
-یواژسااتت... ، در سا   دادی دمراتبی سا ون درو یاک سلسالهبهتناظر یک ۀکه راب 

آنجاکه این اصل نید متأثر از قوانین بینازبانی است، گاه بنا به ضرورت  نحوی نید برقرار است. از
کرد  یاا اضاافه کارد  م ال در انگلیسی راهبرد ساؤالی رایب ،گرددها نقض میدر برتی زبا 

 زیر مشخ  است: گردد که در م القید، موجب نقض این اصل می
11- Are you going to town? 

 

« are»با قرارگیاری « are going (vp)»اصل تمامیت دامنه در عبارت فرلی  (11) ۀدر جمل
 .استهدر ابتدای جمله، نقض گردید

                                                           
1. Input 
2. Iconicity 
3. Domain Integrity 
4. Functional Stability 



 261-232، ص  2011، پاییز و زمستان 22پیاپی، 2ة دور، 6سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش رانو همکا محسن طاهری   111

 

های ی سانی هستند، چه در سا   هایی که دارای مشخصهبراساس اصل ثبات نقشی، سازه
نحوی نید در جایگااهی ی ساا  -یواژتتساباید در س   بینافردی و چه در س   بازنمودی، 

کلی بین س   بینافردی و س   باازنمودی  ۀگذاری گردند. راب یها جاا سایر مقولهدر ارتباط ب
نگاشات اسات کاه در آ   ۀراب ا درواقعنحوی از سویی دیگر -یواژساتتاز یک سو، و س   

نحاوی صاورت یاژوسااتتنگاشت عناصر زبانی از دو س   بینافردی و باازنمودی باه سا   
گیرد. تأثیر اصل تصویرگونگی، تمامیت دامنه و ثبات نقشی و حفظ این اصاول در ماواردی می

ترین و پایادارترین صاورت مم ان پذیر است که روابط زبانی این س ون، اساساً به ساادهام ا 
 هاای دنیاا، ایاندرصورتی که در اغلب زبا  (.Hengeveld & Mackenzie, 2008: 287) باشد

شاود کاه حالت پایداری بسیار نادر است و ییفی از فاکتورهای زبانی و بافتی تا  سابب می
رو هنحوی باا تغییراتای روبا-یواژساتتنگاشت واقری از س   بینافردی و بازنمودی به س   

ی ای از ایان عوامال اسات کاه سابب « تأکیاد»د و اصول ذکرشده نقض گردناد. فااکتور وش
شود و ازآنجاکاه ایان امار، نحوی می-یواژساتتنگام نگاشت در س   ها به هجایی سازههجاب

تر به آ  پرداتته تواهاد شاد. عناصار زباانی پاس از موضوع بح  پژوهش حاضر است مفصل
یابناد. نحاوی نگاشات می-یواژساتتهای عبور از س ون بینافردی و بازنمودی، بر روی قالب

، 2: ابتادایی1تواند از چهار جایگاه م لا ی مینحو-یواژساتتدر عملیات کدگذاری، هر قالب 
تشا یل گاردد کاه در صاورت اشاغال  1نهایت جایگااه نسابینید بی 5و پایانی 1، میانی3ثانویه
بدین ترتیب کاه جایگااه  (.ibid: 341)گردند های م ل  در عملیات کدگذاری اضافه میجایگاه

ی، قابل گسترش به سمت راست، جایگاه های نسبم ل  ابتدایی و ثانویه، با اضافه شد  جایگاه
   .م ل  میانی به هر دو سمت راست و چپ و جایگاه م ل  پایانی به سمت چپ تواهد بود

 های م ل  و نسبی در د... چینش جایگاه -2 جدول

P1 P1+1 

P2 

P1+2 

P2+1 

etc. 

etc. 

P2+2 

PM-2 

 
etc. 

PM-1 

 

 
 
PM 

 
 

PM+1 

etc. 

 
 

PM+2 

PF-2 

 
 
etc. 

PF-1 

 
 
 
PF 

 شود. داد وارد س   واجی میدرو  عنوا بهنحوی -یواژساتتداد س   برو 

                                                           
1. Absolute Position 

2. Initial Position (P1) 

3. Second Position (P2) 

4. Medial Position (PM) 

5. Final Position (PF) 

6. Relative Position 
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 سطح واجی  -3-0

ترین سا   از د...  شناتتی گفتار است. سا   واجای، پااییناین س   مربوط به وجه واج
گااردد داد واجاای متجلاای میو ایالعااات ساا ون قباال در ایاان ساا   در قالااب باارو  اساات

(Hengeveld & Mackenzie, 2008: 17.)  مانند ساایر سا ون باالدساتی تاود، این س   نید
شناسای زبرزنجیاری مراتبی است و ایان در راساتای هماا  اصاول واجدارای ساتتاری سلسله

 اساتمراتبی دارای هفات واحاد این ساتتار سلسله (11 :1986) 1است. براساس نسپور و وُگ ل
، گاروه 3، گروه واجی2گفتار، گروه آهنگ گفتاراز پاره اندعبارتکه به ترتیب از بدر. به کوچک 

 .7و هجا 1، گام5واجی ۀ، کلم1بستواژه
 

 بحث و بررسی -0

است. اگرچه در های فارسی براساس د...  اتتصا  یافتهها و نمونهاین بخش به تحلیل داده
مبتداساازی، دو ناوع تحلیال مبتداساازی حاصال از حرکات و  فراینادهای مربوط باه تحلیل
داسازی حاصل اشتقاق پایه م رن است، ولی با عنایت به این ه د... . اعتقادی به حرکات مبت

در ایان بخاش باه جهات  هااکت سازه منتفی است، لذا تحلیلسازه ندارد و در این دستور حر
 اه جاه باه این. از یرف دیگر باا تواستبودهبراساس د... .  فرایندبود  این زایشیتبیین پایه

مبتداسااازی ضاامیرگذار و تبیااین  فرایناادای ر، تحلیاال ترتیااب سااازههاادف پااژوهش حاضاا
بود  آ  در زبا  فارسی بر پایه د... . است، و با عنایت به محدودیت حجم مقالاه، زایشیپایه
 .  استههای بینازبانی لحان نگردیدو تحلیل استها برگرفته از زبا  فارسی نمونه

 
ی در مبتداسوازی مومیراذار از دیودااه دسوتور بسوت مومیرچگونگی و علت ظهوور واژه -0-1

 نقشی افتمانی

مبتداسازی ضمیرگذار فارسی به ترتیاب  فرایندهایی از آ  با تحلیل نمونه ۀدر این بخش و ادام
بست ضمیری به صورت اجبااری برای مفرول متممی و نید ساتت مل ی، به چگونگی بروز واژه

                                                           
1. Nespor& Vogel 

2. The Intonational Phrase 

3. The Phonological Phrase 

4. The Clitic Group 

5. The Phonological Word 

6. The Foot 

7. The Syllable 
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ای و کاارآیی د...  را در تریاین ترتیاب ساازهم زیپاردامایها یا غیراجباری در ایان سااتت
 زیر را در ن ر بگیرید: ۀها تواهیم سنجید. جملسازه گونهاین

 نامه آورد ش.دفاع پایا  ۀهوما ُ محسن به جلس -12

اثرپاذیر  ۀمرجع با ساازدر جمله ظهور یافته و هم« ش»بست ضمیری باال واژه ۀدر نمون

شااده در ایاان اقاادام گفتاااری اساات کااه بااا نقااض اصاال قعمبتداوا ۀساااز عنوا بااه« هومااا »

تر به اقدام گفتاری بااال، . با نگاهی دقی استهتصویرگونگی، در جایگاه م ل  ابتدایی قرار گرفت

از س   بینافردی و باازنمودی  12 ۀگردد که در نگاشت عناصر زبانی جملاین ن ته حاصل می

گونگی بل ه اصل تمامیت دامنه نید به شارحی نحوی، نه تنها اصل تصویر-یواژساتتبه س   

. براسااس اساتهنقاض گردید ،که توضی  داده تواهد شد، به جهت مالح ات کالمی و تأکید

این اصل، عناصر زبانی که در س   بینافردی و بازنمودی به هم ترلا  و در مجااورت ی ادیگر 

در کنار ی دیگر قارار گیرناد نحوی نید باید -یواژساتتقرار دارند، به هنگام نگاشت در س   

(Hengeveld & Mackenzie, 2008: 284.)  ذکار دو ن تاه حاائد  12باه جهات تحلیال م اال

واژگا  دستوری که در تریین ترتیاب  ماننداهمیت است. نخست آن ه ضمایر ن یر من، تو و ... 

، تولیاد 1 انیبینافردی و بازنمودی به صورت رزرو م ۀای بند مؤثر هستند در دو س   اولیسازه

کااه دوم این ااه ازآنجا ۀیابنااد. ن تاااولیااه یافتااه و در ساا   سااوم زبااانی ت اااهر واژگااانی می

، در سا   ساوم زباانی تولیاد دگونه جمالت تأثیری در مرنا نداراینهای ضمیری در بستواژه

دو نقااش متفاااوت را باارای دو نااوع متفاااوت از  (،1333)مهند راساا  .(ibid: 112)د گااردمی

هایی که در کناار فرال بست. نخست واژهاستههای ضمیری در کنار فرل عنوا  نمودبستواژه

در « ش»بسات ضامیری واژه ماننادنمایناد، حضوری اجباری دارند و نقش م ابقاه را ایفاا می

مفراول  ۀو نقش نشاانرند هایی که حضور اجباری ندابستو گروه دوم واژه« ماتش برد»عبارت 

ساازی نقش منضم دارناد و حاصال مضاعف درواقعوی  ۀها به عقیدبستواژه هگوناینرا دارند. 

م ابقاه در ن ار گرفات و تنهاا زماانی ت ااهر  ۀتوا  آنها را نشاانبرای مفرول هستند. لذا نمی

در اینجاا )هماا (.  مرجع با آنها نقش مبتدایی داشاته باشادیابند که گروه اسمی مفرول هممی

 فراینادبست ضمیری ایجاد شده و در ی ای از اناواع ساً چرا این واژهاسا :گرددسؤالی م رن می

مبتداسازی، حضوری غیراجباری و در نوع دیگر )یرنی ساتت مل ی(، حضوری اجبااری دارد؟ 

 فراینادهاای پیشاین مرباوط باه ها، شاواهدی از پاسا  باه ایان ساؤال در پژوهشدر بررسی

                                                           
1. Placeholder 
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یافت نگردید. لذا در این بخش و بخش برادی، باا  هامبتداسازی در زبا  فارسی از سایر دیدگاه

مبتداساازی  فراینادبست ضامیری در هار دو ناوع ا عمال سازوکارهای د... ، علت ظهور واژه

بود  آ  در ی ای از اناواع و ضمیرگذار از جایگاه مفرول صری  و ساتت مل ی و نید غیراجباری

بسات تواهد شد. با عنایت به این ه واژهاجباری بود  آ  در نوع دیگر از دیدگاه د...  تبیین 

سازی است و حضور اجباری نادارد و تنهاا باه حاصل مضاعف 12در اقدام گفتاری م ال « ش»

توا  نتیجه گرفات کاه ، میاستشدهجهت تأکید روی عنصر اثرپذیر در س   بینافردی تولید 

 تمانی به شرن ذیل است:اقدام گفتاری فوق نید در س   بینافردی حاصل تولید دو کنش گف
Ai: -13. الف- محسن هوما  رو)1( به جلسه دفاع پایا نامه آورد       

Aj-ب- محسن او)5( رو به جلسه دفاع پایا نامه آورد            

و  3کشف وجود دو کانش گفتماانی باا مفهاوم ارتباایی واحاد در کالباد اقادام گفتااری 

بود  آ  و نید غیراجباری« ش»بست اً علت ظهور واژه، مشخصشودمیتوضیحاتی که ذیالً ارائه 

نماید. این دو کنش گفتمانی، براسااس هنگولاد و مبتداسازی تبیین می فرایندرا در این نوع از 

، تأکیدی بار (jA)ای برابر با ی دیگر قرار دارند، اما کنش گفتمانی در راب ه (53 :2008) م ندی

و حضاوری اجبااری در  ،سازیحات باال، حاصل مضاعفو یب  توضی است (iA)کنش گفتمانی 

بر مالح ات کالمی و با نقض اصل ثبات نقشی، ایان دو کانش اقدام گفتاری فوق ندارد. لذا بنا

بار این اه کانش گردند. شاهد این ادعا مبنایام میگفتمانی در س   سوم زبانی با ی دیگر ادغ

در « .ب11» ۀاری در بند ندارد، جملاسازی است و حضوری اجبحاصل مضاعف (،jA)گفتمانی 

بست ضمیری، جمله کماکا  دستوری بوده و هما  مفهاوم ارتباایی زیر است که با حذف واژه

را داراست و مخایب در درک مفهوم ارتبایی مورد ن ر ساخنگو باا مشا لی « .الف11» ۀجمل

 مواجه نیست. 
 .نامه آورد شدفاع پایا  ۀ. الف: هوما ُ محسن به جلس11

 .نامه آورددفاع پایا  ۀب: هوما ُ محسن به جلس       

، یاک «محسان»اثرگاذار واحاد،  ۀکنش گفتمانی دارای یک سازدو این است که این ه ن ت

، ولی باا مصاداقی واحاد در «هوما ، او»اثرپذیر مجدا،  ۀو دو ساز« آورد »محمول واحد  ۀساز

و اصل تصاویرگونگی و تمامیات نحوی با نقض د-یواژساتتجها  تارج هستند که در س   

را در سا ون  3های مختلف اقدام گفتاری م اال یابند. ذیالً مراحل تولید الیهدامنه نگاشت می

 نماییم. نخست س   بینافردی:نحوی بررسی و تحلیل می-یواژساتتبینافردی، بازنمودی و 
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 (1)اقدام گفتاری ۀالی
Mi: [(Ai- آورد )7( محسن هوما- (Ai)] [(Aj- آورد محسن او- (Aj))](Mi) 

 

محتوای ارتبایی دو کنش گفتمانی فوق، با عنایات باه این اه برچساب مرناایی در سا   

 :استو به شرن ذیل  یستگیرد، ی سا  نبینافردی ش ل نمی

Ai: [(Fi: DEC) (Pi)S (Pj)A (Ci:- آورد  محسن هوما- )](Ai) 

Aj: [(Fj: DEC) (Pi)S (Pj)A (Cj:- آورد محسن او- )](Aj) 
 

 پذیرد:محتوای ارتبایی به شرن ذیل صورت می ۀتولید الی    

Ci: [(Ti:- آورد -) (Ri: [-S,-A]-محسن–)(Rj: (+id: - هوما )FOC] (Ci) 

Cj: [(Tj:- آورد -) (Ri: [-S,-A]-محسن–)(Rj: (+id: -او- )FOC] (Cg) 
 

به شرن ذیل قابال نماایش به صورت کلی در س   بینافردی نید  3و تولید دو کنش گفتمانی 

 است:

IL: Mi:[ [(Ai: [(Fi: DEC) (Pi)S (Pj)A (Ci: [(Ti:- آورد-) (Ri: [-S,-A]-محسن–)(Rj: 

(+id: - هوما )FOC] (Ci)] (Ai)] [(Aj: [(Fj: DEC) (Pi)S (Pj)A (Ci: [(Tj:- آورد -) (Ri: [-

S,-A]-محسن–)(Rj: (+id: -او- )FOC] (Cj)] (Aj)]] (Mi) 

زنمودی و با عنایت به این ه این س   زبانی به عناصار زباانی برچساب مرناایی در س   با

باشاد باه اپیادود واحاد نیاد  ۀای واحدی که حاوی یک الیامحتوای گداره ۀنماید، الیاع ا  می

 گردد:شرن ذیل تولید می

 ای:ی محتوای گدارههاالیه

Pi: [(epi- جلسه دفاع پایا نامه آورد  محسن هوما  او- (epi))](pi) 

 های اپیدود:الیه

epi: - Past- [(ei- جلسه دفاع پایا نامه آوردمحسن هوما  او- (ei))](epi) 
 

 ی وضریت رویداد به شرن ذیل است:هادر ادامه، تولید الیه

ei: [(fi- آورد-)V (xi: (fj:[-S,-A]N-محسن-)) A (xj: (fk: [- او-] ]-هوما-[)FOC( U)fl: -

 (ei)[)-جلسه دفاع پایا نامه
 

 :  استها به شرن ذیل قابل نمایش به صورت کلی در س   بازنمودی، تولید الیه



 113 261-232، ص  2011، پاییز و زمستان 22پیاپی، 2ة دور، 6سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش ... بررسی مبتداسازی ضمیرگذار ساخت

 

RL:pi: [(epi: - Past - [(fi- آورد-)V (xi: (fj:[-S,-A]N-محسن-)) A (xj: (fk: [- هوما-]-

 (pi)[(epi)[(ei)[)- جلسه دفاع پایا نامه- :FOC)(U)fl([او- [ 
 

گاردد تاا نحاوی می-یواژساتتکدگذاری، وارد س   رای دی فوق ببنداد عملیات صورتبرو 
نیاد باه دلیال  3های این س   نگاشت یابد. در نگاشت عناصر زبانی اقادام گفتااری م اال در قالب

یاک باهو بنابراین به جهت مالح ات کالمای، تنااظر یاک استهمبتداسازی که در آ  انجام پذیرفت
گاردد نحاوی در ماواردی کاه ذیاالً اشااره می-یواژسااتت  س ون بینافردی و بازنمودی به س 

گردناد. باه عباارت شود و اصول تصویرگونگی، تمامیت دامنه و نید ثبات نقشی نقض میرعایت نمی
های اثرگذار و محمول و نید محتاوای که دارای سازه 3دیگر، دو کنش گفتمانی درو  اقدام گفتاری 

گردند و بدین ترتیب موجبات نقض اصل تصاویرگونگی را رقام میای واحدند، با ی دیگر ادغام گداره

اثرپذیر مجادا و دارای مصاداقی واحاد، در نگاشات ایان عنصار  ۀزنند ولی با عنایت به وجود سازمی
گاردد. لاذا صاورت واژگاانی نقض می جهت مالح ات کالمی در مبتداسازی زبانی، اصل تمامیت به

د بود. باا عنایات گردد نید در کنار ی دیگر نخواهیوم اع ا ممجدایی که به این دو عنصر در س   س
 شاودمای به این ه در مراحل نگاشت عناصر زبانی اقدام گفتاری فوق، به شرحی که ذیالً نمایش داده

باار باا صاورت  های فرعی ارجاعی مورد ن ر سخنگو در سا   بیناافردی، یاکمصداق واحد کنش

نگاشت کنش فرعی ارجاعی تأکیادی ماورد ن ار ساخنگو در  یابد، درنگاشت می« هوما »واژگانی 
، در «او»س   بینافردی، اصل ثبات نقشی نید نقض، و صورت ضمیری این کانش فرعای ارجااعی، 

یابد و با نقض اصل تمامیت دامنه، در جایگاهی متفاوت نسبت باه همتاای های بند نگاشت میقالب
یاباد. بناابراین نگاشت می« ش»بستی آ ، یرنی ژهتود در بند و در کنار محمول مستقر و صورت وا

اصاول تصاویرگونگی، تمامیات دامناه و ثباات نقشای در نگاشات عناصار زباانی نقاض  3در م ال 

و بایاد بح  ارجاع می (Hengeveld & Mackenzie, 2008: 107)گردند. براساس اصول د...  می
لیاد ایان دو عنصار زباانی در سا   گاردد. بناابراین تومایبه صورت کنشی و نه مرناایی تحلیال 

، ابتدا تف یاک عناصار زباانی 3بینافردی به صورت کنشی است. به جهت نگاشت عناصر زبانی م ال 
 پذیرد:به غیراصلی و اصلی صورت می

 مراتبی: های سلسلهعناصر غیراصلی به ترتیب الیه

 »ُ«کنش فرعی ارجاعی،  ۀعملگر مررفگی الی -

 «نامهدفاع پایا  ۀبه جلس»د، وضریت رویدا ۀتوصیفگر الی -

 از:  اندعبارتعناصر اصلی نید 
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 «محسن»اثرگذار،  -

 «او»و « هوما »اثرپذیر،  -

 «آورد »محمول،  -

های دارای نقش کاربردی تأکیادی در سا   بیناافردی در اولویات با عنایت به این ه سازه

تأکیادی در اینجاا  ۀگیرناد و ساازنحوی قارار می-یواژساتتهای بند در س   ورود به قالب

، ترکیبی از دو کنش فرعی 3و در اقدام گفتاری  استعناصر اصلی   عنصر اثرپذیر است که جد

با مصداقی واحد در جها  تارج است، با نقض اصال تصاویرگونگی « هوما  و او»ارجاعی مجدا 

گیرناد. نحوی قارار می-یواژساتتهای زما  با ی دیگر در اولویت ورود به قالبهم صورتبهو 

براسااس د...   شاود. (1P)باید وارد جایگاه م ل  ابتادایی تأکیدی می ۀبراساس د... ، ساز

شاود. اماا  (1P)تأکیدی وارد جایگاه م ل  ابتدایی  ۀنشا ، انت ار این است که سازدر حالت بی

گونه که اشاره شد در مبتداسازی به جهت مالح اات کالمای، اصال تمامیات دامناه در هما 

که در سا   « هوما »اثرپذیر  ۀگردد و اول سازمرجع نقض میشت این دو عنصر زبانی همنگا

زماا  باا عنصار زباانی بینافردی تقدم تولید داشته با نقض اصل تصویرگونگی، باه صاورت هم

که نقاش تأکیادی باه ایان »ُ« کنش فرعی ارجاعی، یرنی عنصر زبانی  ۀعملگر مررفگی در الی

شود. سپس عنصار زباانی اثرپاذیر می (1P)، وارد جایگاه م ل  ابتدایی تاسشدهسازه نید اع ا 

تاأتر تولیاد دارد « هوما »که تولید آ  در س   بینافردی نسبت به عنصر زبانی اثرپذیر « او»

گیارد و باا نحوی قارار می-یواژساتتهای با نقض اصل تصویرگونگی در اولویت ورود به قالب

که در سا   بیناافردی « هوما »نگاشت در کنار عنصر زبانی  نقض اصل تمامیت دامنه، مجوز

آترین جایگاه م ل ، یرنای جایگااه م لا   ۀو در حاشی دهدمیدر کنار هم بودند، را از دست 

 ۀیابد و در انت ار نگاشت عنصر زبانی محماول در کناار تاود در مرحلانگاشت می (FP)پایانی 

بسات ضامیری اورت محماول، صاورت واژگاانی واژهماند. با عنایت به قرارگیری در مجبرد می

 ۀگردد. لذا نگاشت عناصر در مرحلابه عنصر زبانی کنش فرعی ارجاعی تأکیدی اع ا می« ش»

 گیرد:اول به شرن ذیل صورت می
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 ۀباه جلسا»وضریت رویداد،  ۀپس از آ  نوبت به دومین عنصر غیراصلی، یرنی توصیفگر الی    

که با تولید جایگااه م لا  پایاانی  (FP-1مجوز ورود به جایگاه نسبی ) است که «نامهدفاع پایا 

نمایاد. لاذا در پایاا  ایان مرحلاه، را دریافات  اساتهدر دسترس سایر عناصر زبانی قرار گرفت

 نگاشت عناصر به شرن ذیل تواهد بود:

 
ند. ابتادا عنصار های بند شورسد که وارد قالببرد، نوبت به سایر عناصر اصلی می ۀدر مرحل    

« ش»را دریافت و در کنار عنصر زباانی اثرپاذیر دوم  (FP)زبانی محمول، مجوز ورود به جایگاه 

نحوی شاده و یواژساتتهای گردد. به دنبال آ ، اثرگذار به جهت م ابقه وارد قالبمستقر می

رحله باه شارن ذیال نماید. لذا، نگاشت نهایی عناصر زبانی در پایا  این مرا پر می (MP)جایگاه 

 تواهد بود.
ML: 

 
 

 مبتداسازی از ساخت امافی  فرایندای ترتیب سازه -0-2

 جمله های زیر را در ن ر بگیرید: 
 . الف: هوما  زیپ کیف رو بست.15

 ب: کیفُ زیپشُ هوما  بست.        

ای اساات کااه در آ  مالااک از ساااتت اضااافی .ب حاااوی سااازه15کاانش گفتمااانی م ااال

. برای تحلیل م ال فوق، ذکر این ن ته حائد اهمیت است که در این کنش استهشدنشانی چپ

« کیف»که در آ  عنصر زبانی  استهبود« زیپ  کیف»گفتمانی، کنش فرعی ارجاعی به صورت 



 261-232، ص  2011، پاییز و زمستان 22پیاپی، 2ة دور، 6سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش رانو همکا محسن طاهری   152

 

زیاپ  »درو  کنش فرعی ارجاعی  استموجودیت  ۀالی توصیفگرکنش فرعی ذاتی که  عنوا به

نه که قابالً توضای  داده شاد، باه جهات تساهیل در تریاین گوو هما  استهقرار گرفت« کیف

های دیگار تا مصداق مورد ن ار ساخنگو را از میاا  مصاداق شدهمصداق برای مخایب، بیا  

دهد و مصاداق ر  می« ماشین محسن»آنچه در کنش فرعی ارجاعی  مانند ،مم ن، مجدا کند

پاور نمایاد. باه اعتقااد مردیمی بارای مخایاب تریاین «هاماشین»ورد ن ر را از میا  سایر م

ساازی ها از من ر ساتت ایالعی، نقش کانو  تقاابلی، یرنای برجستهساتت گونهاین، (1333)

های مم ان موجاود ارزش صحی ، در رقابت با سایر مصداق عنوا بهمصداق مورد ن ر سخنگو 

نشاا ، کانش گردد کاه در حالات بایدر جها  تارج را دارند. با توضیحات فوق، مشخ  می

کاه « کیاف»و « زیپ»های فرعی ذاتی در س   بینافردی و کنش« زیپ  کیف»فرعی ارجاعی 

نمایاد در سا   را تاداعی می« کیاف باود »ژگای و دیگاری وی« زیاپ باود »ی ی ویژگی 

« زیپ  کیاف»کنش فرعی ارجاعی بر .ب، 15 د. در کنش گفتمانی م الگردبازنمودی تولید می

، مساتقر گردیاده و ایان (1P)اصل تصویرگونگی در جایگاه ابتدایی م ل  و با نقض شده تأکید 

. لذا با عنایت به این ه بار یبا  د... ، استهدار تبدیل نمودکنش گفتمانی را به کنشی نشا 

شود، کل این عنصر زباانی در سا   داده می« زیپ  کیف»نقش کاربردی تأکید به کل عبارت 

زیاپ  »کال کانش فرعای ارجااعی بر تنها ش گفتمانی فوق، نهگردد. در کنمیبینافردی تولید 

نیاد مجادد نقاش تأکیادی « کیاف»ه، بل ه عنصر زبانی کنش فرعای ذاتای شدتأکید « کیف

تنهاایی در جایگااه منه و نید نقض اصل ثبات نقشی، بهدریافت کرده و با نقض اصل تمامیت دا

یاباد. ذیاالً باه نگاشت می (1P+1)سبی در جایگاه ن« زیپ»م ل  ابتدایی مستقر، و عنصر زبانی 

پاردازیم. می.ب در س ون مختلف زبانی 15های مختلف کنش گفتمانی م المراحل تولید الیه

 دهیم:میابتدا کالبد کنش گفتمانی این جمله را به شرن ذیل نمایش 

Ai: -هوما  زیپ  کیف رو بست- 

اقدام گفتاری: ۀتولید الی    

Mi: [(Ai-بستن  هوما  زیپ -  (Ai))](Mi) 

 کنش گفتمانی: ۀتولید الی

Ai: [(Fi: DEC) (Pi)S (Pj)A (Ci -بستنهوما  زیپ- )](Ai) 

 محتوای ارتبایی: ۀتولید الی

Ci: [(Ti:-بستن -) (Ri: [-S,-A]- هوما–)(Rj: [(+id: -زیپ- ) (Tj: -کیف-)FOC]FOC ] (Ci) 
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در سا   بیناافردی در نموناه زیار  15های کانش گفتماانی م اال مراحل کلی تولید الیه    

 :استشدهنمایش داده 

IL: Mi: [(Ai: [(Fi: DEC) (Pi)S (Pj)A (Ci: [(Ti:-بستن -) (Ri: [-S,-A]- هوما–)(Rj: 

[(+id: -زیپ-)(Tj: -کیف-)FOC]FOC ](Ci)] (Ai)] (Mi) 
 

ای، اپیادود و ارهمحتوای گد ۀگانهای سههای س   بازنمودی نید به ترتیب در الیهتولید الیه    

 :استشدهوضریت رویداد در زیر نشا  داده  ۀالی

 ای:محتوای گداره ۀالی

Pi: [(epi-بستن هوما  زیپ کیف - (epi))](pi) 

 اپیدود: ۀالی

epi: - past- [(ei-بستن هوما  زیپ کیف- (ei))](epi) 

 وضریت رویداد: ۀالی

ei: [(fi-بستن-)V (xi: (fj:[-S,-A]N- هوما-)) A (xj: [(fk: -زیپ-)N (fl: کیف) FOC] FOC(  
U)](ei) 

 

صورت کلی کنش گفتمانی فاوق در سا   باازنمودی باه صاورت زیار قابال نهایت و بهدر    

 نمایش است:

RL:pi: [(epi: - past- [(ei: [(fi-بستن - )V (xi: (fj:[-S,-A]N- هوما-)) A (xj: [(fk: -زیپ-

)N (fl: کیف) FOC] FOC(  U)](ei)](epi)](pi) 
 

نحاوی، وارد سا   -یواژسااتتهای داد این دو س  ، به جهت نگاشت بر روی قالببرو     

 شود. مراتبی میسوم سلسله

 ابتدا تف یک عناصر به اصلی و غیراصلی:     

 از: اندعبارتعناصر غیراصلی در کنش گفتمانی فوق     

 «  »ُکنش فرعی ارجاعی، عنصر زبانی  ۀعملگر مررفگی الی -

 «کیف»موجودیت، عنصر زبانی  ۀالی توصیفگر -

 »ُ«موجودیت، عنصر زبانی  ۀالی توصیفگرعملگر مررفگی  -

 از:  اندعبارتو عناصر اصلی     

 «هوما »، (A)اثرگذار  -
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 «  زیپ  کیف»، (U)اثرپذیر  -

 «بستن»، (Pred)محمول  -

ترتیاب ورود نشا ، اولویت نگاشت با عناصار غیراصالی اسات و یب  د... ، در حالت بی

های سا ون زباانی مربویاه مراتبی تولید آنها در الیاهعناصر غیراصلی نید یب  ترتیب سلسله

تأکیدی، ی ی در بین عناصر غیراصلی و دیگری بین  ۀگیرد. اما در این م ال، دو سازصورت می

اولویت اند که بر اساس د... ، با عنایت به نقش کاربردی تأکیدی، در عناصر اصلی قرار گرفته

 ۀباید ایان دو ساازگیرند. بنابراین قبل از هر عنصر زبانی دیگری میها نید قرار میورود به قالب

های بند شوند. ترتیب ورود این دو سازه نید با تف یک آنها بر اسااس عناصار تأکیدی وارد قالب

  ، جاد«کیاف»موجودیت،  ۀالی توصیفگرتأکیدی  ۀگردد. چو  سازاصلی و غیراصلی تریین می

، جهت ورود به بند، تقادم «زیپ  کیف»تأکیدی اثرپذیر،  ۀعناصر غیراصلی است، نسبت به ساز

موجودیت به همراه عملگار تاود وارد جایگااه م لا  ابتادایی  ۀالی توصیفگر ۀیابد. لذا سازمی

(1P) کانش فرعای ارجااعی، در جایگااه  ۀاثرپذیر به همراه عملگر مررفگی الی ۀشوند، و سازمی

این است که در این نوع مبتداسازی با عنایت باه این اه ه گردد. اما ن تمستقر می (1P+1)سبی ن

، با نقض اصل تمامیات استشدهنگاشت  (1P)بار در بند و در جایگاه  ، یک«کیف»عنصر زبانی 

 ،مرااف« زیپ  کیاف»دامنه و نید نقض اصل ثبات نقشی، از نگاشت دوباره در کنار عنصر زبانی 

گاردد. دبیرمقادم جاایگدین می« ش»مرجاع آ ، یرنای عنصار زباانی ای آ  ضمیر همو به ج

. در این اقادام استه، از این نوع مبتداسازی، تحت عنوا  مبتداسازی ضمیرگذار یاد کرد(1331)

اثرپاذیر، تنهاا  ۀ، در ساز«کیف»بست ضمیری اجباری است و عنصر زبانی گفتاری، حضور واژه

در « زیاپ»ی، اصل تمامیت دامنه را نقض نموده و در کنار عنصر زبانی به دلیل مالح ات کالم

را « ش»بسات ضامیری گیرد، ولی چو  جدئی از ایان ساازه اسات، واژهاثرپذیر قرار نمی ۀساز

است که باا حاذف « .ب11» ۀکند. شاهد این ادعا، نامفهوم بود  جملاجباراً جایگدین تود می

تاود را از دسات داده و درک مفهاوم  ۀمرناای اولیا بست ضمیری، ایان کانش گفتماانیواژه

 ارتبایی مورد ن ر سخنگو برای مخایب نامفهوم است.
 . الف: کیفُ زیپشُ هوما  بست.11

 ب: کیفُ زیپُ هوما  بست.(8)؟        

 نخست نگاشت عناصر زبانی به شرن ذیل تواهد بود: ۀدر پایا  مرحل    
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1+1P 1P جایگاه 

(Rπُ)  (U)زیپ  ش (Rπُ)  (xΣ)عنصر زبانی و  کیف

 نقش

  

برد، نوبت باه نگاشات عناصار  ۀبا اتمام نگاشت عناصر تأکیدی و عناصر غیراصلی، در مرحل

رسد که در آ  براساس د... ، ابتدا محمول و سپس اثرگذار به جهات م ابقاه، وارد اصلی می

و  (FP)گاه م لا  پایاانی شوند. به همین دلیل ابتدا عنصر زبانی محمول مجوز ورود به جایبند 

در پایاا  ایان مرحلاه،  .را دریافت تواهد کرد (MP)اثرگذار مجوز ورود به جایگاه میانی سپس 

 نگاشت عناصر زبانی کنش گفتمانی فوق، در قالب بند به ش ل زیر قابل نمایش است:
ML: 

 
و ثباات تصاویرگونگی، تمامیات دامناه  ۀگاندهد اصول سههای فوق نشا  میبررسی م ال

ضمیرگذار فارسی نقاش  ۀشدای جمالت حاوی عناصر مبتداسازینقشی در تریین آرایش سازه

چیانش آنهاا در  ۀمراتبی و نحاوهای سا ون سلسالهی دارد و تولید عناصر زبانی در الیاهمهم

داری چو  مبتداسازی ضمیرگذار فارسی باا های م ل  و نسبی د...  در ساتت نشا جایگاه

های فوق بررسی و علات پذیرد که در م الحاکم در این دستور صورت می ۀگاننقض اصول سه

 بست ضمیری نید در چارچوب آ  تحلیل گردید.ظهور واژه
 

 ایرینتیجه -2

 فراینادای جماالت حااوی کاارگیری د...  در تریاین ترتیاب ساازههپژوهش حاضر بهدف 

ین ه این دستور اعتقادی باه حرکات مبتداسازی ضمیرگذار فارسی بود. همچنین با عنایت به ا

مبتداسازی در زباا  فارسای  فرایندبود  زایشیسازه ندارد، هدف دیگر این پژوهش تبیین پایه

های درونای الیاهمراتبی تولید گفتار و بود. ابتدا نمایی کلی از این دستور ارائه و س ون سلسله



 261-232، ص  2011، پاییز و زمستان 22پیاپی، 2ة دور، 6سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش رانو همکا محسن طاهری   151

 

 ۀشاداوی عناصار مبتداسازینگاشت عناصر زباانی جماالت حا ۀ. سپس نحوآنها مررفی گردید

نحاوی در -یواژساتتهای گردد، در قالبدار محسوب میضمیرگذار فارسی، که ساتتی نشا 

نهایت جایگاه نسبی این س   به جهات چهار جایگاه م ل  ابتدایی، ثانویه، میانی و پایانی و بی

، جایگااه هایچ ای جمالت توضی  داده شد و بیا  گردید کاه در ایان روشتریین ترتیب سازه

و و بافتی که در آ  تولیاد شده نیست، بل ه براساس نیت ارتبایی سخنگعنصری از قبل تریین

نتایج حاکی است باا توجاه باه  داشته باشند.های متفاوتی در جمله جایگاهتوانند مید، گردمی

 های مختلفایمبتداسازی ضمیرگذار فارسای، سااتت فرایندداری چو  این ه در ساتت نشا 

توانناد ن یر مالک در ساتت اضافی و مفرول متممی با عنایت باه نیات ارتباایی ساخنگو می

ای د...  روشای مناساب و کارآماد مبتدا واقع گردند، روش پویای تریین ترتیاب ساازه ۀساز

 فراینادایان واقریات اسات کاه  ۀدهندسات. نتاایج نشاا ای در آنهاای تریین ترتیب ساازهبر

ی از سااتت مل ای و ساازدر پژوهش حاضر شاامل مبتدار هر دو نوع د گذارمبتداسازی ضمیر

 ۀا صارفا در نتیجاکه آ  ر( 1331) و عدیدیا  (1331)تالف تحلیل دبیر مقدم مفرول متممی بر

 ۀبل اه ساازیسات حاصال حرکات ن ،اناددر ن ار گرفتاه جمله ازشده به آغمبتدا ۀحرکت ساز

در  .گاردداصلی تود در ابتدای جمله تولید میزایشی در هما  جایگاه پایه صورتبهمبتداشده 

در اولویات  مبتداشاده ۀعین حال چو  براساس اصول د...  در س   بینافردی است که ساز

گاردد مایگیرد و در جایگاه پیش از فاعل مستقر مینحوی قرار -یواژساتتهای ورود به قالب

 کاه باا در ن ر گرفات( 2113) شربانیپور و راستا با کهنموییهم توا مینتایج تحقی  حاضر را 

هاایی از ساتت مل ی در زبا  فارسی و گوناه سازی گسسته برایهایی از مبتدااستناد به نمونه

و ناه  جملاه ازشده را در آغمبتدا ۀزایشی و تولید سازل ی، در برتی موارد، اشتقاق پایهزبا  گی

دیگر، نتاایج نشاا  داد تولیاد عناصار از یرف  .اندپیشنهاد کرده حرکت آ  به این جایگاه پیرو

هاای م لا  و نسابی چیانش آنهاا در جایگاه ۀمراتبی و نحاوهای س ون سلسلهزبانی در الیه

تصاویر  ۀگانداری چو  مبتداسازی ضمیرگذار فارسی با نقض اصول سهد...  در ساتت نشا 

ه در چناد نموناه پذیرد کاگونگی، تمامیت دامنه و ثبات نقشی حاکم در این دستور صورت می

پاژوهش  ۀترین نتیجبست ضمیری نید در چارچوب آ  تحلیل گردید. مهمبررسی و ظهور واژه

مبتداسازی ضامیرگذار فارسای باود  فرایندبست ضمیری در حاضر یرن علت ظهور همین واژه

بسات که برای نخستین بار در زباا  فارسای باا ا عماال ساازوکارهای د...  علات ظهاور واژه



 157 261-232، ص  2011، پاییز و زمستان 22پیاپی، 2ة دور، 6سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش ... بررسی مبتداسازی ضمیرگذار ساخت

 

بود  آ  در ی ای مبتداسازی ضمیرگذار تبیین و نید غیراجبااری فرایندر هر دو نوع ضمیری د

 از انواع و اجباری بود  آ  در نوع دیگر تبیین گردید.

 

 نوشتپی

 .FDGاست به تبریت از صورت مخفف انگلیسی « نقشیدستور گفتمانی»صورت مخفف . 1

شوند، در س   زنمودی وارد قاب زبانی میافرال کنشی در س   با ازجملهچو  عناصر واژگانی . 2

 یابند.نمایش می  بینافردی با عالمت 

با توجه به وجود موضوعات مرتبط با بح  مبتدا و تأکید در ایان الیاه از سا   بیناافردی کاه  .3

به تفصیل به تحلیل ایان الیاه پرداتتاه  هابخش تحلیل داده، در استمرتبط با موضوع پژوهش 

 تواهد شد.

کانش فرعای ارجااعی اسات، باه جهات درک  ۀکه هما  عملگر مررفگای الیا»ُ« صر زبانی عن. 1

 است.نمایش داده شده« رو»تر در س   بینافردی با صورت واژگانی روشن

، در سا   «ش»بسات گردد که صورت واژگانی ت واژهای دستوری ن یار واژهمجدداً اشاره می. 5

های تاود نماایش داده بینافردی به صورت ویژگیگردند و در س   نحوی تولید می-ساتتواژی

تر، عناصار زباانی در سا   بیناافردی و شوند. اما در ایان پاژوهش باه جهات درک روشانمی

در « ش»اند. لاذا صاورت ویژگای عنصار زباانی بازنمودی هم به صورت واژگانی نشا  داده شده

 است.نمایش داده شده« او»نی قابل درک تر به صورت واژگاس   بینافردی به جهت درک واض 

ها، در بخش چارچوب ن اری و توصایف شده در بخش تحلیل داده. توضی  عالئم اتتصاری ارائه1

دارد که تاوانش ایان تر، ذکر این ن ته اهمیت است. جهت درک روشنس ون د... . ارائه شده

نش عباارات و تاواهای د... ، مراتب الیاهساس سلسالهاز سمت چپ به راست و بر ا هاصورت

 .استالخط فارسی از راست به چپ فارسی در آنها براساس رسم

، کاه «را»رزرو م ا  بارای ونادها و واژگاا  دساتوری ن یار رای ب در این پژوهش از عالمت  .7

هاای آنها در س   بینافردی و تولید نهایی آنها به هنگام نگاشت بار روی قالب ۀتولید اولی ۀمرحل

 گیرد، استفاده تواهد شد.نحوی صورت می-  ساتتواژینحوی در س -ساتتواژی

های گفتمانی که مفهوم ارتبایی نامشخصی برای مخایب دارند، باا نمااد در این پژوهش، کنش. 3

 اند.مشخ  شده« ؟»
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