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 چکیده
و تهیه امروزه مبنای تحلیل  زایشی غیرگشتاری است که های دستوری از نمای واژگانی یکنقش دستور

 درکه ست ا های این دستور آنویژگیجمله از  گرفته است.شناسی رایانشی  قراردر زبان یگان درختادد

 گرفته درنظرنها یک ساخت ظاهری ت ،روساخت با کمک گشتار بهساخت زیرین  یک تبدیلجای هب آن

ن دستور این است که در ترین ویژگی ای. مهماین دستور به وجود گشتار قائل نیست ،رو ازاینشود و می

اصلی در این ح . دو سطداردوجود شناختی برای نمایش اطالعات زبان طور موازیهد سطح بآن چن

صورت درخت به عناصر جمله را مراتبیسلسلهساختار که  ایسازه از سطح ساخت اند عبارتدستور 

در قالب را مربوط به معنی زاعی که روابط دستوری و اطالعات انتنما سطح نقشدهد و نشان می ایسازه

سطح ساخت موضوعی، شامل  یسطوح دیگر ،این دو سطح عمده د. عالوه بردهمی نمایش یک ماتریس

نمای سطوح دستور نقش ،مقاله حاضر. در نیز وجود دارندسطح ساخت معنایی و سطح ساخت اطالعی 

 شامل جمالت ساده و مرکب، فارسی زبانهای برخی ساختدر نما سطح نقشبا تمرکز ویژه بر  واژگانی

گیرد. نتیجه به دست آمده بیانگر قرار میمورد بررسی  های ملکی، مبتدایی و تمییزساخت بند متممی،

ها و تبیین توصیف ویژگی توانایینما سطح نقشدرخصوص هنمای واژگانی بکه دستور نقش آن است

له غیرپایگانی بودن زبان فارسی و فرایند مجهول و شناختی موجود در زبان فارسی از جمهای زبانپدیده

 2در زبان فارسی با توجه به مدل لودروپخص گردید در این جستار مشهمچنین، مبتداسازی را دارد. 

-غیر موضوع از طرفی و گفتمانی-که به دو دسته موضوع قابل ارائه استدستوری  ده نقش ،(2011)

 .شوندغیرگفتمانی از طرف دیگر تقسیم می
 

نما، نقشای، سطح ح ساخت سازه، سطوح موازی، سط3نمای واژگانیدستور نقش :یکلیدهای واژه

 دستوری 1های نقش
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2. Lodrup 
3. Lexical Functional Grammar 
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 مقدمه -1

دارای نیز خود  دهنده زبانتشکیلهای پدیده ای دارد؛ماهیت پیچیدهزبان  اساساً

یل و توصیف، تحل اد و مکاتب گوناگون سعی در بررسی،افر که ندستیی ههاپیچیدگی

های به زبان و پدیده نسبت های متنوعیدلیل دیدگاهبه همین  .اندداشته هاآنین یتب

ه مختلفی از جملعلمی های وزهضاً ریشه در حعها باند. این دیدگاهآمده وجود بهزبانی 

ند. گاهی اشناسی و علوم شناختی داشتهشناسی، انسانفلسفه، ریاضی، کامپیوتر، جامعه

یه ـایی کافی در توجـها و عدم توانهای موجود در آننقص دلیل به ،اهبرخی نظریه

 یک یا چند و این امر موجب ظهور نداای زبانی رایج، به چالش کشیده شدههپدیده

همچون دی اافر .است شدههای موجود های نظریهبرای جبران نقصجدید نظریه 

اند و در نظر گرفته ت جهانیصورهها را بهای موجود در زبانپدیده( 1957) کیمسچا

 اند. ها پرداختهزبان شناختی ردهبه بررسی  (2001) 2نگیودیگری همچون  افراد

شناختی های زبانسازی پدیدههای صورییکی از شیوهنمای واژگانی نقش دستور

بیش از یک  این دستوردر  د.گیرگشتاری قرار میای زایشی غیرهاست که در رده نظریه

 تفادهـاس موردانی ـنمای واژگدستور نقشنمایی اطالعات زبانی وجود دارد. سطح باز

گذاری و نشانه هایی در تهیهبا کاربردشناسان رایانشی زبان خصوصبهشناسان زبان

و  ( 2009)تونسی و همکاران،  ، تجزیه نحوی(2004، 3)فرنک و ارک دادگان درختی

 .تـاس بودهزبان  انیـزم همهای یـگیف ویژـبرای توص (2000)وی، ماشینیترجمۀ 

نیز برای توصیف ( 2011، 4محووالد) گراشناسان نقشبرخی زبانشناسان شناختی و زبان

 اند.زمانی از این دستور بهره جسته در تغییرات

ایی موجود در ح بازنموسطعالوه بر معرفی بر آن است که ر سعی ضدر مقاله حا

توانایی سطوح اصلی بازنمایی این دستور در برخی میزان  ،نمای واژگانیدستور نقش

های ملکی، ت ساده و مرکب، بند متممی و ساختهای زبان فارسی شامل جمالساخت

و  بندی دسته نماییو عناصر جمله با کمک ساخت نقشد شوبررسی مبتدایی و تمییز 

 .ارائه گردد

                                                                                                                                        
1. Grammatical function 
2. Givon 
3. Frank and Erk 
4. Mahowald 
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رت است که ن صو. ساختار مقاله به ایاست شده تشکیلبخش  پنج مقاله حاضر از

نمای واژگانی و پس از مقدمه در بخش دوم و سوم به ترتیب به معرفی دستور نقش

 پردازیم. در بخش چهارم و پنجم، به بررسی ساختسطوح موجود در این دستور می

نمای واژگانی بر اساس دستور نقش دستوری روابطبرخی  و سطوح نما، نگاشتنقش

 واهیم پرداخت.بندی خفارسی و جمع برای زبان

 

 نمای واژگانی دستور نقش-2

توسط  70در دهه گشتاری است که غیرگرا و ای صورتنمای واژگانی نظریهدستور نقش

دلیل به (.1995و همکاران،  3دالریمپل) معرفی گردید 2و رونالد کاپالن 1رسنانآن بجو

جمالت  در 4رینبه وجود ساخت زی سازیاین روش صوری بودن این دستور، گشتاریغیر

که این است این نظریه نشأت گرفته از این ویژگی  نماییخاصیت نقش قائل نیست.

 بلکه متشکل از ؛شودمشخص نمی 5های ساختیصورت وسیله بهاطالعات دستوری 

 کنندارتباط برقرار می 6اعی است که بین عبارات و وقایعمی از عناصر انتزنظا

 شناختی ردههای ز قابلیت باالیی برای توجیه تفاوتاین نظریه ا .(14: 2000برسنان،)

 7پایگانی بودنغیرپدیده تبیین  سازی تواناییاین صوری . همچنینها برخوردار استزبان

 کامالًهایی است که دارای آرایش واژگانی نسبتاً آزاد و یا منظور زبانها دارد )را در زبان

رنده عناصر عینی و هم اطالعات یربرگنمای واژگانی هم دنقش دستور. آزاد هستند(

سطح  این دو .کننددر یک سطح بازنمایی تجلی پیدا می هرکدامانتزاعی است که 

 ،گیرد )برسناناز دیگری نشأت نمی کدام هیچدارند و  موازی با یکدیگر حضور صورت به

طح مایی اصلی است؛ یک سسطح بازن دوگیرنده برنمای واژگانی در(. دستور نقش2000

ناگفته نماند . (2011 ،)لودروپ شودنامیده می 9نمانقشو سطح دیگر  8ایساخت سازه

 2و ساخت معنایی 1اطالعی ساخت 10مانند ساخت موضوعیسطوح بازنمایی دیگری  که

                                                           
1. Joan Bresnan 
2. Ronald Kaplan 
3
. Dalrymple 

4. Deep structure 
5. Structural 
6. Eventuality 
7. Non – configurationality 
8. Constituent structure (C-structure) 
9. Functional structure (F-structure) 
10. Argument structure (A-structure) 
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را  نمای واژگانیدستور نقشاز این جهت  .نیز در این نظریه معرفی شده است 2معنایی

عناصر نحوی از  اندازه بهعناصر واژگانی  ،دستوریاطالعات که عالوه بر دانند واژگانی می

این نظریه رویکردی واژگانی به مجهول دارد به  ،مثال عنوان بهاهمیت برخوردار هستند. 

ساختی مشتق شده از یک ساخت  عنوان بهاینکه سازه مجهول را  جای بهاین صورت که 

با در روابط دستوری را  ردر نظر بگیرد، این تغیی یا قاعده نحوی زیرین  با کمک گشتار

 و نقش 4بین محمولنگاشت تغییرات واژگانی در  صورت به 3واژگانی نگاشتکمک نظریه 

 که یک جمله معلوم است ( را1)جمله  ،مثال عنوان به(. 2000، گیرد )برسناندر نظر می

 :در نظر بگیرید

 ها کیک را خوردند.بچه( 1

مجهول  صورت یک( نقش مفعول را دارد.ک) 6پذیرکنشها( نقش فاعل و بچه) 5عامل

 است: (2جمله ) صورت به (1)جمله 

 .ها( خورده شدکیک )توسط بچه( 2

دیگری  گونه بهاین جمله دستوری های و نقش 7های معنایینقش ،مجهول در ساخت

فاعل ظاهر  در جایگاه (پذیرا) ساخت، مفعول جمله معلوم شوند. در اینبرهم نگاشت می

عل الزم ـدیل به فـدست داده و تبی یک ظرفیت خود را از فعل متعد شود. چونمی

ظاهر ها( عنصر غیراجباری )توسط بچه صورت بهشود، عامل از جمله حذف گردیده یا می

  :است ه شدهنشان داد (1بازنمایی ) . این امر درشودمی

 
 انطباق نقشی در فرایند مجهول -1 بازنمایی

 

                                                                                                                                        
1. Information structure (I-structure) 
2. Semantic structure (S-structure) 
3.Lexical Mapping Theory 
4. Predicate 
5. Agent 
6. Patient 
7. Semantic role 
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 نمای واژگانینقش ورسطوح بازنمایی در دست -3

 حوسطبا واژگانی دارای ساختاری  نمایاشاره شد دستور نقش تر پیشکه  طور همان

 ای، ساختسازه سازی دستور از سطوح ساختاست. این روش صوری 1بازنمایی موازی

دو سطح  تشکیل شده است. ، ساخت موضوعی، ساخت معنایی و ساخت اطالعیانمنقش

نوع حاوی دو دو سطح اصلی بازنمایی در این دستور هستند و ا نمای و نقشساخت سازه

در ادامه این د. گردنشند که در دو سطح موازی ارائه میبامیاطالعات انتزاعی و عینی 

  .معرفی خواهند شدسطوح 

 ایسطح ساخت سازه -1-3

 شی مانند اصول و پارامترهازایهای دیگر نظریه نمای واژگانی همچونتور نقشدس در

، پوالرد و ساگ)( و دستور ساخت گروهی هسته بنیان 1993، و الزنیک  سکیماچ)

ها را به کمک وان آنـتتشکل از یک سری سازه هستند که میها مجمله (1994

ها نمای واژگانی از این درختور نقشای نمایش داد. در دستهای ساخت سازهدرخت

تور ـای در دست سازهـهای ساختـختفاوت در شود.ای یاد میازهساخت س عنوان به

عدم وجود گشتار  دلیل بهنمای واژگانی و دستورهای زایشی گشتاری این است که نقش

تور ـسای دازهـت سـدر ساخ معموالً «عنصر تهی»و  «رد»در این دستور دو مفهوم 

دهنده ای نشانسطح ساخت سازه .(2003 ،نمای واژگانی وجود ندارد )کارنینقش

 ،و برسنان 3نردلینگر) و روابطی همچون تسلط و تقدم است 2نحوی ظاهریهای صورت

شان با عناصر دیگر را هطتوان عناصر جمله و نوع رابها میاین ساخت در .(113: 2011

ای در های ساخت سازههای درختگیختی مشاهده کرد. یکی دیگر از ویژصورت درهب

بلکه  ای نیستند،دو شاخه لزوماًها ن درختایه نمای واژگانی این است کدستور نقش

نیز ترسیم کرد. عناصر اصلی  ...سه شاخه، چهار شاخه و صورت بهها را توان درختمی

، صفت و اضافه حرفاسم، فعل،  واژگانی )مثلای هها شامل مقولهسازنده این درخت

و  قرارگرفتهرخت )که در باالی د Sیک مقوله  ،(I, D,C)از جمله  های نقشی، مقوله(قید

های مانند فلشقراردادی )یک سری عالئم  و شود.(نقطه آغاز رسم درخت محسوب می

 رایـب fiموعه ـمجو  (=) همراه عالمت مساوی به (↓) پایینبه یا رو  (↑) رو به باال

                                                           
1. parallel 
2. surface 
3. Nordlinger 
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در ادامه بیشتر توضیح و اهمیت آن  f نمادمورد ( است. در موردنظر نقش دهیآدرس

 ( ترسیم شده است:2ی )در بازنمای( 3ای جمله )ت سازهساخخواهیم داد. 

 .پدر نان نخرید( 3 

 
 (3)ای جمله نمایش ساخت سازه -1 بازنمایی

 

 و سطح ساخت موضوعی ساخت معناییسطح  -2-3

. از آنجا که معنی یک است معنای جمالتگیری شکل چگونگیبر  معنایی سطحتمرکز 

تلف تغییر ـهای مخانـای در زبت سازهـها یکسان است و ساخر تمامی زبانجمله د

داد چون برای تمامی  نشاننما سطح نقشهای معنایی را در توان ویژگیمی، کندمی

کل جمله از عناصر برای رسیدن به معنای این نظریه  عالوه بهها یکسان است. زبان

 ،یمپلدالر( و )2012،)آسوده کنده میی استفاداز یک منطق صور، اشدهندهتشکیل 

عناصر  1های معناییاز نقش فهرستیمتشکل از ساخت موضوعی نیز سطح  .(2001

و ...( است به همراه یک سری اطالعات مرتبط که در بخش  مانند پذیرنده، پذیراجمله )

 خواهیم پرداخت. نماآنها در ارتباط با ساخت نقشبه توضیح نما سطح نقش

 نما شنقسطح -3-3

واژگانی است که  نمایترین سطوح بازنمایی در دستور نقشیکی از مهمنما سطح نقش

را نما در واقع مفهوم اصلی جمله ساخت نقش. گیرد برمیتر جمله را در انتزاعیاطالعات 

 دستور توانایی که این  .  از آنجادهدمینشان  جمله گیری عناصرقرارفارغ از ترتیب 

چه  2ایگانیـتلف چه پـهای مخکه یک جمله به زبانزمانی  ،را دارد هاتبیین جهانی

زبانی که در آن به کار رفته مفهوم جمله فارغ از زبان و ساخت  ،شودایگانی بیان میپغیر

نما به نمایش گذاشته ساخت نقشکند و این امر توسط مینو تغییر  است مشابه بوده

در تمامی نما سطح نقشاطالعات در  ،ایسازهساخت  برخالف ،شود. به بیان دیگرمی
                                                           

1. Thematic roles 
2. configurational 
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 شوندهای زبانی در این سطح مشاهده میماند بنابراین اغلب جهانیابت میها ثزبان

 . (2009، یونن)آسوده و تو

، شونددارهای درختی نمایش داده مینمو صورت بهای های سازهکه ساخت در حالی

. عناصر شوندمیبازنمایی  ارزشـ  ههای مشخصماتریس صورت به، نمای نقشهاساخت

ها در ها هستند. مشخصهو ارزش هامشخصهاز  ای مجموعهها شامل سازنده این ماتریس

د. ـآیهر مشخصه در سمت راست آن می ارزشو  شده واقعسمت چپ ماتریس 

و  ول فاعل، مفعول و مسند( مشخصه محم: ها شامل روابط دستوری )از جملهمشخصه

عدد، زمان، نمود( هستند )لودروپ  قشی اسمی و فعلی از جمله )حالت،های نمقوله

محمول مشخص  ۀ(. مشخص2011سنان ؛ نردلینگر و بر1982؛ کاپالن و برسنان 2011

نقش  ۀدهندنشان، روابط دستوری اصلی جمله کدام عنصر است محمولکه کند می

مفعول یا  فاعل، ر نقشد توانداست. این روابط دستوری میله دستوری هر عنصر در جم

 ارزشـ  صهدر این ماتریس اطالعات مربوط به واژگان نیز در قالب مشخ .باشدمتمم 

 . این اطالعات با توجه به مقوله دستوری واژه متفاوت است. برای مثالدشوفی میمعر

 که درحالیاست  شمار وحاوی اطالعاتی مانند نوع  های اسمهای نقشی ویژگیمقوله

 ی کهمقادیر .است زمانهای فعل شامل شخص، شمار، وجه و ویژگی نقشیهای مقوله

فرم  ،و ...( past ،fem ،SG مانند) 1مقادیر اتمی اند:سه دسته کننددریافت می هامشخصه

بچه و ...( و یک  :مفعول مانندواژگانی  صورت یا  ، رای ضمایرب pro شامل) 2معنایی

 در ادامه توضیح داده خواهند شد. این مقادیر .است ونهرنمای دنقش سطح

و سوم  شخص دوم، شخص اولدربرگیرنده اطالعاتی همچون شخص )اتمی مقادیر 

 نمودگذشته و حال( ها یا زمان )برای اسم (DEF) معرفگی شخص( شمار )جمع و مفرد(،

فرم  ،فرم معناییمنظور از . استبرای افعال  ناقص یا کامل( و وجه )اخباری  و التزامی()

 PRO ارزشاز وجود ضمیر  صورت درو  خود کلمه محمولاست یعنی  ظاهری محمول

های جفت حاوییک ماتریس  مجدداً تواندمییک مشخصه  ارزش .گردداستفاده می

نمایش داده شده  (3بازنمایی )( در 3نمای جمله )سطح نقش .باشد مشخصه و ارزش

 است:

                                                           
1. Atomic value 
2. Semantic form 
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 (3نمایش ساخت نقشی جمله ) -2 بازنمایی

 

طور قراردادی ابتدا بهصورت است که  به این (3)موجود در بازنمایی تفسیر ماتریس 

 «خریدن» فعل شود. در این مثالاطالعات مربوط به محمول اصلی جمله مشخص می

یکی نقش فاعل و  که گیرد می دو موضوع  محمول اصلی جمله است. این محمول

هایی هستند که نیز مشخصه (OBJ) و مفعول (SUBJ) فاعلارد. دیگری نقش مفعول د

، فرم ظاهری PRED گیرند. مشخصهمی ارزش-یک ماتریس مشخصهخود  ارزش عنوان به

و  «پدر» ترتیب بهدهد؛ نمود ظاهری فاعل و مفعول یا نمود واجی کلمه را نشان می

 ،فاعل و مفعولی آن برا شمار است که ارزش دهنده نشان NUMمشخصه  است. «نان»

سوم فاعل و مفعول در این مثال،  است؛شخص  کننده تعیین، PERS مفرد است. مشخصه

 از جمله، «خوردن»یعنی فعل  ،دیگر محمول اصلی جمله های مشخصه. شخص هستند

دهد آن نشان می نمایش داده شده و ارزش TENSEبا مشخصه زمان فعل در این جمله 

کند مشخص می POLARITYمشخصه  وه بر آن ارزشعال .گذشته استکه زمان فعل 

 فعل جمله منفی است. 

 

 ای سطح ساخت سازهنما بر قشسطح ننگاشت  -4-3

-غیرنمای واژگانی یک دستور زایشی اشاره شد دستور نقش تر پیشکه  طور همان

 نمود واجیشامل  د. یک سطحشومیازی مختلف مو وسطتاست که شامل  گشتاری

تر انتزاعیهای شامل ساخت سطح دیگرهاست در حالی که گیری آنقرار عناصر و ترتیب

نمای نقش مهمی دارند. در دستور نقشاست که در ایجاد قواعد نحوی و استخراج معنی 

نما سطح ظاهری و سطح نقش عنوان بهای طح ساخت سازه( س1982)واژگانی برسنان 

های جدیدتر این در نسخه هرچند ند.شومیای و انتزاعی محسوب پایه حسط عنوان به
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دستور سطوح دیگری از جمله ساخت موضوعی و ساخت معنایی نیز به این دو سطح 

دو سطح  عنوان بهنما ای و نقش. سطح ساخت سازه(2011لودروپ، ) نداهافزوده شد

ها توضیح در مورد آن تر پیششوند که نمای واژگانی محسوب میشعمده در دستور نق

هستند. این ارتباط از طریق تابع ارتباط موازی با هم در  صورت بهاین دو سطح  داده شد.

به ای هر گره از ساخت سازه ،دهد. در نگاشت این دو سطح بر یکدیگررخ می 1تناظر

 شود.نما وصل میعنصری در ساخت نقش

در سطح  f1 تابعشود و می استفاده n تا  1های با اندیس fتابع نگاشت از  برای

گیرد ت قرار میـهر آنچه که در ریشه درخای به اولین عنصر درخت یعنی ساخت سازه

های با اندیس شود وداده میماتریس  کل بهنما شدر سطح نق fn . تابعشوداعطا می

صر در ساخت زبانی اعن تمامشود تا صر سازنده جمله یا عبارت داده میمختلف به عنا

ای ازهـاخت سـنگاشت سطوح سکه  در نظر بگیرید را (3) مثال .گیرد قرارتحت پوشش 

از  fنماد  جای به. در بعضی موارد ه شده استنشان داد (4) بازنماییدر نمای آن و نقش

نما استفاده ای به سطح نقشخط برای وصل کردن عناصر مربوطه از سطح ساخت سازه

 ایم. ردهاین هدف استفاده ک برای f گردد اما در اینجا ما از نماد می

 
 (3ای و نقشی جمله )نگاشت سطوح ساخت سازه -3 بازنمایی

 

در ساخت  f 2(، 4نما در بازنمایی )ای به سطح نقشدر نگاشت از سطح ساخت سازه

نمایش داده شده  SUBJکه در ماتریس کنار موضوع  f 2قرار دارد با  NPای که کنار سازه

ین بدین معناست که این عنصر گروه ا. ست و به یک عنصر اشاره دارنداست مرتبط ا

هایی است که در ماتریس آمده است. عالمت اسمی فاعل جمله است و دارای ویژگی

                                                           
1. Correspondence function 
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این است که عنصری که در زیر آن سمبل قرار دارد هسته گروهی  دهنده نشان ↓=↑

هسته گره مادر یعنی یک  که یک فعل است f5 مثالًاست که در گره مادر قرار دارد؛ 

 نمایش داده شده است. f3گروه فعلی است که با 
 

 آن و روابط دستوری فارسی زباننما و نگاشت سطوح ساخت نقش -4

دستور نهادی ـارهای پیشـو ک ازـس قالبارسی در ـزبان فمت به بررسی ـدر این قس

گر از و رابطه بین این سطح با سطوح دینما سطح نقشرکز بر تم با و گانیی واژنما نقش

اساس مدل لودروپ و روابط دستوری زبان فارسی را  بر  پردازیمطریق نگاشت می

فعول مستقیم، فاعل، ممواردی از جمله روابط دستوری شامل  کنیم.( تعیین می2011)

ی هاعل و مفعول نقششوند که از میان آنها فامی افزوده ، متمم واضافه حرفمفعول 

مستقیم مفعول   ،SUBJنمای واژگانی فاعل را با ر دستور نقششوند. داصلی محسوب می

های مثال در جمله عنوان بهدهند. می نمایش θLOBرا با  اضافه حرفو مفعول  OBJرا با 

ارزش آن کشیده شده ـ  موجود در هر جمله و ماتریس مشخصهزیر روابط دستوری 

در  شده معرفیدر این قسمت مطابق با روابط دستوری  شده معرفیروابط دستوری  است.

( را نشان 4( ساخت فعل الزم مربوط به جمله )5بازنمایی ) ( هستند.2011لودروپ )

 دهد.می

 .علی آمد (4
 

 
 (4ساخت نقشی فعل الزم در جمله ) -4 بازنمایی

 

گیرد که تنها یک موضوع می «آمدن»دهد فعل نشان می( 5بازنمایی )که  طور همان

نمایش  (6بازنمایی )( در 5) ساخت فعل متعدی مثال .استنقش دستوری فاعل  هم آن

 داده شده است.

 .نوشیمما آب می (5
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 (5) جملهساخت نقشی فعل متعدی  -5 بازنمایی

 دهد.را نشان می (6)مثال در  «ار»نمای ساخت فعل متعدی به همراه نقش (7بازنمایی )

 چینند.ها را میها دارند گلآن (6

 
 (6در مثال ) «را»نمای ساخت فعل متعدی به همراه نقش -6 بازنمایی

 ومفعول صریح جمله است  «هاگل»فاعل و کلمه  «هاآن»ضمیر  (6)در جمله 

 این است که این مفعول معرفه است. دهنده نشانبا ارزش مثبت  DEFمشخصه 

در دستور  شود.مشخص می «را»نمای ارزش این مشخصه بر اساس کارکرد نقش

 از و شودداده مینمایش  OBJبا  و مفعول صریح  SUBJبا فاعل  ،گانینمای واژنقش

( 8بازنمایی ) .شوداستفاده می ای اضافه حرفهای دادن گروه شانبرای ن OBLθ نماد

را که شامل نقش دستوری مفعول  (8( و )7دو جمله )ارزش ـ  مشخصه ماتریس

 .دهدهستند را نمایش می اضافه حرف

   .کتاب داد به منعلی ( 7

 داد. به منکتاب  علی( 8
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 (8( و )7های )در جمله اضافه حرفساخت نقشی مفعول -7 بازنمایی

 تغییر در جایگاه و اولویت نمایش مفعوللیرغم عشود که مشاهده می طور همان

ی مشابههر دو دارای ساخت نقشی  ،(8)و  (7دو جمله ) در اضافه حرفمفعول مستقیم و 

 دارای سه «دادن»به این صورت است که فعل ( 8) بازنمایی ماتریس فسیرت. هستند

 ند ورگیمی اضافه حرفمفعول صریح و مفعول موضوع است که نقش دستوری فاعل، 

در موارد دیگری  θ OBLنقش دستوری  .گیردمی ور رانقش تتایی بهره اضافه حرفمفعول 

مکان که عدم  اضافه حرفهای نیز کاربرد دارد، مانند گروه اضافه حرفل غیر از مفعو

که همان  OBLθ، (9) مثال درکند. ن در جمله معنای جمله را ناقص میحضورشا

 نی به خود گرفته است.است نقش معنایی مکا «تهران»

 کند.زندگی می تهراناحمد در  (9

 
 (9مکانی در مثال ) اضافه حرفساخت نقشی مفعول  -8 بازنمایی

 

 آمده است. (01)در جمله  (θ OBL) اضافه حرفمفعول  مثال دیگر برای نقش دستوری

 .بر هم خورد چیز همه با آمدن او( 10
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 (10در مثال ) اضافه حرفساخت نقشی مفعول  -9 بازنمایی

در  قرار گرفتن آنکه علیرغم است  ای اضافه حرفیک گروه  «آمدن او»در این مثال 

د. ندار یفاعل نقش وگیرد را می اضافه حرفمفعول  یین جمله نقش دستورجایگاه آغاز

یزی شده یعنی آمدن او باعث بر هم خوردن چرساند این سازه سبب انجام کاری را می

های یکی از ویژگیرا باید به این عنصر نسبت داد.  «لعام» است و از این رو نقش تتایی

ولی  تواند از جمله حذف شودمی یفاعلضمیر  واست بودن آن  انداز ضمیرزبان فارسی 

ی، فعل -مفعولی-اعلیی فزبان عنوان به. در زبان فارسی از شناسه فعل قابل بازیابی است

با کمک ساخت نقشی در  راحتی بهتوان این امر را می کند.میبا فاعل مطابقه  فعل

ا وجود دارد این که در اینج ای مسئلهدر واقع نمای واژگانی نمایش داد. دستور نقش

ها نمود در جمالتی که فاعل آن راتوان حضور نقش دستوری فاعل است که چگونه می

ای و این امر ساخت سازهنشان داد. در اینجا برای درک بهتر چگونگی ندارد  واجی

 :ایم نمودهارائه ( 11)( در بازنمایی 11برای جمله ) ها رانما و نگاشت آنساخت نقش

 دویدید.داشتید می (11

 
 (11رای جمله )ها را بنما و نگاشت آنای و ساخت نقشامر ساخت سازه -10 بازنمایی

اخت ـدر س( محذوف است و از شناسه فعل قابل بازیافت است. 11فاعل در جمله )

 ده است، به اینـخص گردیـلی جمله مشـمول اصـدر مح وجود یک فاعلنما، الزام نقش

تعیین گردیده  «دویدن»عنوان موضوع صورت که در جلوی محمول اصلی، فاعل به

است. در قسمت نقش فاعلی، فاعل جمله  شده انجام f2است. نگاشت فاعل از طریق 
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 PROاست. از آنجا که فاعل یک ضمیر محذوف است، نمود ظاهری آن با  شده معرفی

توان متوجه شد که های شخص و شمار مینمایش داده شده است و بر اساس مشخصه

روابط دستوری  ،نمای واژگانیدر دستور نقشفاعل ضمیر دوم شخص جمع است. 

نقش دستوری  شوند. این دومی XCOMPو  COMPشامل که  اند شدهی نیز تعریف دیگر

که ی است در حالیدرون بند متمم COMPبا این تفاوت که فاعل  ،هر دو متمم هستند

ای از به ترتیب نمونه 13و  12 های مثالخارج از بند متممی است.  XCOMPفاعل 

COMP  و XCOMP ان هستند:ش ارزش-همراه ماتریس مشخصه به 
 تر خواهد شد.هوا گرمهواشناسان معتقدند که  (12

 
 (12ساخت نقشی بند متممی جمله ) -11 بازنمایی

 .شودکه قبول میداند نریمان می (13

 
 (13ساحت نقشی بند متممی جمله ) -12 بازنمایی

 

قبول »(، بند 13و در ) «معتقدند»متمم فعل  «خواهد شد تر مگرهوا »(، بند 12در )

 XCOMP تفاوت این دو نقش در این است که است. «داندمی»متمم فعل « شودمی

این است که همیشه با فعلی که بر آن تسلط دارد  باز منظور از نقش است؛ 1بازنقشی 

و  («هواشناسان») اصلی فاعل بند (،12در بازنمایی ) گذارد.به اشتراک میموضوعی را 

                                                           
1. open 
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متفاوت هستند؛ اولی در قالب فاعل محمول اصلی جمله و  («هوا») فاعل بند متممی

 در که اند. درحالیدومی در قالب نقش فاعلی در ماتریس بند متممی معرفی شده

در جایگاه فاعل محمول  بار یک( «نریمان»(، فاعل بند اصلی و متممی )13) بازنمایی

و با یک خط به جایگاه فاعل بند متممی وصل شده است، به  شده فیمعراصلی جمله 

میرانداز ضاز آنجا که فارسی زبانی  این معنا که فاعل بند اصلی و متممی یکی هستند.

داشته باشیم، نظریه  «آید که بهتر شودبه نظر می»مثل  ای جملهصورتی که در  است

ارزش این ـ  دارد و ماتریس مشخصهنمای واژگانی قدرت تحلیل این جمله را نیز نقش

با این تفاوت که در قسمت ، شودمی ایش دادهـنم (14)ثال ـس مـمله مثل ماتریـج

PRED نام نریمان را با ارزش ،PRO توان در عنصر مسند را نیز می کنیم.ن میـگزیـجای

 «قهرمان»( کلمه 14له )نمایش داد. در جم XCOMPارزش با کمک ـ  ماتریس مشخصه

 است. مییزت

 نامیدند.می قهرمانمردم پیمان را  (14

 
 (14در جمله ) زییتمساخت نقشی  -13 بازنمایی

 

  است. 1نقش دستوری دیگری که باید به آن اشاره کرد، نقش دستوری ملکی

عنصری که مالکیت چیزی را دارد دارای نقش دستوری ملکی است. در این صورت دو 

ای از نقش دستوری ملکی شوند. مثال زیر نمونهظاهر می یکدیگر بابا رابطه ملکی  سما

 است.

 دختر مدیر (15

 
 (15ی در جمله )ملکساخت نقشی اضافه  -14 بازنمایی

                                                           
1. POSS 
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موضوع خود دریافت  عنوان بهرا  «دختر»است که  «مدیر»، محمول اصلی (15در نمونه )

ورشان در جمله ضهایی نیز وجود دارند که حنقشاز نوع ملکی است. ت که کرده اس

در دستور  XADJو  ADJاجباری نیست، این عناصر افزوده نام دارند و به دو صورت 

 جمله درها ور این نقشضشوند. از آنجا که حنقش  نمای واژگانی نمایش داده می

یعنی محمول در  PREDمشخصه  ها در جلویوعضاجباری نیست بنابراین در قسمت مو

هایی که به موضوع . چون این قسمت فقطشوند نمیارزش ظاهر ـ  ماتریس مشخصه

. مثال اختصاص دارد کندرا غیردستوری میحضورشان الزامی و عدم وجودشان جمله 

 .قید مکان 1 وقید زمان  2شامل  عنصر افزوده است 3دربرگیرنده  (16)

  خوابیدی. در حیاط فتیمما ر که وقتی دیروزتو  (16

 
 (16در جمله ) افزوده صراعنساخت نقشی  -15 بازنمایی

 در این است که فاعل آن خارج از بند مدنظر است. XADJو  ADJ تفاوت

 .ناراحت بودم که درحالی ،من رفتم (17

 
 (17جمله ) فزودها عنصرساخت نقشی -16 بازنمایی

های عضوکه جز مو دو نقش دستوری دیگر نیز وجود دارد ADJو  XADJعالوه بر 

و  2از: مبتدا اند عبارتهستند و  1. این دو نقش گفتمانیشوند نمییک محمول محسوب 

های دیگر نمای واژگانی با دستورنظریه نقشهای تمایز . این امر یکی از نقطه3تأکید

تواند کند و این امر میهای دستوری محسوب میرا جز نقش أکیدتاست که مبتدا و 

                                                           
1. Discourse function 
2. Topic  
3 Focus  
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ا واژگانی ر تأکیداین باشد که این دستور واژگانی است و دو فرایند مبتداسازی و  دلیل به

های دستوری دیگر این تفاوت این دو نقش دستوری با نقش هرچند گیرد.درنظر می

دیگر این معرفی شوند. نکته  است که همیشه باید با کمک یک نقش دستوری دیگر

های دستوری را در سطح دیگری یعنی ساخت اطالعی توان این نقشاست که می

. در ادامه مثالی از نقش دستوری (144:2011،)لودروپ جداگانه نمایش داد صورت به

 مبتدا آمده است.

 تو بردی. ،کتاب من را (18

 
 (18نقشی مبتدا جمله )ساخت  -17 بازنمایی

ای دستوری و ه( برای نقش2011توسط لودروپ ) شده ارائهبندی به دسته توجه با

لب های دستوری زبان فارسی در قانقشدر باال  شده انجامهای تحلیل گرفتن نظر در با

 داد:ارائه جدول زیر  صورت بهتوان نمای واژگانی را میدستور نقش

 های گفتمانینقش
 TOPIC      )مبتدا(

 موضوعی غیرهای نقش
 FOCUS  )تکیه(   

 SUBJ         )فاعل(

 های موضوعینقش

 گفتمانی غیرهای نقش

 OBJ  )مفعول صریح(
 OBL (اضافه حرف)مفعول گروه 
 COMP           )متمم(

 XCOMP    )متمم باز(

 POSS            )ملکی(
 ADJ              )افزوده(

 موضوعی غیرهای نقش
 XADJ       )افزوده باز(

 دستوری هاینقش بندی دسته -1 جدول

( 2011لودروپ ) بندی دستههای دستوری در فارسی با حاصل برای نقش بندی دسته

 طبق بر .استبرای فارسی  OBJ θیک مورد که عدم وجود نقش  جز بهداشت  پوشانی هم

از طرفی و گفتمانی و  موضوع غیردسته موضوع و  دو های دستوری بهنقش (1)جدول 

 غیرهای جز نقش تکیهو  مبتداهای شوند. نقشاز طرفی دیگر تقسیم می گفتمانی غیر

، ملکی، اضافه حرفمفعول ، مفعول صریح موضوعی گفتمانی؛ فاعل گفتمانی؛ موضوعی
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 گفتمانی غیر ضوعیمو غیر افزوده بازو  افزوده ؛گفتمانی غیرموضوعی  متمم باز و متمم

 شوند.می گرفته درنظر

توری ارائه ـهای دسشـر جدول باال سلسله مراتبی از نق( عالوه ب2011لودروپ )

توان نمایش می (19بازنمایی ) صورت بهآن را برای فارسی  تغییریافتهدهد که فرم می

  داد:
SUBJ>OBJ>OBL θ>COMP>XCOMP>ADJ>XADJ 

 ها در فارسینقش مراتب سلسله -18 بازنمایی

قش دستوری فاعل کرد که ن گیری نتیجهتوان می گونه اینها نقش مراتب سلسله طبق بر

های دستوری از اهمیت بیشتری برخوردار است سپس مفعول صریح نسبت به بقیه نقش

 ها.افزوده درنهایتو متمم و  اضافه حرفو مفعول 
 

 نتیجه -5

 ؛که در آن گشتار وجود ندارد گراست صورتنمای واژگانی یک دستور نقش دستور

بنابراین دو مفهوم ساخت زیرین و روساخت نیز در آن وجود ندارد. این دستور تغییرات 

 ترین مهمگیرد. ه مجهول شدن را واژگانی درنظر میاز جمل در روابط عناصر جمله

موازی وجود دارند. این سطوح  طور بهویژگی این دستور این است که در آن چند سطح 

دهد و قرارگیری عناصر جمله را نشان می از سطح ساخت سازه که ترتیب اند عبارت

شوند. این داده میکه روابط دستوری و اطالعات انتزاعی در آن نمایش نما سطح نقش

نمای واژگانی هستند. البته عالوه بر این طح، سطوح اصلی مطرح در دستور نقشدو س

نمای واژگانی های جدیدتر دستور نقشسطوح دیگری نیز در نسخهو سطح عمده د

معنایی و سطح ساخت  معرفی شدند از جمله سطح ساخت موضوعی، سطح ساخت

برخی ادغام کرد. در این پژوهش نما سطح نقشتوان این سطوح را در اطالعی که می

های ملکی، می و ساختت ساده و مرکب، بند متمهای زبان فارسی شامل جمالساخت

نمای واژگانی و از طریق سطوح موجود در را در چارچوب دستور نقش مبتدایی و تمییز

دید که دستور و مشخص گر کردیمبررسی  نماسطح نقشاین دستور با تمرکز ویژه بر 

ها و تبیین قدرت توصیف ویژگی ،نماسطح نقشبا کمک  ویژه بهنمای واژگانی نقش

موجود در زبان فارسی از جمله غیرپایگانی بودن زبان فارسی و  شناختی زبانهای پدیده

های دستوری موجود در را دارد. عالوه بر آن تعداد نقش فرایند مجهول و مبتداسازی
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