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چکیده
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؛رزیای ساخت موصول فارس ؛ز تمام جنبدهای ردهشناخد ؛ست .چر؛

کد یا وجود پژوهشهیای ووییاووی کید در پفوییا ییا سیاخت موصیول
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مبنای همگیای هیای جایای ه یدف  .هیاس دوم پیژوهش ،یررسی ِ یقیشِ
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زیای فارس  ،؛ز جنبة ترتفب سازه؛ی ؛ست .یر ؛ی مبنا ،در ینش ین یت،

سییاختِ موصییول ِ فارسی  ،؛ز جنبییدهییای کاریردشییناخد و یحییوی مییورد

یررس قر؛ر ورفت .یافددهای ؛ی ینش یشان م دها وویة فارس هیر دو

سییاخت موصییول ه ییددد؛ر و یییاونه ییدد ر؛ د؛رد ؛مییا ی ییاما کییاریرد

ساختهای موصول ه ددد؛ر یاالتر ؛ستس ه دة ساخت موصول فارسی
همو؛ره خارج ؛ز ینا قر؛ر م وفیرد و ینیا توصیف ویر ،درون ینیا ؛صی

دروید م شودس یا توجد ید ؛ینکد ؛ی یناها در فارس فقط پس ؛ز ؛س ظاهر

م شویا ،؛ز مفان پنج جاای ِ ممک در ؛ی زمفنید ،فقیط فارسی ؛ز حالیتِ

پس؛سم یاره م یرد .عالوه یر ؛ی  ،یافددهای پژوهش در پفویا ییا هیاس

ین ت یشاندهناۀ آن ؛ست کد ؛ز مفان چاار شیفوۀ جایای ِخیال  ،ضیمفر

؛یقییای  ،سییاخت ضییمفر موصییول و وییروه ؛سییم کامییل کیید یییر؛ی

موصول سازی ید کار م رویا ،فقط فارسی ؛ز دو شیفوۀ ین یت ؛سیدااده

م کنا .در ینش دوم پژوهش ،پس ؛ز ؛ینکد یقیش سیاخت موصیول در
تعفییف ترتفییب سییازه؛ی ؛ز دیییاواه ردهشناسییان مند یی

معرفیی شییا،

ویژو های ساخت موصول فارس یید منویورِ پیفشیفنی ردۀ زییای آن،

یررس شا .یدایج ؛ی ینش یشان م دها وویة فارس یرمبنای یافدیدهیای

پژوهشهای وری یرگ ( ،)Greenberg,1963لمیان ( )Lehman,1973و

ویمان ( )Vennman,1974در ؛ی

مورد ،رفداری شبفد یید زییانهیای SVO

د؛رد .در حال کد ساخت موصول فارس یر ؛ساس یدایج پیژوهش در؛ییر
( )Dryer, 2005یشان م دها کد در فارس ؛مکان وجیود هیر دو سیاخت

 SOVو  SVOوجود د؛رد.

واژههای کلیدی :ساخت موصول  ،ه دد ،ینیا پفیرو ،یشیایة موصیول،
ترتفبِ سازه؛ی

 .1مقدمه
ید یاور لمان ( )Lehman,1986, p.665سید عامیلِ جایای هیای ویری ییرگ (Greenberg,

 ،)1963س د مر؛تیب موصیول سیازی کفنیان و کیامری ( )Keenan & Comrie, 1977و
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یقش ینا موصول در فازهای 1دسدورِ ز؛یشی  ،سیبب شیاه ،زییانشناسیان یفشیدر یید یررسی

ساخت موصول یپرد؛زیا .یناِ موصول ِ فارس یفز ید سبب فر؛و؛ی یاال و رفدارهای یحیوی و
معنای منحصر ید فردی کد د؛رد ،مورد توجد زیانشناسان قر؛ر ورفدد ؛سیت .ییا ؛یی وجیود،

یفاز ید یررس ویژو های ساخت موصول فارس در مقای ید ییا جایای هیای ؛یی سیاخت

ضروری ید یور م رسا .؛ز ؛ی رو ،در پژوهش حاضر ،ید دیبال معرف جایای هیای سیاخت
موصول و تعفف رفدار وویة فارس در قبالِ آنها ه دف  .عالوه یر ؛ی  ،یا توجید یید ؛همفیت

؛ی ساخت در پژوهش یفشدر ردهشناسان ،یقش ساخت موصیول در تعفیف ترتفیب سیازه؛ی
ینا فارس یفز مورد یررس قر؛ر خو؛ها ورفت .یر ؛ی ؛ساس در ینش پ ف  ،پیژوهشهیای

مرتبط یا جاای های ساخت موصول ؛ر؛ئد م وردد و پس ؛ز آن سیاخت موصیول فارسی

یر؛ساس جاای های ردهشناخد شرح د؛ده م شود .در ؛یی ینیش ،سیع شیاه تیا ییا ؛ر؛ئید

یمویدهای وویاوون و تح فل آنها ،تصویر کام

؛ز ساخت موصول فارس ؛ر؛ئید ویردد.2

در ینش چاارم ،ید ؛رتباط ساخت موصول یا مبحی

ترتفیب سیازه؛ی پرد؛خدید شیاه و در

پایان ،یقش ؛ی ساخت در تعفف ترتفب سازه؛ی فارس مورد سنجش قر؛ر ورفدد ؛ست.

 .2پژوهشهای پیشین در مورد جهانیهای ساخت موصولی
پژوهشهای مریوط ید ساخت موصول در دو حوزۀ مطالعات کاریردشناخد و یحوی قیر؛ر
م وفریا .؛ز جنبة کاریردشناخد  ،یید ییاور وینیافور ( )Windfuhr ,1978, p. 191ینیاهای

موصییول ییید دو وییروه تحایییای 3و غفییر تحایییای 4وییروهینییای میی شییویا .کییامری

( )Comrie,1996, pp. 140-143معدقا ؛ست ینیا تحاییای و یدرۀ کیاریرد معنیای ه یدة
خود ر؛ تعفف و یا محاود می سیازدس در حیال کید ینیا غفیرتحاییای شیفوه؛ی ییر؛ی ؛ر؛ئید

؛طالعات جایا یر مبنای ؛ی فرض ؛ست کید مرجیع ییر؛ی خو؛ینیاه آشینا ؛سیت .وی ؛د؛مید
م دها یناهای تحایای در حفطة ساختِ موصول  ،ی بت ید یناهای غفرتحایای ید یمویة

؛عالی 5ینا موصول یزدیکتر ه دناس ؛یزومی ( )Izumi,1996, pp. 140-143یفیز ییر ؛یی
 2مثالهای پژوهش یر؛ساس ش زیای یگاریاوان ؛ز فارس معفار ؛یدناب شاه؛یا.

phases

1

3

restrictive
non-restrictive
5
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4

ترتیب سازهای فارسی
تعیین
شناختی ساخت موصولی در
نقش ویژگیهای رده
ِ
ِ
ِ / 90
ِ

یاور ؛ست فر؛و؛ی ِ کاریردِ یناِ موصول ِ تحایای ی بت ید وویة غفرتحایای یاالتر ؛ست .در

؛رتباط یا یحوۀ تمایزده ؛ی دو ینیا یفیز یار؛می ( )Bahrami, 2016, p. 24یفیان می کنیا
وویدهای فارس  ،؛یگ ف

کاریردی یاره م یریا.

و عبری ؛ز ؛یز؛ر و یشایدهای صوری و وویید آلمیای ؛ز ؛یز؛رهیای

یناهای موصول ؛ز لحاظ یحوی یفز ؛ز پینج جنبیة جایای ِ وجیود ییا عیاموجیود ه یدد،

جایگییاه ه ییدد ،یییوب ینییا توصییف کننییاه ،شییفوۀ یحییوی موصییول سییازی و س ی دمر؛تییب
موصول سازیِ ه دد مورد یررس قر؛ر ورفدد؛یا .در ؛ی پژوهشها ،دو سیازۀ ویروه ؛سیم

توصف شویاه (ه دد) و ینا پایة توصف کنناه (ینا موصول ) مورد توجید قیر؛ر ورفدید؛ییا.

در ین دف جنبد ،وجود یا یبودِ ه دد ،منجر ید دسیددینیای سیاخت موصیول یید ووییدهیای

ه ددد؛ر 1و یاون ه یدد 2شیاه؛سیت .فر؛و؛یی کیاریرد و ؛همفیت مطالعیة سیاخت موصیول
ه یددد؛ر ییفش ؛ز ییاونه یدد ؛سیت .یر؛سیاس تعریی

یرسیمان و وریمشیا ( & Bersnan

 )Grimshaw,1978, p. 335ساخت موصول یاون ه دد (آز؛د) یقش معیادل ییگ ویروه

؛سم (فاع

یا ماعول ) در جم د د؛رد .آنها همچنیف ییر ؛یی یاورییا کید چنیف ینیاهای

یرخالس یناهای ه دددروی و ه ددیروی  ،مرجع 3ر؛ درونِ خیود د؛رییا .در دومیف جنبید،

جایگاه ه دد در ساخت موصول ه ددد؛ر ی بت ید ینا موصول  ،مبنای تق ف ینای آنها ید
دو وروه ه دددروی  4و ه یددیفرویی

5

؛ز جاییب کفنیان ( )Keenan, 1985, p. 177قیر؛ر

ورفد ید؛سییت .لمییان ( )Lehman, 1986, p. 672یفییز در پژوهش ی یفییان م ی کنییا وییروه

ه دددروی زیانهای ر؛ شامل م شود کد وروه ؛سم ِ ه دد درون ینا موصول و؛قیع شیاه
؛ست و زیانهای کد وروه ؛سم ِ ه دد در ساخت موصول آیاا خیارج ؛ز ینیا قیر؛ر وفیرد،

زیانهای ه ددیفروی ییام د؛رییا .در سیومف جنبید ،ینیاهای موصیول  ،ییر ؛سیاس ییوبِ ینیاِ

توصف

6

7

کنناه ،ید دو وروه ینا مدصل و درویدشاه تق ف م شیویا ( Nikolaeva, 2006,

 .)p. 503در یناهای دروید شاه ،ینیا موصیول و ه یدد ییا هی تشیکفل ییک ویروه ؛سیم

1

headed
headless
3
antecedent
4
internally-headed
5
externally-headed
6
joined
7
embedded
2
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م دهنا کد م تو؛یا یقشهای دسدوری همچون فاع

ر؛ در جم د یگفرد .در حیال کید در

یناهای مدصل ،ه دد ید شکل یک ویروه ؛سیم کامیل در ینیا موصیول ظیاهر می شیود و

سپس در ینا پاید یفز ید همان شکل و یا یید صیورت ییک ضیمفر تکیر؛ر می شیود.کامری و

کوتو؛ ( .)Comrie & Kutewa, 2005, P.490یا توجد ید جایگاه ه دد و یوب ینا ،پنج ییوب

ساخت موصول ه ددد؛ر ر؛ معرف می کننیا .؛رتبیاط ؛یی پینج سیاخت در جیاول زییر ؛ز
دیاواه یگاریاوان یشان د؛ده شاه؛ست:

جدول  :1؛یو؛ب ساخت موصول ه ددد؛ر یر؛ساس یوب ینا و ه دد
یوبِ ینا پفرو
جایگاه ه دد

درویدشاه

مدصل
1

ه دددروی

پفشرو

ه ددیفروی

3

پسرو

مفانرو
؛سم

4

2

پفش؛سم
پس؛سم

5
6

ید یاور کامری ( .)Comrie, 1989, P.138زیانهای ه دددروی  ،ییا توجید یید ییوب ینیا

موصول  ،ید دو حالت پفشرو و مفانرو تق ف م شویا .؛ویر ینیا موصیول یید ینیا ؛صی

پفوسدد شود ،ساخت موصول پفشرو ؛یجاد م شودس در ؛ی ووید ساختها ،ینا موصول ییا

ه دة خود تشکفل سازه؛ی یحوی یم دهیا و در یدفجید ینیا هیف یقیش دسیدوری در جم ید
ینو؛هنا د؛شت .؛ی در حال ؛ست کد در ساختِ مفانرو ،یناِ موصول ید یناِ ؛ص

پفوسیدد

یمی شیود ی کید در آن درویید می شیود .کیامری ( )Comrie, 1989معدقیا ؛سیت سیاختِ
موصول ِ زیانهای ه ددیفروی ر؛ یفز م تو؛ن یر ؛ساسِ جایگاهِ ه دد و یوبِ یناِ موصیول  ،در

دو دسدة پسرو و ؛سم قر؛ر د؛د .ید یاور وی ،در ؛ی زیانها ،؛ور ینا موصول ید ینا ؛صی

پفوسدد شود ،ساختِ موصول ِ پسرو ،ید وجیود آمیاه و ؛ویر ینیاِ موصیول در ینیاِ ؛صی
1

proposed
circumnominal
3
post posed
4
adnominal
5
prenominal
6
post nominal
2
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دروید شود ،ساختِ موصول ِ ؛سم ؛یجاد می شیود .در سیاختِ موصیول ِ پیسرو (هماینیا

پفشرو) ،ینا موصول یا ه دة خود تشکفلِ سازه؛ی یحوی یم دهیا و در یدفجید ؛یی ینیاها
یقش دسدوری یا؛ریا .در یاایت ،یرمبنای تعری

کامری (همان )140:ساختِ موصول  ،در

زیانهای ه ددیفروی کد ینا موصول ر؛ در ینا ؛ص

دروید م کننا ،ید دو صیورت ؛یجیاد

م شود .؛ور یناِ موصول ِ درویدشاه ،پس ؛ز ه دد قر؛ر وفرد ،ساختِ موصول ِ پس؛سم و

؛ور یناِ موصول ِ درویدشاه ،پفش ؛ز ه دد قر؛ر وفرد ،ساخت موصول پیفش؛سیم سیاخدد

م شودس کامری (همان) ؛یگ ف ی ر؛ یمویید؛ی ؛ز زییانهیای ویروه ؛ول و کیامری و هیوری

( )Comrie & Horie, 1995, P.68ژ؛پن ر؛ یموید؛ی ؛ز وروه دوم م د؛ینا.

چاارمف حوزه در پفویا یا پژوهشهای مرتبط یا جاای های ینا موصول  ،شفوههیای

یحوی ساخت ینا موصیول ر؛ در ییر می وفیرد .یید ؛عدقیاد کیامری و کوتیو؛ ( & Comrie

 )Kutewa, 2005, P.492یحوۀ ید کار یردنِ وروهِ ؛سم ِ ه دد و ؛س ِ هی مرجیعِ آن در ینیاِ

موصول  ،تأثفر ی فاری در تق ف ینای سیاخت موصیول د؛رد .کفنیان ( Keenan,1985,P.

 )179در پژوهشهای خود چاار شیفوه ر؛ در ؛رتبیاط ییا سیاخت ینیاهای موصیول معرفی

کرده؛ست .یر مبنایِ دیاواهِ کفنان (همان) ،سید شیفوۀ ؛ول فقیط در زییانهیای کید سیاختِ
موصول آیاا ه ددیفروی یا ینا موصول درویدشاه ؛ست ،؛عمال م شیویا .یید یفیان دیگیر،

سد شفوۀ ؛ول در ر؛یطد یا یحوۀ کاریرد ؛س ه مرجع یا ه دد ،در زیانهای قایل مشاها ؛سیت

کد ساخت موصول پفش؛سم و پس؛سم د؛ریا .در ین دف شفوه ،وروه ؛سم ه مرجیع
یا ه دد در ینا موصول غایب ؛ست .یر پایة دیاواه کفنیان (همیان) در چنیف سیاختهیای

هف ه مرجع یمایای  1یا ه دد در ینا موصول وجود یا؛رد و ینیایر؛ی ییوع خیال  2؛یجیاد
م شود .ساخت موصول ؛یگ ف

یموید؛ی ؛ز ؛ی حالت ر؛ یشان م دها:

]1. I like the ring [that the girl boughtø
در ؛ی مثال ،ینا موصول هف وروه ؛سم ر؛ کد ه مرجیع ییا ه یدة  the ringیاشیا در

؛خدفار ییا؛رد .یید یویر کیامری و کوتیو؛ ( )Comrie & Kutewa, 2005, P.493در دومیف

حالت ،ضمفری در ؛یدا؛ی ینا موصول م آیا کد ه یقش ضمفر و ه یقش یشایة ینا پفرو
ر؛ د؛رد کد ساخت یا ضمفر موصول یامفاه م شود .در ؛ی شفوه ،؛س درون ینیا موصیول

overt co reference
gap

1
2
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ید وسف ة عنصری ضمفری کد حالیت ؛سی درون ینیا ر؛ یشیان می دهیا ،یشیاند؛ر می شیود

(.)Keenan,1985, P. 180

2. The man [whom you know] came here yesterday
کامری و کوتو؛ ( )Comrie & Kutewa, 2005, P.493سومف شیفوۀ موصیول سیازی

یر؛ساس کاریرد ه دد ر؛ یا یام حاظ ضمفر 1معرف کرده؛ییا .ییر ؛یی ؛سیاس ،ینیا موصیول

د؛ر؛ی ضمفری ؛یقای  2ه مرجع یا ؛س ؛ست .ید یاور کفنان ( )Keenan, 1985, P. 180؛یی
ضمفر در ینا موصول در جایگاه شناخددشاۀ خود قر؛ر م وفرد.

یر مبنای دیاواه کیامری و کوتیو؛ ( )Comrie & Kutewa, 2005, P. 495در آخیری

شفوه ،وروه ؛سم ه مرجع یا ه دد ید طور کامل در ینا موصول ظاهر می شیود کید آن ر؛
وییروه ؛سییم کامییل 3یامفییاه؛یییا .ییید یییاور آنهییا ،؛ی ی شییفوه خییود ییید سیید صییورت ینییا

ه ددموصول  ،4یناِ موصول ِ ه دددروی  5و یناِ موصول ِ ی ؛رتباط 6؛عمال م شیود .منویور
؛ز یناِ ه ددموصول  ،ینای ؛ست کد وروه ؛سم ه دد ،ه ید طور کامل در ینا موصیول و

ه ید شکل ضمفری یا غفرضمفری در ینا ؛ص

ظاهر م شود .کفنان ( Keenan ,1985, P.

 )164یر ؛ی یاور ؛ست ،چنف یناهای فقط در زیانهای فعلپاییای وجیود د؛رییا .وی ؛دمید
م دها یناِ ه ددموصول  ،معموالً در سمتِ چپِ یناِ ؛ص

قر؛ر م وفردس یید ؛یی معنیا کید

زیانهای یا ساختِ موصول ِ پفشرو ،در ؛ی دسدد قر؛ر م وفریا .کفنان ( Keenan, 1985,

 )P. 167دومف صورت ؛ز چاارمف شفوۀ موصول سازی ،یر؛ساس ؛س ِ ه مرجیع ییا ه یدد

ر؛ «ه یدددرویی » یامفیاه؛سیت .؛یی در حیال ؛سیت کید لمیان ()Lehman,1986, P. 675
ساخت موصول ه دددروی ر؛ یا توجد ید یوب ینا موصول ید دو دسدة پیفشرو (مدصیل) و

مفانرو (درویدشاه) وروهینای کرده؛ست .یا یررس تعری ها و یموییدهیای ؛ر؛ئید شیاه در

؛ی مورد م تو؛ن یدفجد ورفت کد دومف صورت ؛ز چاارمف شیفوۀ موصیول سیازی میوردِ

یوییر کفنییان ( ،)Keenan, 1985همییان سییاخد ؛سییت کیید لمییان ( )Lehman, 1986آن ر؛

ساخت موصول مفانرو یامفاه ؛ست .چر؛کد ساخت پفشروی لمان پفش ؛ز ؛یی  ،یید وسیف ة
1

pronoun retention
resumptive pronoun
3
full noun phrase
4
correlative clauses
5
internally headed relative clauses
6
paratactic relative clauses
2
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کفنان یا عنو؛ن ینا ه ددموصول معرف شاه یود .یر پایة دییاواهِ کفنیان ( Keenan, 1985,

 )P. 166در ؛ی یناها ،وروهِ ؛سم ِ ه دد ،ید طور کامل در ینا موصول قیر؛ر می وفیرد ؛میا
در ینا ؛ص

ظاهر یم شیود .در ینیا موصیول یی ؛رتبیاط ،یفیز ویروه ؛سیم ه یدد در ینیا

موصول ظاهر م شودس ؛ی ه دد ممک ؛ست در ینا ؛ص

ه تکیر؛ر شیود .ینیا موصیول

در ؛ی ووید ساختها ،شبفد یک ینا خبری ساده ؛ست کد یید ینیا ؛صی

پفوسیدد می شیود.

یفکوالو؛ ( )Nikolaeva, 2006, p. 505معدقا ؛ست زیانها در ؛یدناب ؛ی شفوهها مدایاوت
عمل م کننا .یر؛ی یموید ،؛یگ ف

؛ز دو شفوۀ خال و ضمفر موصول یاره م وفرد.

جدول :2چاار شفوۀ یحوی جاای یر؛ی ساخت ینا موصول
ساخت موصول ه ددیفروی
.1خال

.2ضمفرموصول

یر؛ساس یور کفنان ()Keenan, 1985

ساخت موصول ه دددروی
.3حاظ
ضمفر

.4وروه ؛سم کامل
 4-1ینا

ه ددموصول

4-2

یناموصول
ه دددروی

4-3

یناموصول

ی ؛رتباط

پنجمف حوزه ؛ز مطالعات یحوی ساخت موصول مریوط ید یقش دسدوری ه دد ؛سیت.

کفنان و کامری ( )Keenan & Comrie, 1977, p. 72یا یررس  50زیان ،س د مر؛تب زیر
ر؛ ؛ر؛ئد کرده؛یا کد یر ؛ساس آن ی اما یقشها ؛ز سمت ر؛ست ید چپ ؛فز؛یش م یایا:

« ؛ضاف <مدمم <1ماعول غفرم دقف <ماعول م دقف <فاعل»

 .3تشریح ساخت موصولی فارسی براساس جهانیهای ردهشناختی
ساخت موصول فارس پفشتر ،؛ز جنبدهای مند مورد یررس قر؛ر ورفدد؛سیت .یرخی

پیییژوهشویییر؛ن ماینیییا توک فیییان ( ،)Tavakolian, 1981صیییاوی (،)Safavi, 1994

غییالمع ی ز؛ده ( ،)Gholamalizade, 2007خرمییای ( ،)Khormaee, 1994تقییو؛ی پییور

( ،)Taghvaeipur, 2005جایای ( ،)Janani, 2000رحمیای و همکیار؛ن ( Rahmany et

 ،)al., 2011محمییودی ( ،)Mahmoodi, 2013ر؛سییخمانییا (،)Rasekhmahand, 2014
oblique

1
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حی ییف و ؛سیای ( )Haghbin & Asadi, 2015و یار؛می ( )Bahrami, 2016یید معرفی
ویژو های ؛ی ساخت ؛ز جنبدهای مند

یحوی ،معنای و ردهشناخد پرد؛خدد؛یا .یرخ

پژوهشها ماینا آثار شفخ؛السالم ( ،)Sheykho'l Eslami, 2008ر؛سیخمانیا و همکیار؛ن

( ،)Rasekhmahand et al., 2013محمیودی ( ،)Mahmoodi, 2015میوالی کوهبنیای و

همکیار؛ن ( ،)Molaee kohbanani et al., 2016آزمیوده و همکیار؛ن ( Azmude et al,

 )2017ید معرف یرخ ؛ز فرآیناهای یحوی ساخت موصول ؛خدصاص یافدید؛سیت .عیالوه

ییر ؛یی  ،پژوهشیگر؛ی ماینیا عیربمایرد و معرفیت (،)Arabmofrad & Marefat, 2008

رحمای و همکار؛ن ( ،)Rahmany et al., 2011عبا؛لمناف و رحمای ( & Abdolmanafi

 ،)Rahmani, 2012یعمیتز؛ده و همکیار؛ن ( )Nemat Zadeh et al., 2014و ع ی ز؛ده و

خییالق ز؛ده ( )Alizadeh & Khaleghizadeh, 2015ییید یرخ ی ویژو ی هییای سییاخت

موصول  ،ید ویژه در ؛رتباط ییا پیرد؛زش و ؛در؛ا ؛یی سیاخت ،یید هنگیام فر؛وفیری آن ؛ز

سوی فارس آموز؛ن ؛شاره کرده؛ییا .ییا ؛یی وجیود ،در پیژوهشهیای ؛شیارهشیاه ،سیاختِ
موصول ِ فارس  ،یر مبنای معفارهای جاای ردهشناس و ؛رتباط آن ییا ترتفیب سیازه؛ی ؛یی

زیان مورد یررس قر؛ر یگرفدد؛ست .؛ز ؛ی رو ،؛ی پژوهش م تو؛یا دریروفرییاۀ یافدیدهیای

جایای در ؛ی زمفند یاشا .ساخت موصول فارس هماینا یفشدر زیانهای دیفا ؛ز سد ینیش
یشایة موصول ،ه دد و ینا پفرو تشکفل شاه ؛ست:
 .3؛ل ) پ ری(ه دد)] کد(یشایة موصول) در خفایان

دیای[(ینا توصف

ور) یر؛در م ؛ست.

در ؛یدا؛ ،ید یررس یمودِ صوریِ ؛ی سد ینش ،یعنی یشیایة موصیول ،ه یدد و ینیا پفیرو

م پرد؛زی  .وویة فارس فقط یک یشایة موصول یید ییام «کید» د؛رد1س ؛سیدااده ؛ز «کید» ،یید
یناهای موصول فارس محاود یم شود ی کد ی فاری ؛ز یناهای پفرو در ساخت جم دهای
مرکب یا ؛ی حرس آغاز م شویا .؛ی یشاید در تمام یناهای موصیول یید صیورت یک یان

ید کار م رود و مقولدهای ماینا جایا؛ری ،شنص و شمارِ ه دد تأثفری یر یمود صوری آن

یا؛ریا .عالوه یر ؛ی  ،فارس ؛جازۀ حذس یشایة موصول در هف یک ؛ز یناها ر؛ یمی دهیا.
1

آهنگیر ( ،)Ahangar, 2000, p.184تقیو؛ی پیور ( )Taghvaeipur,2005, p.74و کریمی ( Karimi, 2002, p.

 )64حرس «کد» ر؛ یک مدم یما در یور م وفریا و ؛عدقاد د؛ریا کد در زیان فارس ضمفر موصیول وجیود ییا؛ردس ؛میا
ماهوتفان ( )Mahootiyan, 2008, p. 44آن ر؛ ضمفر موصول مح وب م کنا.
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م تو؛ن ؛ی یشاید ر؛ در یناهای موصول کاهشیافدد 1حذس کرد.

در حال کد در ؛یگ ف

عالوه یر ؛ی  ،یررس ردهشناخد ساخت موصول فارس یشان م دها ؛ی زیان محاودید

یر؛ی ؛یدناب ،؛ز یف وزیندهای ساخت وروه ؛سم یر؛ی ه دة ینا موصول یا؛رد و در ؛یی

زیان ه دد م تو؛یا هر یوب ؛س و یا ضمفری یاشا .2در یاایت ،یررسی ردهشیناخد ترتفیب

سازه؛ی یناهای فارس یشان م دها یناهای توصف ور فارس یفز همچیون سیایر ینیاهای

پفرو در زیرساخت ،؛ز آر؛یش سازه؛ی غالب  SOVپفروی م کننیا کید مطیای ییا آر؛ییش

سازه؛ی یناهای ؛ص

؛ی زیان ؛ستس یا ؛ی وجود ،در روساخت و یا توجد ید یقش دسدوری

ه دد ،؛مکانِ حذس ید قرینة فاعل و ماعول در یرخ یناهای توصف ور وجود د؛رد:

 .4؛ل ) غفرتحایای :ع (فاعل)] کد(øفاعل) کاش زرد ید پا د؛رد [ د؛ور ؛ست.
ب) تحایای :مردی(فاعل)] کد(øفاعل) کاش زرد د؛رد [ د؛ور ؛ست.

 .5؛ل ) غفرتحایای :همة د؛یشجویان ع (ماعول) ر؛ ] کد(øفاعل) رتبة ؛ول کنکور شا [ م شناسنا.
ب) تحایای :م د؛وط ب (ماعول) ر؛ ] کد(øفاعل) رتبة ؛ول کنکور شا [ م شناس .

 .6؛ل ) غفرتحایای :م کدای ید دوسد
ب) تحایای :م کدای

 .7؛ل

(مدمم

ر؛ ید ؛سدادی(مدمم

) غفرتحایای :دوست پارم(؛ضاف

ب) تحایای :یر؛در مردی(؛ضاف

)] کد(øفاعل) رتبة ؛ول کنکور ر؛ ک ب کرد[ هاید د؛دم.

)] کد(øفاعل) مایر وروه ؛ست [ هاید د؛دم.

)] کد(øفاعل) پارسال یازیش دد شا [ مع خوی یود.

)] کد(øفاعل) یادری یجار شار ؛ست [ مع خوی ؛ست.

یمویدهای یاال یشان م دها هر واه ه یدة ینیا موصیول  ،یقیشهیای فیاع

(یموییة ،)4

ماعول (یمویة  ،)5مدمم (یمویة  )6و یا ؛ضاف (یمویة  )7د؛شیدد یاشیا ،در هیر دو ییوب ینیا

تحایای و غفرتحایای ،؛مکانِ حذس ید قرینة فاعلِ یناِ توصف ور وجود د؛رد .عیالوه ییر

؛ی  ،یمویة ( )8کد در ؛د؛مد ید آن ؛شاره م شود ،یمایایگر آن ؛سیت کید هیر ویاه ه یدة ینیا
موصول د؛ر؛ی یقش ماعول یاشا یفز ؛مکان حیذس یید قرینیة ماعیول در ینیا توصیف ویر

وجود د؛رد:

 .8؛ل ) غفرتحایای :م محما(ماعول) ر؛ ] کد شما (( )øماعول) تشوی کردیا [ م شناس .
ب) تحایای :م

مردی(ماعول) ر؛ ] کد شما(øماعول)

تشوی کردیا [ م شناس .

reduced relative clauses

1

 2؛لبرزیورک ( )Alborzi Varaki, 1997; quoted from Bahrami, 2016معدقا ؛ست ؛سی شینص فارسی در
جایگاه ه دد ینا موصول تحایای قر؛ر یم وفرد (.)Bahrami, 2016, p. 28
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یمویدهای ( )9و ( )10یشان م دهنا کد ه دة ینا موصول ییا یقیش دسیدوری مدممی و

؛ضاف د؛ر؛ی ؛س ه مرجع ماعول در ینا توصف ور ه دنا .در چنف یناهای یفز فاعیل و

ماعول در یناِ توصف ور ،قای فت حذس د؛ریاس در ؛ی یمویدها ،حذسِ ماعولِ یید قرینید ،ییا

ه یدة ینیاِ موصیول ر می دهیا و حیذسِ فاعیلِ ینیاِ توصیف ویر ،یفیز یاشی ؛ز ویژوی
ضمفر؛یا؛ز 1یودنِ زیان فارس و وجود شناسدهای فع

 .9؛ل ) غفرتحایای :کدای ر؛ ید دوسد
ب) تحایای :کدای

ر؛ ید ؛سدادی(مدم )] کد(øماعول

 .10؛ل ) غفرتحایای :دوسد
ب) تحایای :دوسد

(مدم )] کد(øماعول

در ینا توصف ور ؛ست:

) ید جش دعوت کرده یودم [ هاید د؛دم.

) ید جش دعوت کرده یودم [ هاید د؛دم.

کداب ؛سدادش(؛ضاف ) ر؛] کد(øماعول

کداب ؛سدادی(؛ضاف ) ر؛] کد(øماعول

) ید جش دعوت کرده یود [ و کرد.

) ید جش دعوت کرده یود [ و کرد.

 .1 .3ساخت موصولی فارسی از لحاظ کاربردشناسی
وویة فارس  ،مایف ِ یناهای موصول تحایای و غفیر تحاییای 2تمیایزی آشیکار می یایا.

ین دف ِ عامل تمایز ؛ی دو ،کاریرد پ ویا«–ی» در پایانِ ه دة یناهای موصیول تحاییای

؛ست .ماهوتفان ( )Mahootiyan, 2008, p. 43؛ی پ ویا ر؛ مدااوت ؛ز «–ی» یکره م د؛یا
و ید دلفل قای فتِ جایگزین ِ آن ؛ز طری ضمفر ؛شاره ،آن ر؛ پ ویا ؛شاره 3م یاما .الز؛ر یفیز

یفان م کنا کد «–ی» ینا موصول ر؛ یبایا یا پ ویا «–ی» در سیایر سیازههیا مشیاید د؛ی یت

چر؛ کد یم تو؛ن آنها ر؛ ید جای یکایگر ید کار یرد ( .)Safavi, 1994, p. 192یکدیة قاییل
توجد ؛ی ؛ست کد هرواه ؛سم کد ید وسف ة ینا موصیول توصیف

می شیود ،خیود د؛ر؛ی

صات یاشا–« ،ی» تحایای ید جای ؛س  ،ید صات مدصل خو؛ها شا:

 .11؛ل ) مقالد؛ی] کد یوشد [ پذیرش شا.

ب) مقالد جالب ] کد یوشد [ پذیرش شا.

عالوه یر ؛ی  ،هرواه ه دد ید جای یک ؛سی یید صیورت وروهی یاشیا و ؛ز چنیا ؛سی

تشکفل شاه یاشا–« ،ی» تحایای فقط ید آخری ؛س آن وروه ؛ضافد م شود:

pro-drop

1

 2معادلهای دیگری یفز یر؛ی ؛ی یناها آورده شاه؛سیتس صیاوی ( )Safavi, 2001, p. 151؛یی ینیاها ر؛ یید ترتفیب
ینیاهای توصیفا و توضیفح می یامیا و غیالمع ی ز؛ده ( )Gholamalizade, 2007, p. 175یفیز ؛ز ؛صیطالحات
محاودکنناه و غفرمحاودکنناه ؛سدااده کرده؛ست.

demonstrative suffix

3
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 .12؛ل ) مقالد و کدای ] کد یوشد [ پذیرش شایا.

ب)* مقالد؛ی و کدای ] کد یوشد [ پذیرش شایا.
پ) *مقالد؛ی و کداب ] کد یوشد [ پذیرش شایا.

دومف عامل تمایز ،وقاة ؛جباری مفان ه دد و ینا پفیرو در ینیاهای غفرتحاییای ؛سیتس

؛ی وقاة ؛جباری ،ید وسف ة ویروول مشنص م شود:

 .13ح ف ] ،کد یوی ناه ؛ست[ ید همایش زیانشناس دعوت شا.

کفنان ( )Keenan, 1985, P. 131ییر ؛یی ییاور ؛سیت کید می تیو؛ن ینیاهای موصیول

غفرتحایای ر؛ یاون ؛یجیاد مشیک

در درا جم ید ،حیذس کیرد .چیر؛ کید آنهیا یقیش

توضفح ؛ضافد در ر؛یطد یا ه دد ر؛ د؛ریا .ید یور م رسیا ؛یی تمیایزِ ییف ِ ینیاهای موصیول
؛یگ ف

ر؛ یدو؛ن (ید عنو؛ن سومف عامل تمایز) ید زیان فارس ه تعمف د؛د:

 .14کاپفدان تف  ،کد همد ید ؛و ؛حدر؛م م وذ؛شدنا ید تمری یرسفا.
 .15کاپفدای کد همد ید ؛و ؛حدر؛م م وذ؛شدنا ید تمری یرسفا.

کاپفدان ید تمری یرسفا.

* کاپفدای ید تمری یرسفا.

 .2 .3ساخت موصولی فارسی از لحاظ نحوی
یررس ردهشناخد یناهای موصول ؛ز حف ساخت یحوی یشیان می دهیا فارسی هیر دو

یوب ینا موصول ه ددد؛ر و یاونه دد ر؛ د؛رد ،؛ما هماینا یفشدرِ زیانهای دیفا در فارس یفیز

فر؛و؛ی کاریرد یناهای موصول ه ددد؛ر ییاالتر ؛سیت .ینیاهای موصیول ِ آز؛دِ فارسی  ،؛ز

ترکفب «هر» +کس،کجا ،چ و مو؛رد مشاید تشکفل م شیویا و می تو؛ینیا همچیون ویروه

؛سم  ،یک ؛ز یقشهای فاع  ،ماعول یا مدمم ر؛ در جم د یپذیریا:
 .16؛ل ) ]هر کس یرود ر؛ ؛مضا کرد[
ب) م ] هر کاری تو یگوی

[(ماعول

(فاع

)در مر؛س حاضر شا.

) ر؛ ؛یجام م ده .

در یناهای موصول ِ ه ددد؛رِ فارس  ،ه دة ساخت موصول  ،همو؛ره خارج ؛ز ینیا پفیرو

قییر؛ر د؛رد .؛ز ؛ی ی رو ،یییر مبنییایِ دسییددینییای دووایییة ه ییدددروی ی و ه ییددیفروی ی لمییان

( )Lehman,1986و کفنان ( ،)Keenan, 1985فارس د؛ر؛ی ساخت موصول ه ددیفرویی
؛ست .در ؛ی زیان ،ینا موصول یفز همیو؛ره در ینیا ؛صی

درویید می شیودس ؛ز ؛یی رو ،ییر

؛ساس دسددینای یناهای مدصل و درویدشاۀ یفکوالو؛ ( )Nikolaeva, 2006فارسی  ،د؛ر؛ی

ینا موصول درویدشاه ؛ست .ینایر؛ی ؛یدوار م رود فارس ییا ؛ز شیفوۀ پیفش؛سیم و ییا ؛ز
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روش پس؛سم یر؛ی موصول سازی ؛سدااده کنا کد ؛ی زیان ؛ز شیفوۀ پیس؛سیم ؛سیدااده
م کنا.

 .1 .2 .3شیوهای نحوی موصولیسازی فارسی براسااس ناوه ههاته و اسا

ه مرجع

در تمام یناهای موصیول فارسی  ،عنصیری هی مرجیع ییا ه یدد در ینیا موصیول ظیاهر

م شود .؛ی عنصر یا توجد ید یوب ه دد ،م تو؛یا یید صیورت ضیمفرهای مناصیل شنصی ،

ضمفرهای مدصل شنص (و؛ژهی ت) ،ضیمفرهای ؛شیاره و ییا خیال در جم ید ظیاهر شیود.

ینایر؛ی م تو؛ن پفشیفن کیرد کید فارسی ؛ز شیفوههیای دوم و چایارم معرفی شیاه ییر؛ی

موصول سازی ؛سدااده یم کنا .؛ز آنجای کد یشایة موصول و؛ی دد یید ؛سی هی مرجیع ییا
ه دد یف ت ،شفوۀ دوم یعن ضمفر موصول یفز در ؛ی زیان کاریردی یا؛رد .عالوه ییر ؛یی ،

در هف یک ؛ز یناهای موصول  ،وروه ؛سم ِ ه دد ید طور کامیل در ینیا موصیول تکیر؛ر
یم شود .ینایر؛ی ؛ز یف سد صورت معرف شاه در شفوۀ چاارم یفز هف یک میورد ؛سیداادۀ

فارس قر؛ر یم وفریا .1ییر ؛یی ؛سیاس ،فارسی ؛ز دو شیفوۀ خیال و ضیمفر ؛یقیای  ،ییر؛ی
موصول سازی ؛سدااده م کنا .یا ؛ی وجود ،فر؛و؛ی ِ کاریرد ؛یی دو شیفوه یک یان یف یت،
ی کد یوب ینا موصول ؛ز لحاظ تحایای و غفرتحایای یودن و یقیش عنصیر هی مرجیع ییا

ه دد در ؛ی ر؛یطد تاثفروذ؛ر ه دنا.

جدول :3شفوههای یحوی موصول سازی فارس یر؛ساس یوب ه دد و ؛س ه مرجع
ماعول

مدمم

؛ضاف

فاع
شفوۀ خال







-

شفوۀ ضمفر ؛یقای

-







یر ؛ساس جاول ( ،)3کاریرد شفوۀ خال فقط در حیالد کید عنصیر هی مرجیع ییا ه یدد

د؛ر؛ی یقش فاع

یاشا ،؛جباری ؛ست:

 1شفوۀ چاارم در هف یک ؛ز زیانهای کد سیاخت موصیول ه یددیفرویی ییا ینیا موصیول دروییدشیاه د؛رییا ؛عمیال

یم شود.
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 .17د؛یشجویان ؛سدادی ر؛ ] کد (øفاعل)ید جش روز د؛یشجو آما[ تشوی کردیا.

* .18د؛یشجویان ؛سدادی ر؛ ] کد ؛و(فاعل) ید جش روز د؛یشجو آما[ تشوی کردیا.

محذوس ؛ست کد ه مرجع یا ه دة ینیا ؛صی

در ؛ی یموید ،ینا موصول د؛ر؛ی فاع

(؛سدادی) ؛ستس ینایر؛ی یوع خال در ینا موصول دیاه م شود .؛ما ؛ویر طبی شیفوۀ دوم
ضمفر ؛یقای «؛و» در ینا موصول ظاهر شود ،جم د غفردسدوری یید شیمار خو؛هیا آمیا .در

حالد کد عنصر ه مرجع یا ه دد در ینا موصول یقش ماعول د؛شیدد یاشیا تحقی هیر دو

شفوۀ مورد یور ؛مکانپذیر خو؛ها یود:

 .19؛ل ) د؛یشجوی
ب) د؛یشجوی

]کد شما ؛و(ماعول

]کد شما (øماعول

پ) آن مردی ]کد دیایش(ماعول

) ر؛ م شناسفا[ رتبة ؛ول ر؛ ک ب کرد.

) م شناسفا[ رتبة ؛ول ر؛ ک ب کرد.
)[ ؛سداد درس یحو ؛ست.

در شر؛یط کد عنصر ه مرجع ییا ه یدد د؛ر؛ی یقیش مدممی یاشیا ،یفیز یاییا ؛ز ضیمفر

؛یقای ؛سدااده کرد .چر؛کد حذس آن یاع

 .20ع ] کد ؛سداد
کالس یفاما.

ید ؛و(مدمم

غفردسدوری شان جم د م شود:

) هاید د؛د[ ید کالس یفاما *.ع

] کد ؛سیداد ( øمدممی

) هایید د؛د[ یید

یا وجودِ مو؛رد ؛شارهشاه در یاال ،زیان فارس قادر ؛ست ید و؛سطة ؛یعطاسپیذیری ییاالی

ترتفب سازه؛ی ،در یرخ مو؛رد کد ه دة ینا موصول یفز هماینا عنصر ه مرجع یا خیودش
یقش دسدوری مدمم د؛رد ،؛ز شفوۀ خال ؛سدااده کنا:

 .21؛ل ) ع
ب) ع

ید د؛یشجوی

ید د؛یشجوی

(مدمم

) ]کد ید

؛و(مدمم

(مدمم ) ]کد ( øمدمم

) آدرس د؛ده یودم[ پول کر؛ید ه قرض د؛د.

) آدرس د؛ده یودم[ پول کر؛ید ه قرض د؛د.

در یاایت ،در شر؛یط کد عنصر ه مرجع یا ه دد د؛ر؛ی یقش ؛ضاف یاشیا ،یفیز یاییا ؛ز

ضمفر ؛یقای ؛سدااده کردس در ؛ی حالت کاریرد ضمفر ؛جباری ییوده و یایرهیبیردن ؛ز آن در

هر حالد منجر ید غفردسدوری شان جم د م شود:

 .22؛ل

) ؛سدادمان] کد کدایش /کداب ؛و(؛ضاف

* ؛سدادمان] کد کداب (ø؛ضاف

) چاپ شاه یود[ ید یمایشگاه کداب رفت.

) چاپ شاه یود[ ید یمایشگاه کداب رفت.

ینایر؛ی  ،در فارس هرواه عنصر ه مرجع یا ه یدد ،د؛ر؛ی یقیش ماعیول یاشیا ،هیر دو

شفوۀ خال و ضمفر ؛یقای م تو؛ینا ید کار ورفدد شویاس در حالد کید ؛یی عنصیر در یقیش

فاع

قر؛ر د؛رد ،فقط شفوۀ خال و در یقش ؛ضاف تنایا شیفوۀ ضیمفر ؛یقیای ؛جیازۀ ؛عمیال
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شان م یاینا .در یاایت ،یقش دسدوری مدمم حالد یفنایف د؛ردس هیر ویاه ه یدد همچیون
عنصر ه مرجع یا خودش یقش مدمم د؛شت ،هر دو شفوه و در غفر ؛ی صورت تنایا شیفوۀ

خال مورد ؛سدااده قر؛ر م وفرد.

 .3 .3سلهله مراتب موصولیسازی فارسی
دروویة فارس  ،یقش کد ه دد در ینا پفرو د؛رد ،م تو؛یا مشاید یا همان یقش در ینا پایید و
یا مدااوت ؛ز آن یاشا .ید عبارت  ،ه دة ساخت موصول در یک جم ید ؛ز دو یقیش در ینیا
پاید و پفرو یرخورد؛ر ؛ست .ینایر؛ی فارس  ،جز زیانهای ؛ست کد ؛جیازۀ موصیول سیازی

ید تمام عناصر یامیردهشاه در س

د مر؛تب موصول سازی کفنان و کامری ( & Keenan

 )Comrie, 1977ر؛ م دها .در ؛د؛مد ،یمویدهای ؛ز س د مر؛تب موصول سازی فارس یر
مبنای دیاواه کفنان و کامری ( )Keenan & Comrie, 1977؛ر؛ئد خو؛ها شا:

الف) ههته با نقش دستوری فاعل:
*ینا موصول فاع -فاع  :یمویة 4

*ینا موصول فاع -ماعول  :مثال  :23؛ل )غفرتحایای :ع (فاعل)] کید آیایا ؛و(ماعیول) ر؛ تشیوی

م کننا [ د؛ور ؛ست.

ب) تحایای :مردی(فاعل)] کد آیاا ؛و(ماعول) ر؛ تشوی م کننا [ د؛ور ؛ست.
*ینا موصول فاع -مدمم :مثال  :24؛ل )غفرتحایای :ع
ید کالس یفاما .ب) تحایای :د؛یشجوی

کالس ر؛ ک ب کرده یود.

(فاعل)] کد مایر وروه ید ؛و(مدمم

*ینا موصول فاع -؛ضاف :مثال  :25؛ل )غفرتحایای :ع
یود[ ید یمایشگاه رفت .ب)تحایای :پ

کداب رفت.

(فاعل)] کد ؛سداد ید ؛و(مدمم

) هاید د؛د[ یاالتری رتبیة

(فاعل)] کد کدیایش(؛ضیاق

ری(فاعل)] کد کدایش(؛ضاف

) هاید د؛د[

) چیاپ شیاه

) چاپ شیاه ییود[ یید یمایشیگاه

ب) ههته با نقش دستوری مفعول:
*ینا موصول ماعول -فاع  :مثال *5ینا موصول ماعول -ماعول  :مثال 8

*ینا موصول ماعول -مدمم :مثال  :26؛ل )غفرتحایای :می ع ی (ماعیول) ر؛ ] کید میا؛ل طیال یید

؛و(مدم )

تع ورفت [ م شناس .
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ب) تحایای :م

دویاه؛ی(ماعول) ر؛ ] کد ما؛ل طال ید ؛و(مدم )

تع ورفت [ م شناس .

*ینا موصول ماعول -؛ضاف :مثال :27؛ل )غفرتحاییای :می ع ی (ماعیول) ر؛

چاپ شا [ م شناس .
ب) تحایای :م

؛سدادی(ماعول) ر؛ ] کد کدایش(؛ضاف )

] کید کدیایش(؛ضیاف )

چاپ شا [ م شناس .

ج) ههته با نقش دستوری متم :
*ینا موصول مدمم -فاع  :مثال *6ینا موصول مدمم -ماعول  :مثال 9

*ینا موصول مدمم -مدمم :مثال  :28؛ل )غفرتحایای :کدای ر؛ ید دوسد

؛و(مدم )

تع ورفت [ هاید د؛دم.

ب) تحایای :م کدای

ر؛ ید دویاه؛ی(مدمم ) ] کد ما؛ل طال ید ؛و(مدم )

تع ورفت [ هاید د؛دم.

*ینا موصول مدمم -؛ضاف :مثال  :29؛ل )غفرتحایای :کدای ر؛ ید ع

ر؛ و کرده [ قرض د؛دم.

ب) تحایای :کدای ر؛ ید د؛یشجوی

(مدمم ) ] کد کدایش(؛ضاف )

(مدمم

) ] کد جیایزه یید

(مدمم ) ] کد کدایش(؛ضاف )

ر؛ و کرده یود [ قرض د؛دم.

د) ههته با نقش دستوری اضافی:
*ینا موصول ؛ضاف -فاع  :مثال *7ینا موصول ؛ضاف -ماعول  :مثال 10

*ینا موصول ؛ضاف -مدمم :مثال  :30؛ل )غفرتحاییای :دوسید
جایزۀ

ویژۀ د؛یشگاه ید ؛و (منم

ب) تحایای :دوسد کداب
یود[و کرد.

) تع ورفدد یود[ و کرد.
؛سدادی(؛ضیاف

) ر؛ ] کید جیایزۀ وییژۀ د؛یشیگاه

*ینا موصول ؛ضاف -؛ضاف :مثال  :31؛ل )غفرتحایای :المپ ؛تاق

قاوه؛ی ؛ست[تعویض کردم.
ب) تحایای :المپ ؛تاق

کدیاب ؛سیدادمان(؛ضیاف

(؛ضاف ) ر؛] کد پنجره؛ش (؛ضاف

یید ؛و (مینم

) ر؛] کید

) تع ی ورفدید

(؛ضاف ) ر؛] کد پنجره؛ش (؛ضاف )

) قاوه؛ی ؛ست[تعویض کردم.

یا ؛ی وجود ،در زیان فارس عالوه یر فاعل ،ماعول ،مدم و ؛ضافد ،عنصر دیگری ر؛ یفز

م تو؛ن موصول کرد .؛ی عنصر ،یر؛ساس دسیدور سیند یقیش دسیدوری قفیا جم ید ر؛ ییر

عااه د؛رد کد ینا موصول پذیرفدد؛یا:

 .32؛ل ) غفرتحایای  :آن سال ]کد زلزلة ی ؛تااق ؛فداد[ م کنکور د؛دم.
ب) تحایای :سال ]کد زلزلة ی ؛تااق ؛فداد[ م کنکور د؛دم.
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 .33؛ل ) غفرتحایای  :دیشب ]کد زلزلد شا[سق
ب) تحایای :شب ]کد زلزلد شا[ سق

مغازۀ ما فرو رینت.

مغازۀ ما فرو رینت.

 .34؛ل ) غفرتحایای  :آیجا ]کد و کاری شاه ؛ست[ یر؛ی تاریح مناسب ؛ست.
ب) تحایای :جای ]کد و کاری شاه ؛ست[ یر؛ی تاریح مناسب ؛ست.

جدول  :4ویژو های ردهشناخد ساخت موصول فارس یر؛ساس معفارهای جاای
معیارهای جهانی

تحایای
کاریردشناخد

غفر تحایای

یشایة موصول

یمایان

یا یشایة صوری
یاون یشایة صوری
یا یشایة صوری



یاون یشایة صوری



ثایت
مدغففر (تحت تأثفر شنص،
شمار و جایا؛ری ه دد)

پناان

ویژگیهای ساخت موصولی فارسی

ساخداری

ه ددد؛ر

ینا پفرو

ضمفر؛یقای

شفوۀ
موصول سازی

خال

ه ددیفروی



پفش؛سم
؛سم
پس؛سم
س د مر؛تب موصول سازی
فاع
ماعول
مدمم
؛ضاف
فاع
ماعول
مدمم
؛ضاف
ساخت ضمفر موصول
وروه ؛سم کامل



ه دددروی

مفان؛سم

دروید-
شاه





پفشرو
پسرو

مدصل





یاون ه دد
ه دد

فارسی
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 .4ساخت موصولی و ترتیب سازهای
یکی ؛ز ما ی تییری مبح ی هییای ردهشناس ی زیییان ،یررس ی مقولییة ترتفییب سییازه؛ی ؛سییت.
وری یرگ ،ین دف یار یا معرف جاای ها ید ؛ی مبح

پرد؛ختس پیس ؛ز وی ردهشناسیای

همچیون لمیان ( ،)Lehman, 1973ویمیان ( ،)Vennman,1974در؛ییر ( )Dryer, 1992و

هاوکفنز ( )Hawkins, 2004یا ؛ر؛ئة یوریات  ،مقولیة ترتفیب سیازههیا ر؛ میورد مطالعید قیر؛ر
د؛ده؛یا .ویژو های ساخد و یقش سیاخت موصیول  ،یکی ؛ز وجیوه مشیدرا مطالعیات

ردهشناسان یر؛ی تعفف ترتفب سازه؛ی جم دها ؛سیت .؛ز ؛یی رو ،در ؛یی ینیش یید یررسی
رفدار ساخت موصول در تعفف ردۀ زیای فارس م پرد؛زی .

 .1 .4ترتیب سازهای زبان فارسی
فارسی در ردهینییای یفشییدر ردهشناسییان ،زیییای مشییکلآفییری یید شییمار می آیییا .کریمی
( )Karimi, 2005, P. 15فارس ر؛ ؛ز حف

ه ددپایای یودن و وجود ضمفرِ تای  ،شیبفد یید

زیانهای شرق آسفای م د؛یا کد ترتفب و؛ژوای آنها  SOV؛ست .در حال کد ییرخالس

زیانهای ماینا کره؛ی ،ژ؛پن و چفن یناهای موصول فارس حالت ه دد آغازی د؛رییا و

شبفد ید زیانهای  SVOعمل م کنا .تقو؛ی پور ( )Taghvaeipur, 2005, P. 10یفز ؛شیاره
م کنا فارس یا وجودِ فعلپایای یودن ،تعا؛دی سازۀ ه ددآغازی د؛رد کد مطای یا ویژو

فعلپایای ؛ی زیان یف ت .ید یفای  ،زیانشناسان ید تو؛ف جامع در پفویا یا ترتفیب سیازه؛ی

فارس دست یفافدد؛یا .شریا ( )Sharifi, 2004, p. 176سد دیاواه ک

در میورد ترتفیب

سازه؛ی فارسی ر؛ در یویر ورفدید؛سیتس یر؛سیاس دییاواه ین یت کید یید وسیف ة مرعشی

( )Marashi, 1970یفان شاه ،فارس زیای  SVOدر یور ورفدد شاه؛ست ،یر مبنایِ دیاواه

دوم ،پژوهشییگر؛ی ماینییا کریمیی ( )Karimi, 1989و درزی ( )Darzi, 1996دو یییوب

ترتفب SOVو SVOر؛ یر؛ی فارس در یور ورفدید؛ییا .؛ز یویر زییانشناسیای ماینیا سیاف

( ،)Soheili, 1976حییاجد ( ،)Hajati, 1977دیفرمقییام (،)Dabirmoghadam, 1982
فرومییر ( ،)Frommer, 1981محمییود؛س ( )Mahmoud'of, 1986و کریم ی ( Karimi,

 )1989ترتفبِ غالبِ سازهها ،در جم دهای خبری زیان فارس  SOV،؛ست .در پفویا ییا سیفر

تارین فارس  ،یفز یاتل خای ری ( )Natele Khanlari, 1995, 446م یوی ا فارس یاسدان
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ید و؛سطة یوام تصریا قارتمنا ،د؛ر؛ی ترتفیب سیازه آز؛د ییوده؛سیت .ییا ؛یی وجیود ،وی

صورت غالب ترتفب سازه؛ی ر؛  SOVم د؛یا.

 .2 .4نقش ویژگیهای ساخت موصولی در تعیین ترتیب سازهای فارسی
یر ؛ساس جاای شمارۀ  24وری یرگ ( ،)Greenberg, 1963ر؛یطة ییف ؛سی هی مرجیع ییا
ه دد و فعلِ ینا موصول یر؛ی تعفف ردۀ زیای ؛ز لحاظ ترتفیب سیازه؛ی قاییل توجید ؛سیت.

وی یا یررس  30زیان یفان کرد جایگاهِ ه دد ،ی یبت یید ینیا موصیول می تو؛ییا در تعفیف

ترتفب سازه؛ی غالب و یوب حروس ؛ضافة زیانها مؤثر یاشا:

جدول  :5ر؛یطة جایگاه ینا موصول و ه دد یا ترتفب سازه؛ی و یوب حروس ؛ضافد
ترتفب سازه؛ی

ینا موصول قبل ؛ز ؛س

SOV

7

SVO

ینا موصول پس ؛ز ؛س

2

12

6

هر دو ساخدار

1

1

0

1

حروس ؛ضافد

VSO

Pre

Po

16

4

0

2

1

0

7

وری یرگ ( )Greenberg, 1963یر پایة شو؛ها یاال جایای شیمارۀ  24خیود ر؛ یید ؛یی

ترتفب یفان م کنا« :؛ور ینا موصول در زیای  -چد ید عنو؛ن ساخت ؛ص

و چد ید عنیو؛ن

ساخت جایگزی  -قبل ؛ز ؛س قر؛ر وفرد ،آنواه آن زیان یا پس؛ضافد خو؛ها د؛شیت ییا در

آن زیان صات پفش ؛ز ؛س قر؛ر م وفرد یا هر دو حالیت» .پیس ؛ز وی ،لمیان ( Lehman,

 )1973, P. 52یفز یر؛ساس یوریة ؛صل چفنش ،1یفان م کنا ؛لگوی ؛سی -ینیا موصیول در

زیانها مطای یا ؛لگوی فعل-ماعول تعفف م شود .یر؛ی ؛ساس ،ینا موصیول هماینیا سیایر

و؛ی دة ؛سم در زیانهای فعل-ماعول  ،VOدر سمت ر؛ست ؛س (ه یدد) قیر؛ر می وفیرد و

در زیانهای ماعول-فعل  ،OVدر سمت چپ ؛س م آیا (یقل شیاه در وی ی ( Whaley,

 .)1997, P.86ویمان ( )Venneman, 1974, P. 346یفز در یوریة عمیلویر-عمیلپیذیر،2
رو؛یط ؛س و ینا موصول ر؛ مایور قر؛ر د؛د .یر؛ساس ؛ی یورید ،ینا موصیول عمیلویر و
principle of placement
operator-operand theory

1
2
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؛سی عمییلپییذیر مح ییوب می شییویا .یییا توجیید ییید ؛صیلِ زیجفییرۀ طبفعی در یوریییة ویمییان

( ،)Vennman,1974تمام زیانها تمایل ید ترتفب خاص ؛ز عملور-عملپذیر د؛ریا کید
م تو؛ن ؛ی ترتفب ر؛ یا توجد ید ترتفب فعل و ماعول پفشیفن کرد .وی ؛شاره می کنیا کید

در زیانهای  OVعملور (ینا موصول ) پفش ؛ز عملپذیر (؛سی ) می آییا و در زییانهیای

 VO؛ی وضعفت ،یرعکس م شود .ید یاور در؛یر ( )Dryer,1992,P. 89یفز ؛ورچید صیات
و ینا موصول هر دو و؛ی دة ؛س ه دنا ،؛ما ینا موصول ه ؛لگو یا ماعول عمیل می کنیا و

در یک سمت فعل قر؛ر م وفرد .در حیال کید در میورد صیات ؛یی وویید یف یت .وی در

یوریة سوی ؛یشعاب 1خود عامل تمایز صات و ینیا موصیول ر؛ در ؛یی یکدید می د؛ییا کید

صات د؛ر؛ی ساخت غفروروه ؛ست ؛ما یناهای موصول د؛ر؛ی سیاخت وروهی ه یدنا.

وی سییاختهییای وروهیی ر؛ مقییوالت ؛یشییعای و سییاختهییای غفروروهیی ر؛ مقییوالت

غفر؛یشعای در یور م وفرد و پفشیفن م کنا کد زییانهیا تماییل د؛رییا همیو؛ره مقیوالت

؛یشعای ر؛ پس ؛ز مقوالت غفر؛یشعای قر؛ر دهنا و ییا ییرعکس .ییر ؛یی ؛سیاس ،زییانهیای

ر؛ست ؛یشعای  ،مقولدهای ؛یشعای ر؛ پس ؛ز مقولدهای غفر؛یشعای قر؛ر م دهنا و زیانهیای
چپ ؛یشعای یرعکسس یر؛ی یموید زیان ؛یگ ف

ید ؛ی دلفل کد ینا موصول ر؛ پس ؛ز ؛سی

قر؛ر م دها ،ر؛ست ؛یشعای مح وب م شود .در؛یر ( )Dryer, 2005, P. 340در پژوهش

دیگر در ؛ی زمفند یید وجیود سیاخت موصیول پیس؛سیم در ؛کثیر زییانهیای  VO؛شیاره

م کناس وی در یررس های خود فقط ید  5زیان یا ساخت موصول پفش؛سم یرمی خیورد
کد د؛ر؛ی ترتفب سازه؛ی VOه دنا .2در مقایل ،زیانهای  OVید طور ی بداً م اوی ،هیر دو

ساخت موصول پفش؛سم و پس؛سم ر؛ د؛ریا .یر؛ی یموید ،ژ؛پنی  ،زییای فعیلپاییای ییا
ساخت موصول پفش؛سیم و فارسی زییای فعیلپاییای ییا سیاخت موصیول پیس؛سیم

مح یوب می شییویا .ینییایر؛ی در؛ییر (همییان) یییر ؛یی یییاور ؛سیت کیید ؛ز یییف چاییار حالییت

« »VO&NRel« ،»VO&RelN« ،»OV&NRelو « »OV&RelNفقط حالیت چایارم یعنی

 OV&RelNیادر ؛ست .هاوکفنز ( )Hawkins, 2014, P.207در تبفف یدایج در؛یر ( Dryer,
branching direction theory

1

 2سد زییان ماییا؛ری  ،هاکیا و کیایدویس ؛ز خیایو؛دۀ زییان هیای چفنی  ،زییان ییای ؛ز خیایو؛دۀ زییای سیفنوتفبدفان و زییان
فورموسان در ؛ی دسدد قر؛ر م وفریا.
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 )2005, P. 342دو ؛صل کاسد حوزهها 1و ؛فز؛یش پرد؛زش ییرخط 2ر؛ در ر؛یطید ییا تیو؛ل

سازهها یفان کرده؛ست .یر مبنای دیاواه وی ،؛صیول پرد؛زشی ع یت غالیب ییودن سیاخت
موصول پس؛سیم در زییانهیای  VOو توزییع ی یبداً م یاوی سیاختهیای پیفش؛سیم و
هر دو ؛صیل

پس؛سم در زیانهای  OV؛ست .یر ؛ی ؛ساس ،زیانهای  VOهماینا ؛یگ ف

فوق ر؛ رعایت کرده و در یدفجد در ؛کثیر میو؛رد (یید ؛سیدثنای  5زییای کید در؛ییر ( Dryer,

 )2005معرف کرد) د؛ر؛ی ساخت موصول پیس؛سیم ؛ییاس در حیال کید زییانهیای OV

همو؛ره یک ؛ز ؛ی دو ؛صل ر؛ رعایت م کننا و در یدفجد – و ید فر؛خور سایر ویژوی هیا-

یک ؛ز دو ساخت موصول پس؛سیم ییا پیفش؛سیم ر؛ می پذیرییا ( Rasekhmahand,

 .)2014, p. 550یر پایة دیاواه هاوکفنز ( )Hawkins, 2014, P. 208یا ت اف دو ؛صل فوق
و دو تو؛ل  VOو  OVم تو؛ن چاار حالت زیر ر؛ پفشیفن کرد.

جدول :6ر؛یطة ساخت موصول یا ترتفب سازه؛ی یر؛ساس دو ؛صل هاوکفنز ()2004
کاسد حوزهها

؛فز؛یش پرد؛زش یرخط

ردۀ زیای

-

-

 VOو  NRelماینا ؛یگ ف





 OVو  RelNماینا ژ؛پن



-

 OVو  NRelماینا فارس

-



 VOو  RelNموردی یافت یشا

؛کنون یا در یور ورفد جاای های ت ویح ردهشناسیان در میورد سیاخت موصیول یید

یررس تاثفر ساخت موصول فارس در تعفف ترتفب سازه؛ی ؛ی زیان م پرد؛زی  .یر؛سیاس

یدایج وری یرگ ( )Greenberg,1963یفشیدر زییانهیای کید سیاخت موصیول و حیروس

؛ضافد مشاید فارس د؛ریا ،د؛ر؛ی ساخت موصیول  12( SVOمیورد ؛ز مجمیوب  30میورد)

ه دنا .عالوه یر ؛ی  ،یررس ساخت موصول فارس یر؛ساس ؛صل چفنش لمان (Lehman,

 )1973و ؛صل زیجفرۀ طبفع ویمان ( )Vennman,1974یفز یشان م دها کد فارس در ؛ی

مورد رفداری مشاید یا زیانهای  SVOد؛رد .در مقاییل ،یافدیدهیای پیژوهش در؛ییر ( Dryer,
minimize domains
maximize online processing

1
2
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 )2005, P. 342در ر؛یطد یا ساخت موصول ؛مکان در یور ویرفد هیر دو ترتفیب سیازه؛ی

 SOVو  SVOر؛ یر؛ی فارس فر؛ه م کنا (یر مبنای دیاواه کریم ( ))Karimi, 1989و

درزی ( .)Darzi, 1996تبفییف سییاخت موصییول فارس ی طب ی ؛ص یول پرد؛زش ی هییاوکفنر

( )Hawkins, 2004یفز یشان ؛ز همنیو؛ی رفدیار یحیوی ؛یی سیاخت در فارسی ییا پیفش-

یفن های جاای وی د؛رد.

یدایج ؛ی پژوهشها یشیان می دهیا ییا در یویر ویرفد ویژوی هیای سیاخت موصیول

فارس  ،رفدار یحوی ؛ی زیان ید زییانهیای  SVOشیبفدتیر ؛سیت .زییانهیای فعیلپاییای در
پژوهشهای ؛کثر ردهشناسان تنایا د؛ر؛ی سیاخت موصیول پیس؛سیم ه یدناس یدیایج ؛یی

پژوهش یفز یشان د؛د فارس یفز جز زیانهای ؛ست کد ؛ز مفیان جایای هیای موجیود فقیط

ساخت موصول پس؛سم ر؛ یرم وزینا .یر؛ی ؛ساس ،م تو؛ن یرمبنای یدایج ؛ی ینش در

مورد ویژو های ساخت موصول فارس در کنار یرخ دیگر ؛ز ویژوی هیای منحصیر یید

فرد فارس حرکت ؛ی زیان ؛ز سمت زیانهای  OVید سمت زیانهیای  VOر؛ تأیفیا کیرد.
ینایر؛ی  ،یدایج ؛ی ینش ؛ز پیژوهش ،تایفاکننیاۀ دییاواه یرخی ؛ز زییانشناسیان همچیون

مرعش ( ،)Marashi, 1970معف ز؛ده ( ،)Moeinzade, 2005دیفرمقام ( Dabirmoghadam,

 )2013و ر؛سخمانا ( )Rasekhmahand, 2014مبنی ییر وجیود سیاخت یامدقیارن فارسی

؛ست و در یدفجد یم تو؛ن یا قطعفت آن ر؛ در یک ؛ز دو وروه زیانهای  VOو یا  OVقیر؛ر
د؛دس ؛کثریت ؛ی زیانشناسان یر؛ی توجفد ؛ی یاسیازواری فارسی ؛حدمیال تغففیر ردۀ آن ؛ز

؛لگوی  OVید  VOر؛ زیاد د؛ی دد؛یا.

 .5نتیجهگیری
یافددهای پژوهش در پفویا ییا هیاس ؛ول یشیان می دهیا ،فارسی د؛ر؛ی سیاخت موصیول

ه ددد؛ر و یاونِ ه دد ؛ست .یا ؛ی حال ،ی اما کیاریرد ؛یی دو در فارسی یک یان یف یتس

هماینا یفشدر زیانهای دیفا ،سیاخت موصیول ه یددد؛ر فارسی فر؛و؛یی ییاالتری ی یبت یید

یاونه دد د؛رد .عالوه یر ؛ی  ،فارس ؛ز مفان دو عامیل ه یددیفرویی و ه یدددرویی ووییة

ین ت ر؛ ؛یدناب م کنا .زیر؛ ه دة ساخت موصول فارس همفشد خارج ؛ز ینا قر؛ر می -
وفرد و ینا توصف ور درون ینا ؛ص

دروید م شود .یر ؛ساس جایگاه ه یدد و ر؛یطید ینیا
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توصف ور و ینا ؛ص

پنج یوب ساخت موصول پفشرو ،پیسرو ،مفیانرو ،پیفش؛سیم و

پس؛سم ؛یجاد م شود کد یا توجد ید ظاهر شان یناهای توصف ور فارس پیس ؛ز ؛سی ،
؛ی زیان ؛ز مفان پنج جاای ممک در ؛ی ر؛یطد فقط حالت پس؛سیم (ویژوی ییارز ؛کثیر

زیانهای  )SVOر؛ د؛رد .یر ؛ساس جاای های ردهشناخد  ،چاار شفوۀ جاای خال  ،ضمفر
؛یقای  ،ساخت ضمفر موصول و وروه ؛سم کامل ییر؛ی موصیول سیازی وجیود د؛رد کید

زیان فارس تناا ؛ز دو شفوۀ خال و ضمفر ؛یقای یید صیورت مدایاوت ؛سیدااده می کنیا .در

حال کد شفوۀ خأل یر؛ی یناهای موصول یا ه دد یا یقش فیاع  ،ماعیول و مدممی میورد
؛سدااده قر؛ر م وفرد ،شفوۀ ضمفر ؛یقای یر؛ی ساخت یناهای موصول ؛ی کیاریرد د؛رد کید
یقش ه دة آنها ماعول  ،مدمم و ؛ضاف یاشا.

یافددهای پژوهش در مورد هاس دوم یفز یشان د؛د فارسی یرمبنیای یدیایج ویری ییرگ

( ،)Greenberg,1963لمیان ( )Lehman, 1973و ویمیان ( )Vennman,1974در ر؛یطید ییا
ساخت موصول رفداری شیبفد یید زییانهیای  SVOد؛رد .؛یی در حیال ؛سیت کید یررسی

ساخت موصول فارس یر؛ساس یدایج در؛ییر ( )Dryer, 2005یشیان می دهیا کید سیاخت
موصول فارس ه شبفد زیانهای  SVOو ه شبفد زیانهای  SOVعمل م کنیا .ینیایر؛ی

ید یور م رسا یافددهای ؛ی پژوهش تایفیای ییر ؛یی ؛دعاسیت کید زییان فارسی ؛ز لحیاظ

ترتفب سازه؛ی در مطالعات ردهشناخد زیای ؛سدثنا مح وب م شیود ،چیر؛ کید ییرخالس
یاور عموم مبن یر فعلپایای یودن ؛ی زیان ،رفدار یحوی ساخت موصول فارس در ؛یی
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Abstract
Relative Clause (RC) as a complex syntactic structure in most
languages has attracted the attention of many researchers. According
to Lehman (1986), there are three reasons for this including
Greenberg’s Universals (1963), Keenan & Comrie NP relativized
hierarchy (1977) and the role of RC in studying the phases in
Generative Grammar. Several linguists have studied RC and classified
it into various types. In other words, there are some typological
parameters for the classification of RC universally. RC at the same time
has a vital role in the typological studies of word order. In the current
study, we intend to examine Persian Relative Clause (PRC) based on
these universal features, and afterwards to investigate the role of PRC
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in predicting Persian word order according to some famous typological
hypotheses. In spite of several studies which analyzed syntactic or
pragmatic structures of PRC, there is no comprehensive study about
PRC in this respect. Therefore, this study is divided into three main
parts. The first part devotes to the studyof universal features of RC in
pragmatic and syntactic aspects. Second part of this study is about the
behavior of PRC according to the universal features. The role of PRC
in the typological studies of Persian word order is the subject of the
third part.
As mentioned above, the first part of this article is about
universal pragmatic and syntactic features of RC. Based on the
pragmatic aspect, RCs are universally divided into two main types of
restrictive and non-restrictive. Based on the syntactic features, RCs are
studied from five different aspects. First, RCs are divided into the
headed and the headless. The frequency and importance of the headed
RC is more than the headless one. The second and third syntactic
aspects of RC are restricted to the headed RC. In other words, there are
two general parameters for the headed relative clause; the first one
concerns the place of the head in the structure (whether internallyheaded or externally-headed) and the second one concerns the position
of the modifying clause (whether joined or embedded). There are five
universal kinds of the headed relative clause based on the second and
third syntactic aspects of RC including proposed, circumnominal,
postposed, prenominal and postnominal. Using the fourth aspects,
different methods of producing RCs in all languages are studied. There
are four universal methods including gap method, resumptive pronoun
method, pronoun retention method and full noun phrase method.
Typological studies of RC in this aspect show that the fourth method,
full noun phrase, has three different approaches including correlative
clause approach, internally headed relative clause approach, and
paratactic relative clause approach. At last, the fifth syntactic aspect of
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RCs focuses on the grammatical function of the head. The best known
study in this area is done by Keenan and Comeri (1977) entitled as NP
relativized hierarchy. They introduced this hierarchy by studying the
behavior of RC in 30 different languages. According to their findings
there are a tendency in these languages for relativization of nouns by
the following grammatical function:
«genitive< oblique<indirect object<direct object<subject»
The second part of this article investigates the behavior of PRC
concerning the above universal parameters. For this reason, syntactic
and pragmatic structures and features of PRC were studied separately.
Before that, a list of related studies of PRC from different perspectives
is presented as a comprehensive review of literature. From pragmatic
perspective, there are both restrictive and non-restrictive RC in Persian.
The results of pragmatic study of PRC show that Persian distinguishes
between restrictive and non-restrictive relative clauses too. Three
criteria- adding a suffix ‘-i- ‘to the head of restrictive relative clause,
obligatory pause between head and modifying clause in non-restrictive
clause, and optional usage of non-restrictive clause - in addition to
different examples are presented for showing this distinction. After
that, all syntactic aspects of PRC are studied too. Findings of the first
syntactic aspect of PRC show that there are both headed and headless
relative clauses in Persian, although – as most other languages- headed
relative clauses are more frequent in Persian. By considering the
second syntactic aspect, Persian has externally headed RCs because the
results of this part show that head of this constituent in Persian is
always out of modifying clause. Some examples are presented to show
that Persian modifying clauses are embedded within main clause (not
joined). Furthermore, since modifying clauses in Persian always follow
the head, Persian has a post nominal Relative structure. The results of
the forth universal syntactic aspect of PRC indicate that Persian uses
the first and the second method of relativization among the four
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universal methods including gap, resumptive pronoun, pronoun
retention and full noun phrase. Of course, using gap method is
prohibited when the head has a genitive function and using resumptive
pronoun is prohibited when the head has a subject function in Persian.
For the last syntactic aspect, all NPs in Keenan & Comrie (1977) can
undergo relativization in Persian.
Focus of the third part of this study is on the role of PRC on word
order. For this sake, firstly, the results of some famous studies about
Persian word order are presented. After that, the role of RC in the word
order investigations of Greenberg (1963), Vennemann (1973),
Lehmann (1974), Dryer (2005) and Hawkins (2014) are presented and
discussed. In the last part, the behavior of PRC for predicting Persian
word order is presented. Investigations of PRC’s characteristics show
that Persian must be a SVO language according to Greenberg (1963),
Vennemann (1973) and Lehmann (1974), but it could be SOV or SVO
language according to Dryer (2005). In other words, although Persian,
like the East-Asian languages, is a head-final language with SOV word
order, it has post-nominal RC. Therefore, Persian is potentially an
interesting language in this respect, because typologically it falls in
between the European and East-Asian languages. The findings of this
part confirm the results of some famous Iranian linguists such as
Dabirmoghadam (1392) who believes Persian is changing from a OV
language into a VO one.
Keywords: Relative structures, Head, Embedded clause,
Relative markers, Word order.

