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   در  بند موصوليتهاي ساخراهبردشناختي  بررسي رده
  ي فارسي و آلمانيها زبان

  1كاوه بهرامي
   تهران، ايران گروه آموزشي زبان و ادبيات آلماني، دانشگاه شهيد بهشتي، استاديار،

  )31/01/94 :، تاريخ تصويب17/10/93 :تاريخ دريافت(

  چكيده
شـود كـه از جهـت جـنس و      بند موصولي در زبان آلماني با استفاده از ضمير موصولي سـاخته مـي         

بـراي  » كـه «اين در حالي است كه زبان فارسي تنها از حرف ربط            . سته مطابقت دارد  شمار با اسم ه   
آموزان ايراني و آلماني را به هنگام يـادگيري          اين تفاوت، زبان  . كند ساخت بند موصولي استفاده مي    

رو عـالوه بـر بررسـي        مقالـه پـيش   . سـازد   رو مـي    هـايي روبـه    هاي آلماني و فارسي با دشواري      زبان
هاي فارسي و آلماني به دنبال پاسخ به ايـن پرسـش اسـت            ي ساخت بند موصولي در زبان     راهبردها

شـود و جايگـاه    شناسي بـا كمـك چـه راهبردهـايي سـاخته مـي       كه بندهاي موصولي از ديدگاه رده    
دهـد زبـان     هاي اين تحقيـق نـشان مـي        بندي كجاست؟ يافته   هاي فارسي و آلماني در اين دسته       زبان

اي از راهبـرد   كند كـه شـاخه    بند موصولي از راهبرد ضمير موصولي استفاده مي   آلماني براي ساخت  
اين در حالي است كه زبان فارسي نقش نحوي اسم هسته در درون بنـد      . حفظ و تكرار ضمير است    

موصولي را از طريق راهبردهاي مختلفي از جمله راهبرد حـذف كامـل اسـم هـسته يـا راهبـرد بـه                  
  . كند  ميكارگيري ضمير شخصي تعيين

، هـاي سـاخت بنـد موصـولي     حـرف ربـط، راهبرد    هـاي زبـان،       بند موصولي، جهـاني    :ي كليدي ها  واژه
  . شناسي رده
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  مقدمه
تـرين   ترين و در عين حال پيچيده    كنندة اسم يا گروه اسمي است و از مهم         بند موصولي توصيف  

ندهاي موصولي  در تشريح ب  ) 301: 2006(پين  . شود انواع جمالت فرعي توصيفي محسوب مي     
كند و بـه     اي است كه يك اسم را توصيف مي        واره بند موصولي جمله  «: گويد به نقل از كينان مي    

در مقدمـة ايـن جـستار نخـست بـه           » .گيـرد  لحاظ ساختار نحوي در درون گروه اسمي قرارمي       
سـپس،  . پـردازيم  دهنـدة بنـد موصـولي از ديـدگاه پـين مـي             تـرين اجـزاي تـشكيل      معرفي مهم 

: 2006(پين . دهيم هاي فارسي و آلماني به اختصار شرح مي    اي بند موصولي را در زبان     ه ويژگي
  : كند دهندة بند موصولي را به چهار بخش اصلي تقسيم مي اجزاي تشكيل) 302

  . كند را توصيف ميآن اسم يا ضميري است كه بند موصولي .  بند موصولي1هستة. 1
  .شود ناميده مي كه همان بند موصولي 2گر بند توصيف. 2
 از بند موصولي كه نقش نحوي هسته در درون بند موصولي را برعهده              3جزء يا عنصري  . 3
  .گيرد مي

گيرد و پيونددهندة بند موصولي با جملة پايه          كه در ابتداي بند موصولي قرارمي      4تكواژي. 4
  .است

  هسته از دو منظـر  نقش نحوي بندي، اين نكته نيز شايان توجه است كه    عالوه بر اين تقسيم   
   سپس نقـش هـسته در درون بنـد          ، پايه ة نقش هسته در درون جمل     ،نخست. است بررسي   قابل

يـم كـه نقـش نحـوي        ا  مقاله به دنبال پاسخي براي اين پرسش      در اين    .)1982مان،   له (موصولي
ت ناميده اس relativized noun phrase يا R-elementهسته در درون بند موصولي يا آنچه پين 

هـاي   هـا و تفـاوت     كنيم برخـي شـباهت     همچنين سعي مي  شود؟   با كمك چه ابزاري اعمال مي     
هـاي    زبـان  كارگيري راهبردهاي اعمال نقش نحوي هسته در بنـد موصـولي را در              در به موجود  
. بنـدي مـشخص كنـيم    هاي فارسي و آلماني را در اين دسـته   و جايگاه زبان    نشان دهيم  مختلف

كنيم كه تمايز واژگاني ميان عنصر برعهدة گيرندة نقش نحـوي    ته اشاره مي  پيش از آن به اين نك     
هـا   هسته در درون بند موصولي با تكواژ پيونددهندة بند موصولي با بنـد پايـه در برخـي زبـان                   

                                                 

1. head  
2. restricting clause  
3. R-element  
4. relativizer  

1392 



  63  هاي فارسي و آلماني  در زبان بند موصوليتهاي ساخراهبردشناختي  بررسي رده
 

به بيان ديگر، نقش نحـوي هـسته در درون بنـد موصـولي، همچنـين پيونـد                  . گيرد صورت نمي 
هـايي   اين حالت در زبان. شود طريق يك جزء جمله مشخص ميبند موصولي و بند پايه از        ميان

گونـه كـه در    همـان . برند شود كه از ضمير موصولي براي ساخت بند موصولي بهره مي         ديده مي 
 .شود، ضمير موصولي هر دو نقش را برعهده گرفته است  از زبان آلماني مشاهده مي1نمونة 

  
        Restricting Clause                           

  
  
 
  

(1) Den Mann, [dem Ali das Buch schenkte], kenne ich. 
  
  
  

       Head     R-element       relativizer 
 

كنيم كـه    دهندة بند موصولي، مشاهده مي      عالوه بر مالحظة اجزاي اصلي تشكيل      1در نمونة   
وصولي را برعهـده    هم نقش دستوري مفعول غيرمستقيم در درون بند م        ) dem(ضمير موصولي   

و هم تكواژي است كه در ابتداي بند موصولي قرار گرفتـه و نـشانة               ) R-element(گرفته است   
  .كنيم حال برگردان همين جمله را در زبان فارسي بررسي مي). relativizer(بند موصولي است 

  
  بند موصولي     اسم هسته

  
  
  

  .شناسم ، مي] كتاب داد او علي بهكه[مردي را . 2
  
  

    ضمير شخصي حرف ربط
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اسـتفاده  » كـه «بينيم كه زبان فارسي براي ساخت بند موصولي از حرف ربط              مي 2در نمونة   
بـه بيـان ديگـر، در       . شـود   كند كه برخالف ضماير موصولي در زبـان آلمـاني، صـرف نمـي              مي

از همـين رو، بـرخالف آنچـه        . شـود  هاي دستوري گوناگون تغييـري در آن ايجـاد نمـي           حالت
» كه«در ارتباط با توصيف جمالت موصولي در زبان فارسي آورده است،      ) 33: 2006(تيان  ماهو

هـاي دسـتوري را نـشان        توان ضمير موصولي ناميد، زيرا اين كلمه نقش نحوي و حالت           را نمي 
تـوانيم حـرف     پيشتر به اين نكته اشاره كرده است كـه زمـاني مـي            ) 302: 2006(پين  . دهد نمي

لي خطاب كنيم كه آن حرف ربط بسته به نوع نقش نحوي خود در درون               ربطي را ضمير موصو   
» كـه «اين تغيير در مورد حرف ربـط        . بند موصولي به لحاظ واژگاني و فرم با تغيير همراه شود          

كند، اما   هاي مختلف نحوي تغييري نمي     شود، زيرا اين حرف در نقش      در زبان فارسي ديده نمي    
آنچه پـين   ). 1379البرزي،  (كند   آلماني اين تعريف صدق مي    در مورد ضماير موصولي در زبان       

، در زبـان فارسـي از طريـق ضـمير     كنـد  نقش نحوي هسته در درون بند موصولي خطـاب مـي        
استفاده از ضمير موصولي يـا  . شود شخصي و بسته به نوع فعل با كمك حرف اضافه ساخته مي     

. روسـت  ع اصلي مقالة پـيش     است كه موضو   5ضمير شخصي نوعي راهبرد ساخت بند موصولي      
عالوه بر پين كه به اختصار به معرفي راهبردهاي ساخت بند موصولي پرداخته اسـت، صـفوي                 

هـاي بنـدهاي موصـولي در زبـان          برخـي از ويژگـي    «نيز در مقالة خود با عنوان       ) 153: 1380(
 در بنـد    چهار گونه از كاربرد هسته    «هاي مختلف بند موصولي،      ، عالوه بر توصيف گونه    »فارسي
نـد از كـاربرد هـسته بـه صـورت كامـل،       ا اين چهار مـورد عبـارت  . را تشريح كرده است   » پيرو

  . جايگزيني هسته با ضمير، جايگزيني هسته با ضمير موصولي و حذف كامل هسته
اي جمـالت موصـولي در       بررسـي مقايـسه   «نيز در مقالة خود با عنـوان        ) 73:1379(البرزي  

در جمـالت موصـولي اشـاره كـرده     » هستة اسـمي « به بررسي نقش »هاي آلماني و فارسي  زبان
وي نيز همانند صفوي چهار نوع متفاوت را براي نقش هستة اسمي در جمالت موصولي   . است

ماند؛ دوم، ضـمير در      اول اينكه هسته در بند موصولي به صورت اسم باقي مي          : گيرد در نظر مي  
، هسته در بند موصـولي بـه صـورت ضـماير            ماند؛ سوم  بند موصولي به صورت ضمير باقي مي      

نويـسندگان دو مقالـة   . شود؛ و چهارم، هسته در بند موصـولي وجـود نـدارد       موصولي ظاهر مي  
هـاي بنـد     دربارة انـواع جهـاني    ) 1989(ذكرشده، مبناي پژوهش خود را بر اساس آنچه كامري          

                                                 

5. Relativierungsstrategien 
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وه بر بازتاب نظرات اين     كنيم عال  رو، سعي مي   در تحقيق پيش  . اند موصولي گفته است، قرارداده   
شناسي زبان در باب جمالت موصولي، از جمله پين          تري در رده   هاي تازه  نويسندگان، از ديدگاه  

كنـيم كـه      عـالوه بـر ايـن، برخـي نكـاتي را مطـرح مـي              . بهره ببـريم  ) 2001(و گيون   ) 2006(
  . هاي زبان در ارتباط با بندهاي موصولي است كنندة جهاني نقض

 بحث و بررسي

هـا و   دادن نقش نحـوي هـسته در بنـد موصـولي از روش           هاي مختلف براي تعيين و نشان      زبان
ـ راهبرديكي از . كنند هاي مختلفي استفاده مي راهبرد  6ضـمير موصـولي  كـارگيري   ههاي رايج، ب

ضماير موصولي در زبان آلماني نه تنها رابط . شود  آن در زبان آلماني مشاهده مي  ةاست كه نمون  
هسته در بند موصولي را نيز    دستوري  آيد، بلكه نقش     پايه و بند موصولي به حساب مي       بند    ميان

 . كند آشكار مي
(3) Der Mann, der kommt, ist mein Bruder. 

.آيد، برادر من است مردي كه مي  
(4) Der Mann, den du gesehen hast, ist mein Bruder. 

. ديدي، برادر من استاو رامردي كه تو   
(5) Der Mann, dem du das Buch gegeben hast, ist mein Bruder. 

. دادي، برادر من استبه اومردي كه تو كتاب را   
(6) Der Mann, dessen Aufsatz veröffentlicht wurde, ist mein Bruder. 

. منتشر شده، برادر من است اومقالة /اش  مردي كه مقاله  
  

وه بـر پيونـددادن بنـد پايـه و بنـد            بينيم كه ضـماير موصـولي عـال         مي 6 تا   3 هاي در نمونه 
پـس  . دهنـد  نشان ميدر بند موصولي را نيز  ) / Der Mannمردي(موصولي، نقش نحوي هسته 

 خواند،  مي R-elementتوان نتيجه گرفت كه آنچه پين نقش نحوي هسته در بند موصولي يا               مي
ان آلماني يكي است     بند موصولي است، در زب     ةكنند  كه همان تكواژ شروع    relativizerهمچنين  

هاي ذكرشـده از     تفاوت ميان ضماير موصولي در مثال     . شود و همان ضمير موصولي خطاب مي     
مـستقيم  ، مفعـول    )3 نمونـة ( فاعـل     دسـتوري  اين روست كه هر يك از ضماير بر اساس نقش         

                                                 

6. Relativpronomen  
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 همچنين طبق ظرفيت فعل به كار       ،)6نمونة   (7و اضافي ) 5 نمونة (مفعول غيرمستقيم  ،)4 نمونة(
بايد اين نكته را نيز در نظر بگيريم كه ضماير موصولي در            . اند رفته در بند موصولي صرف شده     

  .  بند موصولي از لحاظ جنس و شمار مطابقت داردةزبان آلماني با هست
 استفاده از ضماير موصولي بـراي نـشان دادن نقـش نحـوي         راهبرد) 1977(مري  اكينان و ك  

دانند كه   در بند موصولي مي    8يا حفظ ضمير  و   تكرار   راهبرداز  اي   گونههسته در بند موصولي را      
هاي موجود در  در اين مقاله به دليل تفاوت. شود  استفاده از ضماير شخصي نيز مي   راهبردشامل  

. شـويم   تفاوت قائـل مـي  راهبردهاي آلماني و فارسي ميان اين دو   ساخت بند موصولي در زبان    
 استفاده از ضمير موصولي بـا ضـمير شخـصي در ايـن              بردراههاي موجود ميان     يكي از تفاوت  

 كينان و .گيرد است كه ضماير موصولي برخالف ضماير شخصي در ابتداي بند موصولي قرارمي         
در ساخت بند موصولي، استفاده از      در زبان روسي     رايج   راهبرد معتقدند كه ) 65: 1977(كمري  

 .اند هاي زير را ارائه كرده وع نمونهها براي نشان دادن اين موض آن. ضماير موصولي است

  
(7) Devuška,  kotoruju  Džon     ljubit… 
 Girl          who          John      likes 
 The girl who John likes… 
(8) Devuška, kotoraja    ljubit     Džona… 
  Girl         who           likes      John 
  The girl who likes John… 
 

) kotorujuو  kotoraja(شود، ضـماير موصـولي     ديده مي  8 و   7هاي   طور كه در نمونه    همان
. انـد  در زبان روسي همانند ضماير موصولي در زبان آلماني در ابتداي بند موصـولي قرارگرفتـه               

 در حالــت مفعــولي قــراردارد و نقــش نحــوي هــسته 7 ة در نمونــkotorujuضــمير موصــولي 
)Devuška  /ايـن در حـالي اسـت كـه ضـمير      . سـازد  در بند موصولي نمايـان مـي  را ) دختري

در .  نقش فاعلي هسته در بند موصولي را بر عهده گرفتـه اسـت             8 ة در نمون  kotorajaموصولي  
مـشاهده  ) كه براي بررسي بيشتر به فارسي ترجمه نشده اسـت         (هاي باال     انگليسي مثال  برگردان

 در زبان انگليسي وجود ندارد، زيـرا كـه          relativizer و   R-elementكنيم كه اين تفاوت ميان       مي
در مثال انگليسي تنهـا از طريـق ترتيـب          .  استفاده شده است   whoدر هر دو مثال از حرف ربط        

                                                 

  .روييم  با ساخت ملكي روبه6در برگردان فارسي نمونة  شايان ذكر است كه .7
8. Pronomenerhaltungsstrategie (pronoun-retention strategy) 
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ـ (توان دريافت كه نقش هسته در اين بند نقش فـاعلي             كلمات در بند موصولي مي     يـا  ) 8 ةنمون
  . است) 7 ةنمون(مفعولي 

 ساخت بنـد موصـولي      راهبرد بندهاي موصولي رايج است،       ديگري كه در ساخت    راهبرد
 مـشاهده   10هـايي هماننـد زبـان بامبـارايي         كه در زبـان    راهبرددر اين   . است 9گيري بدون درونه 

 هسته، ساختار ظاهري بند موصولي را دارا نيست، بلكه شبيه به بنـد              ةكنند شود، بند توصيف   مي
هاي زير را از زبـان بامبـارايي ارائـه كـرده             نمونه) 183: 2 ج   ،2001(گيون  . شود پايه ساخته مي  

  .است
  

(9) N   ye        o      ye, cε        min    ye        muru   san. 
 I    PAST  him  see  man   REL  PAST  knife    buy 
 I saw him, the man who bought the knife. 
 
(10) Cε      be          o   dyc,    n     ye        so          min    ye. 
   Man   PROG   it   build   I     PAST   house   REL   see 
  The man is building it, the house that I saw. 

  
 ممكن براي ساخت بند موصولي      راهبردگيري تنها     ساخت بند موصولي بدون درونه     راهبرد

 در زبـان انگليـسي نيـز        راهبـرد است كـه از ايـن       گيون اما بر اين باور      . در زبان بامبارايي است   
 )182: 2، ج   2001( هايي كـه گيـون     بايد به اين نكته توجه داشت كه مثال       . توان بهره گرفت   مي

  . است، از زبان انگليسي گفتاري استخراج شدهكند مطرح مي
  

(11) The man you met yesterday is a crook. 
(12) The man is a crook, y’ know, see, you met him yesterday, right?  

  
 حذف  راهبرد بند موصولي به صورت رايج در زبان انگليسي يعني با استفاده از              11در مثال   

ايـن در حـالي     . اين نمونه به زبان نوشتاري تعلق دارد      . هسته در بند موصولي ساخته شده است      
. ري ساخته شده اسـت    گي  بند موصولي همانند زبان بامبارايي بدون درونه       12 ةاست كه در نمون   

                                                 

9. non-embedding strategy  
10. Bambara language:ت كه سخنوران آن در كشور مالي در غرب  كونگويي اس-هاي نيجر اي از زبان  گونه

  . كنند آفريقا زندگي مي
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 )1957 (هـايي از الزار    در اينجا با ذكر نمونه    . يميرو هاي از زبان گفتاري روب      با نمونه  12در مثال   
گيـري در زبـان       كه نشان دهيم ساخت بند موصولي بدون درونه        ايم   در پي آن   )1353 (و شفايي 

  .فارسي نيز ممكن است
  . خراب استچاه هست كه آن چاهييك  )13(
 .كرديم  كه هرگز تصورش را نميشبيا گذرانديم، يك  را در آنجشب )14(

  
كنيم كه هسته در بند موصولي به صورت كامـل تكـرار شـده               هاي باال مشاهده مي    در نمونه 

ي، ساخت بنـد موصـولي بـدون        راهبردهاي   شناختي و جهاني   بندهاي رده  بر اساس دسته  . است
 بـه  12رو بند موصـولي ميـان   ي با گونه  هاي ، در زبان  11گيري يا كاربرد هسته به صورت كامل       درونه

امـا در   . گيـرد  بند موصولي قرارمـي    در اين گونه از بندهاي موصولي، هسته در ميان        . رود كار مي 
بنـد    سـاخت  راهبـرد هاي فارسي و انگليسي ديده شد كـه اسـتفاده از             هاي ذكرشده از زبان    مثال

در اين  . شود  نيز يافت مي   13رو پسبند موصولي    هايي با گونه   گيري در زبان   موصولي بدون درونه  
دهد كه ساخت بند موصـولي        زير نشان مي   ةنمون. گيرد گونه، بند موصولي پس از هسته قرارمي      

 نيز 14رو بند موصولي پيش هايي با گونه  تكرار هسته به صورت كامل در زبان   راهبردبا استفاده از    
  .گيرد  قرارمي خودةدر اين گونه، بند موصولي پيش از هست. شود مشاهده مي

 
(15) Peemε coqtsee  waa-la          kurka  thii-pe                coqtse the   na  noo-

qi      yin. 
               Peem   table     under-DAT   cross   write-PART GEN   table    the  I   

buy-PRES   be 
   I will buy the table under which Peem made a cross. 
 

 ةدهد كـه هـست     تي است، نشان مي   باي از ساخت بند موصولي در زبان ت         كه نمونه  15 نمونة
  هم در بند پايه آمده است و هم بدون تغييـر و بـه صـورت كامـل                  ) ميز (coqtseeبند موصولي   

توان اين طـور نتيجـه گرفـت كـه سـاخت بنـد                مي ،بنابراين. در بند موصولي تكرار شده است     

                                                 

11. non-reduction strategy  
12. internal-head relative clause  

13. postnominal relative clause .هاي پيشين مشاهده شد، زبان آلماني نيز همانند زبان  طور كه در نمونه همان
  .صولي پس رو برخوردار استفارسي و انگليسي از ساختار جمالت مو

14. prenominal relative clause  
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  ساخت راهبردهاي    جهاني ةگيري، برخالف آنچه دربار     عدم درونه  راهبردا استفاده از    موصولي ب 
ـ      بند موصولي گفته مي     رو يافـت   رو و ميـان   رو، پـيش    بنـد موصـولي پـس      ةشود، در هر سه گون

  .شود مي
 در  15 حذف كامل هسته   راهبردبندهاي موصولي رايج است،        ديگري كه در ساخت    راهبرد

بندهاي موصـولي در زبـان فارسـي زمـاني بـه كـار                 در ساخت  راهبردن  اي. بند موصولي است  
زبـان ژاپنـي از جملـه       . رود كه هسته در بند موصولي نقش فاعل يا مفعول را برعهده گيـرد               مي
 حـذف  راهبـرد تنهـا از  هاي نحوي هسته در بند موصـولي،       در تمامي حالت  هايي است كه     زبان

  . )183: 2، ج 2001گيون،  (كند كامل هسته استفاده مي
 
(16) [Ø]          onna-ni               tegami-o       kaita    otoko-wa… 
    [SUBJ]    woman-DAT     letter-ACC    sent      man-TOP 
    The man who sent a letter to the woman… 
 
(17) Otoko-ga       onna-ni            [Ø]     kaita     tegami-wa… 
    Man-SUBJ    woman-DAT   [DO]   sent      letter-TOP 
    The letter that the man sent to the woman… 
 
(18) Otoko-ga      [Ø]     tegami-o       kaita    onna-wa… 
    Man-SUBJ   [IO]    letter-ACC    sent     woman-TOP 
    The woman to whom the man sent a letter… 

  
 در حالت   16نمونة  در  ) مردي(هسته  اسم  شود،   هاي باال مشاهده مي    طور كه در نمونه    همان

در حالـت متممـي     ) زنـي ( 18 نمونـة در حالـت مفعـولي و در        ) اي نامـه ( 17 نمونةفاعلي، در   
بايـد  .  ذكرشده، هسته در بند موصولي به طور كامل حذف شده استةدر هر سه نمون . قراردارد

ره كرد كه حذف هسته در بند موصولي در زبان فارسي در حالت فاعلي اجباري به اين نكته اشا   
در مثال زير چنانچه هـسته در حالـت فـاعلي بـه صـورت               . و در حالت مفعولي اختياري است     

  .)1386زاده،  غالمعلي (دستوري خواهد بودغيرضمير تكرار شود، جمله 
  . ديروز اينجا آمد، برادر من است]Ø[مردي كه  )19(
 . ديروز اينجا آمد، برادر من استاوكه مردي * )20(

  

                                                 

15. Lückenstrategie (gap strategy) 
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 راهبـرد در زبان عبري نيز هنگامي كه هسته در بند موصولي نقش فـاعلي داشـته باشـد، از                   
 مـشاهده   22گونـه كـه در مثـال         در زبان عبـري نيـز همـان       . شود حذف كامل هسته استفاده مي    

 شود شدن جمله مي   ريدستوغيرشود، تكرار ضمير در حالت فاعلي در بند موصولي منجر به             مي
 .)147: 1985كينان، (

(21) Ha-ish        she-[Ø]          makir oti… 
    The-man    that-[SUBJ]    knows me 
   The man who knows me… 
 
(22) *Ha-ish      she-hu     makir    oti… 
      The-man   that-he    knows    me 
     The man who knows me… 

  
شود كه در زبان عبري چنانچـه        هاي باال در عين حال يادآور مي       با ذكر نمونه  ) 2001(گيون  

 تكرار يا   راهبردتوان از    هسته در بند موصولي در حالت فاعلي قرارگيرد، در شرايطي خاص مي           
 از زبان انگليـسي     23 نمونةدر  .  حذف كامل هسته استفاده كرد     راهبردحفظ ضمير نيز عالوه بر      

 حـذف كامـل   راهبـرد  بند موصولي در حالت فاعلي قرارگيـرد، از  ةم كه چنانچه هست   بيني نيز مي 
  .)305: 2006پين،  (شود هسته در بند موصولي استفاده مي

(23) The alligator that [Ø] saw me eats tofu. 
  

 16 اسـتفاده از ضـماير شخـصي       راهبـرد  ديگري با عنـوان      راهبردهاي   در اينجا به ويژگي   
  تكرار يا حفظ ضميرراهبرداي از   گونـه راهبرد اين نوع يم،طور كه پيشتر گفت  همان. پردازيم مي

تاكنون . شود در بند موصولي است كه استفاده از ضماير موصولي نيز بخشي از آن محسوب مي              
بنـدهاي موصـولي بـا اسـتفاده از           به اين نكته اشاره شد كـه در زبـان فارسـي امكـان سـاخت               

 سـاخت بنـد موصـولي بـدون         راهبـرد  درون بند موصـولي و       هاي حذف كامل هسته در    راهبرد
 پايه، مفعول بند موصولي باشد، در زبان فارسي بـه          ةچنانچه فاعل جمل  . گيري وجود دارد   درونه

حذف هسته در   ). 24 نمونة( ضمير شخصي نيز استفاده كرد       راهبردتوان از    صورت اختياري مي  
  ).25 نمونة(سي بالمانع است بند موصولي نيز در اين حالت نحوي در زبان فار

 . ديديد، برادر من استاو رامردي كه ديروز  )24(

                                                 

16. Pronomenerhaltungsstrategie durch Personalpronomen 
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  . ديديد، برادر من است]Ø[مردي كه ديروز  )25(
  

شود، نقش هسته در درون بند موصولي از طريق  هاي باال مشاهده مي    طور كه در نمونه    همان
اسـت كـه    بـر ايـن نظـر       ) 1989(مري  اكـ . استفاده از ضمير شخصي برعهده گرفته شده اسـت        

هـسته  اسـم    در زبان فارسي تنها در صورتي است كه نقش           راهبردبودن استفاده از اين      اختياري
مري، چنانچـه هـسته در درون بنـد موصـولي           ابه اعتقاد ك  .  نقش مفعولي باشد   ،در بند موصولي  

  . ضمير شخصي الزامي استراهبردنقش متممي داشته باشد، استفاده از 
 . داديد، برادر من است اوبهمردي كه ديروز كتاب را  )26(

 . داديد، برادر من است]Ø[مردي كه ديروز كتاب را  * )27(

  
زبـان فارسـي در حالـت       «: رسد بندي مي  در همين ارتباط به اين جمع     ) 147 :1989(مري  اك

 حـذف كامـل هـسته، و در حالـت مفعـول مـستقيم، مفعـول        راهبردفاعلي و مفعول مستقيم از    
  » .كند  تكرار ضمير استفاده ميراهبرد و اضافي از] متممي[غيرمستقيم 

ييـد كـرده    أ نيـز ت   ،شناس آلماني  ، زبان )288: 1982 (مان بندي را پيشتر كريستيان له     اين دسته 
مـان   مري و لـه   اهايي اين نظر ك     نمونه ةبا ارائ ) 149 :1380(اين در حالي است كه صفوي       . است

مل هـسته در بنـد موصـولي در حالـت            حذف كا  راهبردكند و معتقد است، استفاده از        را رد مي  
 )150: 1380 (هـاي صـفوي    اگرچه در نمونـه   . پذير است   امكان »در شرايطي خاص  «متممي نيز   

آيد، اما توضيح بيشتري در اين باره كه علت اين امـر              دستوري به نظر مي    راهبرداستفاده از اين    
  . كند شود، ارائه نمي ي مي شامل چه نوع افعالي در زبان فارسراهبردچيست و استفاده از اين 

هاي نحوي ذكر شده شبيه به        ضمير شخصي در حالت    راهبردزبان ديگري كه در استفاده از       
 استفاده از ضمير شخصي بـراي  راهبرددر زبان عبري از  . كند، زبان عبري است    فارسي عمل مي  

گيـون،   (ودش هاي مفعولي و متممي استفاده مي       بند موصولي در حالت    ةتعيين نقش نحوي هست   
   ).186: 2، ج 2001
  

(28)  Ha-isha           she-Yoav      ohev      (ot-a)… 
    The-woman    REL-Yoav    loves     ACC-her 
    The woman that Yoav loves… 
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 در درون پرانتـز قـرار گرفتـه         »a« است، ضمير شخـصي      مشهود 28 ةطور كه در نمون    همان
در ساخت بنـد موصـولي در زبـان فارسـي در            . بودن كاربرد آن دارد    است كه نشان از اختياري    

ـ     . حالت مفعولي نيز گفته شد كه استفاده از ضمير شخصي اختياري است             ةاز سوي ديگـر نمون
 ضـمير شخـصي بـراي تعيـين نقـش نحـوي مفعـول         راهبـرد دهد كـه اسـتفاده از         نشان مي  29

  .ان فارسي اجباري استغيرمستقيم در بند موصولي، در زبان عبري همانند زب
(29) Ha-isha    she-Yoav       natan       l-a             et-ha-sefer… 
       The-woman  REL-Yoav    gave-he   to-her  ACC-the-book 
      The woman to whom Yoav gave the book… 

ت بنـد موصـولي و    هـاي سـاخ    بندي جهـاني   كنيم كه در دسته    در اينجا به دو نكته اشاره مي      
. هـاي زبـان دارد      و نشان از ناپايـداربودن قواعـد جهـاني         داردهاي مربوط به آن اهميت      راهبرد

 راهبـرد هـايي كـه      اغلـب زبـان   در  كيد دارد كه    أبر اين نكته ت   ) 147 :1985(نخست آنكه كينان    
 دراهبـر  اصلي در ساخت بند موصولي است، در حالـت فـاعلي از              راهبردتكرار يا حفظ ضمير     

هـايي كـه     توان ادعا كرد كه اين قاعده با توجه به نمونـه           مي. شود حذف كامل هسته استفاده مي    
 و  17هـاي اورهوبـو    اما زبان . كند صدق مي فارسي  پيشتر از زبان فارسي ارائه شد، در مورد زبان          

 كينـان  دهيم كه چرا هايي نشان مي  در اينجا با ارائة نمونه.سازند  در اين مورد استثنا مي     18ييديش
ـ .گويـد  هاي بند موصولي سخن نمي  با قاطعيت در مورد جهاني      از زبـان اورهوبـو   30ة  در نمون

  حتـي در حالـت فـاعلي نيـز كـاربرد دارد            ،تكرار يا حفظ ضـمير    راهبرد  بينيم كه استفاده از      مي
  ).147: 1985كينان، (

  
(30) Ọ      vbere. 
    She   sleep 
   She is sleeping. 
 
(31) John  mle  aye          l-ọ             vbere. 
    John   saw woman    that-she     sleep 
   John saw the woman who is sleeping. 
 

                                                 

17. Urhobo  
18. Jiddisch  
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 در )30نمونـة   ( پايـه    ةدر جملـ   )ọ) sheشود، ضمير     مشاهده مي  31 ةطور كه در نمون    همان
تكرار يا حفظ ضمير    هبرد  رابند موصولي در حالت فاعلي، تكرار شده است كه نشان از كاربرد             

  .در زبان اورهوبو دارد
هاي زبان در ارتباط با ساخت بنـد موصـولي قابـل توجـه                ديگري كه در مورد جهاني     ةنكت

 راهبـرد رو از    هايي با ساختار بنـد موصـولي پـس          زبان ،است، اين فرضيه است كه بر اساس آن       
رو   بـا سـاختار بنـد موصـولي پـيش          هايي كنند و در مقابل زبان     تكرار يا حفظ ضمير استفاده مي     

كيـد  أدر همـين ارتبـاط ت     ) 1985(كينـان   .  حذف كامل هـسته دارنـد      راهبردتمايل به استفاده از     
 حذف كامـل هـسته      راهبرد غالب   راهبردرو،    بند موصولي پيش   ة با گون  يهاي كند كه در زبان    مي

 راهبـرد با استفاده از    ها تحت هيچ شرايطي بند موصولي        وي معتقد است كه در اين زبان      . است
 غالب در   راهبرد همچنين معتقد است كه      ،)154 :1985( كينان. شود ضمير موصولي ساخته نمي   

ايـن ادعـا را     .  استفاده از ضـمير موصـولي اسـت        راهبردرو،    بند موصولي پس   ةهايي با گون   زبان
بنـدهاي  . توان با در نظر گرفتن ساختار بنـدهاي موصـولي در زبـان چينـي مـردود دانـست         مي

دهند كه در زبان     هاي زير نشان مي    نمونه. يندرو  همانند زبان ژاپني پيش    ي،موصولي در زبان چين   
 تكـرار يـا     راهبـرد  حذف كامل هسته، از      راهبرد به جاي استفاده از      ، برخالف زبان ژاپني   ،چيني

   ).149: 1985كينان،  (شود حفظ ضمير استفاده مي
 

(32)   Wo    da-le         (ta)    yidum    de      neige    nanhaizi… 
        I        hit-PERF  him    once     REL   that      boy 
       The boy that I hit once… 
 
(33)  Wo   bei   ta       da-le          yidum   de       neige   nanhaizi… 
      I       by    him    hit-PERF   once     REL   that     boy 
    The boy by whom I was hit once… 
 

 بـراي تعيـين نقـش نحـوي هـسته در بنـد              راهبـرد هايي را كه از چنـد        زبان) 2001(گيون  
 تركيبيهاي  راهبرد  از عنوان  وي. بندي ديگري جاي داده است     برند، در دسته   موصولي بهره مي  

طور كه در ارتباط با      همان. ها استفاده كرده است     براي اين دسته از زبان     19ساخت بند موصولي  
مري او كـ  ) 1982(مـان    موصولي در زبان فارسي گفته شـد، بـرخالف نظـر لـه            ساختار بندهاي   

 راهبردهاي حذف كامل هسته و      راهبردزبان فارسي در ساخت بند موصولي نه تنها از          ) 1989(
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گيري نيز در     ساخت بند موصولي بدون درونه     راهبردكند، بلكه     استفاده مي  ضميرتكرار يا حفظ    
هايي قرارگيرد كـه     بندي زبان  شود زبان فارسي در دسته      پيشنهاد مي  ،رو از همين . آن كاربرد دارد  

هاي  عالوه بر زبان فارسي در نمونه     . كنند ساخت بند موصولي استفاده مي    تركيبي  هاي  راهبرداز  
 عـالوه بـر     ،ارائه شده در اين مقاله از زبان عبري نيز مـشاهده شـد كـه هماننـد زبـان فارسـي                    

 ضـمير موصـولي   راهبرد تكرار يا حفظ ضمير از راهبردهسته و  حذف كامل    راهبردكارگيري   هب
 »she-otam«دهـد كـه ضـمير        نـشان مـي   ) 152 :1985( زير از كينان     ةنمون. شود نيز استفاده مي  

)that-them (ةبه لحاظ جنس و شمار با هست »sarim«) ministers (تطابق دارد .   
  

(34) Ha-sarim          she-otam      ha-nasi               shalax      la-mitsraim… 
             The-ministers   that-them     the-President     sent          to Egypt 
            The ministers whom the President sent to Egypt…   

  
 در زبان   كند كه امكان استفاده از ضمير موصولي       گيري مي  ، كينان نتيجه  34 ةبا توجه به نمون   

 را در تعيين نقش نحـوي هـسته در          راهبردتوان سه نوع     رو مي  از همين . پذير است  عبري امكان 
گيري اين خواهد بود كه زبـان عبـري را نيـز در              نتيجه. بند موصولي در زبان عبري متصور شد      

. سـاخت بنـد موصـولي قـراردهيم       تركيبي  هاي   هاي با استراتژي    زبان ةكنار زبان فارسي در گون    
هاي چكي، يوناني و اسلووني نيـز وجـود دارد، بـه طـوري كـه          وضعيت مشابهي در مورد زبان    

 :2006(هـاي زيـر از پـين         اگر نمونـه  . بندي ذكرشده قرارداد   ها را نيز در دسته     توان اين زبان   مي
 به اين نتيجه خواهيم رسيد كه زبان انگليسي نيـز           ،گيريمب زبان انگليسي در نظر      دربارةرا  ) 308
  .كند ساخت بند موصولي استفاده ميتركيبي هاي راهبرد از

  
(35) The table which he put it on. 
(36) The table that he put it on. 
(37) The table [ Ø  ] he put it on. 

  
ـ ( ضمير موصولي    راهبرددر زبان انگليسي بندهاي موصولي عالوه بر استفاده از           ) 35 ةنمون

 حـذف كامـل     راهبرد، با كمك    )36 ةنمون(ساز   وصولو حذف كامل هسته با استفاده از تكواژ م        
  .شوند مينيز ساخته ) 37 ةنمون(ساز  هسته بدون استفاده از تكواژ موصول
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  نتيجه
 هاي گوناگون از نقش نحوي هسته در بند موصولي در زبانتوان در مجموع نتيجه گرفت كه  مي

 ضـمير   راهبـرد ر آن تنها از     برخالف زبان آلماني كه د    . گيرد هاي مختلف شكل مي   راهبردطريق  
هايي همانند   شود، در زبان   موصولي براي برعهده گرفتن نقش هسته در بند موصولي استفاده مي          

پيـشنهاد  .  براي ساخت بند موصـولي كـاربرد دارد     راهبردفارسي، انگليسي و عبري، بيش از دو        
 بنـد موصـولي     سـاخت تركيبـي   هـاي   راهبردهـايي بـا      ها در دسـته زبـان      اين گونه زبان  شد كه   

زبانـان، همچنـين يـادگيري زبـان         رسد يادگيري زبان فارسي براي آلمـاني       به نظر مي  . گيرندقرار
هـاي   هـا و تفـاوت     زبانان در مبحث بندهاي موصولي با توجه به پيچيـدگي          آلماني براي فارسي  

شد كه   نشان داده    زمينهدر همين   . ساختاري در زبان مادري هر گروه با دشوارهايي همراه باشد         
 تكـرار يـا حفـظ    راهبرد همچنين   ، حذف كامل هسته   راهبردگيري از    زبان فارسي عالوه بر بهره    
 ،همچنـين  .گيري نيـز هـست     نهو ساخت بند موصولي بدون در     راهبردضمير، قادر به استفاده از      
 كنند، در  تكرار و حفظ ضمير استفاده مي   راهبردهايي كه از     گويد زبان  برخالف نظر كينان كه مي    

 ند، نـشان داده شـد     بر   مي بهره حذف كامل هسته     راهبرد از   ،حالت فاعلي هسته در بند موصولي     
 راهبـرد هـا از     در ايـن زبـان    . كننـد  هاي اورهوبو و ييديش برخالف اين قاعده عمل مي          زبان كه

 نشان داده شد كه زبان      ،عالوه بر اين  . شود تكرار يا حفظ ضمير در حالت فاعلي نيز استفاده مي         
 تكـرار يـا حفـظ       راهبـرد رو، برخالف زبان ژاپنـي از        رغم ساختار بند موصولي پيش     ي علي چين

 تحقيق حاضر نشان ،از سوي ديگر .  غالب حذف كامل هسته    راهبرد نه از    ،كند ضمير استفاده مي  
 ةگيـري، بـرخالف آنچـه دربـار      عـدم درونـه  راهبـرد داد كه ساخت بند موصولي با اسـتفاده از        

رو،  شود، در هر سه گونـه بنـد موصـولي پـس            ساخت بند موصولي گفته مي     راهبردهاي   جهاني
هـاي زبـان    توان در تضاد بـا برخـي جهـاني    ها را مي اين نمونه. شود رو يافت مي  رو و ميان   پيش

   .اند هاي ساخت بند موصولي مطرح بودهراهبرد ةدانست كه تاكنون دربار
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